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सम्पादकीय 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले पिछल्लो समयमा सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास 
र संःथागत सधुारका पक्षलाई महत्वका साथ अगािड वढाइएको छ । व्यावसाियकता 
िवकासको लािग सरकारी वकीललाई िविश ीकरण ूिशक्षण ूकृया समेत अगािड वढाइएको 
छ । यसै सन्दभर्मा सेवा कानून सम्वन्धी िविश ीकरण ूिशक्षण सन्चालन भई िविभ  
िशषर्कह मा सहभागीह ले कायर्पऽ तयार गनुर्भएको िथयो ।

िनजामती सेवा तथा सावर्जिनक सेवावाट ूवाह हनुे िबयाकलाप सन्चालन गन सन्दभर्मा 
सम्विन्धत िनकायवाट गिरने िनणर्यह मा ू  उठ्ने गरेका छन ्। सावर्जिनक पदािधकारीले 
कायर्सम्पादनको बममा गरेका िनणर्यह  उपर अदालतमा िवशेषतः िरट िनवेदन माफर् त 
िववादह  पगु्ने गरेकाछन ्। िनजामती सेवा तथा सावर्जिनक सेवाूदायक संःथामा कायर्रत 
कमर्चारीह को सेवा शतर् सम्वन्धी कानून, ती सेवाका लािग आवँयक पन शैिक्षक योग्यता 
एवं विृ  िवकास, िवभागीय कारवाही जःता िवषयह मा अदालतमा ू  उठ्ने गरेको 
पाइन्छ।

सेवा कानून सम्वन्धी िवषयका मु ा मािमलामा ूभावकारी ूितरक्षा गनर्का लािग यर िवषयसंग 
सम्विन्धत िस ान्त, कानून तथा सव च्च अदालतवाट ूितपादन भएका िस ान्तह संग सरकारी 
वकीलह  पिरिचत र अभ्यःत हनु ज री हनु्छ । यी िवषयह मा सरकारी वकीलह  
अभ्यःत र अ ाविधक हनु नसके त्यःता िववादह को वहस पैरवी तथा ूितरक्षा कमजोर हनु 
पगु्दछ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयवाट सेवा कानून 
सम्वन्धी िस ान्त, कानूनी व्यवःथा तथा अदालतवाट ूितपािदत िस ान्तह  समेतलाई एकै 
ठाऊँमा समावेश गरी यो कायर्पऽह को संगालो तयार पािरएको छ ।

ूःततु कायर्पऽह को संगालो सरकारी वकीलह लाई लिक्षत गरी ूकाशन गिरएको छ । 
यसले मूलतः महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा 
कायर्रत सरकारी वकीलह वाट  सेवा सम्वन्धी िववादह मा वहस पैरवी र ूितरक्षालाई 
सशक्त बनाउने तथा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय र अन्य िनकायमा कायर्रत सरकारी 
वकीलह लाई समेत यस िवषयमा जानकार गराउने छ भ े अपेक्षा िलइएको छ । यस 



ूकाशनले सरकारी वकीलह को व्यवसाियकता अिभविृ  गनर् टेवा पयुार्उने छ भने यस 
िवषयमा चासो राख्न ेकानून व्यवसायी, कानूनका िव ाथीर्लगायतले लाभ िलन सक्नेछन।्

ूःततु कायर्पऽह को संगालो तयार गनर् आफ्नो मन्तव्य समेत िदई ूोत्सािहत गनुर्हनेु 
माननीय महान्यायािधवक्ता ौी रमेश वडालज्यू ूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छ  । यस 
ूकाशनका लािग ूत्यक्ष अूत्यक्ष सहायोग परु ् याउन ु हनेु सवै व्यिक्तत्वह  ूित कृत ता 
ापन गदर्छ  । सम्पादनको बममा कैय  ऽिुटह  हनु सक्दछन,् त्यःता ऽिुट एवं किम 
कमजोरीका लािग क्षमा याचना गदर्छ  । त्यःता ऽिुटह का सम्वन्धमा पाठक वगर्वाट ूा  
हनुे अमूल्य सझुावले अन्य िवषयह मा हनेु ूकाशनलाई थप पिरःकृत बनाउन सहयोग 
पगु्नेछ भ े आशा िलएका छ  । धन्यवाद । 

ूकाश गौतम 
आँमा खड्का 
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सावर्जिनक सेवाको ूभावकािरतामा लोकसेवा  
आयोगको भिूमका, चनुौती र सधुारका के्षऽ

-  खेमराज वाली 

“लोक सेवा आयोगको सपना M सक्षम जनशिक्त छनौटबाट ूभावकारी सावर्जिनक सेवाको  
रचना । लोक सेवा आयोगको संकल्प M दक्ष जनशिक्त छनौटसिहत ूभावकारी सावर्जिनक सेवा 
नै िवकल्प ।” 

१. िवषय ूवेश

सामान्य अथर्मा सावर्जिनक हक, िहत एवं जनकल्याणका िनिम्त गिरने काम वा उपकार वा 
सेवा नै राज्य वा सरकारको सावर्जिनक सेवा हो । सावर्जिनक नीितह  कायार्न्वयन गन तथा 
लोक िहत र जनकल्याण एवं जनताको सव परी भलाईका लािग आधारभतू सेवा सिुवधा एवं 
िनयिमत, िवकासात्मक र आकिःमक कायर् गन ूमखु िजम्मेवारी सावर्जिनक सेवामा कायर्रत 
जनशिक्त, रा  सेवक वा कमर्चारीह को हो । 

िनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगायतका सावर्जिनक सेवाह मा कायर्रत रा  सेवक, कमर्चारी 
वा जनशिक्तह  समाजको पथूदशर्क, िन ावान, नैितकवान, चिरऽवान, इमान्दार, अनशुािसत,

व्यावसाियक, िनंपक्ष, तटःथ, जवाफदेही, उ रदायी, िशिक्षत, उदाहरणीय, अगवुा र ूिति त 
लगायतका मानकले ससुिज्जत हनुपुन आम अपेक्षा हनेु गदर्छ । योग्यता ूणालीको आधारमा 
त्यःता कमर्ठ, योग्य र सक्षम जनशिक्तको छनौट गरी भनार् वा िनयिुक्तको लािग िसफािरस गन 
ूयोजनका लािग एक ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम िनकायको व्यवःथा हनु ुपन िव व्यापी मान्यता 
रिहआएको छ । लोक सेवा आयोगको ःथापना सावर्जिनक सेवाको ूभावकािरताको लािग 
सावर्जिनक सेवा ूदायक िनकायमा योग्य र सक्षम जनशिक्तको छनौट गन पिवऽ उ ेँ यले भएको 
हो । 

बेलायत र संयकु्त राज्य अमेिरकाबाट योग्यता ूणालीमा आधािरत िनजामती कमर्चारी 
लगायतका सावर्जिनक सेवामा रहने रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट, भनार् र 
िनयिुक्तको लािग एक ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम िनकाय वा अंगको पमा लोक सेवा आयोगको 
ःथापना गन अभ्यासको ूारम्भ भएको िथयो । योग्यता ूणालीको आधारमा िनजामती 
कमर्चारीको छनौट गन उ ेँ यले नेपालमा पिन िव.सं. २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको 
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ःथापना भएकोमा आयोगको भिूमकामा बमशः िवःतार हनु पगुी हाल नेपालका अिधकाशं 
सावर्जिनक सेवाका रहने रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट गन लगायतको िजम्मेवारी 
नेपालको संिवधानले तोिकिदएको र अन्य संघीय कानूनले पिन सोही अनु पको िजम्मेवारी तोक्ने 
व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । 

उपयुर्क्त सेरोफेरोमा यस आलेखमा सावर्जिनक सेवाको अथर्, सावर्जिनक सेवाको दायरा वा क्षेऽ,

लोक सेवा आयोगको अवधारणागत िवकास, सावर्जिनक सेवा सम्बन्धी नेपालको संवैधािनक र 
कानूनी व्यवःथा, लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गद आएका कायर् सम्पादनका िस ान्तह , लोक 
सेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार, सावर्जिनक सेवाको ूभावकािरतामा लोक सेवा आयोगको 
भिूमका, बदिलँदो पिरिःथितमा लोक सेवा आयोगका चनुौतीह , लोक सेवा आयोगका सधुारका 
क्षेऽह  र न्याियक व्याख्या समेतका िवषयवःतलुाई समेटेर एउटा खाका िखच्ने जमक  गिरएको 
छ । 

२. सावर्जिनक सेवाको अथर्

िविभ  सावर्जिनक सेवाह  माफर् त नै नागिरकको सामािजक, आिथर्क, भौितक तथा संवेगात्मक 
इच्छालाई साकार पान कायर् संभव हनु्छ । राज्यले अवलम्बन गरेका सावर्जिनक नीित, िनयम,

योजना र कायर्बमलाई समन्वयात्मक पमा अगािड बढाई कुशल व्यवःथापन माफर् त 
दीघर्कालीन लआयमा पगु्ने मागर् ूशःत गन कायर् पिन सावर्जिनक सेवाको माध्यमबाटै संभव 
हनु्छ। नागिरकका मौिलक हक अिधकार र मानव अिधकारको संरक्षण र सम्ब र्न गरी 
सावर्भौमस ासम्प  जनमतको सम्मान, देशमा ःथायी शािन्त, िदगो िवकास र समिृ  तथा 
लोकतन्ऽलाई नै संःथागत गन कायर् पिन सावर्जिनक सेवाबाट माऽै संभव हनु्छ । हाल नेपालमा 
सावर्जिनक सेवाका आयामह  अन्तगर्त संघीय, ूादेिशक र ःथानीय सरकारह  िबयािशल रहेको 
पाइन्छ । 

सावर्जिनक सेवाको बहृ र पिरभाषािभऽ राज्य कोषबाट तलब, भ ा, सिुवधा र िनविृ भरण 
व्यहोिरने राज्य वा सरकार ारा स ािलत र व्यविःथत िनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगायतका 
सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह  समेिटने गदर्छन ्। सावर्जिनक सेवालाई नागिरक सेवाको पमा पिन 
अथ्यार्उने गिरन्छ । 

सावर्जिनक सेवा कानून अन्तगर्त िनजामती सेवा लगायतका सम्पूणर् सरकारी सेवा 
पदर्छन ्। संघीयता भएको मलुकुमा सावर्जिनक सेवा कानून अन्तगर्त संघीय िनजामती सेवा, अन्य 
संघीय सरकारी सेवाह , ूदेश सरकारी सेवा, ःथानीय सरकारी सेवा लगायतका सेवाह   
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पदर्छन ्। देशमा िव मान सावर्जिनक सेवा माफर् त मूलतः सावर्जिनक नीितह को कायार्न्वयन गन 
गिरन्छ ।  

राज्यशिक्तको ूयोगकतार्को हैिसयतले अिधकारसम्प  व्यिक्त वा अिख्तयारवालाले राज्य वा 
सरकार ारा घोिषत सम्पूणर् सावर्जिनक नीितह को उ ेँय ूा  गनर्को लािग गिरने सम्पूणर् 
िबयाकलापह  नै सावर्जिनक सेवा हनु ्भनी भ  सिकन्छ । अथार्त ्राज्य वा सरकारका िविभ  
राज्य संयन्ऽ ारा संिवधानमा उल्लेिखत राज्यका नीित िनदशक िस ान्त, सरकारका िविभ  
क्षेऽगत सावर्जिनक नीितह को उ ेँय ूा  गनर्को लािग गिरने सबै काम, कारवाही वा राज्यको 
िबयात्मक हात (Functional Hands) नै सावर्जिनक सेवा हो । सरकार वा राज्य ारा िनधार्िरत 
नीित, िनयम र िविनयोिजत ॐोत साधनको आधारमा सावर्जिनक िहतको लािग र सवर्साधारण 
जनता, नागिरक र आम समदुायको हक िहत र सरोकारका सम्बन्धमा स ालन गिरने सामूिहक 
िबयाकलापको समि  ःव प नै राज्यको तफर् बाट ूदान गिरने सावर्जिनक सेवा हो ।  
 

३. सावर्जिनक सेवाको दायरा वा के्षऽ 

सावर्जिनक सेवाको क्षेऽ वा दायरा यित नै हो भनी त्यसको आिंशक सूची तयार गनर् सिकने भए 
तापिन िकटानै भने गनर् सिकदैन । जनमखुी, नागिरक मैऽी, नागिरक केिन्ित शासनका 
िस ान्तह  बमोिजम पिन सावर्जिनक सेवाको के्षऽ वा दायरा अझ व्यापक बन्दै गएको कुरामा 
दईुमत हनु सक्दैन । एक वाक्यमा भ पुदार् सरकारले नागिरकको जन्मदेिख मतृ्यपुयर्न्त परु ् याउन ु
पन सम्पूणर् सेवा सिुवधालाई सावर्जिनक सेवा भिनन्छ । सरकारको तफर् बाट नागिरकह लाई 
उपलब्ध गराइने सावर्जिनक सेवाह  ूदान गदार् मूलतः नागिरकलाई त्यसरी ूदान गिरने सेवा 
सिुवधा गणुःतर (quality) यकु्त हनुपुन, त्यःता सेवा सिुवधाको िवकल्प भएसम्म नागिरकलाई 
रोजाइ वा छनौट (choice) गन मौका िदनपुन, त्यसरी ूदान गिरने सेवा सिुवधाको िनि त 
मापदण्ड (standard) तोक्न ु पन, करदाताले बझुाएको करको रकम सही काममा सही पमा 
ूयोग भएकोछ भ े ूितब ता हनुपुन र त्यःतो रकम अनिुचत कायर्को लािग ूयोग हनु नहनेु 
मूल्य मान्यता (value) लाई आत्मसात गनुर्पन, सावर्जिनक जवाफदेहीको पदमा आिसन सरकारी 
सावर्जिनक सेवा ूदायक रा  सेवक, कमर्चारी वा अिधकारीले आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुार 
गनुर्पन काम नगरेको वा नगनुर्पन काम गरेको वा पदको दु पयोग गरेको अवःथामा 
सावर्जिनकःथलमा उिभएर जवाफ िदनपुन वा व्यिक्तगत पमा एवं संगठनको तफर् बाट उ रदायी 
हनुपुन जवाफदेहीता (accountability) बहन गनुर्पन र पारदशीर्ता (transparency) अन्तगर्त यो 
िनयम अनसुार यित दःतरु, योबाट, यो ूिबया बमोिजम, यित िदनिभऽ बझुाएको खण्डमा यो काम 
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यसरी सम्प  हनु्छ भ  े सम्पूणर् कुराको उल्लेख नागिरक बडापऽ समेतको माध्यमबाट 
सावर्जिनक पमै उल्लेख गनुर्पन र कुनै कुरा गोप्य नराखी सूचनाको पहुँचलाई सकेसम्म बढाउने 
ूयास गनुर्पन िवषयमा कुनै सम्झौता गनुर् हुँदैन भ े मान्यता रिहआएको छ । राज्य वा 
सरकारको तफर् बाट उपलब्ध गराइन े जनुसकैु ूकारका सावर्जिनक सेवाह को ूवाहलाई 
गणुःतरीय, िनि त मापदण्डयकु्त, ःवच्छ, िनंपक्ष, पारदशीर्, सेवामाहीमैऽी, सेवा भावले यकु्त, िनि त 
मूल्य मान्यता अनकूुलको, पारदशीर्, व्यावहािरक र अन्तरार्ि य मान्यता अनकूुलको बनाउन ुआजको 
आवँयकता हो ।  

राज्य वा सरकारले नागिरकलाई ूदान गनुर् पन सावर्जिनक सेवाह लाई परम्परागत, आधारभतू 
आवँयकता सम्बन्धी, परोपकारी वा कल्याणकारी, पूवार्धार िवकास सम्बन्धी, िनयमन सम्बन्धी र 
क्षमता अिभविृ  सम्बन्धी गरी िविभ  ूकारका वगीर्करण गन गिरन्छ । परम्परागत सावर्जिनक 
सेवाह  अन्र्तगत मूलतः नागिरकको जीउधनको सरुक्षा, शािन्त र सवु्यवःथा, बा  आबमणबाट 
सरुक्षा, कानून र व्यवःथा, कर, राजःव संकलन समेतका कायर्लाई िलने गिरन्छ । आधारभतू 
आवँयकता सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त गासँ, बास, कपास, ःवाःथ्य, िशक्षा, सरुक्षा, िव तु, 

यातायात, संचार, दैवी ूकोप व्यवःथापन समेतका कायर्लाई िलने गिरन्छ । परोपकारी वा 
कल्याणकारी सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त जे  नागिरक, असहाय, अशक्त, अपांगता भएका व्यिक्त, 

मिहला, बालबािलका, दिलत, उत्पीिडत, सीमान्तीकृत, िवप  आिद वगर्को संरक्षण, उत्थान, 

सशक्तीकरण, राहत र िवकास कायर्बमसँग सम्बिन्धत कायर्लाई िलने गिरन्छ । पूवार्धार िवकास 
सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त िविभ  भौितक पूवार्धारह  जल, ःथल र वाय ु सेवासँग 
सम्बिन्धत पूवार्धारह  िवमानःथल, सावर्जिनक यातायात, वाययुान, पानी जहाज, रेल, सडक, पलु, 

िव तु उत्पादन, ूसारण र िवतरण सम्बन्धी व्यवःथा, िसंचाई, सूचना ूिविध र स ार क्षऽे 
लगायतका सम्पूणर् आिथर्क तथा समािजक िवकास र िनमार्ण सम्बन्धी कायर्लाई िलने गिरन्छ । 
िनयमन सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त नीितगत, कानूनी र संःथागत व्यवःथाको लािग 
सवरू् थम क्षेऽगत नीित िनमार्ण गन, सो बमोिजमका कानून िनमार्ण गन, सो को कायार्न्वयनको 
लािग संःथागत संरचना िनमार्ण गन र ितनीह को आधारमा आवँयकता अनसुार गिरने िनरीक्षण, 

अनगुमन, मूल्याकंन, अनसुन्धान तहिककात समेतका कायर्लाई िलने गिरन्छ । क्षमता अिभविृ  
सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त नागिरकका दक्षता, क्षमता, व्यवसाियकता अिभविृ का लािग 
गिरने जनुसकैु ूकारका पेशा, व्यवसाय, रोजगारी, ौम, तािलम, िसप िवकास जःता कायर्लाई िलने 
गिरन्छ । सरकारको तफर् बाट आफ्ना नागिरकह लाई ूदान गिरने उपयुर्क्त सबै ूकारका 
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सावर्जिनक सेवाह लाई सरकारले ूशासिनक संरचना माफर् त िव मान कानून बमोिजम सशलु्क 
वा िनःशलु्क पमा परु ् याउने गदर्छ । आधिुनक लोकतािन्ऽक यगुमा िविभ  सरकारी संयन्ऽ 
माफर् त उपलब्ध गराइने सावर्जिनक सेवाह  सरकारको दया वा कृपाको िवषय नभएर नागिरकको 
अिधकारकै पमा ःथािपत भएका छन ्।  

आधिुनक लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणािभऽ मािनसको जन्मदेिख मतृ्यपुयर्न्त कुनै न 
कुनै सावर्जिनक सेवाको संलग्नता रहेकै हनु्छ । त्यसका साथै सावर्जिनक सेवाको क्षेऽ वा दायरा 
ःथानीय तहदेिख संघीय तहसम्म, राि यःतरदेिख अन्तरार्ि य ःतरसम्म र किहले काही ँ िव व्यापी 
पमै फैिलएको पाइन्छ । देशको सावर्जिनक सेवा कानून अन्तगर्त स ािलत िविभ  सावर्जिनक 
सेवा ूदायक संगठनह को लआय ूाि को लािग मूलतः जनशिक्त (man), मिुा (money), साममी 
(material), कायर्िविध÷प ित (method), सूचना (information) र उिचत व्यवःथापन 
(management) को आवँयकता पदर्छ । उपयुर्क्त ॐोत साधन मध्ये मानवीय साधन वा 
जनशिक्त नै त्यःतो साधन हो, जसले अन्य सबै साधनलाई सिुवचािरत पमा पिरचालन गन हुँदा 
त्यसको अत्यन्त महत्वपूणर् भिूमका हनेु गदर्छ ।  

देशिभऽको सम्पूणर् सावर्जिनक सेवा ूदायक संगठनह ले सरकारका सम्पूणर् नीितह  बमोिजम 
नै राज्य संयन्ऽ वा राज्यका िबयाकलापलाई गितशीलता ूदान गन भएकोले त्यःता 
संगठनह का अन्य पक्षह  भन्दा त्यहाँ कायर्रत रहने जनशिक्तको महत्व अिधक हनेु  
गदर्छ । त्यःता संगठनह मा मानव साधनलाई संगिठत र व्यविःथत पमा पिरचालन गन 
ौंृखलाब  िबयाकलाप सावर्जिनक सेवाह मा हनेु गदर्छ । संिवधान ारा ूत्याभतू नागिरकका 
मौिलक हक अिधकारको संरक्षण गन, त्यःता हक अिधकारको रक्षा, उपभोग र ूचलनको 
व्यवःथा िमलाई कानूनी राज्यको ःथापना गनुर् ूत्येक लोककल्याणकारी राज्यको दाियत्व हनु्छ। 
कुनै पिन देशको राज्य स ालनको मे दण्डको पमा िनजामती सेवा लगायतका िविभ  
सावर्जिनक सेवाह  रहेका हनु्छन ्भने त्यःता सम्पूणर् सावर्जिनक सेवा ूदायक संगठनह लाई 
गितशील तलु्याउने िमयोको पमा त्यहाँ कायर्रत मानव साधन÷जनशिक्तलाई िलइन्छ ।  

िनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगायतका सम्पूणर् सावर्जिनक सेवा ूदायक संगठनह   
संिवधान र ूचिलत कानूनको अधीनमा रही आम नागिरक र जनतालाई तटःथ र िनंपक्ष सेवा 
प¥ुयाउने अंगह  वा िनकायह  हनु ्। ःथायी सरकारको पमा िलइने त्यःता सबै सावर्जिनक 
सेवालाई जनमखुी, नागिरकमैऽी, पारदशीर्, िनंपक्ष, तटःथ, लोकिहत अनकूुल र ूभावकारी तलु्याउन 
संिवधान र कानून बमोिजम ःथािपत िनकायह को भिूमका त्यि कै महत्वपूणर् हनेु गदर्छ । 
संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत सावर्जिनक सेवा ूदायक िनकायको 
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ूभावकािरताको लािग लोक सेवा आयोगको भिूमकाका सम्बन्धमा तलका पिरच्छेदह मा चचार् गन 
ूयास गिरएको छ । 
 

४. लोक सेवा आयोगको अवधारणागत िवकास  

लोक सेवा आयोगका सम्बन्ध िनजामती सेवा, सरकारी सेवा समेतका सरकार ारा स ािलत र 
व्यविःथत सम्पूणर् सावर्जिनक सेवासँग हनु्छ । लोक सेवा आयोगको संवैधािनक र कानूनी 
दाियत्व भनेकै राज्य वा सरकार ारा स ािलत र व्यविःथत िनजामती सेवा, सरकारी सेवा समेतका 
सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह का लािग िनधार्िरत िविभ  पदह मा नयाँ िनयिुक्त, बढुवा आिद हनुका 
लािग आवेदन िदने उम्मेदवारह को योग्यता जाँची वा परीक्षण गरी योग्य उम्मेदवारह को छनौट 
गन, अनमुोदन गन र संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा बमोिजम तोिकएका िनकाय वा 
सरकारलाई सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून, िनयिुक्त, स वा, बढुवा, िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ु
पन िस ान्त, ःथायी िनयिुक्त, स वा र बढुवा गदार् उम्मेदवारको उपयकु्तता समेतका िवषयमा 
परामशर् िदन े हो । तसथर् राज्य वा सरकार ारा स ािलत सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी 
तलु्याउने, त्यहाँ कायर्रत जनशिक्तको भनार्, विृ  िवकास, सेवाको सरुक्षा र योग्यता ूणालीको ूमखु 
संरक्षकको पमा लोक सेवा आयोगलाई िलने गिरन्छ । लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गन 
गरेका नीित, िनयम, िस ान्त, मान्यतालाई अन्य िनकायह ले समेत अवलम्बन गन गरेको पाइन्छ।  

शु  शु मा सरकारी वा सावर्जिनक सेवामा राजाका घरायसी काम गन सेवकह को पमा 
कमर्चारी िनयकु्त गन ूचलन िथयो । िवःतारै राजाको अिधकार कम हुँदै गएपिछ मन्ऽी वा 
िवभागीय ूमखुह ले कमर्चारी िनयकु्त गनर् थाले, त्यसबखत व्यिक्तगत रोजाई र राजनीितक 
आःथाका आधारमा िनयिुक्त हनेु गदर्थ्यो । सरकार ारा इच्छा अनकूुल कमर्चारीको भनार् र 
बखार्सी गिरन्थ्यो जसले गदार् ॅ ाचार ब ो र यसमा सधुारको लािग दबाब ब ो । िवःतारै 
िनि त पदको लािग िनि त योग्यता िनधार्रण गन काम भयो । िनयिुक्त र बढुवा सिमितह  
ःथािपत भए यसले नाताबाद, कृपावाद, पक्षपात र राजनीितक संरक्षणलाई िनयन्ऽण गनर् म त 
गर ् या ]  । िवःतारै छनौटका िस ान्तह , कमर्चारी व्यवःथापनका िस ान्तह को पिन िवकास 
भयो। सावर्जिनक ूशासनको िवःतारका साथै कायर्मा जिटलता र िविवधताले गदार् िविश  
खालको जनशिक्त आवँयक पनर् थाल्यो । िविभ  िकिसमका परीक्षाको माध्यमबाट योग्य 
उमेदवार छनौट गन ूचलन भयो । त्यसपिछ माऽ योग्यता ूणालीको बहसले बमशः चचार् 
पाउन थाल्यो।  

जनुसकैु सावर्जिनक सेवामा योग्य र सक्षम जनशिक्तको भनार् महत्वपूणर् पक्ष हो । सावर्जिनक 
सेवामा जनशिक्तको भनार् वा िनयिुक्तका दईु वटा फरक फरक मान्यता रिहआएका छन,् त्यस 
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मध्ये पिहलो मान्यता हो लटु ूणाली (spoil system) जस अन्तगर्त कायर्कािरणी वा 
कायर्पािलकाले आफूखशुी सावर्जिनक सेवा ूदायक संगठनमा जनशिक्त वा कमर्चारी िनयिुक्त गन 
र ूत्येक नयाँ सरकारले परुानो सरकारले भनार् वा िनयकु्त गरेका सबै जनशिक्त वा कमर्चारीह  
हटाई आफू अनकूुलका जनशिक्त वा कमर्चारीको भनार् वा िनयकु्त गन र दोॐो मायन्ता हो 
योग्यता ूणाली (merit system) जस अन्तगर्त संिवधान र कानून बमोिजम ःथािपत ःवतन्ऽ 
िनकाय वा लोक सेवा आयोग ारा सावर्जिनक सेवा ूदायक संगठनह को जनशिक्त वा 
कमर्चारीको छनौट, भनार् र िनयिुक्त गन । 

ःवतन्ऽ िनकायबाट सावर्जिनक सेवाका जनशिक्त वा कमर्चारीको छनौट गरी भनार् वा िनयकु्त 
गन ूणालीको शु वात सन ्१८५५ मा बेलायतबाट भएको हो । सन ्१८५४ को फेॄअुरीमा 
ूकािशत The Northcote-Trevelyan Report अनसुार िनजामती सेवा आयोगको व्यवःथा गरी 
िनजामती सेवाको लािग समानतामा आधािरत िनंपक्ष िनकायको व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । 
यसरी लोक सेवा आयोगको अवधारणा बेलायतबाटै ूारम्भ भएको मािनन्छ । त्यस भन्दा पिहले 
बेलायतमा पिन त्यहाँको िनजामती सेवामा सरकारका िव ािसला पाऽह लाई ःवेच्छामा भनार् गन 
ूचलन िथयो ।  

संयकु्त राज्य अमेिरकामा The Pendleton Act पािरत हनु ुभन्दा अगािड लटु ूणाली कायम 
रहेकोमा एक वेरोजगार यवुकले तत्कालीन रा पित James A. Garfield को हत्या गिरिदए पिछ, 

सरकारले संिवधान वा कानून बमोिजम ःथापना गरेका िनजामती सेवा लगायतका िविभ  
सावर्जनिक सेवाह मा एक ःवतन्ऽ, िनंपक्ष, तटःथ, धाँधलीरिहत र िव सनीय िनकायबाट जनशिक्त 
वा कमर्चारीको छनौट गरी भनार् वा िनयिुक्त गिरन ुपदर्छ भ े अवधारणाको जन्म हनु पगु्यो । 
तत्प ात सन ् १८८३ को जनवरीमा कंमसे ारा पािरत भई रा पित ारा ःवीकृत भएको The 

Pendleton Act  बमोिजम योग्यता ूणालीको शभुारम्भ भई संघीय िनजामती सेवाका कमर्चारीको 
भनार् र िनजह को कायर्को िनरीक्षण गन व्यवःथा गिरयो र उक्त ऐनको कायार्न्वयन गन बममा 
संघीय िनजामती कमर्चारीह को छनौट गरी भनार् वा िनयिुक्त गनर् िविधवत पमा िनजामती सेवा 
आयोगको ःथापना गिरएको िथयो । त्यहाँका संघीय िनजामती कमर्चारीह को छनौट सोही 
आयोगबाट हनेु गरेको छ ।  

तत्प ात ्िव का अिधकाशं देशमा िनजामती लगायतका सावर्जिनक सेवाह मा योग्य र सक्षम 
जनशिक्तको छनौट, भनार् र िनयिुक्तको लािग एक ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम िनकायको व्यवःथा 
गरेको पाइन्छ ।  

East India Company ारा भारतमा सवरू् थम सन ्१९२६ को १ अक्टुवरमा  Section 96(c) of 

the Government of India Act, 1919 बमोिजम सल्लाहकारी िनकायको पमा लोक सेवा 
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आयोगको ःथापना गिरएको िथयो । पिछ Government of India Act, 1935 बमोिजम उक्त ऐन 
लागू भएको िमित सन ्१९३७ को अिूल १ देिख केन्िमा संघीय लोक सेवा आयोग र ूत्येक 
राज्य वा राज्यह को समूहको लािग ूदेश लोक सेवा आयोगह को ःथापना गिरएको िथयो । 
भारत ःवतन्ऽ भए पिछ सन ्१९५० मा जारी The Constitution of India मा भएको व्यवःथा 
बमोिजम त्यस अिघ कायम रहेको संघीय लोक सेवा आयोगलाई एक ःवतन्ऽ संवैधािनक 
िनकायको पमा संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) को पमा 
पान्तरण गिरयो, उक्त संिवधानको धारा ३१५ देिख ३२३ सम्म संघ तथा ूदेश लोक सेवा 
आयोग सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ ।  

त्यसका साथै पािकःतान, बंगलादेश, ौीलंका, भटुान समेतमा लोक सेवा आयोगलाई संवैधािनक 
िनकायको पमा मान्यता ूदान गिरएको पाइन्छ The Constitution of the People's Republic of 

Bangladesh को धारा १३७ देिख १४१ सम्म Public Service Commissions को व्यवःथा 
गिरएको छ । The Constitution of the Kingdom of Bhutan   को धारा २६ मा The Royal 

Civil Service Commission को व्यवःथा गिरएको छ । The Constitution of the Islamic 

Republic of Pakistan को धारा २४२ मा ए Public Service Commission को व्यवःथा गिरएको 
छ । The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka को धारा ५४ मा 
Public Service Commission को व्यवःथा गिरएको छ । 

ूारम्भमा िनजामती सेवामा आवँयक पन कमर्चारीको उपयकु्तताको आधारमा छनौट गरी 
िनयिुक्तको लािग िसफािरश गनर् िविभ  मलुकुमा ःवाय  संःथा भए झ नेपालमा पिन िव.सं. 
२००८ साल असार १ गते पिब्लक सिभर्स किमशनको ःथापना भएकोमा िव. सं. २०१६ 
सालबाट उक्त किमशनलाई लोक सेवा आयोगमा पान्तरण गिरएको पाइन्छ । िव. सं. २०७२ 
सालमा जारी नेपालको संिवधान बमोिजम संघमा लोक सेवा आयोग र ूदेशमा ूदेश लोक सेवा 
आयोग रहने व्यवःथा गिरएको छ । 

५. सावर्जिनक सेवा सम्बन्धी नेपालको संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा 

उपयुर्क्त उल्लेख भए बमोिजमका राज्य वा सरकारको तफर् बाट ूदान गिरने िविभ  ूकारका 
सावर्जिनक सेवाह  सम्बन्धी नेपालको संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा िनम्न बमोिजम रहेका छन ्M  

१. संवैधािनक व्यवःथा M नेपालको वतर्मान संिवधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले 
देशको ूशासन स ालन गनर् संघीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनसुार अन्य संघीय सरकारी 
सेवाह को गठन गनर् सक्न,े त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम 
हनेु, संघीय िनजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा 
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पदपूितर् गदार् संघीय कानून बमोिजम खलुा र समानपुाितक समावेशी िस ान्तका आधारमा हनेु र 
ूदेश मिन्ऽपिरषद, गाउँ कायर्पािलका र नगर कायर्पािलकाले आफ्नो ूशासन स ालन गनर् 
आवँयकता अनसुार कानून बमोिजम िविभ  सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् सक्ने 
व्यवःथा गिरएको छ ।1  त्यसैगरी धारा ३०२ मा ूदेश र ःथानीय तहमा आवँयक सेवा ूवाह 
गनर् नेपाल सरकारले आवँयक व्यवःथा गन, त्यसरी व्यवःथा गदार् यो संिवधान ूारम्भ हुँदाका 
बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम संघ, 

ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन गरी सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउन सक्नेछ ।2   

त्यसको साथै वतर्मान संिवधानको भाग २३ मा सावर्जिनक सेवाह मा छनौट, भनार् र िसफािरस 
गन समेतको योग्यता ूणालीको अिभभावकीय िजम्मेवारी हनेु गरी एक अित महत्वपूणर् संवैधािनक 
िनकायको पमा लोक सेवा आयोगको व्यवःथा गिरएको छ । संिवधानको धारा २४२ मा लोक 
सेवा आयोग सम्बन्धी, धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी र 
धारा २४४ मा ूदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ । उक्त संवैधािनक 
ूावधानलाई केलाउँदा राज्य वा सरकार ारा ूदान गिरने सावर्जिनक सेवाह मा रहने पदमा रा  
सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट, भनार् र िसफािरस गनर्, नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  
ूहरी बल नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गदार् अपनाउन ु पन सामान्य 
िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुन, कुनै संगिठत संःथाको सेवाका 
कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून र त्यःतो सेवाको पदमा बढुवा र िवभागीय कारवाही 
गदार् अपनाउन ु पन सामान्य िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुन, नेपाल 
सरकारबाट िनविृ भरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िवना िनयिुक्त नगिरने र ूदेश 
लोक सेवा आयोगका काम, कतर्व्य र अिधकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले कानून बनाई आधार 
र मापदण्ड िनधार्रण गन व्यवःथा रहेको देिखन्छ ।3  

राजनीितक तथा शासन व्यवःथा सम्बन्धी नीित मध्येको एउटा महत्वपूणर् नीित सावर्जिनक 
ूशासनलाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र सहभािगतामूलक बनाउँदै 
राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सिुनि त गरी सशुासनको 
ूत्याभिूत गन रहेको देिखन्छ ।4  

                                                            
1 नेपालको संिवधानको धारा २८५ को उपधारा (१), (२) र (३) 
2 नेपालको संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) र (२) 
3 नेपालको संिवधानको धारा २४३ र २४४ 
4 नेपालको संिवधानको धारा २४३ र २४४ 
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उपयुर्क्त संवैधािनक ूावधानको आलोकमा लोक सेवा आयोगले मूलतः उपयकु्त उम्मेदवारको 
छनौटका लािग परीक्षा स ालन गन, उपयकु्तता सम्बन्धी िस ान्त िनमार्ण र कायार्न्वयन गन, 
सरुक्षा िनकाय र संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गदार् अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तको 
(िनमार्ण र कायार्न्वयन) िवषयमा परामशर् िदन,े संगिठत संःथाका कमर्चारीका सेवाका शतर् सम्बन्धी 
कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य िस ान्तको (िनमार्ण र कायार्न्वयन) िवषयमा 
परामशर् िदन,े संघीय िनजामती सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून, िनयिुक्त, बढुवा र िवभागीय कारबाही 
गदार् अपनाउन ुपन िस ान्तको (िनमार्ण र कायार्न्वयन) िवषयमा परामशर् िदन,े नेपाल सरकारबाट 
िनविृ भरण पाउने जनुसकैु ःथायी पदमा िनयिुक्त गनुर् अिघ परामशर् िदन ेर संघीय िनजामती सेवा, 
संघीय सरकारी सेवाह  लगायतका सावर्जिनक सेवाह को सधुारका लािग आवँयक िवषयमा 
िसफािरश गन । 

@. कानूनी व्यवःथा M उपयकु्त संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम संघीय िनजामती सेवा ऐन, िनयमावली, 
िविभ  संघीय सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐन तथा िनयमावलीह , ूदेश सरकारी सेवाह  सम्बन्धी 
ऐन तथा िनयमावलीह , ःथानीय ूशासन स ालन सम्बन्धी कानून लगायतका कानूनी व्यवःथा 
गनुर्पन देिखन्छ ।  

नेपालमा संघीयता बमोिजमका तीन वटै तहका सरकारह ले गठन गन िनजामती सेवा, 
सरकारी सेवा, सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह का िविभ  पदमा गिरने पदपूितर् सम्बन्धी कानूनी 
व्यवःथाह , सरुक्षा िनकायह का िविभ  पदमा गिरने पदपूितर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाह , 

संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा बमोिजमका संगिठत संःथाह का िविभ  पदमा गिरने पदपूितर् 
सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाह  र त्यःता संःथाको सेवाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी 
कानूनह मा भएका व्यवःथाह  पिन ूःततु सन्दभर्मा ूासंिगक रहेका छन,् जस मध्ये केही 
कानूनह  िनमार्ण भैसकेका छन ्भने धेरैजसो कानूनह  िनमार्णकै बममा रहेका छन ्।  

त्यस बाहेक लोक सेवा आयोग ारा िनम्न िलिखत कानूनह को आधारमा आफ्नो संवैधािनक र 
कानूनी िजम्मेवारी पूरा गन गिरएको देिखन्छ M 

 लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ तथा लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०६७, 

 ूदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड िनधार्रण) ऐन, २०७५, 

 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०, 

 नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५, 

 संघीय संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा संघीय संसद सिचवालय कमर्चारी 
ूशासन िनयमावली, २०६५, 



 11  
 

 सव च्च अदालत ारा िविभ  मु ामािमलाका सन्दभर्मा ूितपािदत गरेका कानूनी 
िस ान्तह , 

 िविभ  सेवा÷समूह स ालन सम्बन्धी ूचिलत ऐन र िनयमावलीह , 

 लोक सेवा आयोग (कायर् स ालन) िनदिशका, २०६७, 

 लोक सेवा आयोगका पदािधकारी एवं दक्ष÷िव  र कमर्चारीह को आचार संिहता, 
२०६९, 

 संगिठत संःथाका कमर्चारीका सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारवाही 
सम्बन्धी सामान्य िस ान्त, २०७४, 

 लोक सेवा आयोगको रणनीितक योजना, २०७५–२०७८, 

 लोक सेवा आयोगबाट जारी िविभ  िनदिशका तथा लोक सेवा आयोगका समय समयका 
िनणर्यह , 

 लोक सेवा आयोगबाट ूितपािदत िविभ  िस ान्तह , 

 सरुक्षा िनकाय तथा संगिठत संःथाह सँग सम्बिन्धत ऐन, िनयम, िविनयमावलीह , 

 लोक सेवा आयोगको कायर् सम्पादनसँग सम्बिन्धत अन्य ूचिलत ऐन, िनयम र 
िनदिशकाह  । 

 

६. लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गद आएका कायर् सम्पादनका िस ान्तह  

लोक सेवा आयोगले अन्तराि य मूल्य मान्यता र मापदण्ड समेतमा आधारमा आफ्ना काम–

कारबाही, िनणर्य र आचरणमा योग्यता, िनंपक्षता र ःवच्छताका मूलभतू मूल्यह  ूितिविम्बत गद 
िव मान ऐन कानूनको पिरिधिभऽ रही िनम्न िलिखत िस ान्तह का आधारमा कायर् सम्पदन 
गदर्छM5   

१. योग्यताको िस ान्त -principle of merit_ M आयोगबाट स ालन हनेु परीक्षाह मा अब्बल 
ठहन उम्मेदवारलाई माऽ िनयिुक्तको लािग िसफािरस गिरन्छ । सम्बिन्धत पदको 
कायर्सम्पादन गनर् आवँयक पन ान, सीप, मनोभाव आिदको परीक्षण गन गरी पा बम 

                                                            
5 उल्लेिखत िस ान्तह लाई लोक सेवा आयोगको वािषर्क ूितवेदनबाट साभार गिरएको छ M साठीऔ ंवािषर्क 
ूितवेदन (२०७५ ौावण – २०७६ आषाढ), लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाण्डौ, पृ  ७-९ । 
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िनमार्ण हनेु र सोही पा बमबमोिजम परीक्षा स ालन हनेु हुँदा िनयिुक्तका लािग िसफािरस 
हनेु उम्मेदवार सो पदको कायर्सम्पादनका लािग क्षमतावान हनेु िव ास गिरन्छ । 

२. िनंपक्षताको िस ान्त (principle of impartiality) M आयोगका िनणर्यह  पूवार्महरिहत 
हनु्छन ्। आयोगका िनणर्य र परीक्षा सम्बन्धी काम कारवाहीबाट कोही कसैलाई अन्याय 
नहनेुमा पूणर् सजगता अपनाइन्छ भने कुनै पिन ढंगले कसैलाई पिन पक्षपात गिरंदैन । 

३. ःवच्छताको िस ान्त -principle of fairness_ M आयोगका सम्पूणर् काम कारवाहीह मा 
इमान्दािरता, िजम्मेवारीपन, िव सनीयता र उ रदाियत्व सिुनि त गिरन्छ । आयोगले िलने 
िनणर्यह  र मातहतका कायार्लयह बाट स ालन हनेु िबयाकलापलाई ःवच्छ र वःतपुरक 
बनाउन आवँयक संःथागत, संरचनागत एवं कायर्िविधगत ूबन्ध गिरन्छ ।  

४. समान अवसरको िस ान्त -principle of equal opportunity_ M आयोगबाट हनेु िव ापनमा 
सम्बिन्धत पदका लािग योग्यता पगु्ने नेपाली नागिरकको पहुँच सिुनि त गनर् आवँयक 
ूबन्ध िमलाइन्छ । सम्बिन्धत िव ापनका लािग तोिकएको योग्यता पगु्ने सबैलाई 
दरखाःत पेश गनर् समान अवसर ूदान गिरन्छ ।  

५. समावेशीताको िस ान्त -principle of inclusiveness_ M पदपूितर्का लािग आयोगमा ूा  माग 
पदह  राज्यको समावेशीकरण नीित बमोिजम ूितशत िनधार्रण गरी सम्बिन्धत समूहका 
उम्मेदवार बीच माऽ ूितःपधार् हनेु गरी पदपूितर् गिरन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, 
२०६६ को दफा ३५ बमोिजम अन्तवार्तार् सिमित गठन गदार् समावेशी सहभािगता 
सिुनि त गन ूावधान रहेकोछ ।  

६. ि अन्ध िस ान्त -principle of double blind_ M पदपूितर् ूिबयाको कुनै एक गोप्य चरणमा 
संलग्न हनेु पदािधकारी, िव  वा कमर्चारीलाई सो ूिबयाको अन्य चरणमा संलग्न 
गराइदैन र जानकारी समेत िदइदैन । उ र पिुःतका परीक्षण गन परीक्षकले कुन 
परीक्षाथीर्को उ र पिुःतका परीक्षण गरेको हो, प ै पाउँदैनन ्। ूा ा  तािलकीकरण गन 
कमर्चारी कुन ूा ाकं कसको हो भ े बारेमा पूणर्तः अनिभ   
रहन्छ । अन्तवार्तार् सिमितका सदःयह  अन्तवार्तार् िददै गरेको उम्मेदवारको िलिखत 
परीक्षाको ूा ांकका बारेमा पूणर्तः अनिभ  रहन्छन ् । त्यःतै आयोगका हरेक 
महाशाखाह लाई िविशि कृत िजम्मेवारी ूदान गिरएको हनु्छ । कुनै एक 
महाशाखा÷शाखाको कायर्सम्पादनमा अक  महाशाखा÷शाखाको ूत्यक्ष पहुँच र संलग्नता 
रहँदैन ।  

७. पिरचय–शून्यताको िस ान्त -principle of identity masking_ M ूत्येक उ रपिुःतका परीक्षण 
गनुर् अिघ दोहोरो संकेतीकरण -double coding_ ूिबया माफर् त उक्त उ र पिुःतकाबाट 
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दरखाःत िदने उम्मेदवारको पिरचय अलग गिरन्छ । यसबाट उ र पिुःतकाको िनंपक्ष र 
िनवयिक्तक परीक्षण सिुनि त हनु्छ । त्यःतै उ रपिुःतका परीक्षण प ात ् वैयिक्तक 
पिहचानिवहीन पमा ूा ांकको तािलका तयार पािरन्छ । अन्तवार्तार् लगायत छनौट 
ूिबयाका सम्पूणर् परीक्षाका अंक एकीकृत गरेप ात ् माऽ छनौट हनेु उम्मेदवारको 
वैयिक्तक पिहचान िवसंकेतीकरण -decoding_ ूिबया माफर् त प ा लगाइन्छ । 

८. असंलग्नताको िस ान्त -principle of non-involvement_ M आयोगबाट स ािलत कुनै पिन 
परीक्षामा आयोगका पदािधकारी, कमर्चारी वा िव का नातेदार संलग्न भएको अवःथामा 
त्यःता पदािधकारी, कमर्चारी वा िव लाई उक्त परीक्षाको नितजा ूकाशनसम्मको 
ूिबयाबाट अलग रािखन्छ, संलग्न गराइदैन । 

९. गोपनीयताको िस ान्त -principle of confidentiality_ M परीक्षा ूणालीलाई पूणर्तः िव सनीय 
बनाउने ूयोजनको लािग पदपूितर् ूिबयाका िविभ  चरणह मा आयोगले गोपनीयता 
कायम राख्दछ । आयोगबाट िलइने िविभ  परीक्षाका ू पऽह को पिरमाजर्न र 
छनौटको कायर् पूणर् गोप्य रहन्छ । परीक्षाथीर्को िलिखत परीक्षाको ूा ाकं अिन्तम नितजा 
ूकाशन हनेु बेलासम्म गोप्य रहन्छ । आयोगको अनलाइन डाटावेसमा रहेका व्यिक्तगत 
सूचनाह  गोप्य रहेको सिुनि त गिरन्छ । यसरी पदपूितर् ूिबयाका अिधकाशं चरणह मा 
पूणर् गोपनीयताका साथ साथै गणुःतरीयता सिुनि त गिरन्छ । 

 

७. लोक सेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार 

राणाकालीन शासन व्यवःथासम्म नेपालको सावर्जिनक सेवाको मखु्य उ ेँ य भनेकै शासकको 
स ाको रक्षा गन, िनजको व्यिक्तगत ःवाथर् पूरा गन र िनजको सामन्ती शैलीलाई मान्यता िदन े
खालको िथयो । त्यसबेलासम्म शासकको व्यिक्तगत ूशंसा, गणुगान, भिक्तगान, चाकडी र चाप्लसुी 
ूथाको आधारमा सावर्जिनक सेवाह मा रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट र भनार् 
गिरन्थ्यो भने पजनी ूथाको आधारमा ितनीह को नोकरीमा स वा, बढुवा र खोसवुा हनेु गदर्थ्यो। 
योग्यता, िनंपक्षता, राजनीितक तटःथता, व्यावसाियकता, नागिरकमैऽी सेवाभाव जःता आधिुनक 
सावर्जिनक सेवाका कुनै पिन िवशेषताह  त्यस बखतको शासन व्यवःथामा िथएनन ्। 

िव.सं. २००७ सालमा जहािनयाँ राणा शासनको अन्त्य र ूजातन्ऽको ःथापना प ात ्गठन 
भएको सरकारको ठूलो चनुौती भनेकै राणाकालीन सावर्जिनक सेवा ूभावको व्यवःथामा आमूल 
पिरवतर्न गरी आधिुनक र अन्य मलुकुले अवलम्बन गद आएको सावर्जिनक सेवाको जग बसाल्न ु
िथयो । सरकारी सेवामा योग्यताका आधारमा माऽ रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट 
गिरन ुपदर्छ भ े मान्यतालाई अंिगकार गद िव.सं. २००८ साल आषाढ १ गते पिब्लक सिभर्स 
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किमशनको गठन गिरएको िथयो । नेपाल अन्तिरम शासन िवधान, २००७ को भाग ५ धारा 
६४ बमोिजम उक्त किमशनको काम, कतर्व्य र अिधकारमा नेपाल सरकारका सबै जािगरदारमा 
भनार्को लािग जाँच गनुर् र िनजामती दजार् र नोकरीमा भनार् गन तिरका सम्बन्धी िवषय, िनजामती 
पदमा िनयिुक्त गन, स वा, बढुवा गन िस ान्तका िवषयमा सल्लाह िदन ु लगायतका िवषय 
समेिटएका िथए ।  

यसरी केही सीिमत काम, कतर्व्य र अिधकार ूदान गन गरी ूारम्भ भएको लोक सेवा 
आयोगको भिूमकामा बमशः बढो री हुँदै वतर्मान नेपालको संिवधान जारी भएसँगै त्यसको दायरा 
र क्षेऽ बिृ को कारण काम, कतर्व्य र अिधकारमा पिन व्यापक बिृ  भएको  
पाइन्छ । लोक सेवा आयोगले मूलतः उपयकु्त उम्मेदवारको छनौटको लािग परीक्षा स ालन 
गरी योग्यता ूणालीको आधारमा उपयकु्त उम्मेदवारलाई िनयिुक्तको िसफािरस समेतको 
कायर्कािरणी कायर्, सेवाका शतर्, िनयिुक्त, बढुवा, िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ुपन िस ान्तका 
लगायतका िवषयमा उपलब्ध गराउन ेसल्लाहकारी वा परामशर्दायी कायर् र बढुवा उपरको उजरुी 
सनुी िनणर्य िदन े समेतको अधर्न्याियक कायर् गदर्छ । हाल संघ अन्तगर्त रहेको लोक सेवा 
आयोगको मखु्य काम, कतर्व्य र अिधकार िनम्न बमोिजम रहेका छन ्M 

 िनजामती सेवाको पदमा िनयिुक्तका लािग उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गनर् परीक्षा स ालन 
गन,6  

 नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगिठत 
संःथाको पदमा पदपूितर्का लािग िलइने िलिखत परीक्षा स ालन गन,7  

 नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा 
बढुवा गदार् अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तको िवषयमा परामशर् िदन,े8   

 कुनै संगिठत संःथाको सेवाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून र त्यःतो 
सेवाका पदमा बढुवा र िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ु पन सामान्य िस ान्तको 
िवषयमा परामशर् िदन,े9   

 नेपाल सरकारबाट िनविृ भरण पाउने पदमा ःथायी िनयिुक्त गिरन ुअिघ परामशर् िदन,े10 

                                                            
6 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (१) 
7 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (२)   
8 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (३)   
9 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (४)   
10 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (५)  
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 संघीय िनजामती सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून, िनयिुक्त, बढुवा र िवभागीय कारबाही गदार् 
अपनाउन ु पन िस ान्त, संघीय िनजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका 
लािग िनयिुक्त गदार् उम्मेदवारको उपयकु्तता, कुनै एक ूकारको संघीय िनजामती सेवाको 
पदबाट अक  ूकारको संघीय िनजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय 
िनजामती सेवामा स वा वा बढुवा गदार् वा कुनै ूदेशको िनजामती सेवाको पदबाट 
संघीय िनजामती सेवाको पदमा वा संघीय िनजामती सेवाको पदबाट ूदेश िनजामती 
सेवाको पदमा सेवा पिरवतर्न वा ःथानान्तरण गदार् उम्मेदवारको उपयकु्तता, आयोगको 
परामशर् िलन ुनपन अवःथाको पदमा बहाल रहेको कमर्चारीलाई आयोगको परामशर् िलन ु
पन अवःथाको पदमा ःथायी, स वा वा बढुवा गन र संघीय िनजामती सेवाको 
कमर्चारीलाई िदइने िवभागीय सजाय समेतको िवषयमा परामशर् िदन े।11  

उपयुर्क्त काम, कतर्व्य र अिधकार ूयोग गद आयोगले वािषर्क कायर्तािलका सावर्जिनक गन, 
शैिक्षक योग्यता िनधार्रण गन, पा बम िनमार्ण र पिरमाजर्न गरी लागू गन, िव ापन ूकाशन गन, 
दरखाःत संकलन गन, िलिखत परीक्षा स ालन गन, उ र पिुःतका संकेतीकरण र परीक्षण गन, 
िलिखत परीक्षाको नितजा ूकाशन गन, ूयोगात्मक परीक्षा, in basket experience, मािमला अध्ययन 
(case study) एवं ूःततुीकरण, अन्तवार्ता समेतका परीक्षा स ालन गरी कूल योगको आधारमा 
अिधकतम अंक ूा  गन योग्य उम्मेदवारलाई ःथायी िनयिुक्तको लािग िसफािरस गन र मािथ 
उल्लेख भए बमोिजम परामशर् लगायतका कायर् गदर्छ । 
 

८. सावर्जिनक सेवाको ूभावकािरतामा लोक सेवा आयोगको भिूमका 

संिवधानमा व्यविःथत एवं सरकार ारा िनिमर्त नीितह  र देशमा िव मान कानूनह लाई 
कायार्न्वयनमा ढाल्ने, नागिरकह का मौिलक हक एवं अिधकारको संरक्षण गन, जनता समक्ष 
राज्यको तफर् बाट ूदान गिरने िविभ  सेवा, सिुवधा र िवकासको ूितफल परु ् याउने तथा 
लोककल्याणकारी राज्य व्यवःथाको ःथापना गनर्को लािग आवँयक पन सम्पूणर् काम गन िजम्मा 
देशमा रहेका िविभ  सावर्जिनक सेवाह को हनेु भएकोले त्यःता सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह  
पारदशीर्, ःवतन्ऽ, िनंपक्ष, ःवच्छ, िजम्मेवार, जवाफदेही र व्यवसाियक हनुपुदर्छ ।  

जनुसकैु देशमा पिन संवैधािनक वा कानूनी ूावधान बमोिजम सम्प  हनेु आविधक िनवार्चनको 
माध्यमबाट जनिनवार्िचत भई आएका जनूितिनिधह ारा गिठत सरकारको िनि त अविध प ात ्
हनेु पिरवतर्न अवँयम्भावी भए जःतै देशमा िव मान सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह को िनरन्तरता 

                                                            
11 नेपालको संिवधान को धारा २४३ को उपधारा (६) र सो को खण्ड (क) देिख (च) सम्म  
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पिन अपिरहायर् हनु्छ । राज्य वा सरकार ारा स ािलत र व्यविःथत त्यःता सबै ूकारका 
सावर्जिनक सेवाह का संरचनात्मक ि ले िनरन्तरता (continuty), सक्षमता (competence), 
तटःथता र िनंपक्षता (neutrality and impartiality), अवैयिक्तकता (impersonality), पदौंृखला 
(hierarchy), ौम िवभाजन (division of labour), योग्यता परीक्षण (merit test), विृ  िवकास 
(careerism), ऐन, िनयम र ूिबयामा आधािरत (red tapism), अनशुासन र आचार संिहता 
(discipline and code of conduct) तथा िलिखत अिभलेख (written record) आिद जःता 
िवशेषताह  हनेु गदर्छन ्। तसथर् ःथायी सरकारको पमा रहेका मलुकुका िविभ  सावर्जिनक 
सेवाह का गठन, त्यःता सेवाह  अन्तगर्त िनयकु्त हनेु रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तह को 
छनौट, िसफािरस र भनार्, ितनीह को संरक्षण, िवकास एवं सावर्जिनक ूशासनका आधारभतू 
िस ान्तको पिरपालनामा लोक सेवा आयोगको भिूमकालाई गहन पमा िलने गिरन्छ । 

लोक सेवा आयोगको रणनीितक योजना तफर्  ि गत गदार् यसको दूर ि  (vision) गणुःतरीय, 

चःुत र पिरणाममखुी सावर्जिनक सेवा ूवाह सिुनि त गनर् सक्ने तथा शासन ूणालीमा आइपन 
चनुौतीह  सामना गनर् सक्षम मानव संशाधनको समिुचत व्यवःथा गन रहेको देिखन्छ भने यसको 
ध्येय (mission) उिचत प ित, साधन र ूिविधको ूयोग गद ःवच्छ, िनंपक्ष र भरपद  ूिबयाको 
माध्यमबाट गणुःतरीय सावर्जिनक सेवाको आवँयकता अनसुारको उपयकु्त र सक्षम मानव 
संशासधन छनौट गरी िसफािरस गन रहेको देिखन्छ ।12   

मािथ उल्लेख भैसकेको छ िक सावर्जिनक सेवाका िविवध पक्षह  मध्ये योग्यता ूणालीको 
आधारमा दक्ष जनशिक्तको छनौट, भनार् र िनयिुक्त गन कायर् पिहलो र अित महत्वपूणर् कायर् हो । 
देशका सवर्साधारण नागिरक वा सम्पूणर् जनतालाई राज्य संयन्ऽ माफर् त िवतरण गिरने सम्पूणर् 
सेवा, सिुवधा र िवकासको ूितफल ःथायी सरकारी संयन्ऽको पमा रहने िनजामती सेवा, अन्य 
सरकारी सेवाह  लगायतका सावर्जिनक सेवाह ारा नै िवतरण गन पदमा सक्षम र योग्य 
उम्मेदवारह को भनार् र छनौट कायर्को िजम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई छ । थमु ूशासन, 

थरघर, एकतन्ऽीय जहािनया ँशासन हुँदै योग्यता ूणालीबाट सावर्जिनक सेवाह को पदमा गिरने 
छनौट ूिबयालाई योग्यता, िनंपक्षता, ःवच्छता र रा को आवँयकता अनसुार सवलीकरण गन 
कायर्मा लोक सेवा आयोगको भिूमका सदैव अमणी रहदै आएको छ ।  

वतर्मान नेपालको संिवधान जारी भएसँगै मलुकुको शासकीय ःव प बहदुलीय ूितःपधार्त्मक 
संघीय गणतन्ऽात्मक संसदीय शासन ूणालीमा पान्तरण भएप ात ् लोक सेवा आयोगले 

                                                            
12 लोक सेवा आयोगको रणनीितक योजना (२०७५÷७६ २०७७÷७८, लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ, पृ  
७ 
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लोकतािन्ऽक िस ान्त, सामािजक मूल्य, मान्यता, जनइच्छा वा चाहना, सामािजक न्याय जःता 
यगुीन माग र आवँयकता अनसुार योग्यता ूणाली, िनंपक्षता, ःवच्छता, ःवतन्ऽता र सावर्जिनक 
सेवाको भावना र ममर्लाई केन्ििवन्दमुा राखी आफ्नो िजम्मेवारीमा आएको व्यापक बढो री 
बमोिजम नै मािथ उल्लेिखत काम, कतर्व्य र अिधकारका आधारमा आफ्नो भिूमकालाई अझ 
सशक्त तलु्याउँदै आएको छ । नेपालको वतर्मान संिवधानले राज्यकोषबाट िनविृ भरण पाउने 
अिधकाशं सावर्जिनक सेवाह मा रहने रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्त बमोिजमका पदह मा 
लोक सेवा आयोगको राय सल्लाह र परामशर् िवना ःथायी िनयिुक्त नगिरने कुराको सिु तता 
गरेको छ ।  

वतर्मान संिवधान जारी भएसगैँ िवगतमा लोक सेवा आयोगले खेल्दै आएको िनजामती सेवा 
आयोगको सीिमत भिूमकाबाट वाःतवमै लोक सेवा आयोगको िवःततृ भिूमकामा पान्तरण भएको 
देिखन्छ । िव.सं. २०७२ साल देिख नै लोक सेवा आयोगको भिूमका संघीय िनजामती सेवा, 
अन्य संघीय सरकारी सेवा, नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल नेपाल र िव िव ालय र 
िशक्षक सेवा आयोग बाहेकका ५० ूितशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथा नेपाल 
सरकारको ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको संःथान, कम्पनी, बक, सिमित वा संघीय कानून बमोिजम 
ःथािपत वा नेपाल सरकार ारा गिठत आयोग, संःथान, ूािधकरण, िनगम, ूित ान, बोडर्, केन्ि, 
पिरष  र यःतै ूकृितका अन्य संगिठत संःथाको पदमा पदपूितर्को लािग िलइने िलिखत 
परीक्षासम्मको सम्पूणर् कायर्ह  गन गरी िवःतार भए बमोिजमका आवँयक नीितगत, कानूनी र 
संगठनात्मक संरचना, जनशिक्त, ॐोत, साधन, सामान्य िस ान्तह  र मापदण्डह  तय गरी िलिखत 
परीक्षाह  स ालन गद आएको छ ।  

नेपालको संिवधान जारी भएप ात ्लोक सेवा आयोगको भिूमका िनजामती सेवा लगायतका धेरै 
जसो सावर्जिनक सेवाका पदमा भनार् छनौट र संघीय िनजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा र 
नेपाल सरकारको ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको वा संघीय कानून बमोिजम ःथािपत वा नेपाल 
सरकार ारा गिठत संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका सतर् सम्बन्धी कानून, िनयिुक्त, बढुवा र 
िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउन ु पन सामान्य िस ान्तह को ूितपादनका साथै सो को 
ूभावकारी कायार्न्वयन पिन गद आएको छ ।  

राज्य एवं संघीय सरकारका नीित, योजना, तथा कायर्बमह को ूभावकारी कायार्न्वयन गन 
बममा सम्पूणर् नागिरकलाई सेवा, सिुवधा र िवकासको ूितफल राज्यका िविभ  सावर्जिनक 
सेवाह  माफर् त ूवाह गनर् योग्य, सक्षम, ूितभाशाली, क्षमतावान र व्यवसाियक रा  सेवक, 

कमर्चारी वा जनशिक्तको छनौट गरी भनार् गन कायर्लाई िनंपक्ष, भरोसायकु्त, ःवच्छ, िव सनीय, 

पारदशीर्, अनमुानयोग्य, कानूनसम्मत र ूभावकारी बनाउने लोक सेवा आयोगको कायरू् णालीमा 
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िनंपक्षता, ःवच्छता, िव सनीयता, पारदिशर्ता, अनमुानयोग्य र कानूनसम्मत व्यवहार हालसम्म 
सिुनि त हुँदै आएको र भावी िदनमा पिन सो को िनरन्तरता हनु ु पन देिखन्छ । योग्यता 
ूणालीको संरक्षकको भिूमकालाई नवीनतम ्परीक्षण िविधको ूयोग ारा अझ पिरःकृत गद लगी 
देशका अिधकाशं सावर्जिनक सेवामा सवर्साधारण नागिरकको सरल र सहज पहुँच कायम गनर् 
तथा योग्य, गितशील, उजार्वान, सक्षम, व्यावसाियक एवं कुशाम नवूितभाह को आकषर्ण र 
उपयोग गरी राज्यका अपेिक्षत उपलब्धीह  हािसल गन िदशामा संघ अन्तगर्तको लोक सेवा 
आयोगको भिूमका सदासवर्दा अमगामी रहेको कुरामा दईुमत हनु सक्दैन ।  

उपयकु्त िव षेणको आधारमा राज्य वा सरकार ारा स ािलत िनजामती सेवा, सरकारी सेवा 
लगायतका सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह को ूभावकािरताको लािग लोक सेवा आयोगको भिूमका 
सेवा शतर् सम्बन्धी कानून, िनयिुक्त, स वा, बढुवा, िवभागीय कारवाही, उम्मेदवारको उपयिुक्ततता, 
एक ूकारको सेवाबाट अक  ूकारको सेवामा स वा र बढुवा समेतका िवषयमा परामशर्दाताको 
पमा, योग्य र सक्षम उम्मेदवारह को छनौट गनर्को लािग िलइने िलिखत, मौिखक र ूयोगात्मक 
परीक्षा स ालन गन परीक्षकको पमा, सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, िवभागीय कारबाही र 
बढुवाको िवषय आिदमा आयोगको परामशर् र िनणर्य पिछ माऽ अिन्तम हनेु व्यवःथाले सावर्जिनक 
सेवाको संरक्षकको पमा, सरकार ारा स ािलत सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह का पदमा योग्य 
उम्मेदवारको जाँच वा परीक्षण गरी छनौट र िसफािरस गरेर तथा योग्य उम्मेदवारको उपयकु्तता, 
िनयिुक्त र बढुवा गदार् अपनाउन ु पन िस ान्तको िवषयमा परामशर् िदएर योग्यता ूणालीको 
संरक्षकको पमा, आयोगले आफ्ना काम कारबाहीह लाई थप पारदशीर्, अनमुानयोग्य, िव सनीय र 
भरोसायकु्त बनाउन सरोकारवाला र सवर्साधारणको जानकारीको लािग िविभ  ूितवेदन, बलेुिटन, 

पा बम, कायर् िववरण, बढुवा उजरुी सम्बन्धी सार संमह, िनजामती सेवा पिऽका लगायतका 
साममीको ूकाशन गरेर ूकाशकको पमा, संवैधािनक िजम्मेवारी अनु प आयोगले ूत्येक 
आिथर्क वषर्भरी सम्पादन गरेका सबै काम कारबाहीको बारेमा यथाथर् िववरण उल्लेख गरी 
सावर्जिनक सेवाह मा आयोगले परु ् याएको योगदान सिहतको वािषर्क ूितवेदन तयार गरी रा पित 
समक्ष बझुाएर ूितवेदकको पमा, लोक सेवा आयोग ऐन बमोिजम आयोगको परामशर् िलनपुन 
कतर्व्य भएको िनकाय वा पदािधकारीले परामशर् निलई वा परामशर् िवपिरत काम कारबाही गरेको 
िनरीक्षण वा अनगुमनको बममा पाइएमा त्यःतो कायर् नगनर्को लािग सम्बिन्धत िनकाय वा 
पदािधकारीलाई सचेत गराएर सचेतकको पमा, आयोगले िनजामती सेवा लगायतका सावर्जिनक 
सेवाका शतर् सम्बन्धी ूचिलत कानूनमा सधुार गनर् आवँयक देखेमा सम्बिन्धत िनकायलाई 
सझुाव िदएर सझुावकतार्को पमा, लोक सेवा आयोग ऐन बमोिजम सरकारी सेवा, सरुक्षा िनकाय 
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र सावर्जिनक संःथाका कमर्चारीको पदपूितर् गदार् तोिकए बमोिजम परीक्षा लगायतको काममा 
आयोगले सहयोग गरेर त्यःतो कायर्को सहयोगीको पमा, आयोगको काम कारबाहीलाई थप 
सु ढ र ूभावकारी बनाउन ेउ ेँयले आयोगले कायर् सम्पादन गन िविभ  िवषयमा समय समयमा 
अध्ययन अनसुन्धान गरी आफ्ना काम कारबाहीलाई समय सापेक्ष पमा सधुार गद आएकोले 
अनसुन्धानकतार्को पमा समेत रहेको देिखन्छ ।  

नेपालको वतर्मान संिवधानमा संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोग र ूदेश लोक सेवा आयोग 
सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ । उक्त संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम संघीय िनजामती सेवा, संघीय 
सरकारी सेवा लगायतका सावर्जिनक सेवाह मा रहने पदह का लािग संघ अन्तगर्तको लोक सेवा 
आयोग र ूदेश िनजामती सेवा, ःथानीय सेवा लगायतका अन्य सावर्जिनक सेवाह मा रहने 
पदह का लािग ूदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षाह  स ालन गरी योग्य उम्मेदवारह को 
छनौटका साथै िसफािरश गन व्यवःथा भइरहेको र आगामी िदनमा पिन यस व्यवःथाले 
िनरन्तरता पाउने छ ।  

वतर्मान संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम नै हालको लोक सेवा आयोग संघ अन्तगर्तको लोक 
सेवा आयोगको पमा पान्तरण भएको छ भने यसलाई ूादेिशक लोक सेवा आयोगको 
अिवभावकको पमा पिन महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गनुर् पन िजम्मेवारी थिपएको देिखन्छ । 
ःथापना कालदेिख लोक सेवा आयोगले हालसम्म जोगाउँदै आएको जनिव ास, साख र ख्याती एवं 
अवलम्बन गद आएका नीित, िनयम, रणनीित, कायर् सम्पदान ूिबया, मूल्य, मान्यता र ःथािपत 
सामान्य िस ान्तह को अवलम्बन गनर् संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा माफर् त ूदेश लोक सेवा 
आयोगलाई अिभूिेरत गनुर् पन अवःथा एकाितर छ भने सो अनु प चल्न आवँयक सरसहयोग र 
ूािविधक पक्षमा समेत पथूदशर्न र मागर्दशर्न संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोगले ूदेश लोक 
सेवा आयोगह लाई िदनपुन देिखन्छ ।  

संघीय व्यवःथाका कारण संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोग र ूदेश लोक सेवा आयोगह  
बीचको सम्बन्ध र हैिसयत समानान्तर हनेु र ितनीह ले अबलम्बन गन ःवतन्ऽता, िनंपक्षता, 
ःवच्छता, योग्यता समेतको मूल्य मान्यतामा कुनै फरक नहनेु, संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोग 
र ूादेिशक लोक सेवा आयोगबीच िनरन्तर सहयोग, सहकायर्, परामशर् र समन्वय हनु ु पन 
देिखन्छ। त्यसो हनु सकेमा माऽ नेपालका िव मान सबै सावर्जिनक सेवाह ारा व्यवःथापन र 
स ालन गिरने समम सावर्जिनक ूशासनलाई राज्यले िलएको लआय अनु प अगािड बढाउन एवं 
उि कै िनंपक्ष, योग्यतामा आधािरत, सक्षम, गितशील, ःवच्छ, ूभावकारी, जनमैऽी, लोकिहत 
अनकूुलको र पिरणाममखुी बनाउन सिकने कुरामा आशावादी हनु सिकन्छ । 



 20  
 

वतर्मान समयमा संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गद आएको प ित, ूणाली 
र मागर्दशर्क िस ान्तह को अनसुरण गद संवैधािनक ूावधान बमोिजमको अहम ्िजम्मेवारी िनवार्ह 
गनुर्पन भिूमकामा ूदेश लोक सेवा आयोगह  रहेका छन ्तसथर् ूदेश लोक सेवा आयोगह ले 
पकै्क पिन लोक सेवा आयोगले िवगत ६९ वषर्देिख जोगाउँदै आएको साख र अवलम्बन गद 
आएका सम्पूणर् प ित, ूणाली र मागर्दशर्क िस ान्तह को अनसुरण गन छन ्भ े कुरामा पिन 
िव ःत हनु सिकन्छ । त्यसो हनु सकेमा माऽ ूदेश लोक सेवा आयोगको के्षऽ र दायरा 
अन्तगर्त पन ूदेश र ःथानीय कानून बमोिजमका ूदेश सरकारी सेवा, ःथानीय सरकारी सेवा, 
ूदेश सरुक्षा िनकाय, ूदेश र ःथानीय ःतरका संगिठत संःथा लगायतका िविभ  सावर्जिनक 
सेवाह को ूभावकािरतामा ूदेश लोक सेवा आयोगह को भिूमका अझ सशक्त, िजम्मेवार, 
िव सनीय, कानूनसम्मत, िनंपक्ष, ःवच्छ, भरोसायोग्य, अनमुानयोग्य भएको कुरामा िव ःत हनु 
सिकन्छ ।  

 

९.बदिलंदो पिरवेशमा लोक सेवा आयोगका चनुौतीह  

लोक सेवा आयोग देशको अित महत्वपूणर् ःवच्छ, िनंपक्ष, भरोसायोग्य, िव सनीय र ूभावकारी 
संवैधािनक िनकाय भएकोले यसको इज्जत, ूित ा, मानसम्मान, जनिव ास र शाख जोगाई वढ्दो 
िजम्मेवारीलाई कुशलतापूवर्क कायर् सम्पादन गनुर् ूमखु चनुौती हो । सावर्जिनक सेवाको 
ूभावकािरता बढाउने ूमखु िजम्मेवारी बोकेको र योग्यता, िनंपक्षता र ःवच्छताको ोतकको 
पमा रहेको लोक सेवा आयोगको लािग वदिलंदो पिरवेशमा भौितक, मानवीय, िवि य, सूचना 
ूिविध, ूिविध व्यवःथापन, परीक्षा ूणाली, योग्यता िनधार्रण र पिरमाजर्न, पा बम िनधार्रण, िविभ  
िनकायमा पदपूितर्का सन्दभर्मा आयोगको ूितिनिधत्व, संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोग तथा 
ूदेश लोक सेवा आयोग बीचको सम्बन्ध, सहयोग र समन्वय, सम्ब  िनकाय बीचको समन्वय 
लगायतका चनुौतीह  रहेका देिखन्छन ् । त्यसैगरी आयोगका साम ु गोपनीयता र पारदिशर्ता 
बीचको साम ःयता कायम गन चनुौती पिन रहेको देिखन्छ । 

उनान्स री वष इितहास बोकेको आयोगको िजम्मेवारीमा बमशः भएको बढो री तर 
ूिविधमैऽी जनशिक्त बीचको समूिचत तादम्यताको अभावमा आयोगको कायर् पदपूितर् सम्बन्धी 
वािषर्क कायर्तािलका अनु प सम्पादन हनु नसक्न ु पिन चनुौतीकै पमा देखा परेको छ । 
आयोगको साखको िजवन्तता कायम नै राख्न,ु कायर्क्षेऽका िवःतार अनु प व्यविःथत पले 
कायर्सम्पादन गनुर्, ूादेिशक आयोगको लािग उपयकु्त मापदण्ड र िविध िनमार्ण गरी कायार्न्वयन 
गनुर् गराउन,ु िसफािरश भएका उमेदवारह को कायर्सम्पादन मापन िलने प ित ःथायी गनुर् 
गराउन,ु ूिविधयकु्त आयोग र ूिविधमैऽी कमर्चारीको िवकास र िवःतार, आयोगको गोपनीयता, 
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िनंपक्षता, तटःथता, ूितव ता, िन ा र ूितःपधार् एवम ्पारदिशर्ता कायम गनुर् आयोगका चनुौतीका 
थप ूितिनिध िवषय हनु ् । वदिलंदो पिरवेशमा लोक सेवा आयोगका साम ु मूलतः िनम्न 
बमोिजमका चनुौतीह  रहेका छनM्  

 योग्यता, िनंपक्षता र ःवच्छताका मूलभतू मूल्यह  ूितिविम्बत गद आयोगले हालसम्म 
अवलम्बन गद आएका कायर् सम्पादनका िस ान्तह को पिरपालनालाई िनरन्तरता िदने, 

 सरकार ारा स ािलत सम्पूणर् सावर्जिनक सेवाह  तथा योग्यता ूणालीको संरक्षकको 
भिूमकालाई िनरन्तरता िदने, 

 आयोग ारा नेपाल सरकार तथा अन्य िनकायलाई िदइएका परामशर् र सझुावको 
ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन गराउने कायर्लाई व्यवहारमा पान्तरण गन र त्यःतो 
परामशर् र सझुाव पालना नगन िनकायको िववरण ूकाशन गन गराउन,े 

 आयोगकका काम कारबाहीलाई िव सनीय, पारदशीर् र अनमुानयोग्य तलु्याउने, 

 योग्यता ूणालीलाई सदैव जोगाएर राख्न े र आयागको ःवच्छता, िनंपक्षता र 
िव सनीयतालाई सदैव ूब र्न गन,  

 आयोगको नीित, योजना, कायर्बम, वािषर्क कायर्तािलका, पा बम, परीक्षा ूणाली र समम 
छनौट कायर्का सम्बन्धमा यथे  ूचार–ूसार गन,  

 आयोगले सावर्जिनक सेवाह लाई सक्षम र ूभावकारी तलु्याउन तथा सावर्जिनक 
सेवाह ूित ूितभावान, उत्कृ  र तीआण बिु का व्यिक्तको आकषर्ण बढाउनका लािग 
भएका अध्ययन अनसुन्धानलाई िनरन्तरता िदई आयोगको काममा गितशीलता ल्याउन 
तथा सावर्जिनक सेवाह मा यवुाह को थप आकषर्ण कसरी गन एवं त्यहाँ िसिजर्त 
समःया र व्यवधानलाई कसरी िनराकरण गन भ े सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धानको 
पाटोलाई उच्च ूाथिमकतामा राख्न,े 

 सावर्जिनक ूशासनका व्यवःथापकीय परीक्षण ूणालीलाई ःथािपत गन, 
 आयोगको वािषर्क ूितवेदन उपर संघीय संसदको सम्बिन्धत सिमितमा यथासमयमा 

छलफल गरी त्यहाँ िदइएका सझुावको ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन, 

 आयोगका पदािधकारी, दक्ष, िव  र कमर्चारीको आचार संिहताको ूभावकारी पमा 
कायार्न्वयन गन,  

 आयोगका दक्ष, िव को रो र वै ािनक आधारमा तयार गन र समय समयमा अ ाविधक 
गन, 

 दक्ष, िव ह को सहज उपलब्धताको वातावरण तयार गन, 
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 आयोगको लािग आवँयक पन बजेटको सिुनि तता गत तथा आवँयकता अनसुारको 
जनशिक्त र ॐोत साधन समयमै उपलव्ध हनेु, 

 आयोगको भिूमकाको सम्बन्धमा भएका संवैधािनक र कानूनी व्यवःथाको सरकार र 
अन्य िनकाय ारा कडाइका साथ पालना गनुर्पन,  

 सावर्जिनक सेवाह लाई ूभावकारी बनाउन िव मा ूिविध, ूिबया र ूणालीमा आमूल 
पिरवतर्न हनेु गरी नवीन ूवतर्नह  भइरहेको सन्दभर्मा सोसँग मेल वा ससंुगित हनेु गरी 
कायर् सम्पादनमा सधुार गन, 

 िविभ  िनकायह को ऐनमै लोक सेवा आयोगको सदःयलाई पदपूितर् सिमितको सदःयको 
पमा रािखएको तर मयार्दाबम निमलेको िःथितमा ती िनकायमा ूितिनिधत्व गनर् 
असहज भैरहेकोले ती ऐनका ूावधानलाई संशोधन गन, 

 सावर्जिनक सेवाह का िविभ  पदमा िनयिुक्त र बढुवाको लािग आवँयक पन शैिक्षक 
योग्यता िनधार्रण तथा पा बम िनधार्रण र पिरमाजर्न गन, 

 सरुक्षा िनकाय र संगिठत संःथाले अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तको िवषयमा आयोगको 
परामशर् िलन ुपन व्यवःथाको व्यवहारमा कायार्न्वयन गन,  

 आधिुनक सूचना ूिविधको ूभावकारी उपयोग गन,  
 वढ्दो उमेदवार संख्या र छिरतो परीक्षा व्यवःथापन गन,  
 आयोगको अिभलेख ूणालीमा समसामियक सधुार गन, 
 जनशिक्तलाई आयोगमै िटकाइराख्न ेर िनरन्तर उत्ूिेरत गिररहन ुपन,  

 िनजामती सेवामा रहने िविभ  पदह को लािग न्यूनतम योग्यता पिरमाजर्न गनर्, िनजामती 
कमर्चारी मािथ हनुसक्ने िवभागीय कारवाही सम्वन्धमा छु ै कायर्िविध वा िनदिशका 
बनाउन, समावशेी पदपूितर् व्यवःथा अनसुार कुन पद कुन िकिसमको अपा ता भएको 
उमेदवारका लािग उपयकु्त हनेु हो सो को िनरक््र्यौल गरी राजपऽमा सूचना ूकाशन गनर् 
आयोग ारा िदएको सझुावह  व्यवहारमै कायार्नवयन गन आिद । 

१०. लोक सेवा आयोगका सधुारका के्षऽह  

उपयुर्क्त चनुौतीको सामना गनर् लोक सेवा आयोगका सधुारका क्षेऽह  िनम्न बमोिजम रहेका  
छन ्M 

 आयोगको नीितगत एवं संरचनागत क्षऽेमा गनुर्पन सधुार अन्तगर्त आयोगको लािग छु ै 
सेवा, समूह गठन गरी आयोगको कायर् सम्पादन र व्यवःथापनलाई सु ढ, सक्षम, 
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गणुःतरीय गराउने, आयोगले िदएका परामशर् र सो को कायार्न्वयन अवःथा ःप  पमा 
झिल्कने गरी ूितवेदन तयार गरी आयोगको वेवसाइट माफर् त सावर्जिनक गन तथा 
त्यसलाई िनरन्तर पमा अ ाविधक पिन गिरराख्न,े आयोगको कायर् सम्पादनसँग 
सम्बिन्धत िव मान कानूनलाई वतर्मान संिवधान अनकूुल हनेुगरी सधुार तथा िनमार्ण गन, 

 आयोगबाट स ालन गिरने सम्पूणर् परीक्षालाई िनंपक्ष, समसामियक, व्यवहािरक, व्यविःथत, 

ूभावकारी र िव सनीय बनाउन ु पदर्छ, त्यसो गनर्का लािग योग्य र सक्षम 
उम्मेदवारह को छनौट ूिबयामा गनुर्पन सधुार अन्तगर्त िव िव ालय एवं कलेजका 
ूितभाशाली जनशिक्तलाई आकषर्ण गनर् सकारात्मक छनौट प ितमा जाने व्यवःथा 
िमलाउने, सावर्जिनक सेवाका िविभ  पदह मा पदपूितर्को लािग सम्बिन्धत िनकायले 
आयोगको कायर्तािलका अनसुार िव ापनको सूचना ूकाशन गन समय भन्दा कम्तीमा 
एक मिहना अगािड िरक्त पदको माग आकृित फाराम भरी आयोगमा पठाउन ेव्यवःथा 
िमलाउने,  

 परीक्षण िविध तथा पा बम िनधार्रण र पिरमाजर्नको क्षेऽमा गनुर्पन सधुार अन्तगर्त 
Screen Test  को दायरा बढाउने, उ र पिुःतकाको जाँच वा परीक्षण िविधलाई अझ 
वै ािनक र वःतिुन  तलु्याउने, अन्तवार्तार् िलने िव को वै ािनकतामा जोड िदने, उ र 
पिुःतका परीक्षण गन दक्ष, िव को मापदण्ड तयार गन, आयोगबाट अन्य िनकायको 
पदपूितर् सिमितमा खिटइ जाने ूितिनिधलाई अझ बढी िजम्मेवार र जवाफदेही बनाउने 
संयन्ऽ तयार गन, िनंपक्षता एवं गोपनीयताको सिुनि त आधारयकु्त छनौट वा पदपूितर् 
गन कायर्िविध वा मापदण्ड नभएका िनकाय एवं संगिठत संःथाको लािग आवँयक पन 
कायर्िविध व्यविःथत गन, आयोग ारा िव ापन हनेु ूत्येक पदको लािग आवँयक 
न्यूनतम शैिक्षक योग्यता, त्यःतो पदले सम्पादन गनुर्पन काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी 
अनु पको पा बम िनधार्रण र समय समयमा पिरमाजर्न गन, त्यःतो पा बम बढी 
भन्दा बढी व्यवहािरक, उपयोगी, सान्दिभर्क र फलदायी हनेु गरी िनमार्ण गन, त्यसको 
पिरमाजर्जन गदार् पिन समसामियक र उपलब्धीमूलक तलु्याउने, 

 आयोग ारा ूदान गिरने िविभ  िवषयको परामशर्का िवषयमा गिरनपुन सधुार अन्तगर्त 
त्यःतो परामशर्लाई संिवधान, कानून र न्यायका मान्य िस ान्तको अनकूुल, सबैको लािग 
समान ि कोणले हेिरएको तथा एक पता, िःथरता र आयोगले अवलम्बन गद आएका 
मूल्य, मान्यता, मापदण्ड र िस ान्तह  अनकूुलको बनाउने,  

 आयोग ारा ूितिनिधत्व हनेु िनकायको पदपूितर् र बढुवा सम्बन्धी कायर्मा गनुर्पन सधुार 
अन्तगर्त िविभ  िनकायह को ऐनमै लोक सेवा आयोगको सदःयलाई पदपूितर् सिमितको 
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सदःयको पमा ूितिनिधत्व गराइदै आएको भए तापिन त्यःता िनकायह को पदपूितर् र 
बढुवा सम्बन्धी कायर्मा िनंपक्षता कायम हनु नसकेको भ े जनगनुासोलाई सम्बोधन गनर् 
आयोगले आफ्नो छिव, साख र िव सनीयतालाई कायमै राख्न आयोगको ूितिनिधत्व हनेु 
सावर्जिनक सेवाह  ूदायक िनकायह को पदपूितर् र बढुवा सम्बन्धी कायर्मा पिन 
िनंपक्षता, ःवच्छता र िव सनीयता कायम राख्न,े 

 आयोग ारा सम्पादन हनेु जनुसकैु कायर् आधिुनक सूचना ूिविधमा आधािरत र ूिविधमैऽी 
तलु्याउन गनुर्पन सधुार अन्तगर्त सावर्जिनक सेवाह को िरक्त पदको माग संकलन, 

दरखाःत दतार्, ूितशत िनधार्रण, परीक्षाफल समेतको जानकारी IT माफर् त गराउने 
व्यवःथा गन, सम्भाव्य उम्मेदवारह को दरखाःत संकलनको कायर्लाई अझ बढी सहज 
र व्यवहािरक तलु्याउन Tele Center का साथै अ  िनजी क्षेऽसँग समेत समन्वय गरी 
सकेसम्म बढी दरखाःत संकलनको व्यवःथा गन, 

 आयोगमा कायर्रत कमर्चारीको कायर् क्षमता र जनशिक्त िवकासका क्षेऽमा गनुर्पन सधुार 
अन्तगर्त आयोगका कमर्चारीको क्षमता िवकासको आवँयकता पिहचान गद िवःततृ र 
ठोस जनशिक्त िवकास योजना वा रणनीित तयार गन, वतर्मान संिवधान बमोिजम थप 
भएको आयोगको कायर् िजम्मेवारीलाई ूभावकारी पमा सम्पादन गनर्का लािग आवँयक 
पन जित जनशिक्तको व्यवःथा गन, आयोगका अनभुवी, सक्षम, दक्ष र िव सनीय 
कमर्चारीलाई आयोगिभऽै िटकाइराख्न े रणनीित तयार गन, ूदेश लोक सेवा आयोगका 
कमर्चारीलाई िव ापन ूकाशन, वािषर्क कायर्तािलका िनमार्ण, पा बम िनमार्ण र 
पिरमाजर्न, परीक्षण िविध, िलिखत परीक्षा स ालन, उ र पिुःतका संकेतीकरण र परीक्षण, 

िलिखत परीक्षा नितजा, अन्तवार्तार् र िसफािरस लगायतका िवषयमा आवँयक पन 
ूािविधक सहयोग, समन्वय, अिभमखुीकरण, तािलम, अभ्यासको व्यवःथा गरी क्षमता 
िवकास गन,  

 संघ अन्तगर्तको लोक सेवा आयोग र ूदेश लोक सेवा आयोगका कमर्चारीलाई मूलतः 
पा बम िनमार्ण एवं पिरमाजर्न सम्बन्धी ान र सीप, छनौट ूिविधह  (test 

techniques) जःतैः अन्तवार्तार् िलने सीप, मनोवै ािनक परीक्षणका सीपह , मनोवै ािनक 
व्यिक्तत्व (IQ का ू पऽ िनमार्ण गन सीप, वःतगुत ू ह  िनमार्ण गन सीप, 
समावशेीमैऽी ू पऽ िनमाणर् एवं परीक्षा ूणाली िवधी सम्बन्धी, परीक्षाको िव सनीयता र 
वैधता अनगुमन, अनसुन्धान गन ूिविध सम्बन्धी, परीक्षा व्यवःथापन र परीक्षा िविध 
सम्बन्धी िवषयमा क्षमता िवकासको अवसर उपलब्ध गराउने, 
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 आयोगले सावर्जिनक सेवाह लाई सक्षम र ूभावकारी तलु्याउन तथा सावर्जिनक 
सेवाह ूित ूितभावान, उत्कृ  र तीआण बिु का व्यिक्तको आकषर्ण बढाउनका लािग 
गिरने अध्ययन अनसुन्धानको के्षऽमा गनुर्पन सधुार अन्तगर्त आयोगको काम 
कारबाहीलाई सकेसम्म वै ािनक, वःतिुन , ूभावकारी, उपलब्धीमूलक र पिरणाममखुी 
तलु्याउन अध्ययन र अनसुन्धनात्मक कायर्लाई थप ूाथिमकता िदई िनरन्तरता िदने, 
परीक्षण िविधलाई िछटो–छिरतो, ःवच्छ र वै ािनक तलु्याउन िविभ  िविधको खोज र 
ूयोगमा अिभविृ  गन, राज्यले अवलम्बन गरेको समावशेीकरणको नीित अनु प 
सावर्जिनक सेवाह मा परेको समावशेी ूभावको अध्ययन, अनसुन्धान र िव षेण गरी 
सधुारका योजना िनमार्ण गन, िनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगायतका सम्पूणर् सावर्जिनक 
सेवामा सव त्कृ  ूितभा आकषर्ण गन िवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गन, हाल िव मान 
खलुा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा छड्के ूवेशबाट परेको ूभाव मूल्याकंन गन, अध्ययन 
अनसुन्धानबाट ूा  भएका िनचोड एवं िनंकषर्लाई व्यवहारमै अवलम्बन गद िनरन्तर 
सधुारको िदशा तफर्  अमसर हनेु आिद । 

उपयुर्क्त सधुारका के्षऽह का अलावा अन्य सधुारका क्षेऽह को सूची लामै हनु सक्छ । पाठक 
वगर्का सजहताको लािग लोक सेवा आयोगका मखु्य मखु्य सधुारका क्षेऽह लाई िनम्न िचऽबाट 
पिन थप ःप  गन ूयास गिरएको छ M 
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िव का आधिुनक लोकतािन्ऽक व्यवःथा अवलम्बन गन ूायःजसो देशमा लोक सेवा आयोगलाई 
योग्यता ूणालीका साथै कायर् क्षमता ूणालीको पिन संरक्षक -custodian of merit system and 

work efficiency system_ को पमा िलइने गिरन्छ । यसबाट ःथायी सरकारको संरचना अन्तगर्त 
रहेका िविभ  सावर्जिनक सेवाह मा कायर्रत रा  सेवक, कमर्चारी वा जनशिक्तको आःथा एवं 
वफादािरता संवैधािनक िनकायको पमा रहेको लोक सेवा आयोगसँग गािसन्छ । लोक सेवा 
आयोगले आफ्नो ूित ा, िव सनीयता, िनंपक्षता, ःवच्छता, साख, ख्याित, भरोसा वा गरीमामा कुनै 
पिन हालतमा आचँ आउन निदने गरी समय र पिरवेश अनु प ढाल्दै र नयाँ नयाँ ूिविधह लाई 
अंगाल्दै अगािड बढ्न ु पन देिखन्छ । सो का लािग लोक सेवा आयोगले पिरवितर्त पिरवेश 
अनकुुलका नीित, योजना, कानून, रणनीित, कायर्योजना तयार गन र त्यःता नीित, योजना, 
कायर्बमलाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनुर् पन देिखन्छ ।  

 

११. न्याियक ि कोण 

सावर्जिनक सेवा र लोक सेवा आयोगको भिूमकाका सम्बन्धमा सव च्च अदालतको न्याियक 
ि कोणलाई संक्षेपमा चचार् गन ूयास गिरएको छ M 

नोकरीमा ूवेश गदार् बहाल रहेको सेवा सम्बन्धी कानूनले ूदान गरेको सिुवधा र सेवाका 
सतर्ह लाई संकुचन हनेु र गन गरी कुनै पिन कानून पिछ बनाएर लागू गनर् हक अिधकार 
सम्बन्धी कुनै पिन मान्य कानूनी िस ान्तले राज्यलाई अनमुित ूदान नगन ।13  

कुनै पिन संःथाले कमर्चारीको िनयिुक्त गदार् केही उ ेँय राखेको हनु्छ । कमर्चारी सम्बन्धी 
सेवा शतर्लाई कमर्चारीले पाउने र संःथाले उपलब्ध गराउने सिुवधाह  िलिपब  गिरराखेको 
अवःथामा त्यःतो सेवा शतर् ूचिलत कानूनसँग नबािझएसम्म कमर्चारी तथा रोजगारदाता दवैुले 
समान पमा मा ु पन नै हनु्छ । कमर्चारीले सिुवधाको दाबी गद जाने र रोजगारदाताको लािग 
गनुर्पन काममा लापरवाही गन वा बदिनयत िचताई कुनै काम गन वा तोिकएको काममा अटेर 
गरी बःने कमर्चारीलाई त्यःतो सेवा शतर् एवं ूचिलत कानूनले पिन सिुवधा िदन सक्दैन । सेवा 
शतर्ले तोकेको पूवार्वःथा पूरा भएको अवःथामा माऽ त्यस बमोिजमको सिुवधाको माग गनर्  
िमल्ने ।14  

                                                            
13 पणु्यूसाद बराल समेत िब  लोक सेवा आयोग केन्िीय कायार्लय समेत उत्ूषेण÷परमादेश, ने.का.प. 
२०७६, अंक २, िन.नं. १०२०७ । 
14 रोशनकुमार ौे  िब  नेपाल दूरस ार कम्पनी िलिमटेड केन्िीय कायार्लय समेत उत्ूषेण÷परमादेश, 
ने.का.प. २०७५, अंक ६, िन.नं. १००३६ । 
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िवधाियका ारा िनिमर्त ऐनमा पदाविध िकटान गिरनकुो अथर् िनयिुक्तकतार्को इच्छाअनसुार 
जिहलेसकैु नहटाइयोस ् भनी िनयिुक्त हनेु पदािधकारीको पदीय सरुक्षाको ूत्याभिूत गनुर् हो । 
यसरी कानूनले नै िनि त पदाविध िकटान गरी िनयकु्त भएका पदािधकारीको तोिकएको 
अविधसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक ौृजना भएको मा ु पछर् । त्यःतो पदािधकारीको 
िनयिुक्त िविधसम्मत ्तिरकाले बदर नभएसम्म तोिकएको अविधसम्म कामकाज गनर् नपाउने भ  
निमल्ने । पशपुितक्षेऽ िवकास कोषको सदःय–सिचव पद राजनीितक िनयिुक्तको पद नभई 
िवधाियका ारा िनिमर्त ऐनमा नै पदाविध िकटान गिरएको कानून ारा सिृजत गैरराजनीितक पद 
रहेको पाइँदा कायर्कािरणीले कानूनी ूावधान िवपरीत आफ्नो तजिबजी अिधकार ठानी बीचैमा 
हटाउन सक्न े देिखदैँन । साथै यःतो िवषयमा िनयिुक्तकतार्को इच्छा अनकूुलताको िस ान्त -

doctrine of pleasure_  िबयाशील हनु नसक्ने ।15   

िनजामती सेवाको ूमखु िवशेषता भनेको नै योग्यता ूणाली -merit system_ हो । योग्यता 
ूणालीको संरक्षकको भिूमका लोकसेवा आयोगले आफ्नो ःथापना कालदेिख नै िनवार्ह गद आएको 
पाइन्छ । ... िनजामती सेवाको पदमा योग्य, दक्ष तथा उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गरी िसफािरस 
गन सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको कतर्व्य र ःवाय ता रहेको देिखदँा आयोग परीक्षा ूणाली 
अवलम्बन गन िवषयमा अिधकारसम्प  ःवतन्ऽ संवैधािनक िनकाय रहेको पिु  हनु आउने । 
खलुा र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै ू पऽबाट योग्यता परीक्षण गिरदा खलुातफर्  
िसफािरस हनु नसकेका समावेशी समूहमा पन उम्मेदवारह  माऽ समावेशीतफर्  छु याइएका 
पदह मा िसफािरस हनु सक्न े भएकोले आयोगबाट संयकु्त तथा एकीकृत परीक्षा ूणाली 
अवलम्बन हुँदा िनवेदक लगायतका समावशेी समूहमा पन अन्य कुनै पिन उम्मेदवारलाई रोक्न 
खोिजएको अथर् गनर् निमल्ने हुँदा आयोगबाट लागू भएको संयकु्त तथा एकीकृत परीक्षा ूणालीले 
िनवेदकह को िहतमा ूितकूल असर पनर् गएको मा  सिकने अवःथा नदेिखने ।16   

कुनै पदमा पदःथापन हनेु कुरालाई कानूनले समथर्न गनुर्पछर् । पदःथापन हनुको लािग 
पदको संख्या खलुाई िव ापन माग हनेु, त्यसमा योग्यता पगेुका उम्मेदवारबाट दरखाःत पन र 
परीक्षा आिद हनेु एउटा िनि त ूिबया आवँयक हनु्छ । यो ूिबयाको अवलम्बन खलुा र 
बढुवा दवैुमा गनुर्पन हनु्छ । कानून ारा हनैु नसक्ने पदःथापन बदरबाट िनवेिदकाको कानूनी 

                                                            
15 डा. गोिवन्द टण्डन समेत िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत उत्ूषेण परमादेश, 
ने.का.प. २०७४, अंक ८, िन.नं. ९८५१ । 
16 अिधवक्ता अमरबहादरु शाह समेत िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत उत्ूषेण, ने.का.प. 
२०७४, अंक १, िन.नं. ९७५४ । 
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हकको हनन ् नभएको कुरामा सफाइको मौका िदनपुन ूाकृितक न्यायको िस ान्त आकिषर्त  
नहनेु ।17  

संिवधानसँग कानून अमान्य भएको भ  े िनवेदनको िन पणका लािग यस अदालतले िलने 
गरेको आधारह मा िवधाियका िनिमर्त कानून संिवधानसम्मत रहेको अनमुान गिरन्छ । कानून 
संिवधानसँग बािझएको छ भ े िजिकर िलने पक्षले सो कुरा ःप  िकिसमले ूमािणत गनुर्पछर् । 
यसको लािग िनजले सफा हात िलएर आउनपुछर् र उिल्लिखत कानूनलाई ःवीकार गरेको वा 
त्यसबाट फाइदा िलएको देिखन ु हुँदैन । बािझएको कुरा सामान्य िववेक भएको मािनसले 
सहज पमा थाहा पाउन सक्ने हनुपुछर् । सामान्य मािनसले त्यसरी बझु्न सक्दैन भने त्यसलाई 
बािझएको भनेर अदालतले बलपूवर्क व्याख्या गदन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यःतो 
कानून भैिदए अझ राॆो हनु्थ्यो भनी त्यसको औिचत्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गदन । 
अदालतले दाबी गिरएको कानून ःप सगँ संिवधानसँग बािझएको छ छैन भ सेम्म हेछर् । 
कमर्चारी ूशासनको ःव प, संगठन र ितनीह  बीचको वगीर्करण राज्यको नीितिभऽ पन नीितगत 
कुरा भएकाले यो अन्यायपूणर् नदेिखएसम्म अदालतले हात नहाल्ने । अदालतलाई कानून बदर 
गन अिधकार माऽ छ । त्यसमा थपघट गरी संशोधन गन अिधकार छैन ।18   

सावर्जिनक पदािधकारीलाई िनयिुक्तकतार्को इच्छाअनकूुलको अविधसम्म बहाल राख्न े र 
इच्छाअनकूुल नै हटाउन हनु्छ भ  िमल्दैन । सावर्जिनक पदािधकारीको िनयिुक्त र बखार्सी 
िनयिुक्त गन पदािधकारीको इच्छाबाट िनदिशत गनर् िमल्दैन र यो कुरा इच्छा अनकूुलको िस ान्त 
-doctrine of pleasure_ अनकूुल हुँदैन । कानूनको शासनको िस ान्तले पिन त्यःतो िनणर्यलाई 
समथर्न गदन ।19  

िनजामती सेवालाई कःतो बनाउने, यसको संगठनात्मक ःव प कःतो हनेु, पदसोपानको 
संरचना कुन ूकारको राख्न,े िनजामती कमर्चारीको िनयिुक्त, बढुवा र बखार्सीका मापदण्ड के कःतो 
आधारबाट िनधार्रण गन, सेवाका सतर् र सिुवधाह  के कःतो ूदान गन भ े िवषयह  कमर्चारी 
ूशासनको क्षऽेमा िवकिसत मान्यता, िस ान्त र ूचलनलाई ध्यान िदई देशको अवःथा र 

                                                            
17 सकुमेल बराल िब  ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय समेत उत्ूषेण÷परमादेश, ने.का.प. २०७३, अंक 
७, िन.नं. ९६३८ । 
18 रिवन्ि ौे  िब  ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय समेत उत्ूषेण÷परमादेश, ने.का.प. २०७३, अंक २, 
िन.नं. ९५३८ । 
19 हिरगोिवन्द लइुटेल िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत उत्ूषेण परमादेश समेत, 
ने.का.प. २०७२, अंक ६, िन.नं. ९४१३ । 
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आवँयकता अनु प राज्यले अिख्तयार गन नीितमा भर पन िवषय भएको हुँदा न्याियक पमा 
व्यवःथापन हनेु िवषय मा  निमल्ने ।20  

िवशेषीकृत चिरऽ भएको खास कुनै संःथाको जनशिक्तको आपूितर् गदार् के कःतो योग्यता 
िनधार्रण गन, छनौट िविध कसरी तय गन, परीक्षा ूणाली कसरी तय गन भ  े कुरा सम्बिन्धत 
िनकायले िनि त गन िवषय हो । ःवाय  ःवतन्ऽ िनकायले कमर्चारीको छनौट गदार् योग्यता, 
दक्षता, कायर्क्षमता, कायर्कुशलता, अनभुव र िनजको सेवाूितको लगाव समेतका आधारमा ःवतन्ऽ 
िकिसमबाट योग्यतम ्व्यिक्तको छनौट गनुर् पदर्छ । कुनै सावर्जिनक संःथाको सेवामा कमर्चारीको 
िनयिुक्त गदार् अपनाउनपुन सामान्य िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यःतो संःथाले 
आवँयक परामशर् िलन सक्ने गरी नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२६(६) मा 
व्यवःथा भएको हुँदा िनयिुक्तका लािग िव ािपत पदह मा अपनाउन ुपन मापदण्डका िवषयमा कुनै 
ि िवधा भई लोक सेवा आयोगको परामशर् आवँयक छ भनी ूित ानलाई लागेमा आवँयकता 
अनसुार लोक सेवा आयोगको परामशर् िलई मापदण्ड िनधार्रण गनर् सक्न े नै हुँदा सो सम्बन्धमा 
िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान र सेवा आयोगलाई ध्यानाकषर्ण गराइने ।21  

संिवधान र ऐन बमोिजम गिठत संवैधािनक िनकाय राि य मानव अिधकार आयोगको कमर्चारी 
ूशासनको व्ययभार सि त कोषमािथ िनभर्र रहेको हुँदा त्यसलाई मलुकुको सावर्जिनक सेवाभन्दा 
बािहरको हो भ  सिकने कुनै संवैधािनक आधार नदेिखने । आयोग एउटा सावर्जिनक ूकृितको 
संवैधािनक िनकाय भएको र त्यसको ूशासिनक खचर् रा को सि त कोषबाट व्यय हनेु 
संवैधािनक व्यवःथा रहेको सन्दभर्मा आयोगको ूशासिनक सेवा मलुकुको सावर्जिनक सेवाभन्दा 
पथृक रहन नसक्ने । कमर्चारी छनौटको िविध जिहले पिन बै ािनक, पारदशीर्, ूितंपधार्त्मक र 
पक्षपातरिहत हनुपुछर्, ूितंपधार्लाई सीिमत तलु्याउने खालको कमर्चारी छनौटको व्यवःथाले 
संभािवत योग्य र दक्ष व्यिक्तह लाई नै बािहर पान हुँदा त्यसबाट कुनै पिन संःथाको ःवाय ता 
जोिगन नसक्ने र संःथाको गिरमा पिन कायम हनु नसक्ने । िनि त योग्यता र दक्षता भएका 
सबै नागिरकह ले सावर्जिनक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्दछन ् । केही सीिमत 

                                                            
20 यादवूसाद थपिलया िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत उत्ूषेण परमादेश समेत, 
ने.का.प. २०७२, अंक ६, िन.नं. ९४११ । 
21 अिधवक्ता माधवकुमार बःनेत समेत िब  िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपताल समेत, उत्ूषेण 
परमादेश समेत, ने.का.प. २०७१, अंक ८, िन.नं. ९२१८ । 
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मािनसह लाई माऽ लाभ पगु्ने र अन्यलाई बि त, िनंकाशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पिन 
व्यवःथा समानताको हक िवपरीत हनु जाने ।22  

कुनै एक ूकारको िनजामती सेवाको पदबाट अक  ूकारको िनजामती सेवाको पदमा स वा 
वढुवा गदार् र अक ूकारको सरकारी सेवाबाट िनजामती सेवाको पदमा स वा वढुवा गदार्को 
अवःथामा माऽ लोक सेवा आयोगबाट उम्मेदवारको उपयकु्तताको िवषयमा परामशर् िलन ुपन ।23  

कमर्चारीको उमेरको आधारमा अवकास िदने व्यवःथा जसलाई service law मा super 

annotation भिनन्छ सो ब्यवःथा, पदाविधको आधारमा अवकास िदने व्यवःथा -tenure post_ वा 
सेवा अविधको आधारमा अवकास िदन े व्यवःथा रोजगारदाता राज्यले अथवा अन्य 4ployer 
झउियथभच ले नीितगत िनणर्य गरी कानूनी व्यवःथा गनर् सक्ने कुरा हो, यी नीितगत कुराह  
कमर्चारीको अिधकारको कुरा नहनेु। कानून बनाउने वा संशोधन गन राज्य लगायत िनजी 
क्षेऽको जनुसकैु रोजगार ूदायक (employer) को नीितगत िवषयको कुरामा समान बगर् वा 
similarly situated सबै कमर्चारीलाई भेदभाव नगरी समान पले लागू हनेु गरी बनकेो कानूनको 
न्याियक पनुरावलोकन हनु नसक्ने।24  

कुनै पिन िनजामती कमर्चारी, संःथानका कमर्चारी, िशक्षक वा सरुक्षा िनकायका कमर्चारी हनु ्
ती िनकायमा कायर्रत पदािधकारीह को पदो तीको ूयोजनको लािग शतर् र अवःथाह  तोक्ने वा 
बनाउने कायर्ह  नीितगत कायर्ह  भएकाले यःता नीितगत कायर्ह  िनयमावलीमा समावेश गदार् 
संिवधान िवपरीत नहनेु ।25  

िनयिुक्तका लािग उपयकु्तताको परीक्षण गन अिधकार पाएका कमर्चारीह लाई िनयिुक्त सम्बन्धी 
ूिबया तोकी एक पता ल्याउन र िनयिमत गनर् लोक सेवा आयोगवाट अिधकार ूत्यायोजन भए 
वमोिजम िरक्त पदपूितर् गन कायर्िविधको िनदिशका, २०५१ बनाएको पाइन्छ । जसलाई अक्षरस 
पालना गरी िनयिुक्तका लािग उपयकु्तता परीक्षण गन अिधकारीको लािग वाध्यात्मक कतर्व्य हनेु। 
लोक सेवा आयोगवाट ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त िनयिुक्त ूिबया पूरा गनुर्पनमा िरक्त पदपूितर् 

                                                            
22 अिधवक्ता मीना खड्का समेत िब  राि य मानव अिधकार आयोग समेत, उत्ूषेणयकु्त परमादेश समेत, 
ने.का.प. २०६७, अंक १, िन.नं. ८२९२ । 
23 भपुालबहादरु पाण्डे िब  भौितक योजना तथा िनमार्ण मन्ऽालय समेत, उत्ूषेणयकु्त परमादेश समेत, 
ने.का.प. २०६५, अंक ७, िन.नं. ७९८९ । 
24 वासदेुव थपिलया िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत, ने.का.प. २०६५, अंक ५, िन.नं. 
७९६० 
25 गजबहादरु बम्म िब  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेत, उत्ूषेण परमादेश, ने.का.प. 
२०६४, अंक ६, िन.नं. ७८५५ । 
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गन कायर्िविधको िनदिशका, २०५१ को िरत नपरु ् याई िनयिुक्त गरेको र सोको आधारमा िनयिुक्त 
पाएका कमर्चारीह को िनयिुक्त समेत लोक सेवा आयोगवाट वदर भै सकेको अवःथामा त्यःतो 
ूिबया नै नपरु ् याई बेरीतसगँ पदपूितर् गन िनवेदक िजल्ला वन अिधकृतउपर कानून बमोिजम 
िवभागीय कारबाहीको लािग िसफािरस गिरएको कारणवाट माऽ िरट िनवेदकको अिधकार हनन ्
भएको भनी मा  निमल्ने ।26  

कुनै पिन िनकाय वा संःथामा कुनै पिन पदका लािग के कःतो न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
भएको जनशिक्त आवँयक पन हो र त्यःतो न्यूनतम शैिक्षक योग्यता समयानकूुल के कःतो 
पिरवतर्न गनुर् पन हो सम्बिन्धत िवधाियकी अिधकार ूयोग गन िनकायको नीितगत कुराह   
हनेु । समानताको मौिलक हक पिन िनरपेक्ष समानताको हक नभै सापेक्ष समानताको हक भएको 
पिरूके्षमा जनुसकैु िबषयमा ःनातको र गरेको व्यिक्तह  बीच जहाँसकैु पिन िनरपेक्ष पले 
समानता हनुपुन भ े कुरा संिवधानसम्मतको िजिकर नदेिखने ।27  

लोक सेवा आयेग (कायर्िविध) ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आयोगवाट िलइने परीक्षाको 
िविभ  तिरकाह  तोिकएको छ जस िभऽ िव ापन नं. ९६३।०५२ वमोिजम पदपूितर् गिरने 
ूकृया समेत समावेश भएको तथा उल्लेिखत दफा ७ अन्तगर्तको परीक्षा सम्वन्धी शैिक्षक 
योग्यता समेत तोक्न सक्ने अिधकार सोही ऐनको दफा ८(१) ले आयोगलाई िदएको  
देिखन्छ । िव ािपत जनरल हेल्थ सिभर्सेज अन्तगर्तको मेिडकल अिधकृत पद डाक्टरको भई सो 
पदमा िनयिुक्त हनेु व्यिक्तको काम कारवाही ूत्यक्ष पमा जनःवाःथ्यसँग सम्विन्धत भई 
अितसम्वेदनशील भएको तथ्यलाई इन्कार गनर् सिकदैन । मेिडकल अिधकृतले गन काम तथा 
िनजको शीप र दक्षता िनजको शैिक्षक योग्यताले समेत िनदिशत गन कुरामा समेत कसैको 
दईुमत हदैुन । सवर्साधारण जनताको ःवाःथ्य र जीवनमा आइपन रोगव्यािधको उपचारमा लाग्न ु
पन डाक्टर जःतो पेशा तथा कामको ूकृितले अितनै संवेदनिशल पदका लािग लोक सेवा आयोग 
(कायर्िविध) ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले िदएको अिधकार वमोिजम नेपाल ःवाःथ्य सेवा 
िनयमह , २०५१ को िनयम ७ सगँ सम्विन्धत अनसूुची ३(१) वमोिजम मान्यता ूा  िशक्षण 
संःथावाट एम.िव.िव.एस. वा न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको पमा ूा  एम.डी. वा सो सरहको 

                                                            
26 योगेन्िूसाद यादव िब  लोक सेवा आयोग केन्िीय कायार्लय समेत, उत्ूषेण परमादेश, ने.का.प. २०५९, 
अंक ७, िन.नं. ७१२१ । 
27 ूमेूसाद िधताल िब  नेपाल रा  बक समेत, ने.का.प. २०५९, अंक ७-८, िन.नं. ७१०८ । 
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उपािध ूा  हनु ुपन भनी तोकी सो शैिक्षक योग्यता नपगेुको िनवेदकलाई ूितयोिगतावाट हटाउने 
गरी गरेको िवपक्षी आयोगको िनणर्यलाई अन्यथा भ  सिकने अवःथा नदेिखने ।28 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९  को दफा ५८ मा आिथर्क सिुवधा तलव, उपदान, िनविृ भरण 
आिद िकिटएका र यःतै ूकारका अन्य आिथर्क सिुवधा पिरलिक्षत छन ्। तसथर् यःता आिथर्क 
सिुवधा सम्वन्धी शतर्मा माऽ कमर्चारीको मन्जूरी िलनपुन हनु्छ । सो वाहेक सेवाको गठन, 
पदािधकारको सजृना र समाि  आिद ूत्यक्ष पले सरकारको नीितमा िनभर्र गन नीितगत औिचत्य 
वा अनौिचत्यका कुरा वा काममा लगाउने सरकारले उपयकु्त लागेको व्यवःथा गनर् पाउने 
कायर्कारीको ससु ालन र िवकासका लािग आवँयक व्यवःथा गनर् पाउने र त्यःतो व्यवःथा 
संिवधान, कानूनी व्यवःथा र भावना मान्य न्याय कानूनका िस ान्त एवं सामान्य समझ आिद 
िवपरीत नहनेु गरी िनजामती लगायतका सेवा शतर् सम्वन्धमा व्यवःथा गनर् पाउने नै देिखंदा 
कमर्चारीह का सम्वन्धमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोिकएको र त्यःतै 
ूकृितका अन्य आिथर्क सिुवधा वाहेकको पदो ितको सम्वन्धमा ूासंिगक हनेु जे ता वापतको 
नम्वर िदने सम्वन्धको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७९ को व्यवःथा िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ सँग वािझएको भ  िमल्ने देिखन नआउने ।29 

िनवेदकको सेवा र समूह पिरवतर्न गन सम्बन्धमा सरकारको िनणर्यबाटै सरकारको 
ःवइच्छानसुार नै िनवेदकको सेवा र समूह पिरवतर्न भएको देिखएको र तत्कालीन िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ३.३ (८.क) को सम्बन्धमा उल्लेिखत ःप ीकरणको (२) मा 
कुनै कमर्चारीको आफ्नो इच्छाले नभई सरकार वा अिख्तयारवालाले नै िनजको योग्यतानसुारको 
कामको ूकृित िमल्दो पदमा सेवा समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गरी िदएको भए त्यःतो 
कमर्चारीको सम्बन्धमा खण्ड (च) र (छ) को बन्देज लागू हनेु छैन भनी ू  व्यवःथा रहे भएको 
देिखदँा तत्कालीन िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ३.३ (८.क) को (च) र (छ) 
को बन्देज िनवेदकको हकमा लागू हनु नसक्ने ।30 

सम्भाव्य उम्मेदवारह  मध्ये जे ताकै आधारबाट माऽ पदो ितको लािग योग्य उम्मेदवारको 
चयन नगिरने हुँदा सेवा अविधको गणनाले सबैभन्दा जे  भएको कारणले कुनै पिन कमर्चारीह ले 
पदो ित ःवतः पाउने हुँदैन । जे ता र अ  कुराह को अितिरक्त कमर्चारीह को कायर् दक्षताको 

                                                            
28 टासरुाम वाली िब  लोक सेवा आयोग केन्िीय कायार्लय समेत, उत्ूषेणिमिौत परमादेश, ने.का.प. 
२०५४, अंक ३, िन.नं. ६३३३ । 
29 गोिवन्दबहादरु ौे  िब  मिन्ऽपिरषद समेत, उत्ूषेण, ने.का.प. २०५३, अंक ७, िन.नं. ६२२७ । 
30 लोकमान िसंह काकीर् िब  लोक सेवा आयोग समेत, उत्ूषेण समेत, ने.का.प. २०५३, अंक ३, िन.नं. 
६१५५ । 
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सम्बन्धमा कायर् सम्पादनको मूल्याकंन पदो ितको लािग एउटा महत्वपूणर् आधार भएकोले यःतो 
समिुचत पदो ित सम्बन्धी कुराह को िवचार गरेर माऽ कुन कमर्चारी पदो ित पाउन योग्य छ 
भनी िनधार्रण गनुर्पन लोक सेवा आयोगको सामान्य िस ान्तको व्यवःथा रहेको देिखने ।31  

 

अधर्न्याियक िनणर्य गन कायर् अन्य अिधकारीको राय िवचारलाई समथर्न गन कायर् नभै 
िनणर्यकतार् ःवयंले न्याियक िववेक ूयोग गरी न्याय र कानूनका मान्य तौरतिरका िबिध परु ् याएर 
िनंकषर्मा पगु्न ुपन । िटप्पणी ूकृितका िनणर्य ूशासिनक कायर्सगँ सम्बिन्धत िवषयमा हनु्छ, 

यःतो ूकृितको ूशासकीय िनणर्य ूशासिनक नीित िनदशन समेतको आधारमा समेत गनर्  
सिकने । िवशु  ूशासकीय िनणर्यमा कुनै नागिरकको हकिहतमा असर पन हुँदैन, त्यःतो असर 
पन भएमा असर पन व्यिक्त समेतलाई बझुी उसको कुरा सनेुर उसले पेश गरेको ूमाण 
समेतलाई आधार बनाई िनणर्य गनुर् पन । बढुवा सिमितले िनयम र सम्ब  फाइल कागजको 
आधारमा िनवेदकलाई समेत बढुवाको लािग िसफािरश गन गरेको िनणर्य यो यित कारणले िनयम 
िवपरीत भयो भ े कुराको आधार सिहत आफूले बढुवा पाउन ु पन िजिकर िलई परेको उजूरी 
पनुरावेदन ूकृितको हनेु हुँदा त्यःतो उजूरी सु  पाउने अिधकार ूा  अिधकारी ःवयंले नै हेरी 
िनणर्य गनुर् पन । आफैले िनणर्य नगरी अकार्ले राय व्यक्त गरी उठाएको िटप्पणीमा समथर्नसम्म 
जनाएको देिखएकोले उक्त िनणर्य र सो अनु प ूकािशत गिरएको संशोिधत नामावली सूचना 
समेत ऽिुटपूणर् देिखदँा उक्त िनणर्य एवं सूचना समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनेु ।32  

िनजामती सेवाको पदमा िनयिुक्त िनिम  उपयकु्त उम्मेदवारको छनौट गनर् परीक्षा संचालन गन 
अिधकार लोक सेवा आयोगमा रहेकै देिखने । अनभुवको अंक बेग्लै जोड्न पाउने ःप  कानूनी 
व्यवःथा बेगर ऐनको उ ेँयमा ूितकूल असर पन गरी पिरपऽ गनर् निमल्ने । संिवधान, ऐन, 
िनयमको पिरिध नाघी कायर् गनर् निमल्ने, कानूनी व्यवःथा र उ ेँयलाई ूितकूल असर पन गरी 
पिरपऽ िनकाल्ने र कानून बमोिजम बाहेक िनवेदकको बढुवा हनेु हकमा ूितकूल असर पन गरी 
काम कारवाही गनर् निमल्ने ।33 

                                                            
31 तलुसी ूसाद अयार्ल िब  नीलम ताॆाकार समेत, उत्ूषेण, ने.का.प. २०५०, अंक ४, िन.नं. ४७३५ । 
32 कािशकान्त िमौ िब  रामािशष शाह, उत्ूषेण, ने.का.प. २०४९, अंक ७, िन.नं. ४५८९ । 
33 कुमारूसाद पौडेल िब  लोक सेवा आयोग समेत, उत्ूषेणिमिौत परमादेश, ने.का.प. २०४९, अंक ६, 
िन.नं. ४५६८ । 
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१२. िनंकषर्  

िव.सं. २०४७ साल पिछ हालसम्मका संवैधािनक ूावधान बमोिजम लोक सेवा आयोगको 
अिधकार के्षऽ िनरन्तर पमा बढदै गएको सन्दभर्मा एकाितर आम नागिरक वा सवर्साधारणको 
िव ासको आधार बनेको छ भने अक ितर उम्मेदवारह को िनंपक्ष छनौट गनुर्पन कुरामा केही 
चनुौतीह  थप हुँदै गएको अवःथा छ । यःतो अवःथामा मलुकुले अपेक्षा गरे बमोिजम 
आयोगको मूल ममर् र भावनालाई आयोगका सम्ब  सबै पदािधकारी, दक्ष वा िव , कमर्चारी, 
सरोकारवालाले माऽ नभएर आयोग ारा स ािलत उम्मेदवारह को ूारम्भदेिख अिन्तमसम्मको 
छनौट ूिबयामा संलग्न सम्पूणर्ले िभऽी मनैदेिख आत्मसात गनर् सके आगामी िदनमा पिन आयोग 
थप सु ढ, मजवतु, सवल, भरोसायोग्य, ूभावकारी र जनताको िव ासको केन्ि ब  सक्ने कुरामा 
कुनै दईुमत हनु सक्दैन । 

अन्य कितपय लोकतािन्ऽक मलुकुमा जःतै नेपालमा पिन योग्यता ूणालीको संरक्षक, िनजामती 
र सरकारी कमर्चारीको अिभभावक, ूितःपधार्त्मक, िनंपक्ष र ःवच्छ परीक्षा ूणालीको ूब र्क, 

परीक्षा र योग्यता परीक्षण सम्बन्धी िविभ  िस ान्तको ूब र्क, समावशेीकरणको 
कायार्न्वयनकतार्को भिूमकामा लोक सेवा आयोग रहदै आएको छ ।  

लोक सेवा आयोगले ःथापना कालदेिख नै िनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगायतका धेरैजसो 
सावर्जिनक सेवाह को अिभभावकीय तथा योग्यता ूणालीको िवकास संरक्षण र सम्ब र्न माफर् त 
सावर्जिनक सेवाको लािग योग्य उम्मेदवारको छनौट गन िजम्मेवारी कुशलतापूवर्क िनवार्ह गद 
आएको छ । समानता, ःवच्छ ूितःपधार्को खेल र समन्याय जःता लोकतािन्ऽक गणुह लाई 
आयोगले मूलमन्ऽको पमा अंगीकार गद आएको छ ।  

नेपालको संिवधानले आयोगको िजम्मेवारी र कायर्के्षऽ बढाएको, िव व्यापीकरण, सूचना 
ूिविधको िवकास, समावेशीकरण र िविवधताह को व्यवःथापन गद सक्षम र ूितःपधीर् िनजामती 
सेवा, सरकारी सेवा समेतका सावर्जिनक सेवाह लाई नितजामखुी र व्यवसाियक बनाउने िदशामा 
आयोगले नवीनतम ूयासह को थालनी गिरसकेको छ ।  

नेपालको वतर्मान संिवधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा पिरवतर्न भएको र लोक सेवा 
आयोगको भिूमकामा उल्लेख्य बिृ  भएको पिरवितर्त सन्दभर्मा यसको औिचत्य उल्लेख्य माऽामा 
बढदै गएको पाइन्छ । आयोगले हालसम्म आजर्न गरेको िव ास, जनआःथा, भरोसाका कारण 
यसले अभ्यास र अवलम्बन गद आएका पदपूितर् सम्बन्धी िस ान्त, मूल्य मान्यता एवं योग्य र 
ूितःपधीर् उम्मेदवारको ःवच्छ, िनंपक्ष, पारदशीर्, भरोसायोग्य र िव सनीय छनौट ूितको 
आयोगको ढताले यसको उचाईलाई सगरमाथाको उचाई तफर्  परु ् याउँदै लगेको छ ।  
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संवैधािनक ूावधान बमोिजम सावर्जिनक सेवाह  अन्तगर्त पन िविभ  सरकारी सेवाह , सरुक्षा 
िनकायह , संगिठत संःथाह मा पिन आयोगको संलग्नताले िनकायह मा हनेु पदपूितर्, बढुवा र 
िवभागीय कारबाही समेतका कायर् कानूनी, िनंपक्ष, ःवच्छ, पारदशीर्, अनमुानयोग्य, मापदण्ड अनकूुल 
र जवाफदेही हुँदै गएको महशसु सरोकारवाला र आम नागिरकले गिररहेको पिरूके्षमा आयोगको 
उचाइ र गिरमा झन पिछ झन उल्लेख्य माऽामा बिृ  हुँदै गएको पाइन्छ । िविभ  सावर्जिनक 
सेवाह को िविभ  पदह का आकांक्षी उम्मेदवारह को योग्यता ूणालीको आधारमा ःवच्छ, 

िनंपक्ष र िव सनीय छनौट िविधका आधारमा भनार् र िसफािरस गन कुरामा आयोग सदैव अिडग 
रहेको देिखन्छ ।  

लोक सेवा आयोगसँग अिनवायर् पमा परामशर् िलनपुन संवैधािनक ूावधानलाई नेपाल 
सरकारका िविभ  मन्ऽालय र िनकाय तथा सरुक्षा िनकाय, संगिठत संःथा समेतका तफर् बाट 
यदाकदा अनदेखा र अनादर गनुर्, आयोग ारा ूदान गिरएको परामशर्लाई आफूले सोचे अनकूुलको 
नहुँदा व्यवहारमा नउतानुर् र सच्चाउन आमह गदार् वेवाःता गनुर् कानूनी राज्यमा िकमाथर् शोभनीय 
नहनुकुो साथै लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यताको समेत िवपिरत हनेु हुँदा त्यसतफर्  सम्बिन्धत 
िनकायको समयमै ध्यान जान ुपन देिखन्छ  ।  

सावर्जिनक सेवाह मा रहने िविभ  पदह का लािग योग्यता ूणालीको आधारमा एउटा 
ःवतन्ऽ, िनंपक्ष, ःवच्छ, भरोसायोग्य, िव सनीय र ूभावकारी संवैधािनक िनकायको पमा रहेको 
लोक सेवा आयोगले योग्य उमेदवारको ल्याकत वा खबुी परीक्षण गनुर् पदर्छ भ े मान्यतालाई 
नेपालमा पिन दशक देिख आत्मसात गिरदै आएको छ । लोक सेवा आयोगको िनरन्तर चासो 
सदैव योग्यतामा आधािरत गणुःतरीय छनौट िविध वा परीक्षा ूणाली, मलुकुिभऽ रहेका सम्पूणर् 
योग्य उमेदवारह को व्यापक सहभािगता र सावर्जिनक सेवाह मा रहेका अिधकारी वगर् वा 
जनशिक्तको उच्च कायर्सम्पादन ःतर हनुपुन कुरामा रहने गदर्छ । तसथर् लोक सेवा आयोगले 
आफ्नो कायर् सम्पादन सम्बन्धी चासोलाई सदार्सवर्दा िव व्यापी मूल्य मान्यता, मापदण्ड र 
िस ान्तको आधारमा योग्यता, िनंपक्षता र ःवच्छताका मूलभतू मूल्यह  ूितिविम्बत गद संिवधान, 
िव मान कानून, न्यायका मान्य िस ान्त र आयोग ारा िनरन्तर पमा अवलम्बन गिरदै आएका 
नौ वटा कायर् सम्पादन िस ान्तह का आधारमा कायर् सम्पादन गनर् सदैव तत्पर, ूितव , ढ र 
समिपर्त हनेु कुरामा कुनै ि िवधा छैन । 

 
सन्दभर् साममी 
नेपालको संिवधान 
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िवभागीय कारवाही र ूाकृितक न्यायको िस ात 
- सन्देश ौे  

१. िवषय ूवेश 
कुनै पिन सेवामा कायर्रत कमर्चारीले उक्त सेवासँग सम्बिन्धत कानून तथा व्यसाियक आचार 

संिहताको पालना गनुर्पन हनु्छ।हरेक सेवामा कायर्रत कमर्चारीले के कःतो अनशुासनमा बःन ुपन 
हो? के कःतो काम, कतर्व्य र अिधकारको पालना गनुर् पन हो? सोको उल्लंघन गरेमा के 
कःतो सजाय हनेु हो? लगायतका िवषयह  सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको हनु्छ र कुनै 
कमर्चारीले सोको विखर्लाप गरेमा कसूरको गािम्भयर्ता अनसुार सजाय गिरन्छ। जसलाई िवभागीय 
कारवाही भिनन्छ। तर यहाँ महत्वपूणर् कुरा के छ भने कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गन 
कायर् ःवेच्छाचारी पमा गनर् िमल्दैन र ूिबया संगत पमा गनुर्पन हनु्छ।जसमध्ये ूाकृितक 
न्यायको िस ान्तको अवलम्वन पिन अत्यन्त आवँयक छ। िवभागीय कारवाही गदार् ूाकृितक 
न्यायको िस ान्तको पालना गिरएको हनुपुछर् र सोको पालना नगरी गिरएको कारवाहीले वैधता 
पाउन सक्दन। िवभागीय कारवाही गदार् िवभागीय कारवाही गिरनपुन कमर्चारीलाई सनुवुाइको 
मौका निदएको, ःपिःटकरणको मौका निदएको, कानूनी ूितिनिधत्वको मौका निदएको लगायतका 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तको अवलम्वन नगिरएको कारणले अदालतबाट त्यःतो िनणर्यलाई वदर 
घोिषत गिर पूनः बहाली गिरएका कैयौ उदाहरणह  छन।्कितपय अवःथामा िवभागीय 
कारवाहीको िनणर्य गन पदािधकारीलाई ूाकृितक न्यायको िस ान्त सम्बन्धी जानकारी नभएर 
पिन यसको अवलम्वन नभएको अवःथा देिखन्छ भने कितपय अवःथामा लापरवाहीपूणर् ढ ले 
जानीजानी ूाकृितक न्यायको िस ान्तको अवलम्वन नगरेको अवःथा पिन देिखन्छ।यस 
सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट पिन धेरै मु ामा व्याख्याभै ूाकृितक न्यायको िस ान्तको 
अवलम्वनलाई अिनवायर् गरेको पाइन्छ।ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पालना नगिरएको कारणले 
कानून िवपिरतको कायर् गरेका कमर्चारीह ले पिन अदालतको आदेशबाट कारवाही मकु्त हनेु 
अवःथाको सजृना हनु ु िन यनै सखुद कुरा होइन।यसले एकातफर्  राज्यलाई आिथर्क पमा 
नोक्सान परु ् याउँछ भने अक तफर्  कानून िवपिरतको कायर् गरेका कमर्चारीह  पिन सजाय मकु्त 
हनेु अवःथाले दण्डिहनतालाई ूौय िदन पगु्छ।यस आलेखमा ूाकृितक न्यायको िस ान्त के 
हो? िवभागीय कारवाही गदार् ूाकृितक न्यायको िस ान्तको कसरी पालना गनुर्पछर्? यस सम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथा के कःतो छ ? सव च्च अदालतबाट यस सम्बन्धमा के कःता व्याख्याह  
भएका छन?् भ े िवषयह मा िव षेण गिरनेछ। 
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२. ूाकृितक न्यायको िस ान्त 
ूाकृितक न्यायको िस ान्त आफैमा कुनै िलिखत वा संिहताव  कानून होइन। यो न्याय गरेर 

माऽ हदैुन गरेजःतो पिन देिखनपुछर् भ  े मान्यताको आधारमा अदालत ारा िवकिसत िनयम 
हो।34 जनु िनयम कानूनले ूःट पमा उल्लेख भएको िकटानी व्यवःथाको सम्बन्धमा माऽ लागू 
हनेु नभई कानूनले ूःट व्यवःथा नगरेको अवःथामा समेत लागू हनु्छ।35 ूाकृितक न्यायको 
िस ान्त यःतो  सवर्मान्य ूचिलत िव व्यापी िनयमह  हनु ्जसलाई कुनै देशको संिवधान वा 
कानूनमा िलिपव  गनर् ज री छैन, तथापी िलिपव  भए सरह नै यसको पालना गन 
गिरन्छ।न्याियक, अधर्न्याियक र ूशासकीय अिधकारीह ले िववाद िन पण गदार् यस िनयमलाई 
संसदले बनाएको ऐन िनयमह लाई जितकै उिचत ःथान िदई वाध्यात्मक पमा लागू गराउन ु
पछर्।36चाहे ित िनयमह  ऐन, कानूनमा उल्लेख भएका हनु ्वा नहनु ्र िनवेदकले त्यस िनयमको 
पालनाको माग गरेको होस ्वा नहोस।्यस अथर्मा िनँपक्ष न्याय सम्पादनमा ूयोग गिरने न्याियक 
िववेकसम्मत सबै ूिबयाह  ूाकृितक न्यायको िस ान्त िभऽ पदर्छन।् 

   ूाकृितक न्यायको िस ान्तलाई ःवीकार गन पिहलो मलुकु बेलायत हो। बेलायतका Lord 

Coke ले Bonham को मु ामा अंमजेी कानून िभऽ रोमन कानूनको Nemo Judex in Causa Sua  
भ े िनयमलाई अवलम्वन गरे जसको पिरणाम ःव प आफ्नो मु ामा आफै न्यायाधीश ब  हदैुन 
र सनुवुाइ िवना दोषी ठह  गनर् हुँदैन भ  ेदईु िनयमह  ःथािपत हनु पगेु।समयबमसँगै दईु 
िनयमह नै पक्षपात िव को िनयम (Rule against bias) र सनुवुाइको अिधकार ( Right to be 

heard) को पमा ूाकृितक न्यायको िस ान्तको मखु्य िवशेषताको पमा रहे।37 ियनै दईु 
िस ान्तको आधारमानै कुनै पिन मु ाको कारवाही गदार् ूाकृितक न्यायको िस ान्तको अनसुरण 
भयो वा भएन भिन पिरक्षण गन गिरन्छ।आजको िमित सम्म आइपगु्दा ूाकृितक न्यायको 
िस ान्त यित सवर्मान्य र शाःवत ्भएको छ िक िव को हरेक सभ्य कानूनी ूणािलमा यसलाई 
आधारभतू र महत्वपूणर् िस ान्तको पमा िलइन्छ र ूाकृितक न्यायको अवलम्वन िवना गिरएका 
मु ाको कारवाही जनुसकैु तह र चरणमा पगेुको भएतापिन वदर घोिषत गिरन्छ। 

 

                                                            
34 Brian Thompson(1993), Textbook on Constitutional and Administrative Law, London: Blackstone Press, 
New Delhi: Lawman(India)Pvt(1995)PP.358) 
35  दान बहादरु पर्जापित िव. सम्मानिनय  सभामुख समेत, ने.का.प. २०५६, अंक ४, िन.नं. ६६९८, पृ २६६ 
36 Hailaire Barnett(1995), Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing Ltd. London, P.P 712-
713 
37 केशव पाण्डे, पर्शासकीय कानून,(२०७४) पृ २५९ 
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२.१  ूाकृितक न्यायको िस ान्तका िनयमह   

ूाकृितक न्याय कुनै संिहताव  कानून नभएतापिन केही िनयमह मा आधािरत रहेको छ। मानव 
सभ्यता र न्याय ूणालीको िवकास सगैँ िवकिसत यी यःता िनयमह  हनु ्जसलाई िनणर्य गन 
अिधकारीले अिनवायर् पमा पालना गनुर्पछर्। ूाकृितक न्यायको िस ान्तका िनयमह लाई देहाय 
बमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छ। 

i. पूवार्मह िव को िनयम (Rule against bias)- 

    ूाकृितक न्यायको िस ान्त सम्बन्धी यो िनयम मु ाको िनणर्य गन अिधकारीको 
िनँपक्षतासँग सम्बिन्धत छ।Nemo Judex in causa sua भ े ल्यािटन भनाईमा 
आधािरत यस िनयम अनसुार कोही पिन आफ्नो मु ामा आफै न्यायाधीश ब ु हुँदैन। 
यदी मु ाको िवषयमा आफ्नो कुनै ःवाथर् छ वा मु ाको कुनै पक्ष सगँ आफ्नो कुनै 
ूकारको सम्बन्ध छ भने ःवभािवक पमा मु ा हेन अिधकारीको मनमा पूवार्मह 
पैदा हनु्छ र उसले िनँपक्ष पमा मु ा हेनर् सक्दैन भ े सै ािन्तक आधारमा यो 
िनयमको िवकास भएको हो।यस अथर्मा यो िनयम पूवार्महलाई िनषेिधत तलु्याउने 
िवषय सँग सम्बिन्धत छ। यो िस ान्त यित संवेदनिशल छ िक मु ाको कारवाही र 
िकनाराको बममा यो िस ान्त आकिषर्त हनुको लािग न्यायाधीश पूवार्मह भएको वा 
त्यःतो पूवार्महबाट िनणर्यमा असर परेकै हनुपुन भ े छैन। यिद कुनै मु ामा 
न्यायाधीशको पवुार्मह हनु सक्ने आधारयकु्त शंका छ भने पिन यो िस ान्त आकिषर्त 
हनु सक्छ।यस िस ान्तले न्यायाधीशलाई आफ्नो पूवार्मह रहेको िवषयमा पिन िनणर्य 
िदने तर आफू पूवार्मही नबनेको ःपःटीकरण िदने मौकालाई ःवीकार गदन।38 यस 
िस ान्तले यिद िवषयवःतमुा न्यायकतार्को कुनै ःवाथर् अन्तरिनिहत छ भने त्यहा ँ
ःवतः िनँपक्षता हदैुन भ े पूवार्नमुान गदर्छ र आफ्नो ःवाथर् भएको िवषयवःतमुा 
िनणर्य गनर्बाट न्यायकतार्लाई रोक लगाउँदछ। पूवार्मह िविभ  ूकारको हनु 
सक्छ। जःतो आफ्नो कुनै िमऽता  नाता सम्बन्ध, कारोवार भएको वा व्यिक्तगत 
िरिसइवी भएको व्यिक्त मु ाको पक्ष छ भने न्यायकतार्मा व्यिक्तगत पूवार्मह उत्प  
हनु सक्छ भने मु ाको िवषय वःतसुँग न्यायकतार्को कुनै ूकारको तादाम्य सम्बन्ध 
छ भने त्यस अवःथामा िवषय वःत ुउपरको पूवार्मह उत्प  हनु सक्छ।त्यसैगरी 
न्यायकतार्को कुनै आिथर्क वा मौििक ःवाथर् रहेको मु ामा आिथर्क पूवार्मह उत्प  
हनु सक्छ भने न्यायकतार् कायर्रत िवभाग सँग सम्बिन्धत िवषयमा िवभागीय पूवार्मह 

                                                            
38 Manak Lal vs. Prem Chand, AIR 1957, SC 425 
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उत्प  हनु सक्छ। यसरी िविभ  कारणह ले न्यायकतार्को मनमा पूवार्माही िवचार 
उत्प  हनु सक्न ेभएकोले आफ्नो कुनै पिन ूकारको ःवाथर् वा सम्बन्ध भएको मु ा 
हेन ुर् हुँदैन भ ेनै यस िस ान्तको मखु्य मान्यता हो। 

ii. सनुवुाइको िस ान्त ( Principle of hearing) 

    ूाकृितक न्यायको अक  महत्वपूणर् िस ान्त सनुवुाइको िस ान्त हो।Audi alterm 

partem  भ  ेरोमन सूऽबाट िवकिसत यस िस ान्तको मतलव भनेको अक  पक्षको 
भनाइ सनु वा सनुवुाइिवना दोषी बनाइन ुहुँदैन अथार्त ् कुनै पिन आदेश वा िनणर्य 
जारी गनुर् भन्दा पिहले दवैु पक्षको भनाई सनु भ े हो।यो िस ान्त सनुवुाइ नगरी 
कसैलाई पिन दोषी ठहर ् याउन हुँदैन भ े मान्यतामा आधािरत छ।कसैको िव मा 
मु ा परेको छ भने िनणर्य गनुर् भन्दा अगाडी सनुवुाइको पयार्  मौका िदइन ुपछर् र 
यिद सनुवुाइको मौका िदइदैन भने त्यो िनणर्य वदरयोग्य हनु्छ भ े यस िस ान्तको 
अवधारणा हो।कसैलाई पिन उसको अिधकारमा ूितकुल असर परु ् याउन ुवा सजाय 
गनुर् अगाडी पयार्  माऽामा आफ्नो कुरा भ े मौका िदइनपुछर् भ े अवधारणालाई 
यस िस ान्तले आत्मसात गरेको छ।सनुवुाइको यस िस ान्त अनसुार िनँपक्ष 
सनुवुाइको लािग केही खास ूिबयालाई अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन हनु्छ। 
जःतो जसको िव मा मु ामा परेको छ उसलाई सोको बारेमा ःपःट पमा सूचना 
िदइनपुछर्, यसरी आफू िव को मु ाको सूचना ूा  गरेपिछ िनजलाई सनुवुाइको 
मौका िदइनपुछर् जसको लागी आफुले रोजेको कानून व्यवसायीबाट कानूनी 
ूितिनिधत्वको अवसर पिन िदइन ु पछर्। त्यसैगरी जसको िव  मु ा परेको छ 
उसलाई उजरुीकतार्लाई िजरह गन मौका पिन िदइनपुछर्।ूाकृितक न्यायको िस ान्त 
अन्तगर्तका िस ान्तह  मध्ये पूवार्मह िव को िनयम िनँपक्षतासँग सम्बिन्धत छ 
भने सनुवुाइको िनयम थाहा पाउने र ूितवाद गनर् पाउने अिधकारसगँ सम्बिन्धत 
छ। 

iii. कारणयकु्त िनणर्य (Reasoned Decision) 

 ूाकृितक न्यायको अक  महत्वपूणर् िनयम कारणयकु्त िनणर्य हो। यसको मतलव 
िनणर्यकतार्ले आफ्नो िनणर्यमा उक्त िनणर्यमा पगु्नकुो कारण उल्लेख गनुर्पछर् भ  े हो। कुन 
ूमाण,कुन कानून तथा के आधारमा िनणर्यकतार्ले उक्त िनणर्य गरेको हो सो कुरा िनणर्यमा 
ःपःटसँग खलेुको हनुपुछर्। िनणर्यकतार्ले मनोगत वा हचवुाको भरमा िनणर्य गनर् सक्दैन। उसको 
िनणर्य कानून,  ूमाण र अन्य आधारह बाट समिथर्त भएको हनुपुछर्।िनणर्यकतार्ले आफ्नो 
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फैसला सनुाउँदा आफूले िनंकषर्मा पगु्नको लािग िलएका आधारह  उल्लेख गनुर्पछर्।Reasoned 

Decision को शािब्दक अथर् Told own’s story भ े हुँदा िनणर्यकतार्ले आफ्नो भनाइलाई सारांशमा 
राख्ननैु  Reasoned Decision हो। फैसलामा िनणर्याधार उल्लेख गिरनैपछर् भ  े कुराको ूमखु 
उ ेँय न्याय िनसाफमा ःवेच्छाचािरतालाई रोक्न ुहो।िनणर्यकतार्ले यिद आफ्नो िनणर्यको आधार र 
कारण खलुाउन ु नपन हो भने ःवभािवक पमा त्यसले ःवेच्छाचािरतालाई ूौय िदन 
पगु्छ।मु ामा एक पक्षको िजत र अक  पक्षको िजत अवँयम्भावी रहेको हनु्छ।तर यसको 
मतलब यो होइन िक िनणर्यकतार्ले जसलाई मन लाग्यो उसलाई हराउन वा िजताउन सकोस।् 
उसका िनणर्यह  िनि त आधार र कारणह बाट िनदिशत हनैु पछर्।मु ा हान पक्षले पिन के 
कारण र आधारमा उसले मु ा हारय्ो भ े कुराको जानकारी पाउन ु पछर्।कारण सिहतको 
िनणर्यले मु ामा व्यिक्तगत पूवार्मह र पक्षपातको िःथितलाई कम गराउँछ र िनणर्यलाई वःतगुत र 
आधारयकु्त बनाउन सहयोग परु ् याउँछ।यदी िनणर्यमा िनणर्याधार उल्लेख गिरएको छैन भने मु ा 
हान पक्षलाई आफूले मु ा हान ुर्को कारण पिन थाहा हुँदैन र उसको पनुरावेदन गनर् पाउने 
अिधकार पिन ूभािवत हनु पगु्छ।यसथर् िनणर्यकतर्लाई आफुले गरेको िनणर्यूित उ रदायी बनाई 
िनँपक्ष न्यायको ूत्याभतू गनर्को लािग कारणयकु्त न्यायको आवँयकता पदर्छ। 

३.  िवभागीय कारवाही 
    शािब्दक अथर्मा िवभागीय कारवाही भ ाले िवभागले गन कारवाही भ े बिुझन्छ।अक  
शब्दमा भ ुपदार् कायर्रत िवभागको मािथल्लो तहले गन कारवाही िवभागीय कारवाही हो।कुनै 
पिन सावर्जिनक िनकायमा कायर्रत कमर्चारीह ले उक्त िनकायको मूल्य मान्यता तथा कानूनको 
अिधनमा रही कायर् गनुर्पछर्।कमर्चारीले के काम गनर् हनेु, के गनर् नहनेु भ े सम्बन्धमा हरेक 
िनकायको आफ्नै मूल्य मान्यता, िनयम र कानून रहेको हनु्छ। सम्बिन्धत िनकायको सेवाको 
ूकृित, कामको चिरऽ, संःथाको उ ेँय लगायतका िवषयह ले कमर्चारीले के गनर् हनेु र के गनर् 
नहनेु भ  ेजःता िवषयह  िनधार्रण गदर्छ। उदाहरणको लािग िनजामती सेवामा कायर्रत कमर्चारी 
र ूहरी सेवामा कायर्रत कमर्चारीह को िवचमा पालना गनुर्पन िनयम र आचरणह  फरक फरक 
हनु सक्छन ् िकनकी िनजामती सेवा र ूहरी सेवाको कायर् ूकित, चिरऽ र उ ेँय िभ  रहेको 
छ।यसरी हरेक िनकायका आचरणका िनयमह  फरक फरक हनु सक्लान ्तर उक्त िनकायमा 
कायर्रत कमर्चारीह ले उक्त आचरणका िनयमह को अिनवायर् पालना गनुर्पन हनु्छ र पालना 
नगरेको अवःथामा कारवाहीको भािगदार ब ुपन हनु्छ। जसलाई हामी िवभागीय कारवाही 
भन्छौ।सावर्जिनक िनकायमा कायर्रत कमर्चारीले के कःतो आचार संिहताको पालना गनुर् पन हो? 

सोको पालना नगरेको अवःथामा के कःतो कारवाही हनेु हो? त्यसरी कारवाही गदार् के कःतो 
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ूिबया अपनाउनपुन हो? कारवाही गन अिधकार कसलाई हनेु हो? भ े लगायतका िवषयह लाई 
कानूनमानै व्यवःथा गिरएको हनु्छ र कारवाही गन अिधकारीले उक्त कानूनको अिधनमा रही 
िवभागीय कारवाही सम्बन्धी ूिबयालाई अगाडी बढाउन ुपन हनु्छ।त्यसैगरी िवभागीय कारवाही 
गनर्को लागी पयार्  आधार र कारण रहेको हनुपुछर्  भने कारवाही गदार् कानून बमोिजम 
सनुवुाइको पयार्  मौका िदई कानूनी ूिबयाको अक्षरशः पालना गनुर्पन हनु्छ। 

    लोकतािन्ऽक राज्य व्यवःथामा सावर्जिनक ूशासनूित जनताको िव ास अिभविृ का िनिम्त 
िनजामती कमर्चारी अनशुािसत र मयार्िदत हनुपुन कुरामा कुनै िववाद छैन।अनशुािसत र मयार्िदत 
कमर्चारीनै सशुासनको आधार हो।अनशुािसत, इमान्दार र सक्षम कमर्चारी ूशासनबाटनै एकातफर्  
राज्यको ऐन,कानून र नीितको ूभावकारी कायार्न्वयन हनु सक्छ भने अक तफर्  सेवामाहीले 
समयमानै सेवा पाउन सक्छन।्कमर्चारीह लाई अनशुािसत, मयार्िदत र कतर्व्य ूित इमान्दार 
बनाउनको लािगनै िनजामती सेवा ऐनमा िवभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको 
हनु्छ।सामान्यतः सेवासम्बन्धी कानूनमा िवभागीय कारवाहीको व्यवःथा गिरनकुो कारणह लाई 
देहायको िस ान्तमा उल्लेख गनर् सिकन्छ। 

 अनशुासनको िस ान्त- िवभागीय कारवाहीको मखु्य उ ेँय भनेको सेवामा 
अनशुासन कायम गनुर् हो। सेवामा कायर्रत कमर्चारीह ले आफ्नो कतर्व्य 
अनशुािसत तवरबाट सम्पादन गरे भने माऽ सावर्जिनक सेवा ूवाह कायम रहन 
सक्छ। अन्यथा अनशुासनको अभावमा अराजकता िनिम्तन पगु्छ।पदीय मयार्दा 
र आचरण िवपिरत कायर् गन कमर्चारीलाई यथोिचत कारवाही र सजाय गरेमा 
माऽ सेवािभऽ अनशुासन कायम रहन सक्छ। तसथर् िवभागीय कारवाहीको 
पिहलो उ ेँय भनेको सेवामा अनशुासन कायम गनुर् हो। 

 उत्ूरेणाको िस ान्त- सेवाको ूभावकािरताको लािग त्यहा ँ िभऽ कायर्रत 
कमर्चारीह  उत्ूिेरत हनु आवँयक हनु्छ।कमर्चारीह को कायर् सम्पादनको 
आधारमा दण्ड र परुःकारको नीित कायम गनर् सकेमा माऽ कमर्चारीह  
उत्ूिेरत हनु सक्छन।्खराव आचरण गन कमर्चारीलाई पिन कुनै ूकारको 
कारवाही नगन हो भने ःवभािवक पमा असल आचरण गन कमर्चारीह  
उत्ूिेरत हनु सक्दैनन।्अतः कमर्चारीह लाई उत्ूिेरत गनर्को लािग पिन खराब 
आचरणका कमर्चारीह लाई िवभागीय कारवाहीको आवँयकता पदर्छ। 

 समानताको िस ान्त- सेवा िभऽ समानता कायम गनर् िवभागीय कारवाहीको 
आवँयकता पदर्छ। खराव आचरण र असल आचरण भएका दवैु ूकारका 
कमर्चारीह लाई एकै ूकारको ूकारको मापदण्ड र व्यवहार भएको अवःथामा 
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त्यसले सेवािभऽ समानता कायम गनर् सक्दैन।खराब आचरण भएका 
कमर्चारीह लाई पिन कुनै ूकारको कारवाही नहनु ुएक वभागीय कारवाहीको 
आवँयकता पदर्छ। 

 सधुारको िस ान्त- सेवाको सधुारको लागी पिन िवभागीय कारवाहीको 
आवँयकता पदर्छ।कुनै पिन संगठको सधुारको लािग त्यहाँ िव मान खराब 
आचरण र व्यहारह लाई िनयन्ऽण गद जान ुपछर्। संगठनको मयार्दा िवपिरत 
खराब कायर् गन कमर्चारीह लाई मनािसव सजाय िदएको अवःथामा माऽ त्यस 
ूकारका ूवृ ीह  िन त्सािहत हनु जान्छन ्र संगठनले सधुारको बाटो समा  
पगु्छ। तसथर् सधुारको ूिबयालाई ूोत्सािहत गनर् पिन िवभागीय कारवाहीको 
आवँयकता पदर्छ। 

३.१  िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा िवभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवःथा- 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पिरच्छेद ९ मा सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवःथा 
रहेकोमा सोही अन्तगर्त िवभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ। उक्त पिरच्छेदमा 
सजाय, िनलम्वन, सफाइको मौका, लोकसेवा आयोग सगँ परामशर्, पनुरावेदन लगायतका िविभ  
िवषयह मा व्यवःथा गिरएको छ। 

३.१.१ सजाय सम्बन्धी व्यवःथा 

उक्त ऐनको दफा ५९ मा उिचत र पयार्  कारण भएमा िनजामती कमर्चारीलाई 
देहायबमोिजमको सजाय गनर् सिकनेछ भ े व्यवःथा गरी िवभागीय कारवाहीलाई सामान्य सजाय 
र िवशेष सजाय गिर दईु ूकारमा िवभाजन गरेको देिखन्छ। 

सामान्य सजाय 

 निसहत िदने, 
 दईु वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन वा बिढमा दईु तलब बिृ  रोक्का गन, 
 दईु वषर्देिख पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन वा दईुदेिख पाँच तलब बिृ सम्म रोक्का गन। 

िवशेष सजाय 

 भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउने, 
 भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बरखाःत गन। 
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 यसरी िनजामती कमर्चारीलाई िदइने िवभागीय सजायलाई सामान्य र िवशेष गरी दईु ूकारमा 
िवभाजन गिरएकोमा कःतो अवःथामा सामान्य सजाय गिरने र कःतो अवःथामा िवशेष सजाय गन 
हो भ े सम्बन्धमा पिन ऐनमा ःपःट व्यःथा गिरएको छ।39 

िवभागीय सजाको ूिबया अगाडी बढाउँदा िवभागीय सजाय कसले गन अथार्त ्सजाय गन 
अिधकार कसलाई हनेु भ  ेसवाल पिन महत्वपूणर् रहेको हनु्छ।जसलाई सजाय गन अिधकार 
कानूनले िदएको हनु्छ उक्त िनकाय वा अिधकारीले माऽ िवभागीय सजायको िनणर्य गनर् पाँउछ। 
यसै सम्बन्धमा ऐनको दफा ६२ ले िवभागीय सजाय गन अिधकार कसलाई हनेु भ े सम्बन्धमा 
व्यवःथा गरेको छ। जसअनसुार दफा ५९ को खण्ड (क) बमोिजमको सामान्य सजाय गन 
अिधकारी तोिकएबमोिजम हनेुछ भ े व्यवःथा रहेको छ भने दफा ५९ को खण्ड (ख) 
बमोिजमको िवशेष सजायको हकमा िविभ  तहमा कायर्रत कमर्चारीको लािग देहायबमोिजमको 
अिधकािरलाई अिधकार ूदान गरेको छ। 

 राजपऽांिकत ूथम ौेणी र सोभन्दा माथीको पदमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीलाई 
नेपाल सरकार 

 राजपऽांिकत ि ितय र ततृीय ौेणीको िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत िनकायको 
िविश  ौेणीको अिधकारी 

 राजपऽ अनंिकत िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय ूमखु वा 
राजपऽांिकत कायार्लय ूमखु। 

३.१.२ सफाइ पशे गनर् मौका िदनपुन व्यवःथा 

कुनै पिन कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गदार् सनुवुाइको मौका िदइनपुछर् भ े सम्बन्धमा 
मािथल्ला अनचु्छेदह मा छलफल भैसकेको छ।सनुवुाइको मौका ूाकृितक न्यायको िस ान्तको 
महत्वपूणर् र अिनवायर् िनयम हो र सनुवुाइको मौका निदइकन गिरएको िवभागीय कारवाहीले 
मान्यता पाउन सक्दैन। यसै सम्बन्धमा िनजामती सेवा ऐनको व्यवःथा हेदार् दफा ६६ मा 
िवभागीय कारवाही गिरने कमर्चारीलाई सफाइ पेश गन मौका िदइन ु पन व्यवःथा गरेको 
देिखन्छ। जसअनसुार िवभागीय सजाय िदन पाउन ेअिधकारीले कुनै िनजामती कमर्चारीलाई सजाय 
िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख गरी सो कमर्चारीलाई 
उिचत म्याद िदई आफ्नो सफाइ पेश गन मौका िदनपुन र यसरी मौका िदंदा िनजमाथी 
                                                            
39 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० र ६१  मा कस्तो अवस्थामा कस्तो खालको सजाय गन भिन वस्था गिरएको 
छ। 
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लगाइएको आरोप ःपःट पले िकिटएको र ूत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधािरत 
छ सो समेत खलुाउनपुन भिन व्यवःथा रहेको छ।यःतोमा सम्बिन्धत कमर्चारीले पिन म्यादिभऽ 
आफ्ना सफाइ पेश गनुर्पन र यसरी पेश हनु आएको सफाइलाई सम्बन्धी अिधकारीले 
गिम्भरतापूवर्क मनन गनुर्पन व्यवःथा उक्त दफाले गरेको छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा 
२ मा िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानमेा ःवयं वा कुनै अन्य 
अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्न ेर त्यसरी जाँचबझु गन अिधकारीले तोिकएको कायर्िविधको 
पालन गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ। 

   िनजामती सेवा ऐन, २०४९ का िविभ  व्यवःथाह  मध्ये दफा ६६ को सफाइ पेश गन 
मौका िदनपुन व्यवःथा ूाकृितक न्यायको िस ान्त सँग सम्बिन्धत छ। उक्त दफाको उपरोक्त 
व्यवःथाह को अध्ययन गिर हेदार् कुनै कमर्चारीलाई कारवाही गनुर्भन्दा अगाडी उिचत समय िदई 
आफ्नो सफाइको मौका िदनपुन भ े व्यवःथा र िनजलाई के कःतो आरोप लागेको हो सो कुरा 
ःपःट पले िकटी ूत्येक आरोप के के कारणमा आधािरत छन ्भ े कुरा खलुाउन ुपन भ े 
व्यवःथाले आरोिपत व्यिक्तले आफू उपर लागेको आरोपको सूचना पाउनपुन र सोको ूितवाद 
गनर् पाउन ुपन ूाकृितक न्यायको िस ान्तलाई सम्बोधन गरेको छ। 

३.१.३ िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर्पन व्यवःथा- 

िनजामती सेवा ऐनको दफा ५९ ले िवशेष र सामान्य सजाय गिर दईु ूकारको सजायको 
व्यवःथा गरेकोमा दफा ६७ ले िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले िवभागीय सजायको 
आदेश िदन पाउने अिधकारीले दफा ६६ बमोिजम सफाइ पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाइ 
पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएका त्यःतो िनजामती कमर्चारीलाई िदन 
लािगएको ूःतािवत सजाय िकन निदन ु भनी त्यस सम्बन्धमा उिचत म्याद िदई ःपःटीकरण 
माग्नपुन भ  ेव्यवःथा गरेको छ।यसरी दफा ६६ ले कारवाही गनुर्भन्दा अगाडी सफाइको मौका 
िदएकोमा िवशेष सजाय गदार् िदइएको म्याद िभऽ सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाइ 
सन्तोष जनक नभएमा सजाय ूःताव गरी त्यःतो सजाय िकन नगन भनी ःपःटीकरण माग्नपुन 
व्यवःथा गरेको देिखन्छ। यसरी यस दफाको व्यवःथा अनसुार कुनै कमर्चारीलाई िवशेष सजाय 
गिरएमा उसले दईु पटक सफाइको मौका पाउने देिखन्छ।पिहलो िनजमािथ लागेको आरोपको 
सम्बन्धमा र दोॐो िनजलाई गिरने सजायको सम्बन्धमा।  
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३.१.४ लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनपुन व्यवःथा 

कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गनुर् भन्दा अगाडी लोकसेवा आयोगको परामशर् िलन ुपन व्यवःथा 
पिन िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ ले गरेको छ। उक्त दफा अनसुार िवभागीय 
सजायको कारवाहीको िसलिसलामा सम्बिन्धत िनजामती कमर्चारीले दफा ६६ बमोिजम िलएको 
सफाइ वा दफा ६७ बमोिजम िदएको ःपिःटकरण सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय 
गनुर्पन देिखएमा िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन 
लािगएको सजाय ूःताव गिर लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुन छ भ े व्यवःथा गिरएको 
छ।यस व्यवःथाले िवभागीय कारवाही गदार् लोकसेवा आयोग जनु एउटा संवैधािनक िनकाय हो 
उसको भिुमकालाई पिन ःथान िदएको देिखन्छ भने नेपालको संिवधानको धारा २४३ को उपदफा 
६ को देहाय (च) मा संघीय िनजामती कमर्चारीलाई िदइने िवभागीय कारवाहीको िवषयमा 
लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनपुन व्यवःथा गरेको देिखन्छ।संिवधान र कानूको यस व्यवःथाले 
िनजामती कमर्चारीलाई िदइने िवभागीय कारवाहीलाई ःवेचछाचारी र पूवार्मही हनुबाट रोक्न म त 
गन अपेक्षा गनर् सिकन्छ। 

३.१.५ पनुरावदेन सम्बन्धी व्यवःथा 

िवभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा गिरने िनणर्य उपर िच  नबझेुमा पनुरावेदन गनर् पाउने अिधकार 
एउटा महत्वपणुर् अिधकार हो। सामान्यतः जनुसकैु न्याय ूणालीमा एक तहको पनुरावेदनको 
अिधकार ूदान गिरएको हनु्छ।िवभागीय कारवाहीको हकमा िवभागीय सजायको अिधकार िदन 
पाउने अिधकारीले िदएको िवभागीय सजायको आदेश उपर ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन गनर् 
पाउने र ूशासकीय अदालतले गरेको िनणर्य अिन्तम हनेु व्यवःथा ऐनको दफा ६९ ले गरेको 
छ।जस अनसुार िवभागीय कारवाहीको िनणर्य वा अिन्तम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको 
िमितले पैितस िदनिभऽ पनुरावेदन गनुर् पन र अदालतले ३० िदन सम्मको म्याद थािमिदन सक्न े
व्यवःथा पिन उक्त दफामा रहेको छ। 

३.२ ूाकृितक न्यायको िस ान्त र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवःथा 

ूाकृितक न्यायको िस ान्तको कसीमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवःथाह को 
िव षेण गिर हेदार् ूाकृितक न्याका तीनवटा िनयमह  मध्ये सनुवाइको मौकाको िनयमलाई पयार्  
पमा सम्बोधन गरेको देिखन्छ। िवभागीय कारवाही अन्तगर्त गिरने कारवाहीलाई िवशेष सजाय 
र सामान्य सजाय गिर विगर्करण गिर के कःतो काम गरेमा सामान्य सजाय र कःतो काम गरेमा 
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िवभागीय कारवाही हनेु भिन समेत ऐनमा ःपःट व्यवःथा गिरएको छ।जनु सकरात्मक व्यवःथा 
हो र यसले िनणर्यकतार्लाई िनणर्य ग हनु सक्न ेःवेचछाचािरताबाट िनयन्ऽण गनर् सक्छ। 

 कुनै पिन कमर्चारीलाई सजाय गनुर्पूवर् उसलाई के कःतो आरोप लागेको हो? के कुन आधारमा 
उक्त आरोप लगाइएको हो? सो कुरा खलुाई मनािसव म्याद िदई सफाइको मौका िदने व्यवःथा 
भएबाट सजाय पाउने कमर्चारीले सफाईको पयार्  मौका पाउने अवःथा देिखन्छ।अझ िवशेष 
सजाय गनुर्पन अवःथामा त सजाय समेत ूःताव गिर सो सजाय िकन नगनुर्पन हो भिन 
ःपिःटकरणको उिचत मौका िदनपुन व्यवःथा समेत गरेको देिखन्छ।यसरी िनजामती सेवा ऐनको 
िवभागीय सजाय सम्बन्धी व्यवःथाले ूाकृितक न्याका िस ान्तका िविभ  िनयमह  मध्ये 
सनुवुाइको मौकाको िनयमलाई ूभावकारी पमा व्यवःथा गरेको छ। 

  ूाकृितक न्यायका िविभ  िनयमह  मध्ये पवुार्मह िव को िनयम एउटा महत्वपणुर् िनयम 
हो।जस अनसुार िववादको िवषयवःतमुा आफ्नो कुनै ूकारको ःवाथर् भएको कारण पवुार्मह 
उत्प  हनु सक्ने सम्भावना छ भने िनणर्यकतार्ले त्यस ूकारको िववाद हेनर् िमल्दैन।िनजामती 
सेवा ऐनले िवभागीय कारवाही गन अिधकार कसलाई हनेु भिन दफा ६२ मा व्यवःथा गरेकोमा 
त्यसरी कारवाही गन अिधकारीह को सम्बन्धमा भएको व्यवःथा हेदार् राजपऽांिकत ूथम ौेणी र 
सो भन्दा माथीको पदमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले कारवाही गन भएतापिन 
अन्य कमर्चारीह को हकमा सोही िवभागको मािथल्लो तहको कमर्चारीले सजाय गन व्यवःथा 
रहेको देिखन्छ। यसरी कुनै कमर्चारीलाई सोही िवभागको मािथल्लो तहको कमर्चारीले सजाय गन 
िनणर्य गदार् िवभागीय पवुार्मह हनु्छ वा हुँदैन? भ े सवाल सै ािन्तक छलफलको िवषय हनु 
सक्छ।तरपिन िवभागीय कारवाही भ े िवि कै सम्बिन्धत िवभागलेनै गन कारवाही भएको र 
कमर्चारीतन्ऽ िभऽ अनशुासन र पदसोपान ूणालीलाई कायम राख्  नको लािग उक्त िनकायकै 
मािथल्लो तहको अिधकारीले सजाय गनुर् व्यवहािरक पमा उपयकु्त हनेु देिखन्छ।िवभागीय 
कारवाही उपर िच  नबझेुको अवःथामा ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन गनर् पाइने हुँदा 
पनुरावेदनको तहमा चाही पवुार्मह िव को िनयमलाई कठोरताको साथमा पालना गनुर्पन 
देिखन्छ। 

  कुनै पिन कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही गन भिन िनणर्य गिरन्छ भने उक्त िनणर्यमा आधार 
र कारण खलेुको हनुपुछर्। िनणर्य गन िनणर्यकतार् के आधार, कारण र ूमाणको आधारमा कुन 
कानून बमोिजम कारवाही गन िनणर्यमा पगु्यो भ े कुरा िनणर्यमा खलेुको हनुपुछर्।िनजामती सेवा 
ऐनको व्यवःथालाई हेदार् िवभागीय सजाय गदार् आधार र कारण खोलेको हनुपुन भिन उल्लेख 
गरेको देिखदैन।कारवाही गिरने कमर्चारीलाई के आधारमा उक्त आरोप लगाइएको हो सो कुरा 
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उल्लेख गनुर्पन व्यवःथा भएजःतै िनणर्यकतार्ले गन िनणर्यमा पिन आधार र कारण खलेुको हनुपुन 
व्यवःथा भएमा कारणयकु्त िनणर्य (Reasoned Decision) हनु सक्  ने सम्भावना बढ्ने हनुाले 
आगामी िदनमा ब  लागेको िनजामती ऐनमा यस ूकारको व्यवःथाह  हनु उपयकु्त देिखन्छ। 

४. सव च्च अदालतको ि कोण 
४.१ सनुवुाइको मौका सम्बन्धमा :- 

 ूाकृितक न्यायको महत्वपूणर् िनयमको पमा रहेको सनुवुाईको मौकाको सम्बन्धमा सव च्च 
अदालतबाट धेरै मु ाह मा महत्वपूणर् व्याख्या भएको छ । जसबाट िवभागीय कारबाही गदार् 
सनुवुाईको मौका िदनपुन िनयम ःप  पमा ःथािपत भएको छ । वीर बहादरु अिहर िव. गहृ 
मन्ऽालय समेत40 भएको मु ामा ूहरी हवल्दारको पम कायर्रत िनवेदक गैरहािजर भएको भ  े
अिभयोगमा िजल्ला ूहरी कायार्लय, बाराबाट पचार् खडा गरी भिवंयमा सरकारी नोकरीको लािग 
सामान्यत: अयोग्ग नठहिरने गरी बखार्ःत गरेकोमा आफूलाई सनुवुाइको मौका निदई बखार्ःत 
गरेको भ े आधारमा िजल्ला ूहरी कायार्लय, बाराको िनणर्यलाई चनुौित िदई िरट दायर गरेकोमा 
सव च्च अदालतबाट "कुनै िनणर्यबाट कसैको हक अिधकारमा आघात पदर्छ भने िनणर्य गनुर्पूवर् 
सनुवुाइको मौका िदनपुन कुरा अिनवायर् र ःवतन्ऽ हनु्छ । सनुवुाइको मौका निदई गिरएको 
िनणर्यले िनणर्यको ःथान नै िलन नसक्ने हुँदा न्याियक ूिबयामा वैधािनक मान्यता ूा  गनर् 
नसक्ने" तथा "सेवाबाटै बखार्ःत गन जःतो अिन्तम र कठोर सजाय गदार् ूचिलत सेवा सम्बन्धी 
ऐन िनयममा उल्लेिखत कायर्िविधको अक्षरस: पालना वा अवलम्बन गिरएको हनुपुछर् । ूाकृितक 
न्यायको िस ान्तको उल्लघंन गरी वा कानून बमोिजमको उिचत ूिबया पालना नगरी िनणर्य हनु 
पगु्दछ भने त्यःतो िनणर्यलाई कानूनको ि मा शून्य मा ुपन" भ े व्याख्या गरी िरट जारी गरेको 
िथयो । यसरी उक्त मु ामा सव च्च अदालतले सनुवुाइको मौका निदई िवभागीय कारबाही 
गिरन्छ भने त्यःतो कारबाहीले वैधता पाउन नसक्ने भनी ःप  पमा व्याख्या गरेको छ । 
कारबाही पाउने मािनसले जःतोसकैु गलत काम गरेको िकन नहोस ्कारबाही गनुर्भन्दा अगािड 
उसलाई सनुवुाइको मौका िदनपुन कुरालाई यस फैसलाले अिनवायर् गरेको छ ।  

 िवभागीय कारबाही गनुर्भन्दा अगािड सनुवुाइको मौका िदइनपुन कुरालाई सव च्च अदालतले 
धेरै अगािडदेिख नै जोड िददै आएको छ । लिलत रत ् न शाक्य िव.  िव. ौी ५ को सरकार, वन 

                                                            
40 ने.का.प. 2068, अंक 8, िन.नं. 8663 
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तथा भ-ूसंरक्षण मन्ऽालय41 भएको मु ामा िनवेदकले वन फडाउने काममा संलग्न ूत्यके 
घरधरुीबाट पैसा उठाएर खाएको र लाखौको वन सम्पदा नास गरेको भ े अिभयोगमा भिवंयमा 
सरकारी नोकरीको लािग समान्यत: अयोग्य नठहिरन े गरी कारबाही गिरएकोमा आफूले पेश 
गरेको ःपि करण िबना आधार सन्तोषजनक नभएको भिनएको, आफूले गरेको कुनै कायर् ॅ  र 
बदनाम हो सो कुरा नखलुाएको कारण आफूले ूितवाद गनर् नपाएको भ े लगायतका आधारमा 
आफूलाई बखार्ःत गन िनणर्यलाई चनुौित िदई िरट िनवेदन दायर गरेकोमा सव च्च अदालतले 
"कुनै पिन व्यिक्तलाई ूितकूल असर पन गरी िनणर्य गनुर्भन्दा पिहल्यै िनजको सनुवुाइ हनुपुन 
भ े कुरा ूाकृितक न्यायको िस ान्त हो । ...लगाइएको आरोप ू सँग वःतिुन  ूमाणको 
आधारमा समिपर्त हनेु कुरा उल्लेख गरी सफाईको मौका िदएमा माऽ मनािसव मौका िदएको 
मािनन्छ । ... िनवेदक मािथ लगाइएको आरोप वःतिुन  भन्दा बिढ आत्मिन  देिखएकोले सो 
आरोपलाई यिुक्तसंगत भ  सिकने अवःथा रहेन । केबल ःप ीकरण सोधेको भरमा माऽ 
सफाइको सबदु िदने मनािसब मौका िदएको भ  नसिकने ।" भनी व्याख्या गरेको छ । यसरी 
उक्त मु ामा सव च्च अदालतले सफाइको मौका िदनको लागी पिहला िनजमािथ लगाइएको आरोप 
ू सँग उल्लेख गरेको हनुपुछर् । वःतगुत आरोप उल्लेख नगरी केवल ःप ीकरण सोधेको भरमा 
माऽ सफाईको मौका िदएको भ  िमल्दैन भनी व्याख्या गरेको देिखन्छ ।  

  सनुवुाईको मौका िदन ुूाकृितक न्यायको आधारभतू िनयम भएतापिन जसलाई सनुवुाइको 
मौका िदइनपुन हो उक्त व्यिक्त सम्पकर् मा नआएको अवःथामा के गन भ े सम्बन्धमा पिन 
सव च्च अदालतले केही मु ाह मा व्याख्या गरेको पाइन्छ । गोिवन्द ूसाद थपिलया िव. नेपाल 
सरकार42 भएको मु ामा िनवेदक खिटएको कायार्लयमा हािजर नभै खोजतलास गदार् फेला नपरेको 
कारण ःप ीकरण नसोधी सेवाबाट हटाउने िनणर्य  
िलइएको । भनी िवपक्षीह ले िजिकर िलएकोमा सव च्च अदालतले "कारबाही गन िनकाय वा 
अिधकारीको भरमग्दरु ूयासको अितिरक्त जसलाई सफाईको मौका िदन ुखोिजएको हो सो व्यिक्त 
पहँुच बािहर गएको, खोजी प ा लगाउन नसकेको, भौगोिलक िसमा बािहर रहेको वा त्यःतै 
िनजसगँ सम्पकर्  गनर् नसिकन ेवा सम्पकर्  बािहर रहन उ त रही कारबाही छल्न खोजेको देिखने 
वा त्यःतो पिरिःथित िसजर्ना गरी कारबाहीह मा घोर असहयोग ूदशर्न गरेको भ  सिकने जःता 
िवशेष अवःथाह मा सफाइको मौका मनािसब नभएको भ े अवःथाह  आउन सक्छन ्। तर 
यसरी सफाइको मौका िदन मनािसब नभएको भ े आधारमा सफाइको मौका निदई कारबाही गदार् 
त्यःतो गनुर् परेको कारणसिहत िनणर्य पचार्मा लेिखएको हनुपुन ।" भनी व्याख्या गरेको  
                                                            
41 ने. का.प. २०५०, अंक २, िन.नं. ४७०३  

42 ने. का.प. २०६५, अंक ५, िन.नं. ७९६४  
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छ ।यसरी यस मु ामा जसलाई सफाईको मौका िदनपुन हो िविभ  कारणले उसलाई उक्त मौका 
िदन नसिकन े िवशेष अवःथाह  िसजर्ना हनु सक्छ । तर यिद यस ूकारको िवशेष अवःथा 
िसजर्ना भएमा के कःतो कारणले िनजलाई सफाईको मौका िदन नसिकएको हो । सो कुरा 
िनणर्यमा अिनवायर् पमा उल्लेख गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ ।  

सनुवुाईको मौका िदनपुन व्यिक्त सम्पकर् मा नआएको अवःथामा के हनेु भ े सम्बन्धमा मनोज 
कुमार देव िव. गहृ मन्ऽालय43 भएको मु ामा िनवेदक ूहरी कमर्चारी भएकोमा "ूहरी जःतो 
शािन्त सरुक्षाको कतर्व्य तोकेको फोसर्मा सेवा गरेपिछ िबरामी भएको भए आफ्नै फोसर्को 
अःपतालमा जान सिकनेमा त्यहाँ पिन नजाने र िबदा अःवीकृत भयो भ े जानकारी पाए पिछ 
त्यसलाई बेवाःता गरी कायार्लयमा हािजर हनु नजाने िनवेदकको कायर्लाई क्षम्य मा  नसिकने । 
घर ठेगानामा पटक पटक पऽाचार गिरएको र गोरखापऽमा सावर्जिनक सूचना ूकािशत गदार् 
समेत हािजर हनु नगएको वा सम्पकर्  नगरेको देिखदँा सफाई पेश गन मौका निदएको भ े 
िजिकरसगँ सहमत हनु नसिकन े।" भ े व्याख्या गरेको पाइन्छ भने ूमानन्द चौधरी िव. िजल्ला 
ूहरी कायार्लय मोरङ समेत44 भएको मु ामा "भागी प ा नलागेको वा  अ  कुनै कारणले 
सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव भएको कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी िनणर्य गदार्को अवःथामा 
सफाई पेश गन मौका िदन नपन भएमा सो कुराको छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पन ।" भ े 
व्याख् गद गोिवन्द ूसाद थपिलयाको मु ामा जःतै कुनै िवशेष कारणले सनुवुाईको मौका िदन 
नसिकने भएमा सोको कारण िनणर्यमा खलुाउन ुपन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

४.२   आधार कारण सिहतको िनणर्य सम्बन्धमा :- 

 िनणर्यकतार्ले िनणर्य गदार् आधार कार कारण खलुाउन ु पछर् भ े ूाकृितक न्यायको 
िस ानत्को अक  महत्वपूणर् िनयम हो । िवभागीय कारबाही सम्बन्धी िविभ  मु ाह मा सव च्च 
अदालतले यस सम्बन्धी व्याख्या समेत गरेको छ । सिुनता नेपाली िव. म.प.क्ष.े सश  ूहरी 
बल मखु्यालय, महे री बािहनी सखुत समेत45 भएको मु ामा सश  ूहरीको ूहरी जवान पदमा 
कायर्रत िनवेदक सिुनता नेपालीलाई चोरीको आरोपमा सेवाबाट हटाउने भनी िनणर्य भएकोमा 
िनवेदकले आफू उपर लागेको आरोप ूमािणत हनु नसकेको अवःथामा ःवेच्छाचारी पमा 
नोकरीबाट हटाउने िनणर्य भएकोले उक्त िनणर्यलाई बदर गरी पाउँ भनी सव च्च अदालतमा िरट 
                                                            
43 ने.का.प. 2063, अंक 7, िन.नं. 7732 

44 ने.का.प. 2075, अंक १, िन.नं. 9938 

45 ने.का. प. २०७६, अंक १, िन.नं. १०१६६ 
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दायर गरेकोमा सव च्च अदालतले "आधार र कारण उल्लेख नभई भएको िनणर्यमा ःवेच्छाचािरता 
देिखन्छ भने त्यःतो िनणर्यमा िनणर्यकतार्को बदिनयत समेत हनु सक्ने हुँदा िनणर्य गनले कानून 
बमोिजम पयार्  कारण र आधार खलुाई माऽ िनँकषर्मा पगु्नपुदर्छ ।... ःवेच्छाचािरता एवं 
बदिनयतपूणर् िनणर्यबाट संिवधान ूद  कसैको हक अिधकार हनन भएमा त्यःतो उपचार यस 
अदालतको असाधारण क्षेऽािधकार माफर् त ूदान गनर् संिवधानले यस अदालतलाई अिख्तयार ूदान 
गरेको देिखन्छ ।" भ े व्याख्या गद िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनणर्य ःवेच्छाचारी भएको 
भनी िरट जारी गरेको छ ।  

 िनणर्यकतार्ले िनणर्य गदार् न्याियक मनको ूयोग गरी आधार र कारण सिहतको िनणर्य 
गनुर्पछर् भनी राम ू. भ राई िव. भन्सार अिधकृत समेत46 भएको मु ामा पिन सव च्च अदालतले 
महत्वपूणर् व्याख्या गरेको छ । उक्त मु ामा िनवेदक भन्सार कायार्लयमा खिरदार पदमा कायर्रत 
रहेकोमा भन्सार ऐन, िनयम तथा भन्सार कायर्िविध अनसुार सामान जाँचपास सम्बन्धमा काम 
कारबाही गरेको नदेिखएको भ े आरोपमा िनिम  भन्सार ूमखुले बढुवा रोक्का गन िनणर्य 
गरेकोमा उक्त िनणर्यको तह तह िटप्पणी उठाई भन्सार िवभागको महािनदशकबाट पनुरावेदकीय 
िनणर्य भएकोमा "ूशासकीय अिधकारीले न्याियक अिधकारको ूयोग गदार् तह तह उठेको 
िटप्पणी सदर नगरी न्याियक मनको ूयोग गरी न्याियक ूिबया र िविधको अवलम्बनबाट आधार 
र कारणसिहत िनणर्य गनुर्पछर् ।... िनणर्य गन अिधकारीले िनणर्य गदार् कसैको ूभाव, िनदशन र 
दबाबमा नपरी ःवतन्ऽ पले न्याियक मन ूयोग गरेको हनुपुछर् । यसो नभई िनदिशत िनणर्यले 
वाःतवमा िनणर्यको ःथान िलन नसक्ने" भनी व्याख्या गरेको छ ।  

 मनोज पौडल िव. नेपाल सरकार, िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालय47 भएको मु ामा िनवेदक 
१ वषर्को परीक्षण कालमा रहने गरी िशक्षक पदमा िनयकु्त भएकोमा परीक्षण कालमा काम 
सन्तोषजनक नभएको भ े आधारमा िशक्षक सेवा आयोगको िनदशानसुार सेवाबाट हटाइएको भ  े
व्यहोराको पऽ िजल्ला िशक्षा कायार्लयले िनवेदकलाई िदएकोमा सव च्च अदालतले "िनणर्यकतार्ले 
आफ्नो ःविववेकीय अिधकार ूयोग गदार् ःवतन्ऽ पमा ूयोग भएको आभास देिखनपुछर् । 
अनािधकार िनकायबाट िदएको िनदशन वा िनणर्यलाई िशरोधायर् गरी सोलाई एक माऽ आधार 
बनाई िनणर्य गदार् िनणर्यकतार्को िववेक शनु्यमा पिरणत हनु जाने हुँदा िनवेदकलाई अनािधकार 
िनकायको आदेशबाट उत्ूिेरत भई सेवाबाट हटाउने कायर् िनयम अनकुुल नहनेु ।" भनी व्याख्या 
गरेको छ ।  

                                                            
46 ने.का.प. 2067, अंक 5, िन.नं. 8365 

47 ने.का.प. 2067, अंक 2, िन.नं. 8322 
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५. उपसंहार 
     िनजामती कमर्चारी अनशुािसत र मयार्िदत हनुपुछर् भ े कुरामा कुनै िववाद हनु 
सक्दैन।अनशुािसत र िजम्मेवार कमर्चारी सशुासनको लािग आवँयक पन लोकतािन्ऽक राज्य 
व्यवःथाको आधारभतू शतर् हो।िनजामती कमर्चारीह लाई अनशुािसत र मयार्िदत बनाउनको 
लािगनै सम्बिन्धत ऐन कानूनले िवभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवःथा गरेको हनु्छ।य पी 
िवभागीय कारवाही गदार् ूाकृितक न्यायको िस ान्तको अवलम्वन गनुर्पन कुरा पिन उि कै 
महत्वपणुर् छ।िवभागीय कारवाही गदार् िनणर्यकतार्ले ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पणुर् पालना 
गरेको हनुपुछर्।ूाकृितक न्यायको िस ान्तले िनणर्यकतार्ले गनर् सक्न ेअिधकारको दु पयोग वा 
िनणर्यकतार्को ःवेच्छाचािरताको िनयन्ऽण गदर्छ।ूाकृितक न्यायको िस ान्तको आत्मा भनेकोनै 
िनणर्यकतार्को कामकारवाहीमा ःवच्छता देिखन ु हो। ूाकृितक न्यायको िस ान्त बमोिजम 
िनणर्यकतार्ले कुनै पिन ूकारको पूवार्मह नराखी िनँपक्षतापूवर्क िनणर्य गनुर्पछर्, जसको िव  
अिभयोग लगाइएको हो उसलाई सनुवुाइको मौका िदइनपुछर्, सनुवुाइको मौका िदँदा जसको 
िव  आरोप लगाई कारवाही गनर् लािगएको हो उसलाई त्यःतो आरोपको िवषयमा ःपःट 
उल्लेख गिर सूचना िदएको हनुपुछर्, िनणर्यकतार्ले िनणर्य गदार् मनोगत पमा नभै वःतगुत पमा 
आधार र कारण उल्लेख गिर िनणर्य गनुर्पछर् भ े लगायतका िनयमह  पदर्छन।् हाॆो सन्दभर्मा 
हेदार् िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पिरच्छेद ९ मा िवभागीय कारवाही सम्बन्धमा व्यवःथा 
गिरएकोमा ूाकृितक न्यायका िस ान्तह लाई पिन अवलम्वन गिरएको पाइन्छ भने यस 
सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट पिन िविभ  मु ाह मा िवःततृ पमा व्याख्या भएको 
देिखन्छ।य पी व्यवहािरक पमा अझै पिन िवभागीय कारवाहीका िविभ  िनणर्यह  गदार् 
ूाकृितक न्यायका िस ान्तह को उल्लंघन हनेु गरेको देिखन्छ।कितपय अवःथामा ूाकृितक 
न्यायको िस ान्तह को सम्बन्धमा जानकारी नभएर तथा कितपय अवःथामा लापरवाहीपूवर्क 
वदिनयतको साथ काम गदार् ूाकृितक न्यायका िनयमह को उल्लंघन गरेको कारणले पिछ 
अदालतबाट आरोिपतले सफाइ पाएका धेरै उदाहरणह  छन।् यसले एकातफर्  राज्यको समय र 
आिथर्क ॐोत खचर् हनेु अवःथा आउँछ भने अक तफर्  कसूर गदार् गदको अवःथामा पिन 
िनणर्यकतार्ले ूाकृितक न्यायको िस ान्तको उल्लंघन गिरिददा ँ सफाइ पाउने अवःथाले 
दण्डिहनताको अवःथा िसजर्न हनु सक्ने जोिखम रहन्छ। जसले िनजामती सेवाको अनशुासन र 
मयार्दामा नै क्षित परु ् याउँछ ।अतः िनजामती सेवा अन्तगर्त िवभागीय कारवाही गन अिख्तयारी 
पाएका अिधकारीह  ूाकृितक न्यायको िस ान्तको बारेमा जानकार हनैु पछर्। त्यसैगरी ूःतािवत 
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िनजामती सेवा ऐनमा पिन िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउनपुन ूिबयाह लाई िवःततृ पमा 
उल्लेख गदार् ूाकृितक न्यायको अवलम्वन गनर् अिनवायर् हनु सक्छ। 
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िनजामती सेवाको बढुवा सम्बन्धी िववादमा न्याियक ि कोण 
-  खेमराज भ  

१. पृ भिूम (Background) 

सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी बनाउन उच्च मनोबल, ढ िव ास, उत्ूरेणा र विृ  िवकास 
महत्वपूणर् हनु्छ । ःप  र सिुनि त विृ  िवकास योजनाबाट नै िसजर्नशील, कतर्व्यिन  र 
िन ावान जनशिक्त उत्पादन र िवकास हनु्छ । सिुनि त विृ  िवकासले जनशिक्तको मूल्य, 

मान्यता र ि कोणको िक्षितजलाई फरािकलो बनाउँछ । संगठनमा संलग्न जनशिक्तको 
जीवनका वाःतिवक लआयह  िनधार्रण गन र ितनलाई पूरा गन अवसरह  विृ  िवकासबाट नै 
ूा  हनेु हुँदा यसलाई जीवनमा सन्तिु  ूा  गन ूमखु माध्यमका पमा िलइन्छ । संगठनमा 
संलग्न कमर्चारीको विृ िवकासको ूत्यक्ष सम्बन्ध ितनीह को कायर्क्षमतासँग रहने भएकोले सबल 
विृ िवकास योजनाले कमर्चारीको व्यावसाियकताको िवकास गदर्छ । विृ िवकास समि गत पमा 
मानवीय संसाधनको िवकाससगँ सापेक्ष पमा सम्बन्ध राख्दछ । यसले पेशागत िविश ता हाँिसल 
गनर् म त गदर्छ ।  

नेपालको िनजामती ूशासनमा विृ िवकास योजना मूल पमा पदो ितमा आधािरत रहेको छ। 
आफूले सेवा ूवेश गरेको पदभन्दा मािथल्लो पदमा बढुवा भई जाँदा आफ्नो शिक्त, सिुवधा र 
समाजमा इज्जत बढ्छ भ े मान्यता रहेको छ । बढुवा भई जाने पदमा सािबकको पदमा भन्दा 
िजम्मेवारी र चनुौती बढ्न जाने भएकोले पदो ितलाई विृ  िवकासको मखु्य उ ेँय ठािनन्छ । 
कमर्चारीले िन ापूवर्क काम गरेको िवषयमा परुःकृत गन सशक्त उपायको पमा पिन बढुवालाई 
िलइन्छ । कमर्चारीले आफुलाई अझै ऊजार्वान, ूभावकारी र देशका लािग महत्वपूणर् व्यिक्त 
रहेको ठान्दछ । इमान्दारीपूवर्क काम गन कमर्चारीलाई सो वापत बढुवा जःतो आकषर्क 
परुःकार नपाउने वा निदइने हो भने कमर्चारीमा उ रदाियत्व, िजम्मेवारी, तत्परता जःता गणुह  
बमशः हराउँदै जान्छन ्। उसमा कामूित नैराँयता बढ्न गई अन्ततः कायर्सम्पादनमा िगरावट 
आउन थाल्दछ । बढुवाको उिचत अवसर नपाएमा उसले सेवालाई छाडेर अन्यऽ जाने संभावना 
रहन्छ । यसैले कमर्चारीको सेवालाई िनरन्तर पमा आकषर्क बनाई राख्न ेमाध्यमको पमा 
बढुवालाई िलइन्छ । िनजामती सेवालाई सक्षम, योग्य व्यिक्तको आकषर्ण केन्िको पमा 
िवकिसत गन सशक्त उपायको पमा बढुवा रहेको छ ।  

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर् सम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथाका अितिरक्त िनजामती सेवामा ूवेश गिरसके पिछ बढुवालाई कानूनी पमा नै 
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सिुनि तता िदने ूयास गरेको छ । बढुवाका िविभ  प ितको अवलम्बन गिरएको छ । देशमा 
नयाँ राजनीितक पिरवतर्न भई नेपालको संिवधान जारी भए प ात हाल संघीय िनजामती सेवा ऐन 
संघीय संसदमा िबचाराधीन अवःथामा रहेको छ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले बढुवा वा पदो ितलाई विृ  िवकासको मखु्य आधारको पमा 
ूःततु गरेको भए पिन यसको कायार्न्वयन पक्ष िववादरिहत ब  सकेको देिखदैँन । अिधकार 
ूा  अिधकारीबाट बढुवाका सम्बन्धमा भएका िविभ  िनणर्यह  िववादरिहत हनु नसकी अदालती 
ूकृयामा आउने गरेको पाइन्छ । अदालतबाट िविभ  आधारमा कितपय िनणर्यह लाई बदर 
समेत भएको देिखएको छ ।  

२. बढुवाको अथर् र पिरभाषा  

िजम्मेवारी, अिधकार, सिुवधा, पदमा बढो री हनु ुबढुवा हो अथार्त मूलतः Pay, Post, Prestige, 

Power, Participate and Challenge मा हनेु बढो रीलाई बढुवा भिनन्छ ।48  पदपूितर् गन िविभ  
ूकृयाह मध्ये बढुवा एक हो । िनि त पदमा काम गिररहेको कमर्चारीलाई थप िजम्मेवारी ूदान 
गन, उ रदाियत्व बहन गनर् योग्य बनाउँन े  र मािथल्लो दजार्ले सम्मान गन ूिबयालाई बढुवा 
भिनन्छ । बढुवा प ात ्ूा  हनेु पदको कमर्चारीको काम, कतर्व्य, अिधकार र क्षितपूितर् एवम ्
सिुवधामा वृि  हनु्छ । सािवकको पदमा पाइरहेको िजम्मेवारी, तलब र चनुौतीमा विृ  हनु्छ । 
बढुवालाई उपलिब्ध, उ ित र ूरेणाको िवषय मािनन्छ । सेवामा कायर्रत कमर्चारीलाई परुःकृत 
एवम ्आकिषर्त गन मखु्य संयन्ऽका पमा पिन बढुवालाई िलइन्छ । बढुवाका माध्यमबाट 
स ठनका लािग िजम्मेवार, योग्य, सक्षम र मेहनती कमर्चारीको ूाि  हनु्छ । नेपालको सन्दभर्मा 
बढुवालाई विृ  िवकासको अिभ  अ को पमा िलइन्छ ।  

बढुवालाई िव ानह ले िविभ  िकिसमले पिरभाषा गरेको पाइन्छ । Dr L.D. White का 
अनसुार Promotion means an appointment from a given position to a position of higher grade, 
involving a change of duties to a more difficult type of work and greater responsibility, 

accompanied by change of title and usually an increase in pay ।49 यस पिरभाषा अनसुार बढुवा 
भनेको सािवकको भन्दा किठन कायर् र व्यापक उ रदाियत्व वहन गनुर्पन पदमा पदो ित वा 

                                                            
48 उदय रानामगर, सावर्जिनक व्यवःथापन, सावर्जिनक ूशासन, िवकास व्यवःथापन र नेपालको अथर्तन्ऽ, 

२०७६, पैरवी ूकाशन, पेज नं. ६९ 
49 कृंण पोखरेल, राज्य जनूशासन र सावर्जिनक मािमला, २०६९, एम.के. पिब्लससर् एन्ड िडिःशब्यटुसर्, भोटािहटी, 
काठमाड , पेज नं. १५९ 
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सािवकको पदभन्दा मािथल्लो पदमा िनयिुक्त हो, जससँग दजार् पिरवितर्नका साथै ूायः तलब विृ  
पिन गाँिसएको हनु्छ ।  

Merriam Webster's Collegiate Dictionary ले बढुवालाई The act or fact of being raised in 

position or rank, the act of furthering the growth or development of something50 भनी 
पिरभािषत गरेको छ । 

बढुवालाई खासगरी सरकार (Employer) र कमर्चारी (Employee)  गरी दईु पक्षबाट िव षेण 
गन गिरन्छ । सरकारी पक्षबाट बढुवालाई हेिरने ि कोणतफर्  हेदार् सरकारले यसलाई अूत्यक्ष 
भनार्को पमा िलने गरेको छ । िरक्त रहेको पदमा सःतो, कम झन्जिटलो, शीय ूकृया अपनाई 
सेवामा कायर्रत क्षमतावान जनशिक्तलाई उच्च पदमा आसीन गराउने अवसर ूा  हुँदा उसले 
बढुवाबाट हनेु पदपूितर्मा आफूलाई फाइदै फाइदा भएको महससु गदर्छ । यसैगरी कमर्चारीको 
पक्षबाट बढुवाको कारण उसले आफ्नो क्षमता, दक्षता अिभविृ  भएको महससु गदर्छ । उसको 
िजम्मेवारी, दाियत्व, मान सम्मान, तलब सिुवधा र अिधकारमा विृ  हनेु  हुँदा उसको मनोबल र 
उत्ूरेणा उच्चःतरमा पगु्ने गदर्छ । यसबाट कमर्चारीमा नवरक्त ूवाह हनु पगुी त्यसले सेवामा 
थप ूभावकािरता र गणुःतरीयता ल्याउँछ ।51   

िनजामती सेवामा बढुवा भनेको पदसोपानको तल्लो पदबाट मािथल्लो तहमा उिक्लन ु हो । 
सािवकमा संगठनिभऽको कमर्चारीबाट सम्पादन हुँदै आएको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीको 
तलुनामा केही किठन र केही जिटल िकिसमको कामको िजम्मेवारीयकु्त मािथल्लो तहको पदमा 
अलग दज्यार्नी र केही थप सिुवधासिहत पदःथापन हनुलुाई कमर्चारी ूशासनको भाषामा पदो ित 
भिनने गरेको छ ।52 तोिकएको पदमा काम गिररहेको कमर्चारीलाई थप िजम्मेवारी, उ रदाियत्व 
र मािथल्लो दजार्ले सम्मािनत गन कायर्लाई बढुवा भनेर वझु्न सिकन्छ । बढुवामा पदसोपानको 
तल्लो तहबाट मािथल्लो तहमा उिक्लने गिरन्छ । बढुवाबाट बढुवा हनेु कमर्चारी कतर्व्य, 

िजम्मेवारी, उ रदाियत्व, अिख्तयार र तलबमा समेत विृ  हनु्छ । सेवामा रहेका व्यिक्तह  मध्ये 
सव म व्यिक्तह बाट मािथल्लो पदपूितर् गनुर्लाई पिन बढुवाको पमा िलइन्छ । 

                                                            
50 Marriam Webster' Dictionary 
51 कृंणूसाद सवेुदी, िनजामती सेवामा भनार्, छनौट र विृ  िवकास, नवीनतम ूशासिनक ि कोण, ॐोत सामामी, 
सोपान मािसक, (२०७४) पेज नं.४५४ 
52 अजुर्नमणी आ.दी. िनजामती सेवामा पदो ितः िवगत वतर्मान र भिवंय, सावर्जिनक ूशासनका चनुौित र 
सधुारका के्षऽह , सोपान मािसक, २०७५, प.ृ २३५ 
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यसरी बढुवा भनेको सािवकको पदबाट पदो ित भई मािथल्लो पदमा हनेु िनयिुक्त हो । 
यसबाट सरकारलाई सक्षम, योग्य र क्षमतावान जनशिक्त ूा  हनु्छ भने कमर्चारीको पद, सिुवधा 
र सम्मान अिभविृ  हनु्छ । विृ  िवकासको एउटा खटुिकलोको पमा रहेको बढुवालाई संगठन 
र कमर्चारी दवैुको िहतमा ूयोग गिरन्छ । बढुवालाई कायरू् ित लगाव र उत्ूरेणा गराउने मखु्य 
औजारको पमा िलइन्छ । िनंपक्ष र वै ािनक ःव पको बढुवा प ितले कमर्चारीको सेवाूित 
अपनत्वमा अिभविृ  हनु जान्छ ।  

३. बढुवाको उ ेँ य  

बढुवालाई संगठन र कमर्चारी दवैुको िहत अिभविृ को उपायको पमा िलइन्छ । 
कमर्चारीको तफर् बाट हेदार् बढुवाले कमर्चारीलाई काम ूित समिपर्त र उत्ूिेरत गन, कमर्चारीमा 
मनोबल अिभविृ  गन, आफूलाई संगठनमा आब  भएको अनभुिूत िदलाउने र कायर् ूित सन्तिु  
िदलाउने उ ेँय राखेको हनु्छ । यसैगरी कमर्चारीले लामो समयसम्म एउटै ूकृितको काममा 
संलग्न भैरहनबुाट बि त गन, िनजको कायर्मा पिरवतर्न गन, पदो ितसँग िनजको तलब, सिुवधा र 
काम कतर्व्य र अिधकारमा विृ  गरी िनजलाई उत्ूिेरत गन उ ेँय पिन बढुवाले राखेको  
हनु्छ ।  

संगठनको पक्षबाट बढुवाको उ ेँय उपयकु्त र योग्य व्यिक्तलाई बािहर जानबाट रोक्ने, उपयकु्त 
व्यिक्तलाई उपयकु्त काम िदने, उत्पादन र सेवामा िवःतार गन, पिरपक्व र अनभुवी जनशिक्तको 
िसजर्ना गन, नेततृ्व िवकास गन, कमर्चारी काम छाड्ने ूविृ मा कमी ल्याउन े र इमान्दार 
कमर्चारीको िनमार्ण गन उ ेँय रहेको हनु्छ । बढुवाले कमर्चारीको मनोबल र उत्ूरेणा 
अिभविृ  गदर्छ । कमर्चारीमा आत्म सन्तिु  वृि  भई संगठनको काम ूित सन्तिु  अिभविृ  
गदर्छ । साथै बढुवालाई कमर्चारीले सामािजक ूित ाको िवषयको पमा पिन िलएका हनु्छन ्। 
बढुवा हनेु कमर्चारीमा नेततृ्वको िवकास र चनुौितको सामना गन क्षमताको िवकास हनु्छ । 

४. बढुवाका िस ान्तह   

बढुवा सम्बन्धी िस ान्त बढुवा ूणालीका लािग अित नै महत्वपूणर् मािनन्छ । बढुवाको 
उपयकु्त िस ान्त अवलम्बन गरी बढुवालाई िनंपक्ष, औिचत्यपूणर् र न्यायसंगत बढुवा ूणाली 
आवँयक हनु्छ । उपयकु्त िस ान्तको अवलम्बन गरी अपनाइएको बढुवा ूणालीबाट ूशासन 
यन्ऽलाई गितशील र उपलिव्धपरक बनाउन सिकन्छ । बढुवा ूणाली िनंपक्ष, औिचत्यपूणर् र 
न्यायसंगत हनु ुपदर्छ । 
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नेपालको िनजामती सेवा पदसोपानमा आधािरत रहेको छ । िनजामती सेवामा पद िनधार्रण 
मािथल्लो तहमा रहेका पदसंख्या भन्दा तल्ला तहमा रहेका पदह  बढी रहेका छन ्। तल्लो 
तहमा सेवा ूवेश गरेका कमर्चारीह  मािथल्लो पदमा बढुवाका आकांक्षी रहेका हनु्छन ् । 
िनयिुक्त, बढुवा र अवकास लगायतका िवषयमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कानूनी व्यवःथा 
गरेको छ । मािथल्लो तहमा िरक्त हनेु पदमा तल्लो तहमा कायर्रत जनशिक्तमध्येबाट पदो ित 
गरी सो िरक्त पदमा पूितर् गिरन्छ । मािथल्लो तहका पदह  कम संख्यामा र तल्लो तहका 
पदह  अिधक संख्यामा रहने भएकाले सबै कमर्चारीह  िनि त समयमा एकैसाथ बढुवा हनु सक्न े
हुँदैनन ्। मािथल्लो पदमा बढुवा हनेु अवसर ज्यादै कम व्यिक्तह ले माऽ ूा  गन गदर्छन ्। 
तल्लो तहमा कायर्रत जनशिक्तह  बीच बढुवाका लािग सघन ूितःपधार् हनेु गदर्छ । यस 
अवःथामा बढुवालाई िनि त िस ान्तका आधारमा अगािड बढाउन ुपन आवँयकता रहेको हनु्छ। 
बढुवाका सम्बन्धमा िनि त िस ान्तह को िवकास हनु जान्छ ।  

बढुवाका सम्बन्धमा िनजामती सेवामा िविभ  िस ान्तह को अवलम्बन गिरँदै आएको 
पाइन्छ। खासगरी ूचलनमा रहेका र नेपालको िनजामती सेवामा समेत अवलम्बन गिरएका 
बढुवा सम्बन्धी िस ान्तह  िनम्न बमोिजम रहेका छन—् 

४.१ जे ताका आधारमा हनेु बढुवा ूणाली (Principle of Seniority) 

समान पदमा कायर् गिररहेकाह  मध्येबाट बढुवा गनुर्पदार् नोकरी वषर्को िहसाबले जेठोलाई 
पिहला बढुवा अवसर िदन ु जे ताको िस ान्त हो । ऐितहािसक ि कोणबाट यो िस ान्त 
सबैभन्दा परुानो िस ान्त हो । यस िस ान्त अनसुार जसले बढी अविध सेवा गरेको छ उही 
बढुवाका लािग योग्य मािनन्छ । यसमा अन्य आधारह  हेिरँदैनन ्।   

यो बढुवा ूणाली वःतपुरक भएकाले अवलम्बन गनर् ज्यादै सरल हनु्छ । जे ता भनेको 
हािकमको िनगाहमा माऽ होइन ूमाणमा आधािरत हनु्छ । यसबाट सबैले पालैपालो बढुवा 
पाउँछन ् । तसथर् यो िनंपक्ष र न्यायोिचत मािनन्छ । यो ूणाली राजनीितक दबाब र 
हःतक्षेपबाट पिन टाढा तथा िलिखत ूितःपधार्बाट मकु्त रहन्छ । बढुवा अनमुानयोग्य हनु्छ, विृ  
िवकास सिुनि त हनु्छ । कमर्चारीलाई आफ्नो बढुवा किहले हनु्छ भ े कुराको ान हनु्छ । 
जे तामा आधािरत बढुवाले कमर्चारीले सेवामा परु ् याएको योगदानको कदर गदर्छ । बढुवामा 
नातावाद, कृपावादको अन्त्य गछर् । कमर्चारीबीच कायर्ःथलमा एकता अिभविृ  हनु्छ । 
कमर्चारीह बीच उत्ूरेणाको अिभविृ का कारण सेवा ूवाहमा गणुःतरीयता, ूभावकािरता र 
उत्पादकत्वमा विृ  हनु्छ । यस ूणालीमा अनभुवको कदर गिरन्छ ।  
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तर यो ूणालीमा सध र सबै अवःथामा जे  कमर्चारीह  योग्य नहनु सक्तछन ् । यस 
िस ान्तलाई योग्यतािविहन र परम्परावादी िस ान्तको पमा हेन गिरन्छ । योग्यतािवहीन 
परम्परावादी अनभुवी कमर्चारीलाई बढुवा गिरएमा समम सरकारी सेवामा नकारात्मक ूभाव 
पछर्। योग्य, सक्षम, पिरौमी एवं उत्साही यवुाको स ामा शारीिरक पमा अशक्त र कम उत्साही 
वृ  बढुवा हनु पगु्दछन ्। सेवालाई ूभावकारी बनाउने अवसर गमु्न जाने हनु्छ । पिरणाम 
भन्दा ूकृयामा जोड िदने संःकृितको िवकास हनु्छ । सेवािभऽ ूितःपधार्को अन्त्य हनु्छ र 
सेवाको ूभावकािरता र गणुःतरीयतामा किम आउने हनु्छ ।  

४.२ योग्यतामा आधािरत बढुवा ूणाली (Merit Principle)  

यस िस ान्त अनसुार कायर्सम्पादनको िसलिसलामा उत्कृ , योग्य र क्षमतावान कमर्चारीको 
छनौट गरी बढुवा गिरन्छ । जे ताको िस ान्तमा रहेका ऽिुटह लाई हटाउन यो िस ान्तको 
अवलम्बन गिरएको मािनन्छ । यो िस ान्त कमर्चारीको क्षमता र योग्यतालाई बढुवाको आधार 
बनाउन ु पछर् भ े कुरामा आधािरत रहेको छ । िनयिुक्त र बढुवाका सम्बन्धमा योग्यतामा 
आधािरत प ित अपनाउने देशह मा बेलायत (सन ्१८५४), अमेिरका (सन ्१८८३), भारत (सन ्
१९४७) र नेपाल (िव.सं. २००७) लगायतका देशह  रहेका छन ्।53   

यस ूणालीमा कमर्चारीको योग्यताको आधारमा िरक्त पदपूितर् गन हुँदा सेवाको गणुःतरीयतामा 
विृ  हनु्छ । उच्चःतरीय कायर् सम्पादन वापत बढुवा गदार् उत्ूरेक र मािथल्लो पदमा पगु्न 
आकांक्षी कमर्चारी परुःकृत हनु पगु्दछन ्। कमर्चारी बीच ूितःपधार्को भावनाले गदार् उनीह  
िबयाशील एवं ऊजार्वान बन्दछन ्। सेवामा नव रक्त स ार पैदा हनु जान्छ । योग्य व्यिक्त नै 
उपयकु्त ःथानमा पदासीन हनु पगु्दछ ।  

योग्यतामा आधािरत बढुवा ूणालीले कमर्चारीको योग्यता र क्षमताको कदर गरी बढुवा गन 
कुरामा जोड िदने भए पिन सबै अवःथामा यो ूणाली उपयकु्त हनु्छ भ  सिकदैन । यस ूणाली 
अनसुार बढुवा हनु कमर्चारीको योग्यताको मापन गनर् ज्यादै गा॑ो हनु्छ । योग्यताको मापन 
वःतपुरक नभै आत्मपरक हनु सक्दछ, जसबाट पक्षपात, भेदभावको वाहलु्यता रहने अत्यािधक 
सम्भावना रहन्छ । नवूवेशी कमर्चारीको बढुवा हुँदा अनभुवी कमर्चारीको मनोबल घट्न 
जान्छ। सामान्यतया पढे(लेखेका, िव िव ालयको ूमाणपऽ ूा  व्यिक्त माऽ योग्य मािनन्छन,् तर 

                                                            
53  कृंणूसाद सवेुदी, िनजामती सेवामा भनार्, छनौट र विृ  िवकास, निवनतम ूशासिनक ि कोण, सोपान मािसक 
पृ  ४५७ 
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व्यवहारबाट त्यःतो ूमािणत हदैुन ।केवल िव िव ालयको िशक्षा ूा  गरेकाबाट माऽ 
ूभावकारी सेवा ूा  गनर् सिकने अवःथा देिखदन ।  

४.३ िमिौत बढुवा ूणाली (Mixed Promotion Principle) 

बढुवाका सम्बन्धमा ूमखु दईु िस ान्तह  जे ता र योग्यता मध्ये कुनै एक िस ान्तलाई 
माऽ बढुवाको आधार बनाउँदा सेवामा ूभावकािरता नआई सेवा ूवाहमा जिटलता आउने हुँदा 
बढुवाका लािग दवैु प ितको अवलम्बन गनुर् पन कुरा महससु गिरयो । जस अनसुार कमर्चारीको 
अनभुव र योग्यता दबैुलाई बढुवाको आधारको पमा िलन थािलयो । अनभुव र योग्यतालाई 
आधार मानी बढुवा गिरएमा एकाितर अनभुवी कमर्चारीको कदर हनु्छ भने अक ितर योग्य 
व्यिक्तले पिन उिचत अवसर ूा  गदर्छन ्। यस प ितमा कमर्चारीको अनभुव, शैिक्षक योग्यता, 
तािलम, भौगोिलक क्षऽेको अनभुव जःता पक्षह को िव षेण गिरन्छ । साथै आवँयकता अनसुार 
िलिखत र मौिखक परीक्षाह  पिन स ालन गिरन्छ । नेपालको िनजामती सेवाको सन्दभर्मा हेदार् 
यो ूणालीको अवलम्बन गिरएको पाइन्छ ।  

५. बढुवाको महत्व 

िनजामती कमर्चारीले िन ापूवर्क गरेको कायर्लाई परुःकृत गन सशक्त माध्यमको पमा 
बढुवालाई िलइन्छ । कमर्चारीको मनोबल र उत्ूरेणाको सबैभन्दा महत्वपूणर् माध्यमको पमा 
पिन बढुवा मािनन्छ । इमान्दारीपूवर्क काम गरेवापत कमर्चारीलाई बढुवा जःतो आकषर्क 
परुःकार नपाउने वा निदइने हो भने कमर्चारीमा उ रदाियत्व, िजम्मेवारी, तत्परता जःता गणुह  
बमशः हराउँदै जान्छन ्। कमर्चारीमा कामूित नैराँयता उत्प  हनु्छ । बढुवाको उपयकु्त 
अवसर नपाएमा सेवा छाडेर जाने संभावना रहन्छ । जीवनको उजार्वान समय सेवाका लािग 
समिपर्त गन उ ेँयले ूवेश गरेका कमर्चारी बढुवाबाट परुःकृत नहनेु हो भने उसले आफूूित 
अन्याय भएको महससु गनर् पगु्दछ । उसलाई सेवामा िनरन्तर पमा आकषर्ण गरी राख्न े
माध्यमको पमा बढुवालाई िलइन्छ ।54    

बढुवा कमार्चारीका लािग माऽ महत्वपूणर् नभई कमर्चारी र संगठन दवैु पक्षका लािग 
महत्वपूणर् मािनन्छ । तल्लो तहका कमर्चारीलाई नै मािथल्लो पदमा बढुवाको अवसर ूदान 
गिरँदा त्यःता कमर्चारीह मा अझ बढी उत्ूरेणा र मनोबल विृ  हनेु हनु्छ । बढुवाले 

                                                            
54 कृंणूसाद सवेुदी,  िनजामती सेवाम भनार्, छनौट र विृ  िवकास, पृ  ४५३ 
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कमर्चारीह लाई संगठनको कामूित समिपर्त बनाउँछ र हौशलामा अिभविृ  गदर्छ । कमर्चारीले 
संगठनमा आब  भएको अनभुिूत गदर्छन ्र व्यावहािरक पिरपक्वता आउँछ । कमर्चारीको काम, 

कतर्व्य र अिधकार तथा तलब र सिुवधामा विृ  हनु्छ । 

बढुवाको माध्यमबाट संगठनले अनभुवी, क्षमतावान र योग्य जनशिक्त ूा  गदर्छ । 
हालसम्मको अनभुवह बाट के देिखन्छ भने जितसकैु मेधावी र ूितभाशाली नयाँ जनशिक्त 
संगठनमा ूवेश गरेको भए पिन परुाना र अनभुवी कमर्चारीह को तलुनामा ितनीह को 
कायर्सम्पादन ूभावकारी हनु सकेको देिखदैँन । यसले उपयकु्त व्यिक्तलाई उपयकु्त काम िदने 
आधार तय गदर्छ । संगठनको कायर् सम्पादनमा ूभावकािरता आउने र उत्पादकत्वमा विृ  हनेु 
हनु्छ । साथै बढुवाका माध्यमबाट नै संगठनको नेततृ्वको िवकास हनु्छ । लगातार लामो 
समयदेिख काम गिररहेका जनशिक्त बीचमा संगठन छाड्न ेूविृ को अन्त्य हनु्छ ।  

िनंपक्ष, वै ािनक ःव पको बढुवा प ितले कमर्चारीको सेवाूितको अपनत्वमा अिभविृ   

गदर्छ । यसले सेवाले िलएका लक्ष एवं उ ेँयह को पिरपूितर् गद सेवाूितको जनआःथामा 
अिभविृ  गनर् ूत्यक्ष पले सहयोग परु ् याउँछ। सेवामा ःवच्छ परम्पराको िवकास गदर्छ र 
सरकारको साखलाई उँचो पादर्छ । सेवामा बढुवाको ूशःत संभावना हनेु र बढुवा अनमुान 
योग्य हनेु हो भने सेवामा सबै योग्य व्यिक्तह  आकिषर्त हनु्छन ्। बढुवा हनेु सिुनि तताको 
कारण तल्लो पदमा भनार् हनु पिन लालाियत हनु्छन ् । बढुवाले सेवािभऽकै कमर्चारीलाई 
मािथल्लो पदमा पदो ित गन भएकाले संगठन बझेुको, अनभुवी व्यिक्त मािथल्लो पदमा िनयकु्त 
हनु्छ । 

६. िनजामती सेवामा बढुवासम्बन्धी कानूनी व्यवःथा 

िनजामती सेवाको गठनको आधार नेपालको संिवधानले िनधार्रण गरेको छ । समयको बम र 
देशमा राजनीितक व्यवःथाको पिरवतर्नसगैँ िनजामती सेवासँग सम्बिन्धत कानूनी व्यवःथाको पिन 
िवकास र पिरमाजर्न हुँदै आएको छ । नेपाल संघीय गणतन्ऽात्मक व्यवःथामा ूवेश गिरसके 
प ातको अवःथामा संघीय िनजामती सेवा ऐन िनमार्णको बममा रहेको छ । यसरी िनजामती 
सेवाको सम्बन्धमा रहेका संवैधािनक र कानूनी व्यवःथाह लाई िनम्नानसुार राख्न सिकन्छः 

६.१ संवैधािनक व्यवःथाः  

िनजामती सेवाको स ालनका सम्बन्धमा संिवधान र कानूनमा िविभ  ूावधानह  गिरएको 
पाइन्छ । खासगरी सावर्जिनक वा सरकारी सेवाको गठनका सम्बन्धमा नेपाल अिधराज्यको 
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संिवधान, २०४७ मा सवरू् थम संवैधािनक पमा व्यवःथा गिरएको िथयो । उक्त संिवधानले 
नेपाल सरकारले देशको ूशासन स ालन गनर् आवँयक सेवाह को गठन गनर् सक्नछे । त्यःता 
सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गिरए बमोिजम हनेुछ भ े व्यवःथा 
गरेको िथयो । नेपाल सरकारले मलुकुको ूशासन स ालन गनर् िनजामती सेवा र आवँयक 
अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्नेछ, त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह  
ऐन ारा िनधार्रण गिरए बमोिजम हनेुछ55 भ े व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले 
गरेको देिखन्छ । नेपालको वतर्मान संिवधानले सािवकको व्यवःथालाई िवःततृीकरण गद नया ँ
ूावधानह  समेत समेटेको छ । यस अन्तगर्त नेपाल सरकारले देशको ूशासन स ालन गनर् 
सङघीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनसुार अन्य संघीय सरकारी सेवाह को गठन गनर् 
सक्नछे, त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हनेु56 उल्लेख 
गिरएको छ । त्यसैगरी यस संिवधानमा ूदेश मिन्ऽपिरष , गाउँ कायर्पािलका र नगर 
कायर्पािलकाले आफ्नो ूशासन स ालन गनर् आवँयकता अनसुार कानून बमोिजम िविभ  
सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् सक्न ेव्यवःथा गिरएको छ ।57   

६.२ कानूनी व्यवःथाः 

नेपालको सावर्जिनक सेवा सम्बन्धी कानूनी व्यवःथामा ूमखु कानूनी व्यवःथाको पमा 
नेपालमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० रहेका छन ्। उक्त 
कानूनी व्यवःथा भन्दा पूवर् सािवकको िनजामती सेवा ऐन, २०१३ मा िनजामती सेवाको गठन, 

िनयिुक्त, सेवा अविध, बचाउ, सेवाको क्षेऽ, बढुवा व्यविःथत गन िस ान्त र ूशासकीय अदालत 
गठन बारेमा संिक्ष  व्यवःथा गरी अ  िवःततृ पमा सबै िवषय िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०२१ मा रािखएको िथयो ।58  िव.सं. २०४६ सालको राजनैितक पिरवतर्न र नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ जारी भए प ात ्सािवकको िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीमा 
भएका ूावधानह लाई सधुार गरी कितपय नयाँ ूावधानह  समावशे गरी िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० जारी गिरएको हो । यस ऐन र िनयमावलीले 
िनजामती सेवाको गठन, पदपूितर्, सेवा शतर्, बढुवा लगायतका िविभ  व्यवःथाह  गरेको छ । 

                                                            
55 नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७, धारा १२४ 
56 नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३, धारा १५३ 
57 नेपालको संिवधान, धारा २८५ 
58 कृंणजीवी िघिमरे, सावर्जिनक कमर्चारीको सेवा कानून सम्बन्धी कानूनः न्याियक ि कोणको 
समीक्षा, सावर्जिनक ूशासनका चनुौती र सधुारका क्षेऽह , २०७५, सोपान मािसक पृ  ४३८ 
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िनजामती सेवालाई िजम्मेवारीयकु्त र अनमुानयोग्य बनाएको छ । यस ऐनले िनजामती सेवाको 
तटःथता र व्यावसाियकतामा जोड िदएको छ । िनजामती सेवालाई ूजातािन्ऽक मूल्य र मान्यता 
अनु प लान,े यसको व्यवहारलाई जनबोधी र पारदशीर् बनाउने ूयास गिरएको छ । िनजामती 
सेवालाई चःुत, ःफूतर् र छिरतो पमा ूःततु गन व्यवःथाह  गिरएका छन ्। 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नेपाल आिथर्क योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल 
इिन्जिनयिरङ सेवा, नेपाल कृिष सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल पररा  सेवा, नेपाल ूशासन 
सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल िविवध सेवा र नेपाल िशक्षा सेवा गरी 
जम्मा दश वटा सेवा रहने व्यवःथा गरेको छ ।59  िनजामती सेवामा रहने ौेणीह मा 
राजपऽाि तमा िविश  ौेणी, ूथम ौेणी, ि तीय ौेणी र ततृीय ौेणी तथा राजपऽ अनि त 
अन्तगर्त ूथम, ि तीय, ततृीय, चतथुर् र पाँच  ौेणीका कमर्चारी रहने व्यवःथा रहेको छ ।60   

िनजामती सेवा ऐनमा सेवामा रहने िविभ  पदह मा पदपूितर् गन सम्बन्धी िविभ  व्यवःथाह  
गरेको पाइन्छ । राजपऽाि त िविश  ौेणी अन्तगर्त मखु्य सिचवको पदमा बढुवा गदार् 
बहालवाला सिचवह मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर्कुशलताको आधारमा छनौट गरी 
बढुवा गन व्यवःथा रहेको छ । राजपऽांिकत िविश  ौेणीको सिचव वा सो सरहको पदमा भए  
िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा कायर्सम्पादन मूल्या नमा औसतमा पन्चानब्बे ूितशत वा 
सोभन्दा बढी अ  ूा  गरेका र सम्बिन्धत सेवाको राजपऽाि त ूथम ौेणी वा सो सरहको पदमा 
सबैभन्दा बढी सेवा अविध भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा सिमितको िसफािरसमा नेपाल 
सरकारले बढुवा गन व्यवःथा रहेको छ । िरक्त पद मध्ये असी ूितशत पदमा कायर्सम्पादन 
मूल्या नको आधारमा सबैभन्दा बढी अ  ूा  गन सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह  
मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको तेब्बर संख्यामा बढुवा सिमितले िसफािरस गरेका 
उम्मेदवारह  मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर्कुशलताको आधारमा उपयकु्त 
ठहर ् याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गन व्यवःथा रहेको छ ।61  िविश  ौेणीको पदमा बाहेक 
अन्य पदमा कमर्चारी िनयिुक्त गदार् खलुा ूितयोिगता र बढुवा ारा पदपूितर् गनुर्पन व्यवःथा छ । 

                                                            
59  िनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ३ 
60  िनमामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ४ 

61 िनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा १९ 
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बढुवा अन्तगर्त कायर्क्षमताको मूल्यांकन, आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा र जे ता र 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनबाट पदपूितर् गिरने व्यवःथा गिरएको छ ।62  

बढुवाको िनिम  उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु पदको ौेणीभन्दा एक ौेणी मिुनको पदको लािग 
तोिकएबमोिजमको शैिक्षक योग्यता र देहायबमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पगेुको हनुपुन 
व्यवःथा रहेको छः 63  

(क) राजपऽ अनि त पदको िनिम  तीन वषर्, 

(ख) राजपऽांिकत पदको िनिम  पाँच वषर् । 

तर मिहला, आिदवासी, जनजाित, मधेसी, दिलत, अपागं र िपछिडएको क्षेऽमा ःथायी बसोबास 
भएका िनजामती कमर्चारीह को उिल्लिखत सेवा अविधमा एक वषर् कम सेवा अविध भए पिन 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनेु व्यवःथा गिरएको छ । 

तर देहायको अवःथामा देहायको अविधभर िनजामती कमर्चारी बढुवाको लािग सम्भाव्य 
उम्मेदवार हनु नपाउने व्यवःथा गिरएको छः64 

(क)  िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर, 

(ख)  बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अविधभर, 

(ग)  तलब विृ  रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अविधभर । 

(घ)  सेवा वा समूह पिरवतर्न गरेको कमर्चारी भए त्यसरी सेवा वा समूह पिरवतर्न भएको िमितले 
तीन वषर् र आफले िनवेदन िदई सेवा वा समूह पिरवतर्न गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह 
पिरवतर्न गरेको िमितले पाँच वषर्को अविधभर । 

िनजामती सेवामा हनेु बढुवालाई सकभर िनंपक्ष र पारदशीर् बनाउन िविभ  बढुवा 
सिमितह को व्यवःथा गिरएको छ । नेपाल न्याय सेवाको राजपऽांिकत पदमा र राजपऽ 
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अनंिकत पदबाट राजपऽांिकत पदमा बढुवा हनेु बाहेक िनजामती सेवाको अन्य राजपऽािंकत पदमा 
बढुवाको लािग िसफािरस गनर् देहायबमोिजमको बढुवा सिमित रहने व्यवःथा छः65  

(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदःय – अध्यक्ष 

(ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदःय – सदःय 

(ग) मखु्य सिचव – सदःय 

(घ) लोकसेवा आयोग ारा मनोनीत सम्बिन्धत िवषयका िवशेष  – सदःय 

(ङ) सामान्य ूशासन मन्ऽालयको सिचव –सदःय– सिचव 

नेपाल सरकारले कानून बमोिजम संघीय न्याय सेवाको राजपऽांिकत पदमा िनयिुक्त, स वा, 
बढुवा गदार् वा त्यःतो पदमा बहाल रहेको कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गदार् न्याय सेवा 
आयोगको िसफािरस बमोिजम गन व्यवःथा नेपालको संिवधानमा गिरएको छ ।66 यसैगरी राजपऽ 
अनंिकत ूथम ौेणीबाट राजपऽांिकत ततृीय ौेणीको पदमा बढुवाको लािग िसफािरस गनर् 
देहायबमोिजमको बढुवा सिमित रहने व्यवःथा गिरएको छः– 

(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदःय – अध्यक्ष 

(ख) लोकसेवा आयोगको सिचव – सदःय 

(ग) सामान्य ूशासन मन्ऽालयको सिचव – सदःय 

(घ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनीत सम्बिन्धत िवषयको िवशेष  – सदःय 

(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह स ालन गन मन्ऽालयको सिचव वा िनजले तोकेको राजपऽांिकत 
ूथम ौेणीको अिधकृत – सदःय–सिचव 
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७. िनजामती सेवामा बढुवाका ूकारह  

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० मा भएका बढुवा सम्बन्धी 
ूावधानह को आधारमा िनजामती सेवाका कमर्चारीह को िविभ  पदह मा हनेु बढुवालाई िविभ  
ःव पमा िवभाजन गनर् सिकन्छ । िनजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवःथा अनसुार खासगरी 
बढुवालाई िनम्न ःव पमा िवभाजन गिरएको पाइन्छः67    

 आन्तिरक ूितयोिगतात्मक पिरक्षा 

 कायर् क्षमताको मूल्या न 

 जे ता र कायर् सम्पादन 

यी ूकृयाह बाट हनेु बढुवाका लािग िविभ  पदह का लािग छु ाछु ै ूितशत पिन िनधार्रण 
गिरएको छ । यी तीन ूकारबाट हनेु बढुवालाई िनजामती सेवा िभऽका िविभ  पदह का लािग 
हनेु बढुवा सम्बन्धी ूकृयाह  समेत िनधार्रण गिरएको छ । िनजामती सेवामा हनेु बढुवालाई 
िनम्नानसुार िववेचना गनर् सिकन्छः 

क) ःवतः बढुवाः  

केही पदह का लािग सो पदमा िनि त सेवा अविध परुा गरेपिछ मािथल्लो पदमा ःवतः बढुवा 
हनेु व्यवःथा गिरएको छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू हुँदाका अवःथामा राजपऽ अनि त 
चतथुर् ौेणीमा कायर्रत बिहदार वा सो सरहका कमर्चारीह  यो दफा ूारम्भ भएको िमितदेिख 
राजपऽ अनि त ततृीय ौेणीमा ःवतः कायम हनेु व्यवःथा उक्त ऐनमा गिरएको छ ।68 तर 
राजपऽ अनि त ततृीय ौेणीको पदमा कुनै िनजामती कमर्चारी बहाल नरहेमा त्यःतो पद ःवतः 
खारेज हनेुछ । राजपऽ अनि त ततृीय ौेणीको पदमा कायर्रत कमर्चारीको बढुवा हनेु पदको 
लािग आवँयक पन सेवा अविध र बढुवा हनेु पदको ौेणीभन्दा एक ौेणी मिुनको लािग शैिक्षक 
योग्यता पगेुको भएमा िनजलाई एक ौेणी मािथको पदमा बढुवा गिरनेछ । यसरी बढुवा गनर्को 
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लािग मािथल्लो ौेणीको पद ःवतः िसजर्ना हनेुछ र िनज मािथल्लो पदमा बढुवा हनुभुन्दा अगािड 
िनज बहाल रहेको पद ःवतः खारेज भएको मािननेछ भ े व्यवःथा गिरएको छ ।69  

ख) कायर्क्षमताका आधारमा हनेु बढुवाः  

कायर्क्षमताका आधारमा हनेु बढुवाका लािग िविभ  पदह का लािग छु ाछु ै ूितशत िनधार्रण 
गिरएको छ । कायर्क्षमताका आधारमा बढुवा गदार् िविभ  आधारह  िनधार्रण गिरएका  

छन ्। िनजामती कमर्चारीलाई यसरी बढुवा गदार् कायर्क्षमताबापत पाएको कुल अंकको आधारमा 
बढुवाको लािग िसफािरस गन व्यवःथा छ । कायर्क्षमताको मूल्याकंन गदार् देहायबमोिजम बढीमा 
एक सय अंक िदइने व्यवःथा छः70  

(क) कायर्सम्पादन मूल्यांकनबापत – चालीस अंक 

(ख) ज्ये ताबापत – तीस अंक 

(ग) शैिक्षक योग्यताबापत – बा॑ अंक 

(घ) भौगोिलक क्षेऽमा काम गरेबापत – सो॑ अंक 

(ङ) तािलमबापत – दईु अंक 

ग) आन्तिरक ूितःपधार्त्मक बढुवाः  

बढुवाका िविभ  ःव पह  मध्ये आन्तिरक ूितःपधार्को आधारमा हनेु बढुवालाई ूमखु 
आधारको पमा िलइन्छ । सो पदमा बढुवा हनेु पदह मा राजपऽ अनि त ि तीय ौेणी, 
राजपऽाि त ि तीय ौेणी र राजपऽाि त ूथम ौेणीको पदमा २०—२० ूितशतका दरले 
आन्तिरक ूितःपधार्को आधारमा बढुवा हनेु व्यवःथा गिरएको छ । आन्तिरक ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा बढुवा गिरने राजपऽाि त ि तीय ौेणीसम्मको पदमा सो पदका लािग तोिकए 
बमोिजमको सेवा अविध र योग्यता पगेुका यस ऐन, व्यवःथािपका–संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, 
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२०६४ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोिजमको सेवामा कायर्रत सबै कमर्चारी सम्भाव्य 
उम्मेदवार हनेु व्यवःथा रहेको छ ।71   

घ) जे ता तथा कायर्सम्पादन मूल्या नका आधारमा हनेु बढुवाः  

जे ता तथा कायर्सम्पादनका आधारमा हनेु बढुवाको ूितशत िविभ  पदका लािग छु ाछु ै 
पमा िनधार्रण गिरएको छ । बढुवा सिमितले जे ता र कायर्सम्पादन मूल्या नको आधारमा 
बढुवाको लािग िसफािरस गदार् बढुवा हनेु पदभन्दा एक ौेणी मिुनको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा 
अविध भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोिजमको आधारमा बढुवा िसफािरस गन व्यवःथा छः72  

(क)  बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जित वषर्को सेवा अविध आवँयक पन हो 
पिछल्लो त्यित वषर्को कायर्सम्पादन मूल्या न औसतमा पन्चानब्बे ूितशत वा सोभन्दा 
बढी अ  ूा  गरेको, 

(ख)  राजपऽ अनि कत ूथम ौेणीको पदको लािग कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको 
शैिक्षक योग्यता भएको, 

(ग)  राजपऽाि क ि तीय ौेणी वा सो भन्दा मािथको पदको लािग सम्बिन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बिन्धत िवषयमा कम्तीमा ःनातक तह वा सो सरहको तथा 
राजपऽाि क ततृीय ौेणीको पदको लािग सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उप–समूहसँग 
सम्बिन्धत िवषयमा कम्तीमा ूमाणपऽ तह वा सो सरहको शैिक्षक योग्यता भएको, 

(घ)  बढुवा हनेु पदभन्दा एक ौेणी मिुनको पदमा सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सम्बिन्धत िवषयमा एक मिहना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तािलम िलएको । 

ङ) िविश  ौेणीको पदमा हनेु बढुवाः  

राजपऽांिकत िविश  ौेणीको पदमा बढुवा गन सम्बन्धमा िनमामती सेवा ऐनमा िवशेष व्यवःथा 
गिरएको छ । िविश  ौेणीको पदमा देहायबमोिजम बढुवा गिरने व्यवःथा उक्त ऐनमा गिरएको 
छः73 
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 राजपऽांिकत िविश  ौेणीको मखु्य सिचवको पदमा बढुवा गदार् बहालवाला 
सिचवह मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर्कुशलताको आधारमा छनौट गरी 
बढुवा गनछ । 

राजपऽांिकत िविश  ौेणीको सिचव वा सो सरहको पदमा भए िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा 
कायर्सम्पादन मूल्या नमा औसतमा पन्चानब्बे ूितशत वा सोभन्दा बढी अ  ूा  गरेका र 
सम्बिन्धत सेवाको राजपऽाि त ूथम ौेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अविध 
भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा सिमितको िसफािरसमा नेपाल सरकारले बढुवा गनछ । 
िरक्त पद मध्ये असी ूितशत पदमा कायर्सम्पादन मूल्या नको आधारमा सबैभन्दा बढी अ  ूा  
गन सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह  मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको तेब्बर 
संख्यामा बढुवा सिमितले िसफािरस गरेका उम्मेदवारह  मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र 
कायर्कुशलताको आधारमा उपयकु्त ठहर ् याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गनछ ।   

च) िवशेष बढुवाः  

एउटै ौेणीमा कम्तीमा पन्ी वषर्देिख बहाल रिहरहेको  राजपऽाि त ूथम ौेणी वा सोभन्दा 
मिुनको कमर्चारीको अिनवायर् अवकाश हनु एक मिहना बाँकी भएमा िनजलाई एक ौेणी मािथको 
पदमा बढुवा गिरने व्यवःथा छ ।74  त्यःतै िनबिृतभरण पाउने सेवा अविध पगेुको र पचास वषर् 
उमेर नाघेको राजपऽाि त ूथम ौेणी वा सोभन्दा मिुनको कमर्चारीले यिद ःवेिच्छक अवकास 
िलन चािहँ िनवेदन िदएमा िनजलाई पिन एक ौेणी मािथको पदमा बढुवा गरी अवकास िदइन्छ । 
यस ूकृितको बढुवाको लािग दरबन्दी भइराख्न ुपदन । यसका लािग ःवतः पद सजृना हनेु र 
त्यःतो िनजामती कमर्चारी सेवाबाट अवकाश भए पिछ सो पद ःवतः खारेज हनु्छ ।  

८. बढुवा उपरको उजरुी सम्बन्धी व्यवःथा 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनसुार िनजामती सेवा िभऽका िविभ  पदह मा हनेु बढुवा िसफािरस 
गनर् व्यवःथा गिरएका िविभ  बढुवा सिमितह ले गरेको बढुवा िनणर्यह  उपर उजरुी सम्बन्धी 
व्यवःथा उक्त ऐनमा गिरएको छ ।75 बढुवा सिमितले गरेको बढुवाको िसफािरसमा िच  नबझु्ने 
सम्बिन्धत िनजामती कमर्चारीले त्यःतो िसफािरस गरेको िमितले पतीस िदनिभऽ लोकसेवा 
आयोगमा उजरुी िदन सक्न े र त्यसरी परेको उजरुीमा उजरुी गन म्याद नाघेको िमितले साठी 
                                                            
74  उही, दफा २०क 
75   िनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा २४च 
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िदनिभऽ टंुगो लगाइने व्यवःथा छ । यसरी पनर् आएका उजरुी टंुगो लागेपिछ पिहले ूकािशत 
बढुवा नामावलीमा संशोधन गनुर्पन भएमा उजरुी सु े अिधकारीले सोको सूचना बढुवा सिमितलाई 
िदनपुछर् । यसरी उजरुी छानिबन गदार् जानीजानी ऽिुटपूणर् मूल्याकंन गरेको देिखएमा लोकसेवा 
आयोगले मूल्याकंनकतार्लाई चेतावानी िदन सक्छ । बढुवा समितको िनणर्य उपर पनर् आएको 
उजरुी झु ा ठहिरएमा उजरुीपिछ हनेु बढुवामा त्यःतो उजरुीकतार्को पिहलोपटकको उजरुी भए 
दईु अंक र दोॐो पटकको उजरुी भए तीन अंक कािटने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ । नेपाल 
न्याय सेवा अन्तगर्तका राजपऽाि त पदह मा न्याय सेवा आयोगले गरेको बढुवा िसफािरस 
सम्बन्धमा िच  नबझु्ने कमर्चारीले िसफािरसको िनणर्य भएको िमितले पतीस िदनिभऽ त्यःतो 
िनणर्यको पनुरावलोकनका लािग आयोगमा उजरुी िदन सक्ने र यसरी परेकोका सम्बन्धमा 
आयोगले उपयकु्त िनणर्य गन व्यवःथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले गरेको छ ।76  
िनजामती कमर्चारीह को बढुवाका सम्बन्धमा भएको िनणर्य वा अिन्तम आदेश उपर ूशासकीय 
अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्यवःथा गिरएको छ ।77 

यसरी उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाका आधारमा बढुवा सिमित र न्याय सेवा आयोगले गरेका 
बढुवा उजरुी उपरका िनणर्यह  उपर सम्बिन्धत पक्ष अन्य वैकिल्पक उपचारको व्यवःथा नभएको 
भ े आधारमा हक ूचलन गराउन िरट के्षऽािधकारको माध्यमबाट अदालत जाने गरेको पाइन्छ। 
अदालतले यसरी बढुवा िनणर्य उपर परेका उजरुीका सम्बन्धमा भएका िनणर्यह  हेरी हक 
उल्लघंन भएको अवःथा देिखएमा लोक सेवा आयोग वा न्याय सेवा आयोगबाट भएका िनणर्य 
समेत बदर गरी हक ूचलन गराउने गिरन्छ । 

९. िनजामती सेवाको बढुवासम्बन्धी िववादमा न्याियक ि कोण 

िनजामती कमर्चारीह  मध्ये नेपल न्याय सेवाका कमर्चारीह  बाहेक अन्य कमर्चारीह को 
बढुवा सम्बन्धी िववादह मा बढुवा समितह बाट भएका िनणर्यह  उपर लोक सेवा आयोगमा 
उजरु गनर् सिकने कानूनी ूावधान िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको छ । नेपाल न्याय 
सेवाका कमर्चारीह को लािग बढुवा सिमितको िनणर्य उपर न्याय सेवा आयोगमा बढुवा उजरुी 
लाग्ने व्यवःथा रहेको छ । बढुवाका सम्बन्धमा भएको िनणर्य वा अिन्तम आदेश उपर 
ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्यवःथा गिरएको छ । यसरी लोक सेवा आयोग, न्याय 
सेवा आयोग वा ूशासकीय अदालतले गरेका िनणर्यह  उपर माकार् पन व्यिक्त िरट 
क्षेऽािधकारको ूयोग गरी अदालत जाने गरेको पाइन्छ । नेपालको संिवधानले यस संिवधान ारा 
                                                            
76  न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३, दफा १२ 
77  ूशाकीय अदालत ऐन, २०७६, दफा ७ 
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ूद  मौिलक हकको ूचलनका लािग वा अक  उपचारको व्यवःथा नभएको वा अक  उपचारको 
व्यवःथा भए पिन त्यःतो उपचार अपयार्  वा ूभावहीन देिखएको अन्य कुनै कानूनी हकको 
ूचलनका लािग आवँयक र उपयकु्त आदेश जारी गन, उिचत उपचार ूदान गन, त्यःतो हकको 
ूचलन गराउन ेलगायतको असाधारण अिधकार सव च्च अदालतलाई हनेु व्यवःथा गरेको छ ।78  
यसैगरी यस संिवधान ारा ूद  मौिलक हकको ूचलनका लािग वा अक  उपचारको व्यवःथा 
नभएको वा अक  उपचारको व्यवःथा भए पिन सो उपचार अपयार्  वा ूभावहीन देिखएको अन्य 
कुनै कानूनी हकको ूचलनका लािग आवँयक र उपयकु्त आदेश जारी गन अिधकार उच्च 
अदालतलाई हनेु व्यवःथा समेत गरेको छ ।79 नेपालको संिवधानको भाग ३ ारा ूद  मौिलक 
हकको उल्लघंन भएको खण्डमा संवैधािनक उपचार ूा  गन हकलाई पिन संिवधानमा मौिलक 
हकको पमा व्यवःथा गिरएको छ ।80  यसरी लोक सेवा आयोग वा न्याय सेवा आयोगले 
गरेका बढुवा िनणर्य उपर सो िनणर्यमा माकार् पन पक्ष िरट क्षेऽािधकारको ूयोग गरी अदालत 
जाने गरेको र अदालतले पिन कायर्िविधको उिचत पालना नगरेको वा कानून िवपरीत िनणर्य 
भएको भ े लगायतका आधारह मा उक्त आयोगह बाट भएका िनणर्यह  बदर गरी हक ूचलग 
गन गरेको देिखन्छ । 

सव च्च अदालतले कमर्चारी सम्बन्धी िववादह मा िविभ  िववादह  हेरी सेवा िविधशा को 
सम्बन्धमा महत्वपूणर् िस ान्तह  ूितपादन गिरएको पाइन्छ । बढुवा सम्बन्धी िववादमा माऽै 
सव च्च अदालतले थुू  ैमु ाह मा िविभ  िवषयह मा िविभ  िकिसमले व्याख्या गरेको अवःथा 
छ। सो सम्बन्धमा सव च्च अदालतले ूितपादन गरेका केही महत्वपूणर् िस ान्तह लाई यहा ँ
ूःततु गिरएको छः 

(१) राम चन्ि जोशी िव. सेती अ लाधीशको कायार्लय धनगढी, सहायक अ लाधीश81    

ूःततु िनवेदनमा िरट िनवेदकले मेरो िनयमानसुार पाउन ुपन अंक समेत निदई बढुवा हनेु 
अवसरबाट बि त गरेको भनी िनवेदन िजिकर िलएकोमा सव च्च अदालतले “कायर् दक्षता एवं 
अनभुवको आधारमा बढुवा पाउने कमर्चारीको हक पिन हो, कुनै अिधकारीको गल्ती वा भलूले 
कुनै िनजामती कमर्चारीलाई बढुवाको काननुी हकबाट वि त गनर् निमल्ने” भ  ेिस ान्त ूितपादन 

                                                            
78   नेपालको संिवधान धारा १३३(२) 
79  उही, धारा १५३(१ 
80   नेपालको संिवधान धारा ४६ “यस भाग ारा ूद  हकको ूचलनका लािग धारा १३३ वा १४४ मा लेिखए 
बमोिजम संवैधािनक उपचार पाउने हक हनेुछ ।“ 
81   नेकाप २०४२, अंक ११ िन.नं. २५२६ 
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गरेको पाइन्छ । यस मु ामा सव च्च अदालतले बढुवा पाउने कमर्चारीको अिधकारमा कायार्लय 
वा सम्बिन्धत पदािधकारीको गल्तीको कारण असर पनर् नसक्ने भ े िस ान्त ःथािपत गरेको छ। 

 

(२) उपेन्ि ूसाद अिधकारी िव. लोकसेवा आयोग कमलपोखरी82    

ूःततु मु ामा िनजामती सेवाको हालको पदमा िनयिुक्त हनुभुन्दा पिहले नेपाली सेनाको सोही 
सरहको पदमा कायर्रत रहेको र सो पदमा सेवा गरेको अविध पेन्सन, उपदान, बढुवा समेतको 
लािग गणना गनुर्पन हुँदा पिहलेको नेपाली सेनाको पदमा काम गरेको सेवा अविध गणना नगरी 
भएको बढुवा सिमितको िनणर्य बदर गिरपाउँन िनबेदन मागदावी िलइएको  

िथयो । सव च्च अदालतबाट यस मु मा “सैिनकमा काम गरी बीचमा नोकरी टुटेका कुनै व्यिक्त 
लोक सेवा आयोगको खलुा ूितयोिगतात्मक परीक्षामा उि णर् भई नेपाल ूशासन सेवाको 
राजपऽाि त पदमा िनयकु्त भएमा त्यःता व्यिक्तको सैिनक भई काम गरी बीचमा टुटेको अविध 
समेत जोडी ४ वषर् भन्दा बढी हनु आउँछ भने त्यःतो व्यिक्त बढुवाका लािग संभािवत उम्मेदवार 
हनु सक्छ भनी िन.से.िन., २०२१ को िनयम ३.३.८(क) मा व्यवःथा भएको समेत नदेिखँदा 
बढुवाको लािग िनवेदकलाई उम्मेदवार नगराएको िवपक्षी सिमित एवं लोक सेवा आयोगको 
िनणर्यलाई ऽिुटपूणर् भ  निमल्ने” भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ ।   

(३) कािशकान्त िमौ िव. रामािशष शाह83  

ूःततु मु ामा बढुवा सिमितको िनणर्य उपर उजरुी सु े अिधकारीले बढुवा सिमितको िनणर्य र  
गन गरी िनणर्य गदार् कुन िनणर्य नगरी तलबाट िटप्पणी उठाई िटप्पणी सदर गरी उक्त िनणर्य 
बदर गरेको कानून िवपरीत रहेको भ े िनवेदन िजिकर िलइएकोमा सव च्च अदालतले “बढुवा 
सम्बन्धी िनणर्य गदार् ूशासकीय िनणर्य जःतो गरी तल्लो तहको कमर्चारीले िटप्पणी उठाई िनणर्य 
गन अिधकारीले सदर माऽ लेखी गरेको िनणर्यलाई कानूनसम्मत नहनेु“ भनी व्याख्या गरेको 
पाइन्छ । “बढुवा िनणर्य गन कायर्लाई अधर्न्याियक कायर् हो भनी व्याख्या गरी अधर्न्याियक 
िनणर्य गन कायर् अन्य अिधकारीको राय िवचारलाई समथर्न गन कायर् नभई िनणर्यकतार् ःवयंले 
न्याियक िववेक ूयोग गरी न्याय र कानूनका मान्य तौर तिरका िविध परु ् याएर िनंकषर्मा पगु्न ु
पन” भ े िस ान्त समेत सव च्च अदालतले ूितपादन गरेको छ । 

                                                            
82  नेकाप, २०४८, अंक ७, िन.नं. ४३१९ 
83   नेकाप, २०४९, अंक ७, िन.नं. ४५८९ 
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 (४) सरेुन्ि बहादरु काकीर् िव. नारायण बहादरु िव.सी.84    

ूःततु मु ामा िरट िनवेदकले िवपक्षीह ले िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
८१(४) अनसुार तालीम ूा  नगरेको अवःथामा पिन तािलम बापतको अंक समेत िदन े गरी 
गरेको िनणर्य बदर गरी पाउँन िनवेदन मागदावी िलएकोमा सव च्च अदालतले “िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८१(४) मा िनजामती कमर्चारीलाई तािलमको अंक िदंदा एक 
मिहना वा सो भन्दा बढी अविधको सेवासँग सम्विन्धत िवषयको सेवाकालीन तािलम वापत अंक 
िदइने छ । तािलमको अंक गणना गदार् जनु ौेणीमा छँदा तािलमको लािग मनोनयन भएको हो 
सो अंक सोही ौेणीको लािग माऽ गणना गिरने छ भ े व्यवःथा भैरहेको देिखन्छ । एउटा 
सेवामा वहाल रहदा ूा  गरेको तािलम वापतको अंक अक  सेवामा हनेु बढुवा ूयोजनका लािग 
ूदान गनर् निमल्ने भनी कानूनले ःप  पमा रोक लगाएको देिखदैन । यस अवःथामा ूशासन 
सेवामा वहाल रहँदा ूा  गरेको तािलम वापतको अंक न्याय सेवामा बढुवा पाउँदा िवपक्षीले ूा  
गनर् सक्ने होइन भ े िनवेदन िजिकर मनािसव मा  निमल्ने” भनी व्याख्या गिरएको देिखन्छ । 

(५) फुले र ूसाद यादव िव. लोकसेवा आयोग केन्िीय कायार्लय85    

ूःततु मु ामा िनवेदकले िव ालय िनरीक्षकको पदमा अःथायी िनयिुक्त पाई अटुट पमा सेवा 
गरी पिछ सोही पदमा ःथायी िनयिुक्त भएकोमा सो अविधमा ूा  गरेको तालीम बापतको अंक र 
भौगोिलक क्षेऽमा काम गरेको अंक समेत ूदान नगरी बढुवा सम्बन्धी हकबाट बि त गरी 
गरेको िनणर्य बदर गिरपाउँन िनबेदनमा िजिकर िलइएको िथयो । सव च्च अदालतले यस 
िनबेदनमा “िनजामती सेवाको कुन पदमा अःथायी पदमा िनयकु्त भई पिछ सोही पदमा ःथायी 
भएकोमा बढुवा ूयोजनका लािग पिहलेको अःथायी सेवा अविधको गणना गनर् निमल्ने भिन 
व्याख्या गिरएको छ । उक्त मु ामा सव च्च अदालतले िनजामती सेवाको पदपूितर् खलुा 
ूितयोिगता, कायर्क्षमताको मूल्यांकन ारा, आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा र अन्तरसेवा 
ूितःपधार् ारा गिरने व्यवःथा ऐनको दफा ७ ले गरेको छ । खलु्ला ूितयोिगता वा आन्तिरक 
ूितयोगीता वा अन्तर सेवा ूितःपधार् ारा पूितर् हनेु पदमा लोकसेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त 
गिरने छ भ े व्यवःथा ऐनको दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । िनवेदक अःथायी पमा रा.प. ततृीय 
ौेणीको पदमा िमित २०३०।७।१६ मा िनयिुक्तसम्म भएको देिखन्छ । तर सेवा ूवेश गनर्को 
लािग िनधार्िरत ूकृया पूरा गरी िनयिुक्त भएको अवःथा नहुँदा िनजामती पदमा पाएको िनयिुक्त कै 

                                                            
84 नेकाप, २०४९, अंक ७, िन.नं. ४५८९ 
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आधारबाट माऽ अःथायी सेवाबाट नै िनजामती पदको सेवामा ूवेश गरेको भनी अथर् गनर् िमल्ने 
देिखन आउँदैन । िनयकु्त रहेको आधारबाट माऽ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ 
बमोिजम गिठत िनजामती सेवामा र दफा ६ बमोिजम समूह तथा उपसमूहमा समािहत नहनु्जेल 
केवल िनजामती कमर्चारी रहेको भ  े अथर् गराइको आधारबाट माऽ ःथायी िनजामती 
कमर्चारीलाई ूा  हनेु वा ूदान गिरएको सेवा शतर् सिुवधा अःथायी कमर्चारीले पिन पाउँदछ भ  
सिकने अवःथा देिखन नआउने” भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ ।  

(६) किवराज पौडेल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय86   

ूःततु मु ामा िवशेष बढुवा र कायर्क्षमताको आधारमा गिरने बढुवालाई पिरभािषत गिरएको 
छ। सव च्च अदालतले ूःततु मु ामा िबशेष बढुवाका सम्बन्धमा िववेचना गद “बढुवा सम्बन्धी 
िबशेष व्यवःथा एकै पदमा लामो समयसम्म रहेर काम गरेका िनजामती कमर्चारीलाई 
कायर्क्षमताको मूल्या न ारा हनेु बढुवाबाट बि त र ितनलाई िबशेष व्यवःथा अन्तगर्त बढुवा गरी 
किन  कमर्चारीलाई अनपेिक्षत चाँडो कायर्क्षमताको मूल्या न ारा बढुवा गन ूयोजनको लािग 
आएको व्यवःथा नभई कायर्क्षमताको मूल्या न ारा गिरने बढुवा माफर् त बढुवा हनु नसक्ने एकै 
पदमा लामो समयसम्म कायर् गन ज्ये  कमर्चारीलाई उत्ूिेरत गन ूयोजनको लािग आएको हुँदा 
यो बढुवाको अितिरक्त अवसर हो । िवशेष ूकृितको बढुवा हुँदा सामान्य पमा चिलआएको 
कायर्क्षमताको मूल्या नको व्यवःथाबाट हनेु वढुवामा भाग िलन नपाउने भ  निमल्ने” भिनएको 
छ।  

साथै उक्त मु ामा “कायर्सम्पादन तथा अनभुवको मूल्या नको आधारमा हनेु बढुवा र 
कायर्क्षमताको मूल्या नको आधारमा हनेु बढुवा मध्ये पिहलो पटक कुन अगािड वा सँगसँगै गन 
भ े कुरा ऐनको ब्यवःथा ूितकूल नहनेु गरी गन सम्बिन्धत अिख्तयारवालाको ब्यवःथापकीय वा 
नीितगत क्षेऽािधकारको िवषय भएकाले अदालतले हःतक्षेप गनुर् उिचत नहनेु“ भनी व्याख्या 
गिरएको पाइन्छ ।  

(७) सम्पत िघिमरे िव. लोकसेवा आयोग केिन्िय कायार्लय87    

ूःततु मु ामा बढुवा सूचना, बढुवाको लािग उम्मेदबारको संभाव्यता समेतको बारेमा ब्याख्या 
गिरएको देिखन्छ । उक्त मु ामा सव च्च अदालतले “चाल ुआिथर्क वषर्िभऽमा अवकाश तथा 
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 75  
 

बढुवाबाट िरक्त हनु आउने सम्भािवत पदलाई समेत गणना गरी पदपूितर् ूिबया अिघ वढाउन ुपन 
व्यवःथा रहेको पिरूआेयमा संख्या नै िकटान गरी वढुवा सूचना ूकािशत भएको अवःथामा 
वढुवाका सम्भाव्य उम्मेदबारह  बाँकी रहँदारहँदै बढुवा सूचीको योग्यताबममा बीचको एक 
ःथान खाली नै राखी वढुवा सिमितको िनणर्यलाई नै कायम रहने गरी भएको िनणर्य कानूनसम्मत 
नदेिखने भनी व्याख्या गरेको छ । साथै आफैले िरक्त पदको संख्या यकीन गरी बढुवा दरखाःत 
आ ान गरेकोमा सम्भाव्य उम्मेदबार उपलव्ध रहेको अवःथामा पिन एक वा केही पद िरक्तको 
िरकै्त राखी अन्य पदमा माऽ बढुवा गन िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को उ ेँय हो भनी अनमुान 
गनर् निमल्ने” भिनएको छ । सोही मु ामा सव च्च अदालतले “ऐनको भाषा र उ ेँय बीच 
साम ःयता ःथािपत गन गरी ऐनको व्याख्या गनुर्पदर्छ । बढुवा सिमितले ूकािशत गरेको पिहलो 
बढुवा नामावलीउपर उजूरी गन म्यादिभऽ सो नामावली मध्येको कुनै उम्मे ारको अक 
ूिबयाबाट बढुवा भएमा िनजको स ा अक  उम्मेदबारको बढुवा गनर् िमल्ने तर उक्त म्याद 
नाघेपिछ बढुवा ूिबया सम्प  नहुँदै अक ूिबयाबाट बढुवा भएको व्यिक्तको स ा अक  
सम्भाव्य उम्मेदबारको बढुवा गनर् पिन िमल्छ । बढुवा ूिबया चिलरहँदा बढुवा हनेु 
उम्मेदबारमध्ये कुनै उम्मेदबारको कुनै पिन कारणले उक्त चाल ुूिबया अन्तगर्त बढुवा गनर् नपन 
अवःथा आएमा बाँकी सम्भाव्य उम्मेदबारह को पनुः योग्यताबम िनधार्रण गरी िव ािपत सबै 
पदमा बढुवा गनुर्पन हनु्छ । त्यःतो गनर्बाट ऐनले रोक लगाएको छैन । ऐनले ःप सँग रोक 
नलगाएको अवःथामा िव ािपत पद संख्यामध्ये एक वा केही पद िरक्त राखी अन्य वा केही पदमा 
माऽ बढुवा गनुर् ऐनले गरेको व्यवःथा िवपरीत हनु जाने” भनी व्याख्या गरेको देिखन्छ । 

(८) डा. ठाकुर राज अिधकारी िव. रामबाब ुसरण जयसवाल88    

ूःततु मु ामा नेपाल ःवाःथ्य सेवाको सात  तहमा ःतरविृ  गिरए पिन पद भने सािवककै 
िदएकोले ःतरविृ  गिरएकै तहको पद िदलाई पाउ भ  ेमागदावी रहेकोमा सव च्च अदालतले 
“बढुवा र ःतरविृ लाई फरक िवषय हो भनी व्याख्या गद बढुवा भनेको मािथल्लो पदले ूा  गन 
तलवलगायतका सिुवधा ूा  गन िवषय माऽ नभई बढुवा भएको कमर्चारीको िजम्मेवारीमा समेत 
फरक पन हनु्छ भ  े कुरालाई सावर्जिनक ूशासनको एउटा कडीको पमा िलइन्छ । 
ःतरविृ को व्यवःथा वःततुः धेरै िदनसम्म काम गिररहेका कमर्चारीको पदमा विृ  नभई एउटै 
पदमा वष देिख सीिमत रही काम गदार् कमर्चारीको मनोभावनामा िनरासा नआओस ् भ  े
ि कोणबाट समय सीमाको आधारमा गिरएको पदो ित हो, जसले पदो ित भएपिछ पिन 
सािवकको पदले गनुर्पन सेवा गनुर्पन, ःतरविृ बाट िनजले गनुर्पन सािवकको कामको 
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ूकृितबमोिजम नै हाल ःतरविृ  भएको पद अनसुार नै कायर् गनुर्पन बाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा 
रहेको सन्दभर्मा मािथल्लो तहको पदनाम निदएको कायर्ले कुनै कानूनी हक हनन ्भएको भ  
निमल्ने” भनी व्याख्या गिरएको िथयो । 

(९) देवीूसाद दाहाल िव.ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषदको कायार्लयसमेत89  

ूःततु मु ामा राजपऽ अनि त पदबाट राजपऽाि त पदमा बढुवा हनु सक्ने गरी सेवाको 
िवभेदलाई अन्त्य गिरएको अवःथामा ऐनको दफा २४ घ१ को उपदफा १२ ले ःतरविृ  हनेु 
पदमा राजपऽ अनि त पद र ौेणीिवहीन पदमा िवभेदको अवःथालाई यथावतै राखेकोले उक्त 
व्यवःथाले ौेणीिवहीन कमर्चारीह को हकमा हनन भएको भनी िववाद उठाइएको  

िथयो । ूःततु मु ामा सव च्च अदालतले “िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को 
कानूनी व्यवःथा राजपऽ अनि त कमर्चारीको बढुवासम्बन्धी िवशेष व्यवःथा भएकोले सो दफा 
ौेणीिवहीन कमर्चारीको हकमा आकिषर्त हनेु अवःथा हुँदैन । िनजामती सेवाका पदह को 
िनयिुक्त, बढुवा स वा के कसरी गन भ े समम व्यवःथा राज्यले िनजामती सेवाको स ालन र 
व्यवःथापन गन िसलिसलामा समयसमयमा अवलम्बन गन नीितमा भरपन िवषय भएको हुँदा 
िनवेदकले माग गरेको ूःततु िवषय नीितगत िवषय होइन भनी मा  निमल्ने” भनी व्याख्या 
गिरएको िथयो । 

(१०) डा. िम मार गेल्जेन शेपार् िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, काठमाड समेत90   

ूःततु िरट िनवेदनमा नेपाल ःवाःथ्य सेवाको बा॑  तहमा समावेशी िस ान्तको आधारमा 
बढुवा हनु पाउँ भ े समेतको िनवेदन मागदावी भएकोमा सव च्च अदालतले “बढुवा भनेको 
सेवामा ूवेश गिरसकेका समान कमर्चारीह बीचको ूितःपधार् हुँदा समानसरह हनेु ूयोजनको 
लािग असमान अवःथाका व्यिक्तलाई एकपटक मौका ूदान गरी त्यःता व्यिक्तले राज्यबाट िवशेष 
लाभ ूा  गिरसकेको अवःथामा तहिपच्छे असमान भनी मौका ूदान गदार् समानताको िस ान्तको 
उपहास हनु जाने हनु्छ । समावशेी िस ान्तको मूल ममर् भनेको राज्यले सीमान्तकृत तथा 
आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक र अन्य कारणले पिछ परेका वगर् एवम ्अल्पसंख्यकसमेतलाई राज्य 
व्यवःथाको मूल ूवाहमा समािहत गराउने उ ेँयले त्यःता वगर्समेतको ूितिनिधत्वको अपेक्षा 
गरी ूदान गिरएको सिुवधा राज्यबाट कुनै एक व्यिक्तलाई पटकपटक हनुपुन भनी माग गनर् 
समानताको िस ान्त र समावशेीताको िस ान्तले निमल्ने हुँदा कुनै व्यिक्त समावेशीताको आधारमा 

                                                            
89 नेकाप, २०७१, अंक ५, िन.नं. ९१५४ 
90 नेकाप, २०७१, अंक ११, िन.नं. ९२७७ 
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सरकारी सेवामा ूवेश गरेप ात िनजका हकमा पनुः समावेशीबाट पाउने लाभ समा  भएको 
मा ुपन हनु्छ । बढुवा पदसोपानको िस ान्त  र समावेशीको िस ान्त दईु अलगअलग िस ान्त 
हनु ्। समावेशीको िस ान्त अनशुरण गरी सिुवधा हाँिसल गरी पदसोपानको िस ान्तिभऽ ूवेश 
गिरसकेका कमर्चारीले पनुः समावशेीको सिुवधा माग गनुर् भनेको बढुवा पदसोपानको िस ान्त 
िवपरीत हनु जान्छ भनी पटकपटक एकै व्यिक्तले समावेशी सिुवधा ूा  गनर् नसक्ने” िस ान्त 
ूितपादन गरेको छ । 

(११) नवराज िसलवाल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, काठमाड समेत91 

ूःततु िनवेदनको िववादको िवषय ूहरी महािनरीक्षक पदमा िनयिुक्त रहेको भए पिन सव च्च 
अदालतले ूशासिनक कायर्ह को न्याियक परीक्षणका िवषयमा व्याख्या गरेको देिखन्छ । उक्त 
मु ामा सच च्च अदालतले “बढुवाको कुरा सम्भािवत उम्मेदवारह को हक र वैध अपेक्षा 
(Legitimate Expectation) को िवषय हो । यसका अितिरक्त िनयिुक्तको िवषयलाई सशुासन 
(Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उ रदायी र सीिमत सरकार 
(Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पिन हेिरन ुपदर्छ । 
सरकारका ूशासिनक िनणर्य उपर न्याियक परीक्षण गनर्मा िनर ुश र अधीनायकवादी शासन 
व्यवःथामा माऽ बन्देज लगाइएको हनु्छ । लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा त्यस ूकारको 
बन्देजको अवःथा कल्पना गनर् पिन सिकदँ◌नै भनी सरकारका हरेक ूशासिनक िनणर्यह  
न्याियक परीक्षणको दायरामा आउने” भ े िस ान्त ूितपादन गरेको छ । 

(१२) कमल ओझा िव. उ ोग मन्ऽालयसमेत92    

ूःततु मु ामा सम्भव नै नभएको तािलमको अभावमा विृ िवकास रोिकएको र रोकी रहने 
अवःथा उत्प  भएकोले तािलमको आवँयक व्यवःथा वा सोको िवकल्पसमेत खोजी 
विृ िवकासको मागर् ूशःत गराई पाउँ भ े िनवेदन िजिकर रहेको िथयो । यस मु ामा सव च्च 
अदालतले “कमर्चारीको बढुवा हनेु पदमा सम्बिन्धत िवषयमा तािलम ूदान गन िनकाय नै 
नभएको र त्यःतो ूकारको तािलम पिन स ालन नभएको अवःथामा नेपालमा सो तािलम 
स ालन हनेु व्यवःथा नभएसम्म नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ानबाट ूा  गरेको तािलमलाई 
नै मान्यता ूदान गिरन ुवाञ्छनीय हनेु” भनी िस ान्त ूितपादन गरेको देिखन्छ । 

                                                            
91  नेका प, २०७३, अंक १२, िन.नं. ९७२३ 
92  नेकाप, २०७६, अंक १, िन.नं. १०१७४ 
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(१३) सरेुश मोहन भण्डारीसमेत िव. लोक सेवा आयोगसमेत93   

ूःततु मु ामा िनवेदकह ले नेपाल आिथर्क योजना तथा तथ्या  सेवा तथ्या  समूहका पदमा 
खलुा र आन्तिरक ूितयोिगताका लािग शैिक्षक योग्यता तोक्दा फरकफरक हनेु गरी तोकेको र 
अन्य सेवाका कमर्चारीह का भन्दा फरक िकिसमको शैिक्षक योग्यता तोकेको कानूनी व्यवःथा 
िवभेदकारी रहेको भ  े िनवेदन दावी िलएकोमा सव च्च अदालतले “खलु्ला ूितयोिगतामा 
ःनातको र चािहने र वढुवामा ःनातक माऽ हनेुलाई तोिकए वमोिजमको अनभुव समेत चािहने 
भई एउटै पदका लािग योग्य व्यिक्त छा  िलइने परीक्षामा बेग्लाबेग्लै पाठयबम नरािखएको 
औिचत्यपूणर् नै देिखने” भनी व्याख्या गिरएको छ । 

(१४) आिशष िघिमरे िव. लोकसेवा आयोग समेत94    

ूःततु मु ामा िनवेदकले िनयमानसुार कायर्सम्पादन फारम भरेको तर सो को मूल्याकंन हनु 
नसकेको भ े आधारमा िनजलाई बढुवा िसफािरस नगन गरी भएको बढुवा सिमित र लोकसेवा 
आयोगको िनणर्यलाई चनुौती िदइएको अवःथामा सव च्च अदालतले “आफ्नो का.स.मू.फाराम भरी 
समयमा पेश गन कतर्व्य पूरा गरेको देिखएको अबःथामा िनवेदकको कुनै गल्ती वा दोष बेगर 
कसैको लापरवाहीको पिरणाम िनवेदकले भोग्नपुछर् भ ु न्यायोिच  नहनेु, िनधार्िरत समयिभऽ भरी 
दतार् गराएको कायर्सम्पादन मूल्या न फाराम सपुरीवेक्षकबाट मूल्या न नभएको भ े आधारमा 
बढुवा सिमितबाट का.स.मू. वापतको अंक गणना नगिरएको र त्यसैलाई सदर गरी िवपक्षी 
लोकसेवा आयोगले गरेको िनणर्य न्यायसंगत देिखन नआउने भनी कायर्सम्पादन फारम 
भिरसकेपिछ मूल्यांकन हनु नसकेको आधारमा त्यःतो कमर्चारीलाई बढुवा हनुबाट रोक्न नहनेु” 

भ े िस ान्त ूितपादन गरेको देिखन्छ । 

(१५) डा. मोहन कुमार ूसाई िव. लोक सेवा आयोगसमेत95   

ूःततु मु ामा िनवेदकको बढुवाका लािग चािहने न्यूनतम शैिक्षक योग्यता भएको तर त्यःतो 
शैिक्षक योग्यता मूल्याकंन अविधभन्दा पछािड ूा  गरेको अवःथा िथयो । सव च्च अदालतले 
यस िवषयमा ू  पाद “लोकसेवा आयोग ारा ूकािशत बढुवा सम्बन्धी सूचना २०५२ साल 
आषाढ मसान्तसम्मको मूल्या न अविध (Cut off Date)  को िनधार्रण गरेको र िनवेदकले आफूले 

                                                            
93   नेकाप, २०५३, अंक ७, िन.नं. ६२३० 
94   नेकाप, २०६२, अंक ३, िन.नं. ७५१५ 
95   नेकाप, २०५८, अंक ३-४, िन.नं. ६९८७ 
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ूा  गरेको शैिक्षक योग्यता उक्त अविधिभऽै ूा  गिरसकेको भ  ेउल्लेख गनर् नसकी िमित 
२०५२।६।१५ मा बढुवाको लािग ूिेषत दरखाःतसाथ पेश गरेको पाइन्छ । चे  िफिजिसयन 
पदमा बढुवाको लािग छु ै िवशेष शैिक्षक योग्यतालाई न्यूनतम शैिक्षक योग्यता मानेको र 
िनवेदकले ूा  गरेको शैिक्षक योग्यता उक्त मूल्या न अविधिभऽ ूा  गिरसकेको भ े नदेिखंदा 
मूल्या न अविध (Cut off Date) भन्दा पिछ ूा  गरेको शैिक्षक योग्यताले बढुवा हनेु पदको लािग 
आवँयक पन न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको ःथान महण गनर् सक्ने मा  िमल्न े देिखंदैन । 
बढुवाको सूचनामा बढुवाको लािग आवँयक पन भनी िनयमानसुार तोिकएको शैिक्षक योग्यता 
िनवेदकले तोिकएको मूल्या न अविध भन्दा पछािड माऽ ूा  गरी बढुवाको दरखाःत साथ पेश 
गरेको भ े तथ्यमा कुनै िववाद रहेको पाइदैन । मूल्या न अविधिभऽ बढुवाको लािग आवँयक 
पन न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरी नसकेको अवःथामा िनवेदकलाई बढुवाको लािग 
सम्भाव्य उम्मेदवार नै मा  निमल्ने” भनी व्याख्या गरेको देिखएको छ । 

१०. सव च्च अदालतले गरेका न्याियक व्याख्याबाट देिखएका िवषयह  

िनजामती कमर्चारीह को बढुवा सम्बन्धी िववादह मा सव च्च अदालतले िविभ  िस ान्तह  
ूितपादन गरेको छ । सै ािन्तक िवषयमा िनजामती सेवाका कमर्चारीह  बाहेकका 
कमर्चारीह को बढुवा िववादह मा पिन िविभ  िस ान्तह  ूितपादन गरेको छ । खासगरी 
ःवाःथ्य सेवा र नेपाल ूहरीका बढुवा िववादह  ूमखु रहेका देिखन्छन ्। सव च्च अदालतले 
यःता िववादह मा बढुवाका िवषयमा मौजदुा संिवधान र सेवा कानूनको आधारमा ू  मागर्िचऽ 
व्याख्या माफर् त ूःततु गरेको देिखन्छ । बढुवा सम्बन्धी सव च्च अदालत समक्ष आएका िविभ  
िववादह मा सव च्च अदालतले बढुवाको पिरभाषामा ःप ता, ःतरवृि  र बढुवाका बीचको िभ ता 
उल्लेख गरी यी दबैु फरकफरक िवषय रहेको,  चाल ुआिथर्क वषर्िभऽमा अवकाश तथा वढुवाबाट 
िरक्त हनु आउने सम्भािवत पदलाई समेत गणना गरी पदपूितर् ूिबया अिघ वढाउन ु पन, कुन 
बढुवा पिहले गन भ े िवषय नीितगत िवषय भएकोले अदालतले हःतक्षेप गनर् निमल्ने, कुन 
अिधकारीको गल्ती वा भलूले बढुवासम्बन्धी हकमा असर नपन, नेपाली सेनामा काम गरेको 
अविधलाई िनजामती सेवाको पदमा बढुवा ूयोजनका लािग सेवा अविधमा गणना गनर् निमल्ने, 

अःथायी सेवाबाट िनजामती सेवाको पदको सेवा ूवेश गरेको भनी अथर् गनर् निमल्ने,  एउटा 
सेवामा बहाल रहँदा ूा  गरेको तािलम वापतको अंक अक  सेवामा हनेु वढुवा ूयोजनका लािग 
ूदान गनर् सिकने, बढुवा सम्बन्धी िनणर्य गन अिधकार ूत्यायोजन गनर् निमल्ने लगायतका 
िवषयमा सव च्च अदालतले िविभ  फैसलाह  माफर् त िस ान्त ूितपादन गरेको छ । कानूनका 
दईु अथर् लाग्ने िकिसमका ूावधानह लाई व्याख्या माफर् त त्यसको भाव वा अथर् ःप  गरेको 
देिखन्छ । 
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बढुवा सम्बन्धी िववादह  हेनर् कानूनी पमा नै ू  कानूनी व्यवःथाह  गिरएका छन ्। 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा बढुवा समितले गरेका िनणर्यह  उपर उजरु गन िनकाय 
तोिकएको छ । ऐनले िनधार्रण गरेको िनयिमत ूकृया समाि  प ात ्बढुवा सिमित वा उजरु सु े 
िनकायले गरेको िनणर्यबाट हक हनन भएको भनी सम्बिन्धत पक्ष अदालत आउने गरेको 
देिखन्छ। सव च्च अदालतमा हनेु मु ाह को चापका कारण त्यःता िववादह ले समयमा नै 
उपचार ूा  गनर् नसक्ने अवःथा रहेको देिखन्छ । 

११. िनजामती सेवामा बढुवाका सम्बन्धमा देिखएका समःयाह  

नेपालमा िनजामती सेवामा बढुवालाई िनंपक्ष, पारदशीर् एवं वै ािनक बनाउने ूयास लामो समय 
देिख हुँदै आएको भएतापिन यो पूणर् पमा िववाद रिहत हनु सकेको छैन । सु मा सकारात्मक 
ढंगबाट कानूनमा बढुवाका ूावधानह  समािहत गिरए पिन पिछ कायर्न्वयनको बममा यसमै 
अनेक  िवकृितह  जिन्मन पगेुको देिखन्छ । ऐितहािसक पमा िववेचना गदार् राजनीितक पमा 
पिरवतर्न आएसँगै िनजामती सेवा सम्बन्धी बढुवा लगायतका सेवा शतर्ह मा पिन पिरवतर्न हुँदै 
आएको पाइन्छ । राजनीितक व्यवःथाको असर र ूभाव िनजामती सेवाको बढुवाका सम्बन्धमा 
देिखदै आयो । खासगरी स ासीन राजनीितक दलको ःवाथर्मा व्यवःथाह  पिरवतर्न हनेु गरेको 
पाइन्छ । िनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको संशोधनको मखु्य िवषय बढुवालाई बनाइन ेगरेको 
देिखन्छ । बढुवाका सम्बन्धमा िनमार्ण गिरएका नीितह  दीघर्कालीन हनु सकेका छैनन ्। 
भइरहेको कानूनको कायार्न्वयनको िवषय पिन िववाद रिहत हनु सकेको छैन । खासगरी 
कायर्सम्पादन मूल्या नको िवषय पारदशीर् र वै ािनक हनु सकेको देिखदैँन । यसका अितिरक्त 
नेपालको िनजामती सेवामा बढुवा ूणालीमा रहेका अन्य समःयाह  यसूकार रहेका छन—् 

 बढुवा ूणाली िनयिमत र अनमुानयोग्य हनु सकेको छैन । 

 बढुवा Tools of motivation भिनए तापिन व्यवहारमा Tools of dissatisfaction हनु 
गएको छ ।  

 व्यावसाियक दक्षतामा ध्यान पगु्न सकेको छैन । 

 बढुवासम्बन्धी व्यवःथा असाध्य चलायमान रहेको छ, िःथत र अनमुानयोग्य हनु सकेन। 

 राजनीितक ःवाथर्को आधारमा बढुवासम्बन्धी ूावधानह  पिरवतर्न हनेु गरेको छ । 
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 कायर्सम्पादन मूल्या नको सूचक ःप  छैन, मूल्या न हचवुा पमा गिरने गरेको  

छ । सबै पदका लािग एउटै िकिसमको कायर्सम्पादन मूल्या न फारमको ूयोग हनेु 
गरेको छ। 

 सबै सेवाह मा बढुवाका सम्बन्धमा समान अवसर रहेको छैन ।  

 बढुवा सिमितबाट हनेु िनणर्यह  समेत िववादरिहत हनु सकेका छैनन ्।  

१२. िनजामती सेवामा बढुवा ूणालीमा सधुारका लािग उपायह  

िनजामती सेवामा बढुवा प ित र ूणालीको सधुारका लािग धेरै ूयासह  हुँदै आएका छन ्। 
िनजामती सेवा स ालन गन कानूनी व्यवःथामा पिरमाजर्न वा संशोधन गरी िवगतको कानूनी 
ूावधानका कारण अःतव्यःत बनकेो बढुवा ूणालीलाई कानूनमा संशोधन माफर् त सधुार गन 
ूयास भएको छ । िवगतको खासगरी िनजामती सेवा ऐनमा िव.सं. २०६४ सालमा ल्याइएको 
बढुवा (िवशेष बढुवा) सम्बन्धी ूावधानले िनजामती सेवा ूशासनमा पूरै तर  ल्याएको िथयो । 
बढुवाको अवसरबाट बि तह का लािग भनी ल्याइएको उक्त ूावधान दफा २४१घ का नामले 
ूचिलत िथयो । यो व्यवःथा शु मा किहल्यै बढुवा हनु नपाएका कमर्चारीह को हकमा उपयोगी 
नै मािनयो । तर यसले िनजामती सेवालाई लथािल  माऽ पारेन ःवयं बढुवा हनेु कमर्चारी समेत 
खसुी हनु सकेनन।् अन्ततोगत्वा छ वषर्सम्म गिरएको परीक्षण असफल भएको ठहर गद यो 
व्यवःथालाई खारेज गिरयो । यसैगरी अन्य िविभ  िकिसमले बढुवा सम्बन्धी नीित, कानून र 
व्यवहारह लाई सधुार गन ूयास हुँदै आएका छन ्। बढुवाका सम्बन्धमा अझै यसलाई सधुार 
गरी िववादरिहत बनाउन सिकएमा ूभावकारी हनेु देिखन्छ । ूःतािवत संघीय िनजामती सेवा 
िवधेयकमा पिन बढुवा सम्बन्धी ूावधानह लाई धेरै पिरमाजर्न गिरएको छ । िनजामती सेवाको 
हालको बढुवा प ितमा अझै बढी सधुारका लािग देहाय बमोिजमका उपायह  अवलम्बन गनुर् पन 
देिखन्छः— 

 िनजामती सेवामा कमर्चारीह को विृ  िवकासको उ ेँयसँग आव  हनेु गरी बढुवा 
सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा गनुर्पन, 

 बढुवालाई अनमुानयोग्य बनाउनपुन, 

 कमर्चारीह लाई िनजामती सेवामा आफ्नो विृ  िवकासका न्यूनतम र अिधकतम 
सम्भावना आकँलन गनर् सक्ने आधार िसजर्ना गिरिदनपुन, 
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 कायर्बोझ एवं सेवा ूवाहको अवःथालाई मध्यनजर गरी ूत्येक दस वषर्मा मािथल्ला 
पदह को दरबन्दी पनुरावलोकन गिरनपुन, 

 हालको कायर् सम्पादन मूल्या न प ित व्यावहािरक र वै ािनक नभएकाले यसलाई 
वःतपुरक बनाउनपुन,  

 कायर्सम्पादन ूणालीमा सधुार गनर् ूत्येक कमर्चारीको कायर् िववरण तयार गरी लागू 
गन, कायर्सम्पादन सूचक िनधार्रण गरी त्यसका आधारमा मूल्याकंन गन पिरपाटी िवकास 
गन, पदअनसुार अलग अलग कायर्सम्पादन मूल्या न गन । 

 िनि त समयको अन्तरालमा बढुवा हनेु व्यवःथा गनुर्पन, 

 कमर्चारीको व्यावसाियकतामा जोड िदने,  

 सबैलाई अध्ययन र तालीमको अवसर िदन,े 

 बढुवा सम्बन्धी गनुासो सु  ेसंयन्ऽ उम्मेदवार मैऽी बनाउन ुपन । 

१३. उपसंहार 

नेपालमा िनजामती सेवाको इितहास िनजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट शु  भएको हो । उक्त 
ऐनले िनजामती सेवाको गठन, सेवाका शतर् सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथाह  गरेको  

िथयो । उक्त ऐनमा गिरएका बढुवासम्बन्धी ूावधानह मा अनभुव र जे तालाई ूमखु आधारको 
पमा मािनएको िथयो । पिछल्लो समयमा बढुवालाई योग्यतामा आधािरत बनाइयो । यी दवैु 
व्यवःथाका सबल र दबुर्ल पक्षह लाई मनन गरी हाल अनभुव िमिौत योग्यता ूणालीको 
अवलम्बन गरी िनजामती सेवालाई चःुत, दु ःत एवं ूभावकारी बनाउँदै आएको पाइन्छ । 

िनजामती सेवाका सम्बन्धमा संःथागत र कानूनी पमा उक्त ऐन प ात पिन िविभ  सधुारह  
भए तापिन नेपालमा बढुवा सम्बन्धी व्यवःथाह  सध अिःथर अवःथामा रहेको पाइन्छ । 
िनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा हनेु हरेक संशोधनह ले बढुवालाई मखु्य आधारको पमा िलँदै 
आएको छ । यही अिःथरताको कारण नै यो िवषय ज्यादै िववािदत ब े र अदालतसम्म आउने 
गरेको देिखन्छ । हालको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पिन यस सम्बन्धमा सधुारका लािग 
िविभ  समयमा िविभ  ूयासह  हुँदै आए पिन हालसम्मको व्यवःथाबाट समेत सबै पक्ष पूणर् 
पमा सन्तु  हनु सकेको अवःथा भने छैन । हाल संसदमा िवचाराधीन अवःथामा रहेको 
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ूःतािवत संघीय िनजामती सेवा िवधेयकले बढुवाका सम्बन्धमा िवगतको कानूनी व्यवःथा, अभ्यास, 

उपलव्धी समेतको अध्ययन र मूल्या न गरी बढुवा सम्बन्धी ूावधानलाई वै ािनक, अनमुानयोग्य 
र वःतपुरक बनाउन ुपन देिखन्छ ।  

इमान्दारीपूवर्क काम गरे बापत कमर्चारीह  बीच आकषर्णको पमा रहेको बढुवा िनजह ले 
नपाउने हो भने कमर्चारीमा उ रदाियत्व, िजम्मेवारी, तत्परताजःता गणुह  बमशः हराउँदै गई 
कामूित नैराँयता बढ्न जान्छ । यसबाट कमर्चारीको कायर्सम्पादनमा िगरावट आउने हनु्छ । 
िनंपक्ष र वै ािनक खालको बढुवा प ितले कमर्चारीको सेवाूितको अपनत्वमा अिभविृ  गदर्छ । 
बढुवा प ितलाई अझ बढी ःप , वै ािनक र वःतपुरक बनाउन बढुवाका आधारह  ःप  
गिरनपुन, बढुवालाई उत्ूरेणा उत्प  गन उपायका पमा िवकिसत गन, मूल्या नमा िनकटतम 
सपुरीवेक्षक र पनुरावलोकनकतार्को मखु्य भिूमका िनधार्रण गिरनपुन, मूल्या नका आधारह  ःप  
र वःतपुरक बनाउने, मािथल्लो पदमा पद अनसुारको िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् सक्न े क्षमताका 
आधारह  िनधार्रण गरी त्यसलाई बढुवाका आधारका पमा िवकिसत गन लगायतका िवषयमा 
सधुार गरी बढुवा प ितलाई अनमुानयोग्य बनाई समम िनजामती सेवालाई नितजामखुी बनाउन े
कुरामा जोड िदन ुपन देिखन्छ । 
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िनजामती र सरुक्षा िनकाय सेवामा गिरन े 
िवशेष सजाय सम्वन्धी ब्यवःथाको तलुनात्मक अध्ययन 

-    पणु्यूसाद पाठक  

 

 

पृ भिूमः 
िनजामती सेवा होस वा सरुक्षा िनकाय सेवा यी सेवामा कायर्रत कमर्चारीलाई हनेु सजायलाई 

मलु पमा सामान्य सजाय र िवशेष सजाय गरी दईु वगर्मा बाड्ने गिरएको पाइन्छ। सामान्य 
सजायमा निसयत, तलव बिृ  रोक्का, बढुवा रोक्का जःता सामान्य ूकृितका सजाय रहेका छन भने 
िवशेष सजायमा जािगरबाट नै हटाउने वा बखार्ःत गन सम्मका कठोर सजायह को ब्यवःथा 
गिरएको छ ।ःवभावैले िनजामती सेवा र सरुक्षा िनकायको सेवाको ूकृित फरक रहने भएकोले 
उिनह को आचरण, काम, कतर्ब्य र दाियत्व समेत फरक रहन्छ।कमर्चारीले आचरण र दाियत्व 
िवपिरतको गिम्भर कायर् गदार् हनेु िवशेष सजायको आधारह  समेत सेवाको ूकृित अनसुार फरक 
फरक रहने हुँदा ूःततु कायर्पऽमा यीनै िवषयको तलुनात्मक अध्ययन गिरएको छ ।  

 
िवभागीय सजाय र अपराधजन्य कायर् िवचको िभ ता 
िनजामती सेवा (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) मा कायर्रत कमर्चारीह लाई हनेु 

िवभागीय कारवाही र सजाय र त्यःता कमर्चारीले गन अन्य अपरािधक कायर्मा हनेु सजायका 
िवच िभ ता छु ाउन त्यित गा॑ो हनेु देिख ।िनजामती सेवा ऐन २०४९ नेपाल ःवाःथ्य सेवा 
ऐन २०५३ र संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन २०६४ वा सम्विन्धत िनयमावलीह मा 
उल्लेिखत कमर्चारीह ले िनवार्ह गनुर् पन पिदय िजम्मेवारी र दाियत्व पूरा नगरेमा वा उक्त ऐन 
िनयमह मा उल्लेख भएका आचरणका िनयमह  पालना नगरेमा उक्त ऐन िनयममा उल्लेिखत 
पदािधकारीले सामान्य सजाय देिख िलएर भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी 
वा ठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गन सम्मको िवशेष सजाय समेत गनर् 
सक्दछ।त्यसैगरी भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन 
एउटा आधार भने पिदय िजम्मेवारी काम कतर्ब्य र आचरणसँग असम्व  “नैितक पतन देिखने 
फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा "96 भ े रहेको देिखन्छ।उक्त आधारको 

                                                            
96 िनजामती सेवा ऐन २०४९, दफा (६)(२)(क), ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ७४(२)(क), संघीय संसद 
सिचवालय सम्वन्धी ऐन, २०६४, दफा ८४(२)(क) 
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कायार्न्वयन अदालतबाट कसूरदार ठहर भए प ात अिधकार ूा  अिधकारीले सोही आधार 
उल्लेख गरी सेवाबाट बखार्ःत गन ूकृया परुा गन सम्मको कायर् हो भ  ेदेिखन्छ।  
तर िनजामती सेवा ऐन २०४९,ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ र संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन 
२०६४ मा रहेको भिवँयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन 
एउटा आधार “ॅ ाचार गरेमा" भ  े ूावधानले अदालतबाट भ चार गरेको ूमािणत भएकै हनु ु
पदर्छ भ  े बाध्यात्मक अवःथालाई बझुाउदैन । िनजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा 
व्यवःथा गिरएको ॅ ाचार गरेमा भ  े कुरा अदालतको िनणर्यबाट ःथािपत हनुपुछर् भ  ेहो भन े
िनजामती सेवा ऐन िनयममा भएको िवभागीय कारवाहीको व्यवःथा िनिंबय ब  गै िवभागीय 
कारवाहीको औिचत्य नै समा  हनु्छ । त्यसैले िनवदेक उपर गिरएको िवभागीय कारवाहीमा सक्षम 
अदालतको फैसला नभएको भनी मन्ऽीपिरषदबाट भएको िवभागीय कारवाही ऽिुटपूणर् छ भ  
निमल्ने97 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भयको छ। 

यसरी िनजामती सेवाका कमर्चारीह लाई हनेु िवभागीय सजाय र अपराधजन्य कायर्मा हनेु 
सजाय िवचमा िभ ता आफैमा ःप  छ।अपराधजन्य कायर्को अनसुन्धान र अिभयोजन िनयिमत 
पमा अपराध अनसुन्धान गन र अिभयोजन गन िनकायबाट गिरन्छ र िनयिमत अदालतबाट 
फैसला गिरन्छ पनुरावेदन सिुनन्छ, यःता अपराधजन्य कायर् िनजामती कमर्चारीले गरेता पिन 
िनजको पिदय िजम्मेवारी, काम, कतर्ब्य र आचरणसगँ असम्व  कायर् हनु्छन ्। 

तर सरुक्षा िनकायको सेवामा िवभागीय सजाय र अपराधजन्य कायर्मा हनेु सजायको िभ ता 
त्यित सिजलै छु ाउन सिकने अवःथाको हु । सरुक्षा िनकायको सेवा एउटा संवेदनिशल के्षऽको 
सेवा भएको, उक्त सेवामा कायर्रत कमर्चारीको कुनै दिुषत मनसाययकु्त कायर् वा सानोमाऽ 
लापरवाही वा हेलचेबाई वा भलुले नागिरकको जीउ ज्यान सम्पितको ठुलो हानी नोक्सानी हनु 
सक्न,े सावर्जिनक सम्पितको हानी नोक्सानी माऽ होइन राि य अिःमता, शािन्त सरुक्षामा नै 
गिम्भर असर पगु्न सक्न ेभएकोले ूहरी ऐन, २०१२, सश  ूहरी ऐन, २०५८ र सैिनक ऐन, 
२०६३ ले िनजह को सेवासँग सम्विन्धत कामको िसलिसलामा वा सेवाको कायर्क्षऽेमा रहँदाकै 
अवःथामा गनर् सक्ने िविभ  कायर्लाई फौजदारी कसूरको पमा अपरािधकरण गरी जन्म कैद 
सम्मको सजायको ब्यवःथा गरेको छ। यःता सरुक्षा सेवासँग सम्विन्धत सामान्यतया सवर्साधारण 
नागिरकले गनर् नसक्ने, सरुक्षा सेवाका कमर्चारीले आफ्नो कामको िसलिसलामा गनर् सक्ने िबिभ  
ूकृितका अपराधह को अनसुन्धान र अिभयोजन सम्विन्धत संःथाबाटै हनेु र यःता मु ाह को 
सनुवुाइ गनर् िवशेष अदालतह को गठन हनेु ब्यवःथा सम्विन्धत ऐनमा नै रहेको पाइन्छ । 

                                                            
97 लेखनाथ पौडेल िब  ूशासकीय अदालत, िसंहदरवार समेत (ने.का.प.२०६१ अ  ८ िनणर्य नं.७४२९)       
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ूहरी ऐन, २०१२ र सशःत ूहरी ऐन, २०५८ ले यःता फौजदारी  ूकृितका कसूर र 
सजायको साथै यःता मु ा हेनर् ूहरी िवशेष अदालतको गठन गिरने ब्यावःथा सम्विन्धत ऐनमा नै 
रहेको छ98 भने िवभागीय सजायको सम्वन्धमा  सम्विन्धत ऐनले अिधकार ूत्यायोजन गरे 
बमोिजम99 ूहरी िनयमावली २०७१100 र सशःत ूहरी िनयमावली २०७२101 ले नै सामान्य 
तथा िवशेष सजायका िकिसमह , यःता सजायको भागीदार हनुकालािग ूहरी कमर्चारीबाट गिरने 
कसूरह  र सजाय िदने तथा पनुरावेदन सु े अिधकारीह का सम्वन्धमा ब्यावःथा गरेको 
पाईन्छ।िवशेष सजाय मध्य भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट 
बखार्ःत गन सजायको एउटा आधारका पमा सम्विन्धत ूहरी िवशेष अदालतबाट दोषी ठहर 
हनुलुाई समेत उल्लेख गरेको हुँदा ूहरी ऐन, २०१२ र सशःत ूहरी ऐन, २०५८ अन्तगर्तको 
अपराधमा कसूरदार ठहर भएको ब्यिक्तले एकातफर्  सो अपराधमा ठहर भएको दण्ड र जिरवाना 
बेहोन ुर् पन देिखन्छ भने अकार्तफर्  भिवँयमा सरकारी सेवाकोलािग अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट 
बखार्ःत हनेु िवभागीय सजाय समेत भोग्न ुपन देिखन्छ।यसरी ूहरी ऐन, २०१२ र सशःत ूहरी 
ऐन, २०५८ र सम्विन्धत िनयमावलीले अपराधजन्य कायर्ह  र सोमा हनेु कैद र दण्डको सजाय 
र िवभागीय सजाय हनेु आधारह  र सोमा हनेु िविभ  िकिसमका िवभागीय सजायह लाई ःप  
पमा विगर्करण गरेको पाइन्छ ।  

सैिनक सेवामा हनेु िवभागीय कारवाहीको िवषय नेपाल ूहरी र सश  ूहरी सेवामा हनेु 
िवभागीय कारवाही भन्दा िनकै फरक रहेको देिखन्छ।ूहरी ऐन, २०१२ र सश  ूहरी ऐन, 
२०५८ मा  ूहरी सम्वन्धी अपरािधक कायर्ह  र अन्य िवभागीय सजाय हनेु कायर्लाई बेग्ला 
बेग्लै पमा पिरभािषत गिरएको र अपरािधक कायर्ह को सम्वन्धमा सनुवाई गनर् ूहरी िवशेष 
अदालत र सश  ूहरी िवशेष अदालत गठन गिरने ब्यवःथा रहेको पाइन्छ।ूहरी िवशेष 
अदालतको फैसला उपर एक तह मािथको िवशेष अदालत र नेपाल सरकारमा पनुरावेदन लाग्ने 
साथै सश  ूहरी िवशेष अदालतको फैसला उपर सम्बिन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने 
ब्यावःथा रहेको देिखन्छ102।िवभागीय कारवाही हनेु िवषयमा तोिकएका मािथल्ला अिधकृतले शु  
कारवाही तथा िकनारा गन, त्यसको पनुरावेदन तोिकएको मािथल्लो अिधकारी समक्ष लाग्ने 

                                                            
98 ूहरी ऐन, २०१२ पिरच्छेद-६ र सश  ूहरी ऐन, २०५८ पिरच्छेद-५ 
99 ूहरी ऐन, २०१२ दफा ९(३) (४) , सश  ूहरी ऐन, २०५८ दफा १९ 
100  ूहरी िनयमावली २०७१ पिरच्छेद १०  

 101 सश  ूहरी िनयमावली २०७२ पिरच्छेद-६  
102  ूहरी ऐन, २०१२ दफा ३६ र ३६क. ३६ख. र सश  ूहरी ऐन, २०५८ दफा २८ र ३३ 
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ब्यवःथा रहेको पाइन्छ103। सैिनक ऐन, २०६३ को क्षऽेािधकार िभऽ नेपाली सेनामा िनयूक्त 
ब्यिक्तह , सेनाले काममा लगाएका वा सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैिनक ब्यािक्तह  र 
नेपाली सेनामा िनयूक्त हनु छािनएका ब्यािक्तह  पदर्छन।सैिनक ऐन, २०६३ ले सैिनक ऐनको 
क्षेऽािधकार िभऽ पन ब्यिक्तले गरेका गिम्भर कसूर देिख िलएर सामान्य िकिसमका कसूरलाई 
समेत सैिनक ऐन अन्तगर्तको कसूरको पमा उल्लेख गरेको104र त्यःता कसूर सम्वन्धी मु ाको 
कारवाही र िकनारा गनर् सैिनक अदालतको गठन गन ब्यवःथा गरेको105पाईन्छ।त्यसैगरी उक्त 
ऐनले निसहत िदने देखी भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट 
हटाउने वा भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन जःता िवभागीय 
सजाय ूकृितका सजाय गन लगायत जन्मकैद सम्मका कैदका सजायह  सैिनक अदालतबाट नै 
गन गरी ब्यावःथा गरेको पाईन्छ106।उल्लेिखत कानूनी ब्यावःथाको िवकल्पमा ूमखु सेनानी 
भन्दा तलका अिधकृत पदीक र अन्य सैिनक कमर्चारीह लाई माऽ निसहत िदने देखी िलएर एक 
वषर् सम्म जे ता क ा गन सम्मका केही सामान्य सजायह  सैिनक अदालत नवोलाई िवभागीय 
कारवाहीको पमा मािथल्लो अिधकृतले गनर् सक्न े केही अपवादात्मक ब्यवःथा गरेको 
देिखन्छ107। 

  

 

िवशेष सजायको अथर्, ूकार र  िवशेष सजाय गन आधारह  

  क) िवशेष सजायको अथर्ः 
  िनजामती सेवा ऐन २०४९ र संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन 2064 ले 

कमर्चारीलाइर् हनेु िवभागीय सजायलाइर् सामान्य सजाय र िवशेष सजाय गरी दईु वगर्मा िबभाजन 
गरेको पाईन्छ। सामान्य सजाय  
अन्तरगत निसहत िदन,े दईु वषर् सम्म बढुवा रोक्का वा दईु तलव बिृ  रोक्का र २ वषर् देखी ५ 

वषर् सम्म बढुवा रोक्का वा २ वषर् देखी ५ वषर् सम्म तलव बृ ी रोक्काको सजाय रहेको पाइन्छ 
भने िवशेष सजाय अन्तगर्त भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट 
हटाइन र भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन सम्वन्धी 

                                                            
103  ूहरी ऐन, २०१२ दफा ११,११क. ूहरी िनयमावली २०७१, िनयम ११९, सशःत ूहरी ऐन, २०५८ 

दफा १९ र सश   ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम ११५ 
104 सैिनक ऐन २०६३, पिरच्छेद ७ 
105 ऐ. पिरच्छेद ८ 
106 ऐ.पिरच्छेद ११  
107 ऐ. दफा १०५  
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सजायह  रािखएको देिखन्छ108।यसरी सेवाबाट बखार्ःत गन सजायलाई सेवाबाट हटाउने 
सजायभन्दा बेग्लै र गिम्भर िकिसमको कसरुको पमा राखेको देिखन्छ।नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, 
2053 मा सामान्य सजायको पमा पदको शु  तलव ःकेलमा घटुवा गन, ःतरबिृ  रोक्का गन 
सजाय समेत थप गरेको पाइन्छ भने िवशेष सजाय भने िनजामती सेवा ऐन, 2049 को 
ब्यावःथालाई नै यथावत पमा राखेको पाइन्छ109 । 

सरुक्षा सेवा तफर् को कानूनी ब्यावःथा हेदार् ूहरी िनयमावली, 2071, र सश  ूहरी 
िनयमावली 2072 मा ूहरी कमर्चारीलाई हनेु िवभागीय सजायमा सामान्य सजायका सम्वन्धमा 
िनजामती सेवा भन्दा केही फरक ब्यावःथा भए पिन िवशेष सजायको सन्दभर्मा भने िनजामती 
सेवाको   जःतै भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउने र 
भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन सजायलाइ नै 
रािखएको पाईन्छ110। 

सैिनक ऐन, २०६३ ले अपरािधक कायर्का कसूरह  र िवभागीय सजाय हनेु कसूर िवचमा 
कुनै िभ ता छु ाईएको पाइदैन ।केही सामान्य िकिसमका सजायह  िवभागीय कारवाहीको 
पमा ूमखु सेनानी भन्दा तलका अिधकृत पदीक र अन्य सैिनक कमर्चारीह  माऽलाई मािथल्लो 
अिधकृतले िवभागीय सजाय गन केही अपवादात्मक ब्यावःथा गरी बाँकी सवै िकिसमका सजायह  
सैिनक िवशेष अदालतबाट गन कानूनी ब्यावःथा रहेको पाइन्छ111।यसरी ूमखु सेनानी भन्दा 
मािथका पदािधकारीह लाई गिरने सवै िकिसमका सजायह  सैिनक िवशेष अदालतबाट नै हनेु 
ूमखु सेनानी  वा सो भन्दा तलका पदका अिधकृत पिदक तथा अन्य कमर्चारीह को समेत १ 
वषर् भन्दा बढी बढुवा रोक्का गन, दजार् घटाउने,  भिवंयमा सरकारी सेवाका िनिम  अयोग्य 
नठहिरने गरी हटाउने वा अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन,  १४ वषर् सम्म कैद सजाय गन, 
जन्मकैद गन सम्मका सवै सजायह  सैिनक अदालतबाट नै हनेु कानूनी ब्यवःथा रहेको 
पाइन्छ112। 

  यसरी सेवा कानूनका िविभ  ब्यावःथाह लाई हेदार् िवशेष सजाय भ ाले सैिनक ऐन 
बाहेकका िनजामती सेवा, ःवाःथ्य सेवा, संघीय संसद सेवा नेपाल ूहरी र सशःत ूहरीका 
सेवाको लािग भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन े गरी सेवाबाट हटाउने वा 

                                                            
108 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ र संघीय संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ८१ 
109 नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ७२   
110 ूहरी िनयमावली २०७१, िनयम १०९ र सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११० 
111 सैिनक ऐन, २०६३ दफा १०५ 
112 ऐ.दफा १०१ 
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भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन सजायलाई मािनएको 
देिखन्छ भने सैिनक ऐन २०६३ को सन्दभर्मा  िवशेष सजाय भ ाले भिवँयमा सरकारी सेवाको 
िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी हटाउने वा भिवंयमा सरकारी सेवाको  िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी 
बखार्ःत गन सजायको अितिरक्त १४ वषर् सम्म कैद (६ मिहना सम्म कैद देखी १४ वषर्  सम्म 
कैद) र जन्मकैद समेतलाई जनाउने देिखन्छ । अिधकृत दजार्को ब्यिक्तलाई कैद हनेु सजायको 
आदेश िदन ुअगावै भिवँयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगिर हटाउने वा अयोग्य 
ठहिरने गरी बखार्ःत गन सजाय गनुर् पन113 भ े कानूनी ब्यवःथा रहेकोले अिधकृत दजार्को 
सैिनकका सन्दभर्मा कैद सजायको ब्यावःथा सँगै सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गन सजाय जोिडएर 
रहेको हनु्छ भ े देिखन्छ ।तर अिधकृत बाहेक पदीक र अन्य सैिनक कमर्चारीह लाई सामान्य 
कसूरमा सैिनक अदालतबाट सेवाबाट बखार्ःत नगरी कैद सजाय माऽ तोक्न समेत सिकने 
देिखन्छ114 । 

 

  ख) िवशेष सजायको ूकारः 
िनजामती सेवा तफर्  (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) का कमर्चारीह  र सरुक्षा सेवा 
तफर्  नेपाल ूहरी र सशःत ूहरीका ूहरी कमर्चारीह लाई गिरने िवशेष सजाय दईु ूकारका हनेु 
कानूनी ब्यावःथा रहेको पाईन्छ115। 

अ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने ।  

आ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन । 

सैिनक ऐन २०६३ ले ःप  पमा सामान्य सजाय र िवशेष सजाय भनी सजायलाई विगर्करण 
गरेको पाइँदैन तथापी िनजामती सेवा र सरुक्षा सेवा अन्तगर्तका नेपाल ूहरी र सश  ूहरी 
सेवाका कमर्चारीलाई गिरने सजायको बिगर्करणलाई मध्यनगर गदार् सैिनक ऐन २०६३ ले सैिनक 
अिधकृत, पिदक र अन्य सैिनक कमर्चारीह लाई हनेु सजाय मध्ये िनम्न िलिखत सजायह लाई116 
िवशेष सजायको पमा मा  सिकने देिखन्छ । 

                                                            
113 ऐ. दफा १०२(३) 
114 ऐ दफा 120(२)(३) 
115 िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९(ख), नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ७२(ख) र 
ब्यावःथािपका संसद सिचवालय सम्विन्ध ऐन, २०६४ दफा ८१(ख), ूहरी िनयमावली, २०७१, िनयम 
१०९(ख), सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम ११० (ख)   

116 सैिनक ऐन, २०६३ दफा १०१ 



 90  
 

 

अ) जन्म कैद गन । 

आ) १४ वषर् सम्म कैद गन (कसूरको िकिसम र माऽा अनसुार ६ मिहना देिख १४ वषर् सम्म कैद) 
इ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी हटाउने वा । 

ई) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन । 

अिधकृत दजार्को सैिनकलाई कैद सजाय सँग सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन सजाय 
अन्येन्याौीत रहेको भ े देिखन्छ117तर कैद सजाय नगरी सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गन सजाय 
माऽ समेत गनर् सिकने भ े कानूनी ब्यावःथाको बनोटबाट विुझन्छ118। 
 

ग) िवशेष सजाय गन आधारह ः 
िनजामती सेवा, ःवाःथ्य सेवा, संघीय संसद सेवाका कमर्चारीह  साथै नेपाल ूहरी सेवा, 

सश  ूहरी सेवा र नेपाली सेनाका अिधकृत पदीक र अन्य कमर्चारीलाई िवशेष सजाय गदार् 
िलइने  आधारह  ूत्येक सेवामा केही न केही फरक रहेको देिखन्छ। यसको तलुनात्मक 
अध्ययन तलका िबिभ  ूकरणमा गिरएको छ । 

अ) भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने आधारह ः- 
  १) िनजामती कमर्चारी119  

अ) िनजामती कमर्चारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् 
नसकेमा 
आ) आचरण सम्वन्धी कुरा बरावर उल्ल न गरेमा । 

इ) कायार्लयको समयमा बरावर मादक पदाथर् सेवन गरेमा । 

ई) राजनीितमा भाग िलएमा । 

उ) आफ्नो पदको िजम्मेवारीको बरावर बेवाःता गरेमा । 

ऊ) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

ए) मनािसव कारण भई िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक बैदेिशक अध्ययन तािलम वा ॅमणमा 
गएको िनजामती कमर्चारी त्यःतो अध्ययन तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले 
तीस िदनिभऽ सम्विन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा 

                                                            
117 ऐ. दफा १०२(३) 
118 ऐ. दफा १०१ (२) (ञ) 
119 िनजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ६१(१) 
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िवदा माग गरेमा िवदा ःवीकृत गन अिधकारीले कमर्चारीको िवदा सि त भएमा सो िवदा 
ःवीकृत गनर् सिकने हनु्छ।तर त्यःतो कुनै िवदा सि त नरहेको अवःथामा मागबमोिजम पेँकी वा 
असाधारण िवदा ःवीकृत गनुर् नै पन भ  ेवाध्यात्मक अवःथा हनेु कानूनी व्यवःथा िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्यःतो पेँकी वा असाधारण िवदालाई कमर्चारीले कानूनी अिधकारको 
पमा दावी गनर् निमल्ने तथा िवदा ःवीकृत नगराई कायार्लयमा अिनि त कालसम्म अनपुिःथत 
रहेको अवःथामा िवभागीय सजाय गरी कानूनको ःथािपत ूिबयाबमोिजम सेवाबाट हटाएकोलाई 
अन्यथा भ  निमल्ने। कमर्चारीले िवदा ःवीकृत नगराई लामो अविधसम्म कायार्लय अनपुिःथत 
रहेको भनी अिख्तयारवालाबाट कानूनबमोिजम ःप ीकरण समेत माग गरी िनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोिजमको ूिबया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवःथामा 
कानूनबमोिजम भए गरेको कायर्बाट संिवधान र कानून ारा ूद  हक हनन ् भएको सम्झन 
निमल्ने120 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

अक  मु ामा  “आधार र कारण उल्लेख नभई भएको िनणर्यमा ःवेच्छाचािरता देिखन्छ भने 

त्यःतो िनणर्यमा िनणर्यकतार्को बदिनयतसमेत हनु सक्न ेहुँदा िनणर्य गनले कानूनबमोिजमको पयार्  
कारण र आधार खलुाई माऽ िनंकषर्मा पगु्न ुपन । 

चोरीको आरोपमा सजाय गन उ ेँयले सश  ूहरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ को 
खण्ड (ख)(१) बमोिजम भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  सामान्यतया अयोग्य नठहिरने गरी 
सश  ूहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणर्य ःवेच्छाचारी भई औिचत्यपूणर् नदेिखएकोले 
त्यसबाट संिवधानूद  िनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको हकमा आघात पन हुँदा सो िनणर्य 
कायम रहन सक्न ेनदेिखने121” भ े िस ान्त ूितपादन भयको पाइन्छ । 

 

  २) ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारी122  

        अ) लापरबाही वा बदिनयतले काम गरेमा, 
        आ)  कमर्चारीले आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा, 

इ) आचरण सम्वन्धी कुरा बरावर उल्लंघन गरेमा । 

ई) कायार्लयको समयमा बराबर मादक पदाथर्को सेवन गरेमा । 

उ) बरावर अनशुासनहीन काम गरेमा । 

                                                            
120 िशवूसाद चौधरी  िब   नापी िवभाग मीनभवन, काठमाड  समेत (ने.का.प २०६७ अ  ७ िनणर्य नं.८४१९) 
121 ू.ज.सिुनता नेपाली िव  म.प.के्ष. सश  ूहरी बल मखु्यालय सखुतसमेत (ने.का.प २०७६ अ  १ िनणर्य 
नं.१०१६६) 
122 नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४(१) 
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ऊ) राजनीितमा भाग िलएमा । 

ऋ) अनशुासन र आ ापालन नगरेको सम्वन्धमा दईु पटकभन्दा बढी निसहत पाएमा । 

ए)  िवदा ःवीकृत नगराई लगातार साठी िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

ऐ) पदःथापना भएको वा काज खटाईएको कायार्लयमा हािजर भई काम नगरेमा । 

ओ) अध्ययन तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ िनधार्िरत अविधभर सेवा नगरेमा । 

  
३) संघीय संसद सेवाका कमर्चारी123 

अ) कमर्चारीको अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा । 

आ) आचरण सम्वन्धी कुरा बरावर उल्घन गरेमा । 

इ) कायार्लयको समयमा बरावर लाग ुपदाथर् वा मादक पदार्थको सेवन गरेमा । 

ई) बरावर अनशुासनिहन काम गरेका । 

उ) राजनीितमा भाग िलएमा । 

ऊ) आफ्नो पदको िजम्मेवारीको बरावर वेवाःता गरेमा । 

ए) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार साठी िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा। 

उल्लेिखत आधारह को िव षेण गदार् िनजामती सेवामा लगातार ९० िदन सम्म आफ्नो 
कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने  
भ  ेआधार रहेकोमा ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवामा लगातार ६० िदनसम्म  भ  ेआधार 
उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यःतै मनािसव कारण भई िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक बैदेिशक 
अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा गएको िनजामती कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा 
अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले ३० िदन िभऽ सम्विन्धत कायार्लयमा हािजर नभएका सेवाबाट 
हटाउने भ े आधार संघीय संसद सेवाको कानूनमा रहेको पाइँदैन।अन्य आधारह  िनजामती सेवा 
र संघीय संसद सेवामा समान रहेको पाईन्छ भने ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीह लाई भिवंयमा 
सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने आधारह  िनजामती सेवा र संघीय संसद 
सेवाको भन्दा धेरै र िनकै फरक समेत रहेको पाइन्छ । 

 

४) ूहरी सेवाका कमर्चारी124 

अ) आफ्नो पदीय िजम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा . 

                                                            
123 संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ८४(१) 
124 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११३ 
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आ) आचरण सम्वन्धी कुराह  बरावर उल न गरेमा । 
इ) ूिटको समयमा बरावर मादक पदार्थ सेवन गरेमा । 

ई) बरावर अनशुासनहीन काम गरेमा  

उ) राजनीितमा भाग िलएमा । 

ऊ) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार पैतािलस िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

ए) नैितक पतन देिखने  बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय 
तोिकएमा । 

ऐ) अध्ययन िवदा पूरा गरी फिकर् ए पिछ िनयम ८६ मा उल्लेख भए बमोिजम अविधसम्म सेवा 
नगरेमा ।  

 
५) सश  ूहरी सेवाका कमर्चारी125 

अ)  अयोग्यताको कारणले आफ्नो िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा । 

आ) तािलममा खटाउँदा नगई वा बहाना बनाई वा तािलम अविधमा लापरवाही गरी आफ्नो     
ब्यावसाियक ान ूित उदािसनता तथा गैर िजम्मेवारीपन देखाएमा । 

इ) आचरण सम्वन्धी कुरा बरावर उल्ल न गरेमा । 

ई) उिदर्को पोशाक लगाई वा ूटीको समयमा मादक पदाथर् सेवन गरेमा । 

उ) सवर्साधारणको घरमा अनिधकृत पमा ूवेश गरेमा वा कुनै िकिसमले अनिुचत ब्यवहार 
गरेमा वा लटुपाट गरेमा । 

ऊ) बरावर अनशुासनहीन काम गरेमा । 

ए) राजनीितमा भाग िलएमा । 

ऐ) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार पन्ी िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

ओ) आफ्नो पदको िजम्मेवारी बरावर बेवाःता गरेमा । 

औ) नेपाल सरकार वा आफू कायर्रत संगठनको मान ूित ा एवं छिवमा आचँ परु ् याउने कुनै 
कायर् गरेमा । 

अं) मानव अिधकारको उल्ल न एवं लैि क िहंसा वा घरेल ु िहंसा हनेु कायर् गरेको भनी  
अदालतबाट कैदको सजाय भएमा । 

                                                            
125 सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ को ११३ 
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      पटक–पटक आफ्नो ूटीबाट आफूखशुी बािहर गई मादक पदाथर् सेवन गरी सश  
ूहरी बलको सांगठिनक अनशुासन, मयार्दा सश  ूहरी बल जःतो कठोर अनशुासनमा रही 
तहगत आदेश (Chain of command) बाट स ािलत र छिवमा आचँ परु ् याउने कायर् गनुर्का साथै 
आफूभन्दा मािथको कमाण्डरलाई हितयार सोझ्याई मानसम्मको धम्की समेत िदएको भ े कायर् 
िनःसन्देह पमा सश  ूहरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) को देहाय (ग)(घ)(ङ) र 
(ज) मा उल्लेख भएको कसूरजन्य कायर् भ े देिखने ।  

     कारवाही गनुर्पूवर् ूचिलत कानूनबमोिजमको सबै ूिबया पूरा गरी आधार र कारण समेत 
उल्लेख गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणर्य पूवार्महपूणर् वा ूाकृितक न्यायको 
िस ान्तिवपरीत नदेिखने126 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भयको छ। 

यसरी नेपाल ूहरी र सश  ूहरी सेवाका कमर्चारीह लाई भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग 
अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने केही आधारह  समान भए पिन केही आधारह  फरक 
फरक रहेका छन।्सश  ूहरी सेवाका तािलममा नजाने वा तािलममा लापरवाही, मादक पदाथर् 
सेवन, सवर्साधारणको घरमा अनिधकृत ूवेश, िवदा ःवीकृत नगराई अनपुिःथत जःता िवषयलाई 
सेवाबाट हटाउने आधारको पमा ूाथिमकताकासाथ रािखएको छ भने नेपाल ूहरी सेवामा 
फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको कुरालाई सश  ूहरी भन्दा बढी कडाईसाथ 
रािखएको देिखन्छ। 
  

६) नेपाली सेनाका अिधकृत पिदक र अन्य कमर्चारीह  

सैिनक ऐन, २०६३ ले कसूर सम्वन्धी सजाय र िवभागीय सजाय वा सामान्य र िवशेष सजाय 
भनी सजायलाई बेग्ला बेग्लै पमा बिगर्करण गरेको पाईदैन। सजायको गिम्भयर्ताको आधारमा 
जन्म कैद, १४ वषर् सम्म कैद वा भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरन ेगरी हटाउने वा 
भिवँयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन सम्मको सजायलाई िवशेष 
सजायको पमा मा  सिकने देिखन्छ।त्यसैगरी भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य 
नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने र अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन सजायका लािग 
बेग्ला बेग्लै कसूरको ब्यावःथा नगरी केवल आफ्नो ओहदा अनसुारको आचरण नगरेमा र संघ 
संःथा खोलेमा संचालन गरेमा वा त्यःतो गितिविधमा भाग िलएमा सेवाबाट बखार्ःत हनेु ब्यावःथा 
गरेको छ127।आफ्नो ओहदा अनसुारको आचरणह  के के हनु कतै उल्लेख नगरी अमूतर् कसूरमा 
                                                            
126 रामकुमार िसंह िव  पूवर् के्षऽीय सश  ूहरी बल मखु्यालय, बराह बािहनी, पकली  (ने.का.प. २०६८,  अ  
७ िनणर्य नं.८६४६) 
127 सैिनक ऐन २०६३, दफा १०१ (२) (ञ) 
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भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउने वा अयोग्य ठहिरने गरी 
सेवाबाट बखार्ःत गन जःता कठोर सजाय गनर् सिकने कानूनी ब्यावःथा आफैमा न्यायपूणर् 
होइनकी भ े देिखन्छ। 

 
आ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन आधारह  

१) िनजामती कमर्चारी128 

अ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा । 

आ) ॅ ाचार गरेमा । 

इ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएमा वा सो को लािग आवेदन िदएमा । 

ई) िनजामती सेवामा िनयकु्त हनेु वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता उमेर वा योग्यता ढाँटेको 
ूमािणत भएमा। 

२) ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारी129  
 अ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा । 

 आ) ॅ ाचार गरेमा । 

३) संघीय संसद सेवाका कमर्चारी130 

 अ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा । 

 आ) ॅ ाचार गरेमा । 

यसरी भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन आधारह  
ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारी र संघीय संसद सेवाका कमर्चारीह को भन्दा िनजामती सेवाका 
कमर्चारीका लािग बढी रहेको देिखन्छ । 

४) ूहरी सेवाका कमर्चारी131 
अ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा कसूरदार ठहिरएमा । 

आ) ॅ ाचार गरेको ूमािणत भएमा । 

इ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएमा वा त्यःतो अनमुित ूा  गनर्को लािग आवेदन िदएमा । 

                                                            
128 िनजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ६१(२) 
129 ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ७४(२)  
130 संघीय संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४, दफा ८४(२) 
131 ूहरी िनयमावली, २०७१  िनयम ११३(२) 
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ई) ूहरी कमर्चारीले ूहरी ऐन, 2012 ले उल्लेख गरेका ूहरी सम्वन्धी अपराध (कडा 
अपराधह ,  अन्य कडा अपराधह  र अ  अपराधह ) मा ूहरी िवशेष अदालतबाट दोषी 
ठहिरएमा।   

    बहिुवबाहलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरको कोटीमा राखेको नदेिखदा नैितक पतन 
देिखने फौजदारी कसूर हो भनी मा  िमल्ने नदेिखने132 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त 
ूितपादन भएको पाइन्छ।  

 
५) सश  ूहरी सेवाका कमर्चारी133 
अ) सश  ूहरीले सश  ूहरी सम्वन्धी अपराध गरेको ठहिरएमा वा त्यःतो अपराध गरी फरार 

रहेमा।  

आ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा । 

इ) ॅ ाचार गरेको ूमािणत भएमा। 

ई) ःथायी आवासीय अनमुित िलएमा वा त्यःतो अनमुित ूा  गनर्को लािग आवेदन िदएमा। 

उ) नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई तािलम, अध्ययन वा अन्य ूयोजनको लािग िवदेश गएकोमा 
त्यःतो तािलम अध्ययन वा कायर् समा ी भएपिछ ःवदेश िफतार् नभई गैर हािजर रहेमा । 

ऊ) अध्ययन िवदा वा तािलम कागमा जाने सश  ूहरी कमर्चारीले सो पूरा गरी फकर आएपिछ   
गनुर् पन अिनवायर् सेवा नगरेको        

यसरी तािलम अध्ययन वा अन्य ूयोजनका लािग िवदेश गएकोमा फकीर् नआएको वा फकीर् 
आएपिछ गनुर्पन अिनवायर् सेवा नगरेको अवःथामा समेत भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य 
ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन भ े नयाँ आधारह  सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ले 
गरेको देिखन्छ। 

 
६) नेपाली सेनाका अिधकृत पदीक र अन्य कमर्चारीह 134 लाई िवशेष सजाय हनेु आधारमाः  

क) जन्म कैद हनेु कसूरः 
अ) शऽ ुसम्वन्धी कसूर गरेमा135  

                                                            
132 नवराज थापा िव  ूहरी ूधान कायार्लय नक्शाल काठमाण्डौ (ने.का.प.2076 अंक 7 िन.नं. 10313) 
133 सश  ूहरी िनयमावली २०७२,  िनयम ११३(२)  
134 सैिनक ऐन, २०६३ दफा १०१(२) 
135 ऐ. दफा ३८ 
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आ) सैिनक िविोह (म्यूिनटी) कसूर गरेमा136 
इ) जंगी कारवाहीको आदेश जारी भएपिछ वा त्यःतो कारबाही शु  भए पिछ सेवा छाडी    

भागेमा137 

ख) १४ वषर्सम्म कैद हनेु कसूरः 
अ) शऽ ुसम्बन्धी अन्य कसूर गरेमा138 

आ) जंगी कारवाही िव को कसूर गरेमा139 
इ) सैिनक ऐन बमोिजम अिधकार ूा  कुनै िनकाय वा अिधकारीले वा आफू भन्दा 

मािथको अिधकृतले कामको िसलिसलामा मौिखक िलिखत संकेत वा अझ कुनै ूकारले 
िदएको कानूनी आ ा जानीजानी अटेर गरेमा140 

ई) जानी जानी िजम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसूर141 

    उ) जानी जानी सम्पती हानी नोक्सानी सम्विन्ध कसूर142 

    ऊ) जंगी कारवाहीमा लागकेो बखत आफ्नो कतर्ब्य पालना गरी रहेको आफु भन्दा 
मािथको कुनै अिधकृतलाई धम्की िदएमा वा हातपात गरेमा वा िनजउपर अपरािधक 
बल ूयोग गरेमा143 ।   

  ए) िकत वा झु ा ब्यहोरा सम्वन्धी कसूर गरेमा144  

ग) १० वषर् सम्म कैद हनेु कसूरः 
अ) जंगी कारवाहीमा नलागेको बखत आफु भन्दा मािथको अिधकृतलाई हातपात र धम्की 

सम्वन्धी कसूर गरेमा145 । 

आ) बाधा िवरोध र अपरािधक बल ूयोग सम्वन्धी कसूर146। 

                                                            
136 ऐ. दफा ३९  
137 ऐ. दफा ४२(१) (क) 
138 ऐ. दफा, ४० 
139 ऐ. दफा ४१ 

140 ऐ. दफा ४५(क) 
141 ऐ. दफा ४३ 
142 ऐ. दफा ४६ 
143 ऐ. दफा (४४((क)(ख) 
144 ऐ. दफा ४७ 
145 ऐ. दफा ४४ 
146 ऐ. दफा ४८ 
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इ) ठगी र करकाप सम्वन्धी147 

 ई) आफ्नो ूयोजनको िनिम  वा आफ्नो िजम्मा िलई राखेको हातहितयार, गोली ग ा सरसमान, 
ईिक्वप्मेन्ट, ज्यावल, ल ाकपडा वा अ  कुनै सरकारी मालबःत ु िलई भागेमा वा त्यसरी 
भगाउने काममा मितयार भएमा148 

उ) लागू औषध सेवन गरेमा149 

घ) ६ वषर्सम्म कैद हनेु कसूरः 
 अ) जंगी कारवाहीको आदेश जारी नभएको अवःथामा सेवा छाडी भागेमा150 

 आ) जंगी कारवाहीमा नलागेको वखत जंगी कारवाही िब को कसूर गरेमा151 

इ) सम्पित हानी नोक्सानी  सम्विन्ध कसूर152 

ई) लाग ुऔषध सेवन वा मादक पदाथर् बाहेकमा अनशुासन सम्वन्धी अन्य कसूर गरेमा153 

उ) अपरुो कागजात ूमािणत सम्विन्ध कुसर154, झु ा बयान वा िववरण सम्विन्ध कसूर155,  
ॅ ाचार र चोरी  सम्विन्ध कसूर156 

ङ) पाचँ वषर् सम्म कैद हनेु कसूरः- 
अ) आफूभन्दा मािथको अिधकृतको मयार्दा नराखी होच्याई बोलेमा वा िनजलाई अपमानजनक 

ब्यवहार गरेमा157 

आ) जंगी कारवाहीमा नलागेको बखत अिधकार ूा  कुनै िनकाय वा अिधकारीले वा आफुभन्दा 
मािथको अिधकृतले कामको िसलिशलामा मौिखक, िलिखत संकेत वा अ  कुनै ूकारले 
िदएको कानूनी आ ालाई जानीजानी अटेर गरेमा158 

                                                            
147 ऐ. दफा ४९ 
148 ऐ. दफा ५० 
149 ऐ. दफा ५१(क) 
150 ऐ. दफा ५१(क) 
151 ऐ. दफा ४३(१)(ख) 
152 ऐ. दफा ४१ 
153 ऐ. दफा ४६ 
154 ऐ. दफा ५२ खण्ड (क)(ख) (ग) (घ) (ङ) (च) वा ((छ) 
155 ऐ. दफा ५३ 
156 ऐ. दफा ५४ 
157 ऐ. दफा ६३ 
158 ऐ. दफा ४४(ग)  
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इ) आफ्नो ूयोगको िनिम  वा आफुले िजम्मा िलई राखेको हातहितयार, गोली ग ा, 
ईिक्वप्मेन्ट, सरसमान, ज्यावल, ल ाकपडा वा अ  कुनै सरकरी मालबःत ुहराएमा159 

 ई) आफुलाई ूदान गिरएका पदक वा िवभषुण िवगारेमा, नासेमा वा बेचिवखन गरेमा वा बन्धक 
राखेमा160 

उ)  ढाँटी-छली िनयिुक्त भएको कसूर गरेमा161 
ऊ)  िहरासतबाट भागेको कसूर162 

च) ३ वषर् सम्म कैद हनेु कसरुः- 
अ) सैिनक ऐन, २०६३ को के्षऽािधकार िभऽ पन कुनै ब्यािक्त सेवाछाडी भागेकोमा िनजलाई 

जानीजानी शरण िदएमा163 
आ) भगौडा भ े थाहा हुँदा हुँदै िनजलाई फाइदा म त वा सहयोग परु ् याउने कायर् गरेमा164 

इ) गयल सम्वन्धी कसूर गरेमा165 

ई) सैिनक अदालत सम्वन्धी कसूरः166 मनािसव कारण िवना साक्षी अनपुिःथत भएमा, सपथ िलन 
ईन्कार गरेमा, कुनै िलखत पेश गनर् िदइएको आदेशको अव ा गरेमा, सवालको जवाफ 
निदएमा, सैिनक अदालतको अपमान वा अवहेलना गरेमा आदेश कायार्न्वयनमा बेवाःता 
गरेमा। 

उ) गैर कानूनी तलव रोक्का सम्वन्धी कसूर167 

 

छ) २ वषर् सम्म हनेु कसूरः 
अ) भगौडा सम्वन्धी िनम्न िलिखत कसूरह  गरेमा168 

                                                            
159 ऐ. दफा ४५(क) 
160 ऐ. दफा ५१(ख) 
161 ऐ. दफा ५१(ग) 
162 ऐ. दफा ५५ 
163 ऐ. दफा ५६ 
164 ऐ. दफा ४२(ग) ऐ.दफा ४२ (ग) 
165 ऐ. दफा ४२(घ) 
166 ऐ. दफा ५८ 
167 ऐ. दफा ५९ 
168 ऐ. दफा ६० 
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 १) सेवा छाडी भागकेो वा भाग्न लागेको जानकारी पाएर पिन मािथल्लो अिधकृतलाई तु न्त 
सूचना निदएमा वा पबाउ गनुर् पन आफ्नो अिख्तयार बमोिजम पबाउ नगरेमा । 

२) भगौडालाई तदा खताका साथ खोजी गरी पबाउ नगरेमा । 

३) भगौडा भ े थाहा हुँदा हुँदै आवँयक कारवाही नगरेमा । 

४) ब्यारेक, क्याम्प वा क्वाटर छाडी भागमेा । 

आ) आफुभन्दा मािथको अिधकृतले िदएको सामान्य ःथानीय वा अ  िकिसमको आदेश पालना 
गनर् लापरवाही गरेमा169 

  इ) अिधकृत भन्दा तलको ब्यािक्तले जङगी कारवाही वा कतर्ब्य पालनाको समयमा मादक पदाथर् 
सेवन गरेमा170 

ई) थाहा नपाई आफ्नो िजम्मामा रहेको ब्यिक्त भागकेो कसूर171 

उ) अिनयिमत िगर ार वा थनुछेकको कसूर172 

ज) ६ मिहना सम्म कैद सजाय हनेु कसूरः- 
अ) अिधकृत भन्दा तलको ब्यािक्तले जङगी कारवाही र कतर्ब्य पालना बाहेक अन्य समयमा 

मादक पदाथर् सेवन गरेमा173 

झ) कसूरको उ ोग गरेमा वा सयुार्एमा हनेु सजाय174 

अ) जन्मकैद हनेु कसूरको उ ोग गरेमा १४ वषर् सम्म कैद । 

आ) अन्य कसूरको उ ोग गरेमा कैदको मािथल्लो हदको आधासम्म कैद। 

इ) कुनै कसूर गनर् सयुार्एकोमा सो कसूरलाई हनेु सजाय ब्यावःथाको कैद । 

ई) जन्मकैद हनेु कसूर गनर् सयुार्एको तर कसूर हनु नपाएकोमा १४ वषर् सम्म कैद । 

उ) अन्य कसूर गनर् सयुार्एको तर सो कसूर हनु नपाएकोमा सो कसूरमा हनेु कैदको मािथल्लो 
हदको आधासम्म कैद । 

 

                                                            
169 ऐ. दफा ४२(१)(ङ) (च)(छ)(ज) 
170 ऐ. दफा ४५ (ख) 
171 ऐ. दफा ५२(ज) 
172 ऐ. दफा ४३ 

173 ऐ. दफा ६१ 

174 ऐ. दफा १०१(२)(ठ)   
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ञ) सेवाबाट बखार्ःत हनेु कसूरः 
अ) आफ्नो ओहदा अनसुारको आचरण नगरेमा175 

आ) कुनै संघसंःथा खोलेमा, संचालन गरेमा वा त्यःतो गितिविधमा भाग िलएमा176   

अिधकृत दजार्को ब्यािक्तलाई कैदको सजाय को आदेश िदन ुअगावै भिवंयमा सरकारी सेवाको 
िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी हटाउने वा भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी 
बखार्त गन सजाय गनुर् पनछ177।   

सम्बिन्धत गणको गणपितका हैिसयतमा सेनाको पदमा कायर्रत अिधकृतबाट रक्तचन्दन जःतो 
जैिवक िविवधताको वःत ु संरक्षण गनुर्को स ा त्यःता वःत ु ओसारपसारको कायर्मा संलग्न 
कसूरदारलाई उन्मिुक्त िदने िहसाबले आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ ूवेश गरेका सवारी साधनलाई राॆोसगँ 
जाँच गनर् मातहतका रा सेवकलाई िनदशन िदनकुो स ा सहजै पार गनर् िदन ुभनी िनदशन िदन ु

सवु्यवःथा तथा सैिनक अनशुासन कायम राखेको र ओहदाअनसुारको आचरण गरेको भनी अथर् 
गनर् निमल्ने178 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भयको पाइन्छ।  

त्यसैगिर अक  मु ामा  सव च्च अदालतबाट “ सैिनक संगठनको कायर् ूकृित र यसको 
संगठनात्मक संरचनाको कारणले गैरसैिनकका हकमा कसूर र अनशुासनको दायरािभऽ नपन कायर् 
पिन सैिनकका हकमा सैिनक कसूर र अनशुासनको िवषय ब  सक्दछ । सैिनक संगठनमा 
कायर्रत व्यिक्तह  तथा समम सैिनक संगठनमािथ ूत्यक्ष वा परोक्ष पमा नकारात्मक असर पन 
िबयाकलापह लाई नै सैिनक अनशुासनिवपरीतका कायर्ह  मा ुपन। 

आफ्नो पदीय ूभावमा पारी अिफसर ःतरको सैिनकले सैिनक सेवािभऽको तल्लो तहको मिहला 
सैिनकसँग यौन सम्बन्ध राख्  नका िनिम्त िलएको सहमितलाई अनिुचत ूभावमा पारी िलएको 
सहमित भनी बझु्न ुपन हनु्छ । अनिुचत ूभावमाफर् त िलइएको सहमित ूपञ्  च (delusion) कै 
ःव प मान ् न ुपदर्छ।यःतोमा ःवतन्ऽ मनको ूयोग गरी जानेर वा बझेुर िदइएको सहमित मा  
सिकने। यःतो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा ूकृितको पमा हेिरन ुपन179 भ े िस ान्त 
ूितपादन भएको देिखन्छ। 

                                                            
175 ऐ. दफा ५२ (ज) 
176 ऐ. दफा ५२(झ) 
177 ऐ. दफा १०२(३) 
178 रामजी थापा  िव  नेपाली ज ी अ ा भिकालीसमेत ।(ने.का.प. २०७०, अ  ५ िनणर्य नं.९०१०)  
179 भपेुन्ि खड्का िव   नेपाली सेना, ज ी अ ा भिकाली,  समेत (ने.का.प. २०७६, अ  ८, िनणर्य नं. १०३४२)  
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 िवशेष सजाय गन र पनुरावदेन सु  ेिनकाय वा पदािधकारी 
१) िनजामती सेवा (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) मा िवशेष सजाय गन पदािधकारी  

क) िनजामती सेवा ऐन २०४९ अन्तगर्तका कमर्चारीह को लािग180 

अ) राजपऽाङिकत ूथम ौेणी र सो भन्दा मािथको पदमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीलाई 
नेपाल सरकार । 

आ) राजपऽाङिकत ि तीय र ततृीय ौेणीका िनजामती कमर्चारीलाई कायर्रत िनकायको िविश  
ौेणीको कमर्चारी । 

इ) राजपऽ अनंिकत िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय ूमखु वा 
राजपऽाङिकत कायार्लय ूमखु । 

ख) नेपाल ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीह को लािग181 

अ) एघारौ तह वा सो भन्दा मािथको तहको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई नेपाल सरकार 
मन्ऽी पिरषद । 

आ) छैट , सातौ, आठौ, नबौ, दशौ तहको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई मन्ऽालयको सिचव। 

इ) चौथो र पाचँौ तहमा कायर्रत कमर्चारीलाई िवभागीय ूमखु/कायार्लय ूमखु । 

ग) संसद सेवाका कमर्चारीह को लािग182 

अ) राजपऽाङिकत ूथम ौेणी र सो भन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई सिमित 
(सभामखुको सभापितत्वमा गिठत सिचवालय संचालन तथा ब्यवःथापन सिमित)  

आ) रा.प.ि तीय तथा ततृीय ौेणीका कमर्चारीलाई महासिचव । 

इ)  राजपऽ अनंङिकत कमर्चारीलाई सिचवालयको सिचव ।    
       कानूनले ःप  पमा अिख्तयारी िदएकोमा बाहेक कायार्लय ूमखुले माऽ गनर् पाउने 
कायर् र िनणर्यह  िनिम  भई काम गन कायार्लय ूमखुले ःवतः गनर् पाउने हनु्छ भ  
निमल्ने ।िवभागीय कारवाही र सजाय गनर् पाउनेलगायतका कायर् कानूनबमोिजम तोिकएका 
अिधकृत वा कायार्लय ूमखुले माऽ गनुर्पन हनु्छ । सो कायर् िनिम  भई काम गन सहायक 
कमर्चारीले गनर् िमल्ने हदैुन, गरे अिधकारिवहीन भइ बदरभागी हनेु 183 भनी सव च्च अदालतबाट 

                                                            
180 िनजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ६२ 
181 नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ७५ 
182 संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन, २६४ को दफा ८६ 
183 मो. मःुतकीम राइन िब  ूशासकीय अदालत समेत (ने.का.प. २०६९, अ  ६ िनणर्य नं. ८८४३) 
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िस ान्त ूितपादन भएको पाइन्छ।त्यसैगरी अक  “मु ामा ूशासकीय कानूनको आधारभतू 
िस ान्तअनसुार िवधाियकाले कानून ारा ःप पमा अिधकार निदएसम्म कुनै पिन िनकाय वा 
अिधकारीले कुनै काम गनर् सक्दैन र गरेमा पिन अिधकारक्षऽेात्मक ऽिुट हनु्छ । 

अिधकारक्षेऽसम्बन्धी िस ान्तको ूितकूल िनणर्य गरेमा त्यःतो िनणर्य बदरभागी हनु्छ भ े कानून 
र न्यायको सवर्मान्य िस ान्त रहेको छ । न्यायको मान्य िस ान्तअनसुार अिधकार नभएको 
व्यिक्तले अिधकारक्षेऽ महण गरी वा अिधकारक्षेऽ भए पिन अिधकारक्षेऽको सीमा नाघी कायर् 
गरेमा त्यःतो िनणर्य अमान्य र बदर हनेु184” (जनःवाःथ्य िनरीक्षक छैठ  तह लाइर् का.म.ु 
महािनदशकले  िवभागीय सजाय गरेको िवषयमा)  भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन 
भएको छ।  

२) िनजामती सेवा (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) मा पनुरावेदन सु  ेिनकाय वा पदािधकारी  
िनजामती सेवा, ःवाःथ्य सेवा र संसद सेवाका कमर्चारीह लाई गिरएको िवभागीय सजाय (िवशेष 
सजाय समेत) उपर ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ185 

 
३) सरुक्षा िनकाय सेवा तफर्  नेपाल ूहरी र सश  ूहरीका लािग िवशेष िवभागीय सजाय गन र 

पनुरावदेन सु  ेपदािधकारी :   

क) नेपाल ूहरीका लािग186 

   पद                            िवशेष िवभागीय सजाय गन            पनुरावेदन सु  े 

                                   पदािधकारी                     पदािधकारी 
अ) ूहरी कायार्लय सहयोगी          सम्विन्धत ूहरी नायव         सम्विन्धत ूहरी उपिरक्षक  
        उपिरक्षक                  ूहरी बिर  उपिरक्षक 

आ) ूहरी जवान/ूहरी हवल्दार      सम्विन्धत ूहरी उपिरक्षक       सम्विन्धत ूहरी 
                              वा सह-आयकु्त वा समादेशक    बिर  उपिरक्षक वा  

                                                        ूहरी नायव महािनरीक्षक 

इ) ूहरी सहायक निरक्षक          सम्विन्धत ूहरी नायव           सम्विन्धत ूहरी  
       महािनरीक्षक                 अितिरक्त महािनरीक्षक 

ई) ूहरी नायव िनरीक्षक            ूहरी महािनरीक्षक     सिचव, मन्ऽालय   

                                                            
184योगेन्ि िगरी  िव  ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय, रामशाहपथ, काठमाड  समेत (ने.का.प.२०७२, अ  ८ 
िनणर्य नं.९४५८) 
185 प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ दफा २(ग) र दफा ७ 
186 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११९  
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उ) ूहरी िनरीक्षक 

   ूहरी नायव उपिरक्षक          सिचव,  मन्ऽालय             नेपाल सरकार, मन्ऽी पिरषद  
   ूहरी उपिरक्षक   

ऊ) ूहरी बिर  उपिरक्षक            गहृ मन्ऽी                 नेपाल सरकार मन्ऽीपिरषद 

   ूहरी नायव महािनरीक्षक  

ए) ूहरी अितिरक्त महािनरीक्षक     नेपाल सरकार                 नपेाल सरकार मन्ऽीपिरषद  

   ूहरी महािनिरक्षक              मन्ऽी पिरषद  

 
ख) सश  ूहरीको लािग187 

 

    पद                           िवशेष िवभागीय सजाय िदने           पनुरावेदन सु  े 

                                   पदािधकारी                     पदािधकारी 
अ)  सश  ूहरी पिरचर          सम्विन्धत सश  ूहरी           सम्विन्धत सश  ूहरी 
    वा सो सरह                   नायव उपिरक्षक              उपिरक्षक वा 
                                                      सश  ूहरी विर  उपिरक्षक 

आ) शस  ूहरी जवान/           सम्विन्धत सशःत ूहरी       सम्विन्धत सशःत ूहरी   

    सश  ूहरी सहायक/           उपिरक्षक वा सश           नायव महािनिरक्षक 

    हवल्दार/सश  ूहरी हवल्दार/     ूहरी बिर  उपिरक्षक 

    सश  ूहरी बिर  हवल्दार  

इ) सश  ूहरी सहायक िनरीक्षक       सम्विन्धत सश              सश  ूहरी महािनिरक्षक 

                                  ूहरी नायव महािनरीक्षक 

ई) सश  ूहरी नायव िनरीक्षक/        सश  ूहरी महािनरीक्षक               सिचव मंऽालय                

   सश  ूहरी बिर  नायव िनरीक्षक   

उ) सश  ूहरी िनरीक्षक/              सिचव मन्ऽालय                      नेपाल सरकार  

सश  ूहिर नायव उपिरक्षक/ 

   सश  ूहरी उपिरक्षक 

ऊ) सश  ूहरी बिर  उपिरक्षक/        गहृ मन्ऽी                          नेपाल सकार  

                                                            
187 सश  ूहरी िनयमावली २०७२,  िनयम ११५ 
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   सश  ूहरी नायव महािनरीक्षक/ 

   सश  ूहरी अितिरक्त महािनिरक्षक 

ए) सश  ूहरी महािनिरक्षक     नेपाल सरकार     नेपाल सरकार  

 

कानूनले िनधार्रण गरेको म्यादिभऽ पनुरावेदन उपर कुनै पिन िनणर्य नगरी यथािःथितमा राख्न ेर िनणर्य 
भएको भए पनुरावेदकलाई जानकारी निदने कायर्लाई कानूनसम्मत मा  िमल्ने देिखदैँन।आफूसगँ ूा  
भएको पनुरावेदन पऽलाई समयमा नै िकनारा लगाउन ु पन दाियत्व सम्बिन्धत िनकायमा कायर्रत 

पदािधकारीमा रहेकै हनु्छ। पनुरावेदक कमर्चारीले जे जःतोसकैु  गल्ती गरेको भए पिन त्यसरी 
पनुरावेदन सु  ेतहमा रहने िजम्मेवार पदािधकारीले आफ्नो कतर्व्य सम्झेर आफूलाई ूा  अिधकार 
एवम ्कतर्व्यको ूयोग गरी आफ्नो दाियत्व पूरा गनुर्पन188 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन 
भएको छ। 

 

४) सरुक्षा िनकाय सेवा तफर्  सैिनक अिधकृत पदीक र अन्य दजार्का ब्यािक्तका लािग शु  मु ा हेन र 
पनुरावदेन सु  ेअदालत : 

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा १०५ मा ूमखु सेनानी वा सो भन्दा तल्लो दजार्का सैिनकलाई 
गन सामान्य िकिसमको िवभागीय कारवाही बाहेक सेना सम्विन्ध कसूरमा हनेु अन्य सामान्य तथा 
िवशेष सजायह  (ऐनले नै त्यसरी छुटयाएको भने छैन) िविभ  तहका सिनक अदालतबाट 
गिरन्छ। सैिनक ऐन २०६३ को के्षऽािधकार िभऽ नेपाली सेनामा िनयकु्त ब्यािक्तह , सेनाले 
काममा लगाएका वा सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैिनक ब्यािक्तह  र नेपाली सेनामा 
िनयकु्त हनु छािनएका ब्यािक्तह  पदर्छन189। सैिनक ऐनको क्षेऽािधकार िभऽ पन ब्यािक्तले गरेका 
दफा ३८ देिख दफा ६५ सम्मका कसूर (सेना सम्वन्धी कसूर) र सेना सेना िवचमा भएका अन्य 
कानून अन्तगर्तका कसूरह  मध्ये हत्या, बलत्कार, यातना र बेप ा बाहेकका कसूरह  िविभ  
तहका सैिनक अदालतबाट नै हेिरने ब्यावःथा रहेको छ।सैिनक सैिनक िवचमै भएका हत्या, 
बलत्कार, यातना र बेप ाका कसूरह  र सैिनकले गैरसैिनक उपर गरेका वा गैर सैिनक ूकृितका 
अन्य कानून अन्तगर्त गरेका कसूरह  भने सामान्य अदालतले हेन190 गिरन्छ। 

सेनासँग असम्बिन्धत िवषयमा वा कसूर सेना सेनाबीचमा नभएको अवःथामा वा सेनासँग 
असम्बिन्धत व्यिक्तले वा सैिनक नै भएपिन िडउटीमा नरहेको, िबदा गएको बेला सैिनक ब्यारेक 

                                                            
188 रिन्जत कामैत िव   पूवर्के्षऽीय ूहरी कायार्लय, रानी, िवराटनगर, मोरङ समेत (ने.का.प. २०७५, अ  ८ 
िनणर्य नं.१००८२) 
189 सैिनक ऐन, २०६३ दफा ३(१) 
190 ऐ. दफा ६६ 
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बािहर गरेका कसूरह लाई नागिरक ूविृ का कसूरह  (Civilian Offence) मािनन ु र सामान्य 
अदालतह ारा कारबाही गिरन ुसंिवधान सम्मत हनेु । 

 सेनाको संगठन, स ालन र सैिनक ूकृितको कायर्सगँ जोिडएको िवषयलाई सैिनक ऐनको 
के्षऽािधकारको िनधार्रक त वह  मानी सो देिखबाहेकको िवषयलाई सामान्य अदालतको 
के्षऽािधकारिभऽ रािखन ुपछर्।असैिनक ूकृितको कसूरह मा पिन सेनाको के्षऽािधकार कायम गिरन ु
लोकतन्ऽ, िविधको शासन, नागिरक ःवतन्ऽता एवं नागिरक शासनको सव च्चता ूितकूल हनेु191 
भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भएको पाइन्छ । 

     सैिनक ऐनको के्षऽािधकारिभऽ पन ब्यािक्तले उक्त ऐनले कसूरका पमा िकटान गरेका 
िवशेष सजाय ूकृितका कसूरह मा सजाय गन,  सदर गन वा दोहोर ् याइ हेन आदेश िदने र 
पनुरावेदन सु े िनकाय िनम्नानसुार रहेका छन ्। 

क) सजाय गन अदालत192 

अ) सवै तहका पदािधकारीलाई सवै िकिसमका सजाय हनेु मु ामा जनरल सैिनक अदालत र समरी 
जनरल सैिनक अदालत। 

आ) अिधकृत र पिदक दजार् बाहेक यस ऐनको क्षऽेािधकार िभऽ पन ब्यािक्तले बढीमा दईु वषर् 
सम्म कैदको सजाय हनेु कसूर गरेमा िडि क सैिनक अदालत । 

इ) अिधकृत र पिदक बाहेकका को मु ामा ूमखु सेनानी वा सो भन्दा माथीको दजार्काले अदालत 
बोलाएको भए एक वषर्  सम्म कैद सजाय हनेु मु ा र ूमखु सेनानी भन्दा तल्लो दजार्काले 
सैिनक अदालत बोलाएको भए ६ मिहना सम्म कैद सजाय हनेु मु ा समरी सैिनक अदालत । 

ई) ॅ ाचार र चोरी सम्वन्धी कसूरमा सैिनक िवशेष अदालत193 

ख) सदर गन वा दोहोर ् याइ हेनर्, आदेश िदने िनकायः 

अ) जनरल सैिनक अदालतको सजाय उपर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले अिधकार िदईएको 
अिधकारी । 

आ) समरी सैिनक अदालतको सजाय उपर सैिनक अदालत बोलाउने अिधकृतले वा िनजले 
मािथल्लो तहमा पेश गनुर् भ े आदेश िदईएकोमा मािथका अिधकृतले । 

                                                            
191 कृंणबहादरु मगर िव  उच्च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत ने.का.प.२०७५, अंक १०, िन.नं.१०१०८ 
192 ऐ .दफा ६७ 
193 ऐ. दफा ६२     
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इ) िडि क सैिनक अदालत को सजाय उपर जनरल सैिनक अदालत बोलाउने अिधकार ूा  
अिधकारी वा िनजबाट अिधकार ूा  अिधकारीले ।  

ग) पनुरावेदनः 
अ) जनरल सैिनक अदालत वा समरी जनरल सैिनक अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर 

35 िदन िभऽ सैिनक िवशेष अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । सैिनक िवशेष अदालतमा न्याय 
पिरषदको िसफािरसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षा 
मन्ऽालयको सिचव र ूाड िवभाकका ूमखु सदःय रहने छन194 । 

आ) त्यसैगरी िड क सैिनक अदालत र समरी सैिनक अदालतको फैसला वा अिन्तम आदेश उपर 
आदेश भएको ३५ िदन िभऽ ूाड िववाक माफर् त ूधान सेनापित समक्ष पनुरावेदन गनर् सिकने 
छ र सो पनुरावेदन सु  ूधान सेनापितले तोकेको सहायक रिथ अध्यक्ष, ूधान सेनापितले 
तोकेको महासेनानी सदँय र सम्विन्धत सैिनक अदालतमा संलग्न नरहेको ूाड िवभागको 
ूितिनिध सदःय रहेको पनुरावेदन सिमित रहने ब्यवःथा रहेको छ195 ।  

 

िवशेष सजाय गन कायर्िविध 

(१) िनजामती सेवा (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) का कमर्चारीह का लािग   

क) िनलम्वन गनः िवशेष सजायको सम्वन्धमा जाँचबझु गदार् िनम्न िलिखत अवःथा िव मान रहेको 
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले जाँचबझु समा  नहनु्जेल सम्म िनलम्वन गनर् 
सक्नछे196।  

अ)  ओहदाको काम  गनर् िददाँ झु ा सबतु ूमाण संकलन गनर् सक्ने वा आफू िव को 
सबतु ूमाण गायव गनर् सक्न ेसंभावना देिखएमा । 

आ)  िनलम्वन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हानी नोक्सानी हनेु सम्भावना 
देिखएमा । 

     िनलम्वन साधारणतया दईु मिहना भन्दा बढी गनुर् हदैुन । कुनै असाधारण अवःथा परी 
उक्त अविध िभऽ कारवाही  िकनारा नलगाउन सिकएमा अिख्तयारवालाको पूवर् ःवीकृत 
िलई एक मिहना सम्म िनलम्वनको अविध बढाउन सिकने छ । नैितक पतन देिखने 

                                                            
194 ऐ.  दफा ११९(१)(२)(३) 
195 ऐ.दफा 119(६)(७) 
196 िनजामती सेवा ऐन २०४९,दफा ६४, ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ७८, संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी 
ऐन दफा ८७ 
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फौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भई थिुनएको िनजामती कमर्चारी त्यसरी थिुनएको अविधभर 
ःवतः िनलम्वन भएको मािनने छ । 

ख) सफाइ पेश गन मौका िदन ुपनः कुनै िनजामती कमर्चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ 
कारवाही गनर् लािगएको कारण उल्लेख गरी सो कमर्चारीलाई उिचत म्याद िदई (किम्तमा १५ 
िदनको) सफाई पेश गन मौका िदन ुपन छ।मौका िदँदा िनजमाथी लगाईएको आरोप ःप  पले 
िकिटएको र ूत्यक अरोप कुन कुन कुरा वा कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ुपन। पेश 
हनु आएको सफाइलाई सम्विन्धत अिधकारीले गिम्भरतापूवर्क मनन गनुर् पन छ197। 

ग) िनम्न िलिखत कमर्चारीह  बाहेक िनजामती सेवा (संघीय संसद सेवा र ःवाःथ्य सेवा समेत) का 
कमर्चारीह लाई सफाईको सबतु िदने मनािसव मािफकको मनािसव मौका निदई िनजामती सेवाबाट 
हटाईने वा बखार्ःत गिरने छैन198.।  

अ) नैितक पतन देिखन फौदजारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 

आ) म्यादी पदमा बहाल रहेको । 

इ) भागी प ा नलागेको वा सम्पकर्  ःथािपत गनर् सम्भव नभएको ूया  आधार भएको । 

ई) ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 

  उ) ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ःवाःथ्य ब्यावसायीक पिरषदबाट नाम दतार् खारेज 
भएको  (ःवाःथ्य सेवाको हकमा माऽ)  

घ) िवभागीय जाचँबझु गराउन सक्नेः िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक 
ठहर ् याएमा ःवयं वा अन्य कुनै अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्नछे। जाचँ बझु गन 
अिधकृतलाई बयान गराउने िलखत ूमाणह  दािखला गराउने र साक्षीको नाममा समा॑ान जारी 
गन आदी िवषयमा अदालतलाई भए सरहको अिधकार रहने छ। सबतु ूमाण अिभयोग लागेको 
कमर्चारीको रोहवरमा बझु्न ुपन छ र त्यःतो कमर्चारीलाई साक्षीसँग िजरह गनर्, अिभयोग िव  
सवतु ूमाण दािखला गनर् मौका िदन ुपनछ। जाँचबझु सिकएपछी आदेश िदन पाउने अिधकारी 
समक्ष आफ्नो ठहरको साथै भएको सबतु ूमाण पिन दािखला गनुर् पनछ। तर सामान्य सजाय भई 
वा  भागी प ा नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव भएको िनजामती 
कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गदार् वा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट 
अपराधी ूमािणत भएकोलाई सोही आधारमा िवभागीय सजाय िदन ुपरेमा वा ॅ ाचारको आरोपमा 

                                                            
197 िनजामती सेवा ऐन २०४९, दफा ६६ (१), र िनजामती सेवा िनयमावली २०५०, िनयम ११०, ःवाःथ्य 

सेवा ऐन २०५३ दफा ८०(१), संघीय संसद सिचवालय सम्विन्ध ऐन दफा ८८(१), 
198 िनजामती सेवा ऐन २०४९,दफा 56, ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ६९, संघीय संसद सिचवालय सम्विन्ध 
ऐन दफा ७८ 
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अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गनुर् परेमा िवभागीय जाँचबझु गराई 
रहन ुपदन199।  

ङ) िवशेष सजायको आदेश िदन ुभन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर् पनः िवभागीय सजायको आदेश िदन ु
भन्दा पिहले त्यःतो आदेश िदन पाउने अिधकारीले सफाई पेश गनर् िदईएको म्याद िभऽ सफाई 
पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीलाई िदन 
लागकेो ूःतािवत सजाय िकन निदन ुभिन उिचत म्याद (३० िदनको) िदई ःप ीकरण माग गनुर् 
पनछ200।  

च) लोकसेवा आयोगमा परामशर् िलन ु पनः िनजामती कमर्चारीले िदएको सफाई वा ःप ीकरण 
सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुर् पन देिखएमा िवभागीय सजायको आदेश िदन 
पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी लोकसेवा आयोगमा परामशर् 
िलन ुपनछ201। लोकसेवा आयोगमा परामशर्को लागी लेखी पठाउदा तत्सम्वन्धमा ूःततु भएका 
सफाइ, ःपःटीकरण र सवतु ूमाण समेतको मूल्या न गरी सो आधारमा ठहर गनर् खोिजएको 
िवभागीय सजाय समेत ूःताव गरी सम्विन्धत मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोगको सिचव माफर् त 
सम्विन्धत सवै सक्कल कागजात सिहतको फायल संलग्न राखी पठाउन ु पदर्छ202। लोकसेवा 
आयोगले सेवासतर् सम्विन्ध ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको ूकृया पूरा भए नभएको हेरी ूकृया 
पूरा नभएको अवःथामा ूकृया पूरा गनर् लगाई आवँयक भएमा अिख्तयारवालासगँ अझ थप सबतु 
ूमाणह  समेत बझुी परामशर् िदईन ेछ203। 

छ) सजायको आदेशः िवभागीय सजायको िनणर्य गदार् सजाय िदन पाउने अिधकारीले सम्विन्धत 
कमर्चारीलाई सफाइ तथा ःप ीकरण पेश गनर् ूया  मौका ूदान भए नभएको सम्वन्धमा िवचार 
गरी िनज कमर्चारीबाट पेश भएको सफाई, ःपि करण तथा उपलब्ध सम्पूणर् सबतु ूमाणको 
संकुिचत मूल्या न गरी ःप  कारण खलुाई िनणर्य गनुर् पन छ । एउटा सजाय ूःताव गरी 
सफाई ःप ीकरण माग गरेपछी अक  सजाय िदन ेगरी िनणर्य गनुर् हुँदैन। तर कुनै कारण परी 
घटी बढी सजाय गनुर् परेमा पनुः सफाई र ःप ीकरण माग गन, पनुः लोकसेवा आयोगको परामशर् 

                                                            
199 िनजामती सेवा ऐन २०४९,दफा ६६(२), िनजामती सेवा िनयमावली २०५०.िनयम १०८ र १०९, ःवाःथ्य 

सेवा ऐन २०५३ दफा ८०(२),संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन दफा ८८(२) 
200 िनजामती सेवा ऐन २०४९,दफा ६७, ऐ.िनयमावली २०५०.िनयम ११०, ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा 

८१, संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन दफा ८९ 
201 िनजामती सेवा ऐन २०४९,दफा ६८, ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ८२, संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी 
ऐन दफा ९० 
202 िनजामती सेवा िनयमावली २०५०, िनयम १११, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ दफा ४१(६) 
203 लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ दफा ४२(४) 
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माग्ने कायर्िविध परुा गनुर् पदर्छ। िनणर्य िमित भन्दा पिहले देिखनै लाग ु हनेु गरी िनणर्य गनुर् 
हुँदैन।तर िवदा ःवीकृत नगराई कायार्लयमा अनपुिःथत रहेकोमा कारवाही गरी ९० िदन परुा 
भएको भोिलपल्ट देखी नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा वा ॅ ाचार कसूरमा अदालतबाट 
कसूरदार ठहिरएमा कसूरदार ठहर भएको िमितदेखी लागूहनेु गरी िनणर्य गनर् सिकने छ204 । 

सव च्च अदालतबाट “पदमकु्त गन सजाय गदार् कम्तीमा पिन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको 
सम्बन्धमा ःप ीकरण माग्नै पदर्छ । पदमकु्त गन सजाय गनर्सक्न ेन्याय पिरषद्को अिधकारअन्तगर्त 
सम्बिन्धत न्यायाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै ूदान नगरी, एउटा कसूरको िवषयमा ःप ीकरण सोधी 
अक कसूरमा पदमकु्त गनर् सक्ने अिधकारलाई सही मा  नसिकने”205 भनी िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ। 

ज) पनुरावदेनः  

िवभागीय सजाय को िनणर्य भएको सूचना वा जानकारी पाएको िमितले ३५ िदन िभऽ ूशासकीय 
अदालतमा पनुरावेदन गनुर् पन छ206। पनुरावेदन गदार् िनणर्य गन अिधकारी वा िनकाय माफर् त वा सोझै 
अदालत समक्ष पनुरावेदन गनर् सक्न ेछ207।  

  

(२) सरुक्षा सेवाका नेपाल ूहरी र सश  ूहरी कमर्चारीह लाई िवशेष सजाय गन कायर्िविधः 
 क) िनलम्वनः 
अ) अिभयोगको जाँचबझु गदार् सजाय िदने अिधकारीले जाँचबझु समा  नहनु्जेल बढीमा छ मिहना 

सम्म आधार र कारण खलुाई िनलम्वन गनर् सक्नेछ । तर त्यसका लािग िनम्न िलिखत 
अवःथा िव मान रहन ुपदर्छ208 । 

 १) िनलम्वन नगदार् झु ा ूमाण संकलन गनर् सक्ने वा आफू िव को सबतु ूमाण गायव वा न  
गनर् सक्न ेदेिखएमा । 

२) थप सरकारी हानी नोक्सानी हनेु देिखएमा । 

३) िनजलाई िनलम्वन नगरे संगठन िभऽका कमर्चारीह मा नैराँयता, उ ेजना आउने र जनमानसमा 
नकारात्मक असर पनर् सक्न ेवा संगठनकै ूित ामा आचँ आउन सक्न ेभएमा । 

                                                            
204 िनजामती सेवा िनयमावली २०५०, िनयम ११२ 
205 िचऽदेव जोशी िव   न्याय पिरष  सिचवालय समेत (ने.का.प. २०६९, अ  ७ िनणर्य नं. ८८५७) 
206 ूशासकीय अदालत ऐन २०७६, दफा १२ 
207 ऐ. दफा ११ 
208  ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(६) सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११६(१) 
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४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भै थनुामा रहेको वा साधारण तारेखमा छुटेकोमा बाहेक 
मु ाको अिन्तम िकनारा नभए सम्म ःवतः िनलम्वन रहने छ209 ।  

५) नेपाल ूहरीको सन्दभर्मा ूहरी ऐन २०१२ अन्तरगतको कसूरमा िगर ार भै थिुनएको वा 
त्यःतो आरोप लागकेो कमर्चारी साधारण तारेखमा छुटेको अवःथामा बाहेक मु ाको अिन्तम 
िकनारा नलागेसम्म ःवतः िनलम्वनमा रहने छ210। 

६) सश  ूहरीको सन्दभर्मा सश  ूहरी ऐन २०५८ अनसुार कैदको सजाय हनेु अपराधको 
अिभयोगमा मु ा दायर गन िनणर्य भएकोमा211। 

७) िनलम्वन गिरएका नेपाल ूहरी र सश  ूहरी उपरको िवभागीय कारवाही ६ मिहना िभऽमा 
गरी सक्न ु पनछ। सश  ूहरीको हकमा भने सो अविधमा कारवाही नसिकएमा 
अिख्तयारवालाको सहमित िलई ३ मिहनासम्म बढाउन सक्ने ब्यावःथा रहेको छ212 । 

ख)  सफाई पेश गन मौका िदन ुपनः 
अ) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले िवभागीय सजायको आदेश िदन ुभन्दा अिघ कारवाही 

गनर् लािगएको कारणको उल्लेख गरी उिचत म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदन ुपन 
र ूत्यक आरोप कुन कुन कुरा वा कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ुपन छ । पेश 
हनु आएको सफाईलाई सम्विन्धत अिधकारीले गिम्भयर्ता पूवर्क मनन गनुर् पनछ213 । 

आ) आवँयक ठानेमा ःवयं वा अन्य कुनै अिधकृत ारा जाँचबझु गराई िनजको राय ठहर सिहतको 
ूितवेदन िलन सक्न ेछ । जाँचबझु गन अिधकृत को अिधकार र कायर्िविध साथै िवभागीय 
जाँचबझु गराउन नपन अवःथा िनजामती सेवा िनयमावलीको ब्यावःथा अनसुारकै रहेको छ214 । 

इ) िवशेष सजायको आदेश िदन ुभन्दा पिहले सजाय ूःताव गन ब्यावःथा ूहरी ऐन िनयमावलीमा 
रहेको पाईदैन । तर सश  ूहरी िनयमावलीमा भने त्यःतो ब्यावःथा रहेकोमा सो ब्यवःथा 
िनजामती सेवा िनयमावलीको ब्यावःथा सरह नै रहेको देिखन्छ215 

                                                            
209 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(८) सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११६(३) 
210 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(८) 
211 सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११६(१) ूितवन्धात्मक बाक्याशं(क) 
212 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(५), सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११६(२) 
213 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(१), सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११८(१) 
214 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११५(३), सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ िनयम ११६(२) 
११९/१२० 
215 सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम १२१ 
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ई) नेपाल ूहरी र सश  ूहरी कमर्चारीह लाई िवभागीय सजाय गनुर्पूवर् लोकसेवा आयोगको 
परामशर् िलन ुपन ब्यावःथा रहेको छैन। 

उ) भागी प ा नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव भएको ूहरी 
कमर्चारीको सम्वन्धमा ूहरी सेवाबाट हटाउँदा वा वखार्ःत गदार् िवभागीय जाँचबझु गराउन ुपन 
छैन216 । ूहरी िनयमावली, २०७१ ले अनसुचुी-14 मा घरठेगाना वा सावर्जिनक ःथल वा 
गा.िव.स. को सूचना पाटीमा टाँस गन सूचनाको मचुलु्काको र ूितवेदनको नमनुा साथै सेवाबाट 
हटाउने वा बखार्ःत को कारवाही भै जाने म्याद सूचना (राि य दैिनक पिऽकामा ूकाशन गनर्) 
वा नमनुाको ब्यावःथा गरेको छ ।  

गोरखापऽमा ूकािशत गिरएको भिनएको सूचनामा हािजर हनु आउन ु भ सेम्मको ब्यहोरा उल्लेख 
गरेको देिखए पिन ूहरी सेवाबाट हटाउन ु पनसम्मको कानूनी अवःथा र आधार उल्लेख गरी 
ःप ीकरण सोिधएको नदेिखएकोले सनुवुाइको मौका निदई ूाकृितक न्यायको िस ान्तूितकूल हनेु 
गरी सेवाबाट हटाएको देिखने ।  

       िबदा नमागी वा ःवीकृत नगराई गैरहािजर रहने ूहरी कमर्चारीलाई ूहरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८४(छ) बमोिजम अिख्तयारवालाले हटाउन सक्ने देिखए पिन त्यसरी हटाउन ु पूवर् िनयम 
८९(२) बमोिजम आरोप िकटान गरी सजाय समेत ूःताव गरी ःप ीकरण सोध्न ु पन समेतका 
कायर्िविध अवलम्बन गनुर्पन 217 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भएको पाइन्छ । 

      त्यसैगिर अक  मु ामा “कानूननले नै अिख्तयारवालाले ूितवादको मौका निदई सजाय िदनपूुवर् 
नै ूितवादको मौका निदन ुपन कारण खोली पचार् खडा गरी राख्नपुन अिन माऽ सजाय गनुर्पन भनी 
अिनवायर् कायर्िविध तोकेकामा पिहले नै सजाय गन अिन माऽ ूितवादको मौका िदन नपन भनी पचार् 
खडा गिरएकोबाट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कारवाही कानून अनु प भएको देिखन 
नआउने”218भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भएको पाइन्छ। 
      अझ पिछल्लो मु ामा “भागी प ा नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् 
असम्भव भएको कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी िनणर्य गदार्को अवःथामा सफाई पेस गन मौका 

                                                            
216 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११५(२), सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम 120 
217 वीरबहादरु राउत अिहर िव  नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालय, िसंहदरवार काठमाड  समेत (ने.का.प. 
२०६८, अ  ८ िनणर्य नं.८६६३)  

218 िचर ीिव खरेल िव  ूहरी ूधान कायार्लय, नक्साल काठमाड समेत (ने.का.प. २०७२, अ  २ िनणर्य नं. 
९३७०) 
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िदन नपन भएमा सो कुराको छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पन”219 भनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त 
ूितपादन भएको देिखन्छ। 
ऊ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भै सकेको वा ूहरी ऐन २०१२ 

अन्तगर्तका कडा अपराधह  अन्य कडा अपराधह  र अ  अपराधह मा साथै सश  ूहरी ऐन 
२०५८ अन्गरतको कैदको ूहरी िवशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई कैदको सजाय पाएको कुनै 
ूहरी कमर्चारीलाई गनर् लागकेो सजायको बारेमा सचुना सम्म पगु्दछ । सफाई पेश गन मौका 
िदने वा जाँचबझु गनुर् गराउन पन छैन220 । 

ए) सजायको आदेश िदनःे- िवभागीय सजायको आदेश गदार् सम्विन्धत कमर्चारीलाई सफाई वा 
ःप ीकरण पेश गन ूया  मौका ूदान भए नभएको समेत िवचार गरी ितनले ःप ीकरण पेश 
गरेको भए सो र अन्य सम्पूणर् सबतु ूमाणको मूल्यांकन गरी ःप  कारण खलुाई िनणर्य गनुर् पन 
छ । सजाय गरेको कमर्चारी सम्पकर् मा नरहेमा सजायको आदेश िनजको पिरवारको सदःयलाई 
बझुाउन ुपन छ । पिरवारका सदँय नभेिटएमा वा बिुझ निलएमा घरठेगाना सावर्जिनक पमा 
ठोस गनुर् पन छ221 । 

ऐ) पचार् खडा गरी सेवाको अन्त्य गनर् सक्न ेअवःथा222 । 

१) पिरक्षण कालमा िनयिुक्त भएकोमा  िनयिुक्त सदर नहुँदै । 

२) करारमा िनयिुक्त भएकोमा करारनामा अविध भकु्तानी नहुँदै । 

३) म्यादी पदमा िनयिुक्त भएकोमा सो म्याद परुा नहुँदै । 

४) नेपाल सरकार ारा गिठत ःवीकृत िचिकत्सकको बोडर्ले शािररीक ि ले सेवामा बहाल रहन 
अनपुयूक्त ठहर ् याएका । 

ओ) सश  ूहरी िनयमावलीमा एक िकिसमको िवभागीय सजायको ूःताव गरी सफाई ःप ीकरण 
माग गरे पछी अक  िकिसमको िवभागीय सजाय िदन ेगरी िनणर्य गनर् नहनेु तर कुनै कारण परी 
घटी वा बढी िवशेष सजाय आदेश िदन ु भन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर् पन हािजर भएको 
आधारमा िवभागीय सजाय गदार् गैरहािजर भएको िमित देिख लाग ुहनेु गरी िनणर्य गनर् सिकने 

                                                            
219 ूमानन्द चौधरी  िव    िजल्ला ूहरी कायार्लय मोरङ, िवराटनगरसमेत  (ने.का.प. २०७५, अ  १ िनणर्य 
नं.९९३८) 
220 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११५(2), ूितबन्धात्मक बाक्याश, सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम 
१20(ग) 
221 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११6, सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम १23 
222 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११7 सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम १22 
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भ े ब्यवःथा सश  ूहरी िनयमावली २०७२ मा रहेको छ223।त्यःतो ब्यबःथा ूहरी ऐन 
िनयमावलीमा रहेको पाईदैन । तर पिन न्यायका सवर्मान्य िस ान्तमा आधािरत ूःततु 
ब्यावःथाह  जनुसकैु सेवाका कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गदार् समेत पालना गनुर् पन ूकृितका 
रहेका देिखन्छन ्। 

औ) पनुरावेदनको कायर्िविधः- पनुरावेदन सु े समक्ष अिधकारी समक्ष पनुरावेदन गनुर् पन, पनुरावेदन 
आफ्नै नामबाट िदन ुपन, उिचत र आदर सचुक भाषामा लेख्न ुपन, सफाईका सबतु ूमाणको 
अितिरक्त जनु आदेश िव  पनुरावेदन गिरएको हो सो आदेशको नक्कल िदन ुपन, पनुरावेदन 
सु े अिधकारीको कायार्लयमा वा आदेश िदने अिधकारी वा कायार्लय माफर् त पनुरावेदन िदन 
सक्ने224। 

 

३) सरुक्षा सेवा अन्तगर्त नेपाली सेनाको अिधकृत पिदय र अन्य कमर्चारीलाई सजाय गदार् सैिनक 
अदालतले अपनाउने कायर्िविधः 

क) मु ा सनुवाइको कायर्िविधः  

सैिनक अदालतको कायर्िविध अन्वेषणात्मक प तीको (Inquisitorial System) को हनेु भ  ेसैिनक 
ऐन २०६३ को ूावधानबाट देिखन्छ ।उक्त ऐनमा रहेको कमािण्ड  अिधकृतले सैिनक अदालत 
बोलाउने ूावधान225 ूत्येक सैिनक अदालतमा ूाडिववाकले खटाएको वा तोकेको ूाडअिधकृत 
ूाडिवबादको पमा रहने226 र अिभयकु्तले ूाड िववाकको ूितरक्षा शाखामा आफ्नो ूितरक्षाको 
लािग ूाड अिधकृत खटाई पाउन अनरुोध गन र िनजले अिभयकु्तको तफर् बाट ूितरक्षा गन227 
सैिनक अदालतका अध्यक्ष र सदःयकै हकमा िवरोध भए नभएको सम्वन्धमा अिभयूक्तलाई सोध्ने, 

िवशेष जनाएकोमा जनु सदःयको सम्वन्धमा िवरोध जनाएको हो सो सदःय बाहेक अदालतमा 
अन्य सदःयले िवरोध ःवीकार गन नगन िनणर्य गन, िवरोध ःवीकार भएकोमा नया ँ सदःय 
मकुरर हनेु पूनः िवरोधको ूकृया अपनाउने228 सैिनक अदालत बोलाउने अिधकृत वा सैिनक 
अदालतको अध्यक्ष, ूाडिववाक वा अिभयकु्तको कमािण्ड मा अिधकृतले सम्वन्  ब्यािक्तलाई कुनै 
िलखत वा अ  कुरा पेश गनर् वा साक्षी बक्न तोिकएको ठाँउ र समयमा उपिःथत हनु समा॑ान 

                                                            
223  सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम १23(२)(३) 
224 ूहरी िनयमावली २०७१ िनयम ११८ सश  ूहरी िनयमावली २०७२ िनयम १2६ 
225 सैिनक ऐन २०६३ दफा ७३ 
226 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८१(१) 
227 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८२(२) 
228 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८२ 



 115  
 

जारी गन229, अदालतबाट भएको ठहर वा सजायलाई पूनः सदर गराउन ु पन, सदर गन 
अिधकारीले सदर सजाय घटाउन वा कम सजाय तोक्न वा दोहोर ् याइ हेन आदेश िदन सक्ने230 
जःता ब्यावःथाले सैिनक अदालतको अपनाउने कायर्िविध सत्यप ा लगाउने ूकृयामा आधािरत छ 
भ े देिखन्छ साथै यो ूकृया सामान्य अदालती ूकृया भन्दा धेरै फरक (Unique) िकिसमको 
रहेको देिखन्छ । सैिनक अदालतले अपनाउने अन्य कायर्िविध िनम्नानसुार रहेको पाइन्छ । 

क) सैिनक अदालतको मकुाम नेपाल राज्य बािहर वा िभऽ जनसुकैु ःथानमा कायम गनर् सिकने र 
सामान्यतया इजलाश खलुा रहने231 । 

ख) िनयर्य बहमुतको आधारमा हनेु छ, मत बराबर भएमा अिभयकु्तको पक्षमा िनणर्य भएको 
मािनने  
छ । तर जनरल सैिनक अदालतबाट जन्मकैदको सजाय ठहर हनु दईु ितहाई मत 
आवँयक पन छ भने यसरी जनरल सैिनक अदालतबाट जन्मकैद ठहर हनु सवर्सम्वत हनु ु
पन छ । ूकृयाको सम्वन्धमा अध्यक्षले समथर्न गरेको राय मान्य हनेु छ232।  

ग) सैिनक अदालतबाट सजाय ठहर हुँदा सैिनक अदालतमा उपिःथत ूाडिववाक वा िनजको 
ूितिनिधत्वले आफ्नो छु ैराय ब्यक्त गनर् सक्ने छ । 

घ) अिभयकु्तको फौजदारी  न्यायको संरक्षण गिरने छ ूितरक्षाका ूमाणह  पेश गनर् उिचत 
मौका िदईन ेछ । 

ङ) सैिनक ऐन को क्षऽेािधकारको ब्यािक्तलाई सम्विन्धत कमािण्ड  अिधकृत माफर् त र अन्य 
ब्यिक्तलाई ूमखु िजल्ला अिधकारी माफर् त समा॑ान जारी गिरने छ233 . 

च) अन्य ब्यािक्तह को वकपऽ ूमखु िजल्ला अिधकारी माफर् त बन्द सवालबाट गनर् सिकने234  

छ) िविक्ष  अिभयकु्तको मु ा ःथगन गनर् सिकने िनजलाई पागलखाना वा अन्य सरुिक्षत ःथानमा 
थनुामा राख्न वा हािननोक्सानी परुयाउने अवःथा नभएमा छोड्न वा हकदारलाई समु्पन सिकने 
र ूितवादी गनर् सक्ने भ े देिखएमा पूनः परुप्क्ष गनर् सक्ने235 

 
 

                                                            
229 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८६(१) 
230 सैिनक ऐन २०६३ दफा पिरच्छेद-12 
231 सैिनक ऐन २०६३ दफा 79 
232 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८4 
233 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८6 
234 सैिनक ऐन २०६३ दफा ८7 
235 सैिनक ऐन २०६३ दफा 93,94,९५,९६ 
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ख पनुरावेदनको कायर्िविधः 
जनरल सैिनक अदालत र समरी जनरल सैिनक अदालतले गरेको फैसला उपर माऽ फैसला वा 
अिन्तम आदेश भएको िमितले ३५ िदन िभऽ सैिनक अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ236।िडि क 
सैिनक अदालत र समरी सैिनक अदालतले गरेको फैसला वा अिन्तम आदेश उपर आदेश ूा  
भएको िमितले ३५ िदन िभऽ ूाडिववाक माफर् त ूधान सेनापित समक्ष पनुरावेदन गनर् सिकनेछ। 
उक्त पनुरावेदन सु  ूधान सेनापितले तोकेको रिथको अध्यक्षतामा एउटा पनुरावेदन सिमित 
रहन्छ237। जनरल सैिनक अदालत, समरी सैिनक अदालत  र िडि क सैिनक अदालतको कैदको 
सजाय हनेु गरी गरेको फैसला ऐनलेनै तोकेको मािथल्लो अिधकारीबाट सदर गराउन ुपन कानूनी 
ब्यावःथाका सम्वन्धमा चचार् गिर सिकएको छ । त्यसैले सैिनक िवशेष अदालतमा जनरल सैिनक 
अदालत र समरी जनरल सैिनक अदालतको फैसला उपर मािथल्लो पदािधकारीले सदर वा कम 
सजाय वा घटाउने आदेश िदएपछी वा दोहोर ् याइर् हेन आदेश िदएकोमा अ  थप ूमाण बिुझ 
दोहोर ् याइर् हेरी कारवाही िकनारा गरे पछी माऽ सैिनक िवशेष अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने भ  े
देिखन्छ । 

यही सैिनक िवशेष अदालतलाई ॅ ाचार र चोरीमु ाका सम्वन्धमा भने शु  कारवाही र 
िकनारा गन अिधकार रहने छ र उक्त शु  कारवाही र िकनारा गरेको मु ाको पनुरावेदन 
सव च्च अदालतमा लाग्ने ब्यावःथा रहेको छ238 । 

 

६) िनंकषर् र सझुावः 
क) िनंकषर्ः िनजामती सेवाका कमर्चारीह  हनु वा ःवाःथ्य सेवा संघीय संसद सेवा वा सरुक्षा 

िनकाय अन्तरग्तका सेवाका कमर्चारीह  हनु वा अन्य कुनै सेवाका सरकारी कमर्चारी हनु 
ितनीह लाई भिवंयमा सरकारी सेवाका िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउने वा 
भिवःयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन सजाय गनुर् 
भनेको कठोर सजाय हो।आफुले बष देखी गद आएको सरकारी सेवाबाट बेदखल हनु ु
हो।अझ सैिनक ऐन अन्तरग्तको कारवाहीमा त सेवाबाट  हटाउनकुो अितिरक्त कैदको 

                                                            
236 सैिनक सैिनक ऐन २०६३ दफा ११९ 
237 सैिनक सैिनक ऐन २०६३ दफा ११९(६)(७) 
238 सैिनक सैिनक ऐन २०६३ दफा ६२ र दफा ११९(३)(४) 
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सजाय समेत सँगसँगै जोिडएर आउने अवःथा समेत रहन्छ । यःतो कठोर सजायका 
आधारह  कमर्चारीको कामको ूकृित, यःता संःथाले ूदान गन सेवा, कमर्चारीले पालन 
गनुर् पन आचरणको िविवधता समेतका आधारमा फरक फरक हनुलुाई ःवभािवक नै 
मािनन्छ।तर एकै ूकृितको काम गन, उःता उःतै सेवा ूदान गन र उःता उःतै 
आचरणको पालन गदार् हनेु िविभ  सरकारी सेवामा कायर्रत कमर्चारीह लाई िवशेष सजाय 
गन आधारह  फरक फरक हनेु गरी बनाइएको कानूनी ब्यवःथालाई त्यित राॆो ूयोग 
मा  सिकदैन। त्यसैगरी यित कठोर सजाय गन आधारह  ःप  र बोधगम्य हनु ु
पदर्छ।सजाय गन ब्यिक्तह ले आ-आफ्नै िकिसमले ब्याख्या गरी सजाय गनर् सिकने 
िकिसमको आधारह  िव मान रहन ु पिन राॆो होइन।मािथ उल्लेिखत दबैु अवःथाले 
संिवधानले ूत्याभतू गरेको समानताको हकलाई सम्मान गनर् सक्दैन । 

सावर्जिनक र सरकारी सेवाको पद लगनिशल, इमान्दार, कतर्ब्यिन  र नागिरकको 
सेवामा समिपर्त भै सम्पादन गनुर् पन पद हो भ ेमा कुनै ि िवधा छैन। सावर्जिनक वा 
सरकारी सेवामा कायर्रत कमर्चारीले काम कतर्ब्य आचरण तथा सेवाका शतर्ह को गिम्भर 
उल्लंघन गरेको आधारमा माऽ िवशेष सजाय गिरन्छ।िवशेष सजायको कारवाई गनर् 
अिख्तयार ूा  पदािधकारीले िवशेष सजायको कारबाही गदार् कानूनले िनरि्द  गरेका 
कायर्िविधगत ूकृयाह  नपरु ् याएको कारणले वा अिख्तयार नभएको अिधकारीले कारवाही 
गरेको कारणले कमर्चारीले बष पिछ मु ा िज े र काम नै नगरी वष  सम्मको तलव भ ा 
सिुवधाको ब्यायभार राज्यले बेहोन ुर् पन सयौ उदाहरणह  देिखएका छन ्। अिख्तयारूा  
अिधकारीले िनजले गरेको यःतो कायर् ूित कुनै जवाफदेही हनु ुनपन कानूनी ब्यवःथालाई 
समेत उिचत प ती मा  सिकदैन ।   

ख) सझुावः  

उपरोक्त िवबेिचत आधारह बाट िनजामती सेवा (ःवाःथ्य सेवा र संघीय संसद सेवा समेत) र 
सरुक्षा िनकायसँग सम्विन्धत सेवाको िवशेष सजाय सम्वन्धी कानूनी ब्यवःथा र काम 
कारवाहीमा िनम्न बमोिजमको सधुार गनुर्पन देिखएकोले िनम्न बमोिजमको सझुावह  उल्लेख 
गिरएको छ । 

अ) िनजामती सेवा ऐन २०४९ ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३, संघीय संसद सिचवालय सम्वन्धी ऐन 
२०६४ मा रहेका कमर्चारीह लाई भिवंयमा सरकारी सेवाका िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी 
हटाउने वा अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन आधारह मा एक पता हनु ुपन । 

आ) ूहरी ऐन, २०१२ र ूहरी िनयमावली २०७१ तथा सश  ूहरी ऐन, २०५८ र सश  
ूहरी िनयमावली, २०७२ मा रहेका ूहरी तथा सश  ूहरीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाका 
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िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी हटाउने वा अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन आधारह मा 
समेत एक पता हनु ुपन ।  

इ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी हटाउने र भिवंयमा सरकारी 
सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गन सजायको वीचमा सजायको गािम्भयर्ता र 
सजाय पाउने ब्यिक्तलाई पन दरुगामी ूभावको आधारमा धेरै ठुलो अन्तर रहेको  
छ । सैिनक ऐन, २०६३ ले उल्लेिखत दईु िकिसमका सजाय हनेु आधारह लाई बेग्ला 
बेग्लै पमा नछु ाई ओहदा अनसुारको आचरण नगरेमा र संघ संःथा खोलेमा, संचालन 
गरेमा वा त्यःतो गितिविधमा भाग िलएमा भ े आधारह लाई उल्लेिखत दवैु िकिसमका 
सजाय हनेु आधारको  पमा उल्लेख गिरएको हुँदा यःता ूावधानलाई संशोधन गरी िभ ा 
िभ ै सजायका लािग िभ ा िभ ै आधारह  उल्लेख हनु ुउपयकु्त हनेु । 

ई) सैिनक ऐन,२०६३ मा सेवाबाट बखार्ःत गन एउटा आधारमा ओहदा अनसुारको आचरण 
नगरेमा भ  ेउल्लेख भएको पाइन्छ । सैिनक ऐन, २०६३ मा वा यस अन्तरगत बनकेा 
कुनै पिन िनयमावलीमा सैिनकको ूत्येक ओहदाको यःतो यःतो आचरण हनु ु पदर्छ भ  े
तोिकएको पाइँदैन। यःतो अःप  र ब्यिक्त िपच्छे बेग्ला बेग्लै ब्याख्या गनर् सिकने आधारमा 
सेवाबाट बखार्ःत गन जःतो कठोर सजाय िदन ु न्यायपूणर् नहनेु हुँदा कानूनमा नै ओहदा 
अनसुारको आचरण उल्लेख गनुर् आवँयक देिखन्छ ।  

उ) ूकृया नपरु ् याइ िवशेष सजाय गरेको वा अिधकार नै नभएको पदािधकारीले िवशेष सजाय 
गरेको कारणबाट िवशेष सजाय पाएको कमर्चारीले अदालतबाट मु ा िजती पनुरब्हाली 
भएमा त्यसरी िवशेष सजाय गन पदािधकारीलाई िवभागीय सजायको साथ साथै पनुरब्हाली 
हुँदा कमर्चारीलाई भकु्तानी गनुर् परेको रकमको किम्तमा ५0% रकम समेत असलु उपर गन 
कानूनी ब्यवःथाको आवँयक रहेको देिखन्छ ।  
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कमर्चारीको िवभागीय कारबाहीका  
सम्बन्धमा सव च्च अदालतको ि कोण 

- सोमकान्ता भण्डारी  

 

१. िवभागीय कारबाहीमा ूिबयागत ऽिुट भई बदर भएका िवषयह  

१. िनजामती सेवाको अिधकृतःतरको पदमा कायर्रत कमर्चारी ९० िदन भन्दा बढी लगातार 
गैरहािजर भएकोमा त्यसको झण्डै दईु वषर्पिछ िवभागीय कारबाही ूारम्भ गिरयो । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को खण्ड (छ) को व्यवःथा बमोिजम िबदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहनेलाई भिवंयमा सरकारी सेवाको 
िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउन सिकने व्यवःथा रहेको छ । ऐनको दफा ६६ 
बमोिजम सफाइ पेश गनर् मौका िदइएकोमा िनजले तोिकएको म्याद िभऽ सफाइ नै पेश गरेनन ्। 
दफा ६८ बमोिजम लोक सेवा आयोगबाट राय समेत ूा  भयो । सबै ूिबया पूरा गरी 
िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधार र कारण 
सिहत सजाय ूःताव गरी ऐनको दफा ६७ बमोिजम गोरखापऽ दैिनकमा सूचना ूकािशत गरी 
पन्ी िदन िभऽ ःप ीकरण पेश गनर् सूचना िनकाली ःप ीकरण माग गिरयो । सो सूचना 
बमोिजम िनजले ःप ीकरण पेश गरेनन ्। िनजलाई भिवंयमा अयोग्य नठहिरने गरी अवकाश 
िदने गरी िवभागीय कारबाही गिरयो ।  

दईु वषर् भन्दा बढी लामो समय देिख गैरहािजर भएका, सफाइको अवसर िदँदा म्याद िभऽ 
सफाइ पेश नगरेका, ःप ीकरण समेत पेश नगरेका ती अिधकृत कमर्चारी आफुलाई भएको 
िवभागीय कारबाही उपर ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन गरे । िनजलाई दफा ६७ बमोिजम 
माग गिरएको ःप ीकरणको सूचनामा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११० 
बमोिजम तीस िदनको समय िदन ुपनमा पन्ी िदनको म्याद माऽ िदइएको िथयो । ूशासकीय 
अदालतले सोही आधारमा िनज उपरको िवभागीय कारबाही ऽिुटपूणर् भएको भनी िवभागीय 
कारबाहीको िनणर्य बदर ग¥यो । िनजलाई पनुः ूिबया पूरा गरी िवभागीय कारबाही गनर् दोहोरो 
खतराको िस ान्तले रोक्यो । यसबाट एउटा सूचना िनकाल्दा गरेको ऽिुटका कारण िवभागीय 
कारबाही हनेु पयार्  आधार र अवःथा हुँदाहुँदै कारबाही हनु सकेन । 

२. िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि हमु्लामा पदािधकार भएका रौतहटका ःवाःथ्य सेवाका 
कमर्चारी २०६१।०८।०३ देिख गैरहािजर भए । २०६१।१०।०३ मा असाधारण िवदा माग 
गरी िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदन उपर कुनै िनणर्य पिन भएन । २०६१।१२।३० मा 
अनपुिःथत हनुाको कारण सोधी िनवेदकसँग सफाइ माग गिरयो । घरायासी कारणले अनपुिःथत 
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भएको भनी कमर्चारीले सफाइ पेश गरे । २०६१।०८।०३ देिख नै िवना सूचना गैरहािजर 
भएका र गैरहािजर हनु ुपनार्को कारण उपयकु्त िदननसकेका कमर्चारीलाई २०६२।०३।३१ मा 
पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुभनी सूचना िदइयो । सो सूचना अनसुार िनज 
हािजर हनु गएनन ्। कायार्लयमा हािजर हनु गएको नपाइएकोले पनुः कारणसिहतको सफाइ पेश 
गनर् िनवेदकको घर ठेगानामा पऽ पठाइयो । कुनै जवाफ कमर्चारीले पठाएनन ् । नेपाल 
ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० बमोिजम सफाइ पेश गन मौका िदनलाई 
२०६२।०४।२५ मा गोरखापऽ दैिनकमा सूचना ूकािशत गरी ःप ीकरण मािगयो । सो 
सूचना बमोिजम िनजले कुनै जवाफ िदएनन ्। २०६३।०१।१८ मा गैरहािजर भएको िमित 
देिख लागू हनेु गरी सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय कारबाही 
भयो ।  

नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६क को उपदफा (२) मा साठी िदन भन्दा बढी 
गैरहािजर भएमा िवभागीय कारबाही गनर् सिकने व्यवःथा भएकोमा यी कमर्चारीलाई घरायासी 
कारणले अनपुिःथत भएको भनी उल्लेख गरी सफाइ पेश गरेकोमा गैरहािजर भएको सात मिहना 
पिछ पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुभनी सूचना िदइयो । कमर्चारीले समयमै 
पेश गरेको असाधारण िवदाको िनवेदनमा कुनै कारबाही पिन भएन । २०६२।०३।३१ हािजर 
हनु जान ु भनी सूचना िदएकोमा िवभागीय कारबाही गदार् सु  गैरहािजर भएको िमित 
२०६१।०८।०३ देिख लागू हनेु गरी अवकाश िदने गरी िवभागीय कारबाही गन िनणर्य िटप्पणी 
उठाई गिरयो । सो िवभागीय कारबाहीको िनणर्य उपर कमर्चारीले ूशासकीय अदालतमा 
पनुरावेदन िदए । सो अदालतले िवभागीय कारबाहीको िनणर्य सदर गय  । सजाय पाउने 
कमर्चारीले सो फैसला खारेजको माग गरी सव च्च अदालतमा िरट िनवेदन िदए ।  

सव च्च अदालतले िनणर्य भएको िमित भन्दा पिहले देिख लागू हनेु गरी िवभागीय कारबाहीको 
िनणर्य गनुर् हुँदैन । एक पटक सफाइ पेश गन मौका िदई सफाइ पेश गरी हािजर हनु जान ु
भनेकोमा पनुः सोही िवषयमा िवभागीय कारबाही गनुर् एउटै कसूरमा दोहोरो कारबाही गनर् 
िमल्दैन। गोरखापऽमा सूचना िनकाली सफाइ पेश गनर् सूचना िदएको सम्बन्धमा ःवाःथ्य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम १०३ को उपिनयम (१) मा “ ...ऐनको दफा ८० को उपदफा 
(१) बमोिजम सफाइ पेश गनर् लेिखएको पऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बझुाउन ुपनछ” भ  ेकाननुी 
व्यवःथा रहेकोमा कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गनुर् पूवर् अिख्तयारवालाले सफाइ पेश गनर्का 
लािग मौका पाएको हनु ुपछर् भ  ेतथ्य अनमुानको भरमा नभई वःतगुत र शंकारिहत तवरले 
सिुनि त गिरन ु पछर् । कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने जःतो गम्भीर ूकृितको सजाय गदार् 
अिख्तयावालाले ऽिुटरिहत तिरकाले उिचत र पयार्  कारण खलुाई कानूनले तोकेको बाध्यात्मक 
कायर्िविध पूरा गरी गनुर् पदर्छ भन्दै कमर्चारीलाई भएको िवभागीय कारबाही बदर ग¥यो । 
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२०६१।०८।०३ देिख गैरहािजर भएका कमर्चारी उपर भएको िवभागीय कारबाही उपर 
ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन परेको र सो अदालतको फैसला उपर सवार्◌ेच्च अदालतमा िरट 
िनवेदन परी हुँदा २०७६ असार १० गते फैसला अिन्तम आदेश हुँदा कमर्चारीलाई पनुः बहार 
गरी नोकरीबाट हटाएको िमित देिख पनुबर्हाली भएको िमितसम्म िनजले कानून बमोिजम पाउने 
पािरौिमक तथा सिुवधा िदन ु िदलाउन ु भ े भएको देिखन्छ । झण्डै पन्ी वषर्पिछ एउटा 
कमर्चारीलाई भएको िवभागीय कारबाही बदर भई सो ूिबया टंुगोमा पगेुको अवःथा छ । साथै 
पन्ी वषर्को तलब भ ा लगायतका सिुवधा पदीय िजम्मेवारीमा बसी कामै नगरेका कमर्चारीलाई 
राज्यबाट उपलब्ध गराउन पन अवःथा भयो । 

३. सेवा सम्बन्धी ूायः सबै कानूनमा बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा िवशेष सजाय िदन 
सिकने व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । यही आरोप लगाई भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य 
नठहिरने गरी कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाइयो । िनणर्य पचार्मा बराबर अनशुासनहीन काम गरेको 
भनी उल्लेख गरे पिन कित पटक र किहले किहले अनाुशासनहीन काम गरेको र त्यसमा के 
कःतो कारबाही भएको िथयो भ े उल्लेख गरेको देिखँदैन । यस अवःथामा िनणर्य पचार्मा 
उल्लेख गरे पिन िमिसलबाट सो पिु  नहनेु, सचेत गराएको वा चेतावती िदएको समेत अिभलेखबाट 
देिखदैँन । यःतो अवःथामा कानूनमा उल्लेख भए बमोिजम “बराबर” अनशुासनहीन काम गरेको 
भ े नदेिखएको आधारमा कमर्चारीलाई भएको िवभागीय कारबाही बदर भएका छन ् । यस 
ूकृितका िरट िनवेदनमा इजलासबाट बराबर भ े कसरी देिखन्छ पिु  गनुर्होस ्भन्दा ःप  जवाफ 
िदन नसिकएको अवःथा छ । 

४. नेपाल ूहरीमा कायर्रत कमर्चारीलाई २०६६।१२।६६ मा बहिुववाहको कसूरमा एक 
वषर् कैद र पच्चीस हजार पया जिरवाना हनेु गरी भयो । िनजलाई ूहरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८६ को खण्ड (घ) को कसूरमा ऐ. िनयम ८४ को खण्ड (ज) बमोिजम 
२०६६।१२।६६ बाट लागू हनेु गरी २०६७।०१।२२ मा बहिुववाहको कसूर ठहर भई 
सजाय पाएको र सो नैितक पतन देिखने कसूर भएको भन्दै िनजलाई अयोग्य ठहिरने गरी 
सेवाबाट बखार्ःत गिरयो । िनयम ९३ बमोिजम गिरएको पनुरावेदनमा महािनरीक्षकबाट सदर 
भयो । बहिुववाह कसूर नैितक पतन देिखने कसूर नभएको हुँदा सनुवुाइको मौका समेत निदई 
सेवाबाट बखार्ःत गन िनणर्य गैरकानूनी भनी सवार्◌ेच्च अदालतमा ती ूहरी कमर्चारीले िरट 
िनवेदन िदए । सव च्च अदालतले बहिुववाह नैितक पतन देिखने कसूर नभएको र िनवेदकलाई 
ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ बमोिजमको ूिबया पूरा नगरी उपल्लो हदको सजाय 
गिरएको ऽिुटपूणर् रहेको भनी २०७६।०५।१५ मा अिन्तम आदेश भयो । सो आदेशमा 
िनवेदकलाई सनुवाइको मौका िदई िनज उपर बहिुववाहको कसूर ठहर भएको सन्दभर्मा अब के 
कुन सजाय गनुर् पन हो ? पनुः हेरी कानून बमोिजमको ूिबया अपनाई न्याियक मनको ूयोग 
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गरी िनणर्य गनुर् भनी आदेश जारी भयो । यस िरट िनवेदनमा भएको आदेशबाट अदालतले 
िवभागीय कारबाही कानून ूिबया पूरा नगरेकोमा बदर गद आएकोमा पनुः ूिबया पूरा गरी 
िनणर्य गनुर् भनी आदेश गरेको देिखन्छ । साथै अदालतको आदेश बमोिजम िवभागीय कारबाही 
भएको झण्डै दस वषर् पिछ पनुः ूिबया पूरा गरी िवभागीय कारबाही गनुर् पन अवःथा भयो । 
यस अविधसम्मको तलब भ ा, सिुवधा लगायतका िवषय कसरी सलु्झाउने थप अन्यौलता 
देिखन्छ।  

िवभागीय कारबाहीका मािथ उल्लेख गिरएका मु ाह  ूितिनिध मु ा माऽ हनु ् । यस 
ूकृितका र यी बाहेक कानूनले बाध्यात्मक पालना गनुर् पन कायर्िविध पूरा नगरी वा अनपुाितक 
नभएका िवभागीय कारबाही लामो समय पिछ अदालतबाट बदर हनेु गरेको देिखएको छ । यसले 
एकाितर अनशुासन र आचरण उल्लंघन गन कमर्चारीले सजाय पाउन सकेका छैनन,् अक ितर 
लामो समय पिछ िवभागीय कारबाही बदर हुँदा िनजले पाउने सेवा सिुवधा राज्यले व्यहोन ुर् पन 
अवःथा देिखएको छ । िवभागीय कारबाही गदार् बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन कानून पालना 
नगदार् समःया बढी रहेको देिखन्छ । कारबाहीको ूिबयामा ऽिुटपूणर् तिरकाले सजाय गन 
पदािधकारीलाई उ रदाियत्व बनाउन नसक्दा समेत िवभागीय कारबाहीमा पटक पटक एकै 
ूकृितका ऽिुटह  हनेु अवःथा समेत देिखएको छ ।  

 
२. िवषय ूवेश  

आधिुनक समयमा संगठन वा राज्य संचालनका लािग कमर्चारी अत्यावँयक मािनन्छ । 
संगठनमा उपलब्ध ॐोतलाई संचालन गन महत्वपूणर् ॐोत नै कमर्चारी भएको हुँदा यसको महत्व 
बढी नै रहेको छ । कमर्चारीको सक्षमता, सबलताले समम संगठनको उपलिब्ध मापन गिरएको 
हनु्छ । कमर्चारीलाई अनशुािसत, मयार्िदत बनाउन अनशुासन आवँयक तत्व हो । कमर्चारीलाई 
पेशागत मयार्दामा राख्न, अिधकतम उपलिब्ध हािसल गनर् दण्डहीनताको अन्त्यका लािग हरेक 
संगठनमा कमर्चारीसँग सम्बिन्धत आचरणका िनयम हनु्छन ् । ती िनयमको उल्लंघन भएमा 
िनि त ूिबया पूरा गरी िनधार्िरत सजाय गन गिरन्छ । संगठन वा सरकारका काम 
कारबाहीह मा िनंपक्षता, उ रदाियत्व, पारदिशर्ता र सदाचािरताको अनशुासनका िनयमको 
आवँयकता पदर्छ । अनशुासनका िनयम उल्लघंन भएमा त्यःता कमर्चारीलाई िवभागीय 
कारवाही गिरन्छ । यसकारण अनशुासन र िवभागीय कारवाही अन्तरसम्बिन्धत रहेका हनु्छन ्। 
त्यसकारण िवभागीय कारबाही हरेक संगठनका लािग कमर्चारीलाई अनशुासनात्मक पमा 
संचालन गन एक अिभ  उपाय हो । पेशागत अवःथा, संगठनको कायर् ूकृित अनसुार ूत्येक 
संगठन वा िनकायमा िवभागीय कारबाहीका ःव पह  अलग अलग हनु्छन ्।  



 123  
 

नेपालको सन्दभर्मा कमर्चारी उपर गिरने िवभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा िनजामती सेवा, िशक्षक 
सेवा, ःवाःथ्य सेवा, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल, नेपाली सेना लगायत िविभ  सावर्जिनक 
संःथासँग सम्बिन्धत ऐन, िनयम वा िविनयम अनसुार सम्ब  कमर्चारीको आचरण तथा 
अनशुासनका िनयम र सोको उल्लंघनमा गिरने िवभागीय कारबाहीको व्यवःथा केही फरक रहेको 
देिखन्छ । कमर्चारीले तोिकएको आचरण पालना नगरेमा, अनशुासनहीन काम गरेमा ूिबया पूरा 
गरी कानूनमा तोिकए बमोिजम सजाय गनर् सिकन्छ । कारवाहीको ूिबयामा कुनै पिन ऽिुट हनु 
पगुेमा वा गिरएमा त्यसरी गिरएको सजाय चनुौतीयोग्य हनु्छ र अदालतबाट बदर हनु्छ । यस 
ूसंगमा कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ु पन कायर्िविध, सो सम्बन्धमा सव च्च 
अदालतले ूितपादन गरेका िस ान्त समेतका आधारमा िव षेण गन ूयास गिरएको छ ।  

 
३. िवभागीय कारवाहीको आवँयकता 
संगठनको उ ेँ य ूाि का लािग कमर्चारीले पदीय मयार्दामा रही अवलम्बन गन बानी, व्यहोरा 

आचरण हो । यो िनरपेक्ष नभई संगठन, पद, पेशा अनसुार फरक फरक हनु्छ । आचरणलाई 
आिथर्क ि कोणले आिथर्क िनयिमतता वा ॅ ाचार गनर् निदने, सामािजक ि कोणले सदाचार 
कामय राख्न,े ूशासकीय ि कोणले अनशुासन र मयार्िदत संगठन बनाउने र राजनीितक 
ि कोणले तटःथता कायम राखी अराजकताबाट जोगाउने आशयले अिभूिेरत गिरएको  
हनु्छ ।239 यसले संगठनलाई प ितपूणर् अवःथामा संचालन गरी लिक्षत उ ेँय हािसल गनर् 
सहयोग गदर्छ । अराजकता र दण्डहीनता रोक्दछ । यो पालना गराउने भन्दा पिन कमर्चारीले 
पालन गन िवषय हो । यिद पालना नगरेमा सजाय गरी पालना गराउन बाध्य गिरन्छ । यो 
पेशा, संगठन अनसुार केही फरक पन भए पिन सामान्यतयाः कमर्चारीसँग सम्ब  आचरण 
सम्बन्धी िनयम देहाय बमोिजम हनेु मािनन्छः240   

(क) समय पालन र िनयिमतताको पालना गनुर्पन, 

(ख) अनशुासन र आ ा पालन गनुर्पन, 

(ग) कमर्चारीह  राजनैितक ि ले तटःथ रहन ुपन, 

(घ) आफ्नो ःवाथर् गाँिसएको िवषयमा िनणर्यमा संलग्न हनु नपाइने, 

(ङ) कायार्लयको काममा अवरोध सजृना गनर् नपाइने, 

                                                            
239 महेशकुमार काकीर्, कमर्चारीमा अनशुासन, ूशासन, सावर्जिनक ूशासन सम्बन्धी पिऽका, वषर् २२, अंक ६१, 
२०४८, प.ृ ६५ । 
240 संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य 
िस ान्त, २०७४ को दफा ७ । 
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(च) सेवामाही ूित सम्मानजनक व्यवहार गनुर्पन, 

(छ) दान, उपहार, चन्दा आिद ूा  गनर् र सापटी िलन नपाइने, 

(ज) अनमुित िवना कम्पनीको ःथापना र स ालन तथा व्यापार व्यवसाय गनर् नपाइने, 

(झ) िवदेशी मलुकुको ःथायी आवासीय अनमुित िलन नपाइने, 

(ञ) कायार्लय र पदलाई व्यिक्तगत लाभको लािग ूयोग गनर् नहनेु, 

(ट) सामान्य िश ाचार, सदाचार र नैितकता कायम राख्न ुपन, 

(ठ) रचनात्मक सझुाव िदने बाहेक सरकार र आफ्नो संःथाको आलोचना गनर् नहनेु, 

(ड) कानून बमोिजम सूचना ूदाता -Whistle blower_ को भिूमका िनवार्ह गन बाहेक गोपनीयता 
कायम गनुर् पन, 

(ढ) संःथाको सम्पि  हािन नोक्सान गनर् नहनेु, 

(ण) संगिठत संःथाबाट अवकाश भएको अिधकृतःतरको कमर्चारीले त्यःतो संगिठत संःथाको 
ःवाथर् बािझएका -Conflict of Interest_ अन्य संःथामा अवकाश भएको िमितले दईु वषर्सम्म 
िनयिुक्त हनु नपाउने । 
 

४. िवभागीय कारवाही र अदालती कारबाही बीचको समानता र िभ ता  

यी दबैुमा कानूनले िनषेिधत गरेको कायर्लाई कसूरको पमा िलई सजाय गिरन्छ । सजाय 
गन अिधकार न्याियक ूकृितको हो । दवैु सजाय गदार् कानूनका आधारमा आधार कारण खोली 
गनुर् पदर्छ । िनणर्य गन अिधकारीले न्याियक मनको ूयोग गरी आफैले िनणर्य गनुर् पदर्छ । 
सनुवुाइको मौका िदन ुपदर्छ । कानूनले िनषेिधत गरेको कायर् गरेमा वा कानूनले दाियत्व वहन 
गराएकोमा सो पूरा नगरेमा सजाय गिरन्छ । सजायबाट सजाय पाउने व्यिक्तले पीडा, क्षित वा 
क  व्यहोन अवःथा हनु्छ । तथािप िवभागीय कारबाही र अदालती कारबाहीमा मूलभतू िभ ता 
रहेको छ । 

िवभागीय कारबाही संःथासँग सम्बिन्धत आचरण उल्लंघन गरेको अवःथामा गिरन्छ भने 
अदालती कारबाही फौजदारी कानून उल्लंघन गरेको अवःथामा गिरन्छ । पद, व्यवसाय, पेशासँग 
सम्बिन्धत आचरणका िनयम पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा िवभागीय कारबाही गिरन्छ । 
फौजदारी कानूनले गनुर् भनेको कायर् नगरेमा वा नगनुर् भनेको कायर् गरेमा सजाय गिरन्छ । 
िवभागीय कारबाही कमर्चारी वा पदािधकारीलाई माऽ गनर् सिकन्छ भने अदालती कारबाही 
सवर्साधारण व्यिक्त लगायत जनुसकैुलाई गिरन्छ । िनयिुक्त र बखार्ःत लगायतका िवभागीय 
कारबाहीका कायर्ह  कायर्कारी अिधकार अन्तगर्त रहेको हनु्छ र यो कायर् िवशु  कायर्पािलकीय 
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कायर् िभऽ पदर्छ ।241  फौजदारी कानून उल्लंघन र सजाय ठहरको िवषय अदालती कारबाहीको 
िवषय हो । कुनै कायर् कमर्चारी सम्ब  आचरण िवपिरत हनुकुा साथै राज्यको फौजदारी कानून 
िवपिरत समेत भएको अवःथामा एकै व्यिक्त उपर िवभागीय कारबाही र अदालती कारबाही दवैु 
सजाय हनु्छ । यःतो अवःथामा दोहोरो खतराको िस ान्त आकिषर्त हुँदैन । 
अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय गन र िवभागीय 

कारवाहीले कमर्चारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय गन हनुाले अदालती 
कारवाही र िवभागीय कारवाही दईु छु ाछु ै ूकृयाबाट गिरने कारवाही हनु ्। ूहरी ऐनको दफा 
१० (क) ले िवभागीय कारवाही वा सजाय भएको कमर्चारी उपर अदालती कारवाही चलाउन 
सक्ने भ े ःप  व्यवःथा भएबाट एउटै अपराधमा दईुपटक सजाय भागी बनायो भ  ेिरट िनवेदन 
िजिकर पगु्न सक्दैन ।242  िवभागीय कारबाही हुँदैमा यिद राज्यको फौजदारी कानूनले अपराध 
समेत मानकेो छ भने अदालती कारबाही समेत चलाउन सिकन्छ । यसमा दोहोरो खतराको 
िस ान्त आकिषर्त हुँदैन । संठगनका कमर्चारीह लाई आचरण िवपरीत गरेमा गिरने कारवाही 
भनेको Non Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्यको फौजदारी कानून तोडे 
वापत राज्यको तफर् बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून बमोिजम कैद वा जिरवाना 
दवैु सजांय हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दईु कारवाही िभन्दािभन्दै कारवाही 
हनु ् । संठगनका कमर्चारीलाई आचरण िवपरीत कारवाही गरी पनुः ॅ ाचारको फौज्दारी 
अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पिन Double Jeopardy243 िव को हक हनन ्
नहनेु  भनी सव च्च अदालतले ःप  पारेको छ । तर कमर्चारीले गरेको कुनै कायर्का सम्बन्धमा 
एकपटक िवभागीय कारबाहीको ूिबया ूारम्भ गरी टंुगो लगाई सकेपिछ पनुः सोही कायर्का 
सम्बन्धमा िवभागीय कारबाही गनर् भने पाइदैन ।  

 
५. िवभागीय कारबाहीका ूकार  

संगठनको काम कारबाहीमा ःवच्छता, समानता, िनंपक्षता तथा एक पता कायम गनर् िवभागीय 
कारबाही आवँयक हनु्छ । साथै संगठनको कायर्लाई सक्षम, सु ढ, सेवामूलक, मयार्िदत तथा 
िव सनीय बनाउन समेत िवभागीय कारबाहीको सम्बन्ध रहेको हनु्छ । िवभागीय कारबाही 
                                                            
241  कृंणजीवी िघिमरे, सावर्जिनक कमर्चारीको सेवा सम्बन्धी कानून : न्याियक ि कोणको समीक्षा, सावर्जिनक 
ूशासनका चनुौती र सधुारका के्षऽह , (२०७५), सोपान मािसक, काठमाड , प.ृ ४३२ । 
242  गलुाब िसंह ठाकुर िव. मध्यपि मा ल के्षऽीय ूहरी कायार्लय नेपालगंज, ने.का.प. २०४५, अंक ६, िन.नं. 
३४७६ । 
243  रामूसाद िसटौला िव. िटम्वर कप रेशन अफ नेपाल केिन्िय कायार्लय, ूशासन िवभाग बबरमहलसमेत, 
ने.का.प. २०६४ अंक २, िन.नं. ७८१६ । 
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अनशुासन सम्बन्धी आचरणका िनयम उल्लंघन गरेको अवःथामा गिरने हो । कमर्चारीले 
अनसुशान सम्बन्धी िनयम पालना गरेमा यसको आवँयकता पदन । िवभागीय कारबाही गदार् 
पिन अनौपचािरक र औपचािरक गरी दईु ूकारबाट गन गिरन्छ । अनौपचािरक ूिबयाबाट 
कारबाही गदार् कारबाहीको ूायः अिभलेख नजिनने गरी गिरन्छ । जःतै: गल्ती महससु गराई 
सिुीने अवसर ूदान गन, िनदशन गन, सचेत गराउन,े स वा गन, िजम्मेवारीबाट केही समयका 
लािग मकु्त गन आिद । औपचािरक पमा िवभागीय कारबाही गदार् कमर्चारीसँग सम्ब  
कानूनका आधारमा ूिबया पूरा गरी सजाय गिरन्छ र त्यसको अिभलेख रहेको हनु्छ । यी दवैु 
ूिबयाबाट िवभागीय कारवाही गनुर्को उ ेँ य कमर्चारीलाई अनशुासन राखी संगठनले अिधकतम 
उपलिब्ध हािसल गन नै हो । यसकारण संगठन वा िनकायमा कमर्चारीलाई व्यविःथत पमा 
पिरचालन गनर्का लािग तोिकएको अनशुासनका िनयम पालना गराई लिक्षत उपलिब्ध हािसल 
गनर्का लािग िवभागीय कारबाही अिनवायर् हनु्छ । 

सामान्यतयाः कमर्चारीलाई अनशुासन उल्लंघन गरेको अवःथामा औपचािरक पमा िदइने 
सजाय सामान्य सजाय र िवशेष सजाय गरी दईु ूकारका छन ्। सामान्य सजायमा संगठन, पेशा, 
पद अनसुार केही फरक व्यवःथाह  गिरएका हनु्छन ्। कमर्चारीलाई सामान्य सजाय िदँदा 
निसहत िदने, तलब विृ  रोक्का, बढुवा रोक्का गन गिरन्छ । यी सजाय बाहेक सरुक्षासगँ सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई शारीिरक थकाई, नजरबन्दमा राख्न,े पद वा तलव घटुवा गनसम्मका सजाय गनर् 
सिकने व्यवःथा गिरएको देिखन्छ । कमर्चारीलाई िदइने सामान्य सजाय िनधार्रणका आधारह  
देहाय बमोिजम रहेका छन:्244    

(क) समयपालन नगरेमा वा कायार्लयमा िनयिमत नरहेमा, 
(ख) अनशुासन वा आ ापालन नगरेमा, 
(ग) संगिठत संःथाको िहत िचताई िजम्मेवारीपूवर्क कायर् नगरेमा, 
(घ) सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, 
(ङ) बरबझुारथ नगरेमा, 
(च) एक वषर्मा दईु पटकसम्म चेतावनी पाएमा, 
(छ) एक वषर्मा दईु पटकभन्दा बढी सचेत गराइएमा, 
(ज) पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा नगरेमा, 
(झ) सेवामाहीको िपरमकार् वा उजरुीको बेवाःता गरेमा, 
                                                            
244   संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी 
सामान्य िस ान्त, २०७४ को दफा २६ । 
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(ञ) ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फ ैटर् नगरेमा, 
(ट) व्यवःथापन परीक्षणबाट िनयिमत गनर् िदइएको िनदशन पालन नगरेमा, 
(ठ) कानून बमोिजम पूरा गनुर्पन कतर्व्य पूरा नगरेमा, 
(ड) कायार्लयबाट हनेु खचर्मा लापरवाही गरेमा, 
(ढ) पूवर् ःवीकृित निलई कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा, 
(ण) सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनले तोकेका आचारण सम्बन्धी िवषय उल्लंघन गरेमा । 

िवभागीय सजाय अन्तरगत िवशेष सजाय गदार् कमर्चारीलाई सेवाबाट मकु्त गन सजाय  

िदइन्छ । त्यस अन्तगर्त भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट 
हटाउने वा अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन गरी दईु ूकारको सजाय गिरन्छ । 
कमर्चारीलाई िवशेष सजाय िनधार्रणका लािग िलइने आधार देहाय बमोिजम रहेका छन2्45 
(क) आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंघन गरेमा, 
(ख) कायार्लय समयमा बारम्बार मादक पदाथर् सेवन गरेमा, 
(ग) पटक पटक अनशुासनहीन काम गरेमा, 
(घ) राजनीितमा भाग िलएमा, 
(ङ) आफ्नो पदको िजम्मेवारीको बराबर बेवाःता गरेमा, 
(च) कमर्चारीले शारीिरक तथा मानिसक अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी 
पूरा गनर् नसकेमा, 
(छ) ॅ ाचार गरेमा,  

(ज) नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 
(झ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएमा वा सोको लािग आवेदन िदएमा, 
(ञ) िनयिुक्त हनेु वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको ूमािणत भएमा, 
(ट) कायार्लयको ःवीकृित निलई वा कायार्लयलाई जानकारी नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म 
गयल भएमा, 

                                                            
245  संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य 
िस ान्त, २०७४ को दफा २६ । 
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६. िवभागीय कारबाहीका िस ान्त 

कुनै पिन संगठन िनयिमत र सचुा  पले चल्नका लािग संगठनका केही िनयम, मापदण्ड, 

कायर्िविधह  ःथािपत गिरएका हनु्छन ् । साथै सागंठिनक उ ेँय हाँिसल गनर् ूितब  
कमर्चारीह ले पालना गनुर्पन आचरण, नीित िनयम, व्यवहार तथा िनभाउन ु पन कतर्व्य समेत 
िनिदर्  गिरएका हनु्छन ् । यःता िनयमह को उल्लंघन हुँदा तथा कतर्व्यको पालना नहुँदा 
कमर्चारीह लाई वखार्ःतसम्मको िवभागीय कारबाही गन गिरन्छ ।246 कमर्चारीले आचरण 
सम्बन्धी िनयमको पालना नगरी िवभागीय कारवाही गनुर् पनार्का कारण रहेका छन ्। त्यस 
सम्ब  िस ान्तह  देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

६.१ अनसुशानको िस ान्त 

कमर्चारीको गहना नै अनशुासन हो । पदीय मयार्दामा रही मािथल्लो पदका पदािधकारीको 
िनदशन अनसुार आफु मातहतका कमर्चारी पिरचालन गरी कमर्चारीले काम गदर्छन ्। पदीय 
सोपानमा रही िदइएको िजम्मेवारी िनधार्िरत समयमा पूरा गनुर् पदर्छ । ूत्येक कमर्चारीले आफ्नो 
पदीय मयार्दामा रही अनशुािसत भएर संगठनको कायर् गनुर् पदर्छ । कमर्चारीलाई अनशुािसत, 

मयार्िदत बनाउन र संगठनलाई प ितमा संचालन गनर् अनशुासन नै महत्वपूणर् कडी मािनने हुँदा 
अनशुासन कायम राख्न िवभागीय कारबाही आवँयक हनु्छ । 

६.२ उत्ूरेणाको िस ान्त 

संगठनमा राॆो काम गन र नराॆो काम गन दवैु ूकृितका कमर्चारी हनु सक्छन ्। सही 
काम गनलाई गलत काम गनबाट छु याउन िवभागीय कारबाही गनुर् पन हनु्छ । सही काम 
गनलाई उत्ूिेरत गनर् परुःकृत गन र गलत काम गनलाई सजाय िदलाउन िवभागीय कारबाही 
आवँयक पदर्छ । 

६.३ इमान्दािरताको िस ान्त 

कमर्चारी मानव हो । मानव ःवभावैले ःवाथर् केिन्ित रहेको हनु्छ । आफ्नो अनकूुल वा 
आफुलाई फाइदा हनेु गरी कायर् गनर् तत्पर रहेको हनु्छ । संगठनमा काम गन कमर्चारीलाई 
व्यिक्त केिन्ित ःवाथर्मा भन्दा संःथाको िहत, ःवाथर्मा इमान्दािरतापूवर्क कायर् गनर् लगाउन, सोको 
वातावरण तयार गनर् िवभागीय कारबाहीले म त गरेको हनु्छ । 

                                                            
246 कृंणजीवी िघिमरे, िनजामती सेवामा िवभागीय कारबाहीः िस ान्त, समःया र सधुारका के्षऽह � अंक ७८, 
पूणार्ंक १५१ १५२, सोपान मािसक, काठमाड , प.ृ ३ ।  
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६.४ समानताको िस ान्त 

समानता भनेको न्यायपूणर् अवःथा हो । समानता िनरपेक्ष हुँदैन । समान बीच समान 
व्यवहार र असमान बीच असमान व्यवहार नै समानताको िस ान्तको मूल अिभूाय हो । 
कमर्चारीले पालन गनुर् पन आचरण पालना गन र नगन बीच फरक व्यवहार गनर् तथा समान 
अवःथाका कमर्चारी बीच समान व्यवहार गनर् िवभागीय कारबाहीले म त गदर्छ ।  

६.५ एक पताको िस ान्त 

संगठनले गन काम कारबाही प ितपूणर् बनाउन र कायर्मा एक पता कायम गनर् िवभागीय 
कारबाही उपयकु्त माध्यम हो । यसले फरक व्यवहार, तिरका वा प ितलाई रोक्दछ । 
व्यिक्तको इच्छा अनसुार नभई संगठनको प ित र ूिबया अनसुार कायर् संचालन गनर् बाध्य 
बनाउँदछ  । यिद सो अवःथा नभएमा िवभागीय कारबाही व्यहोन ुर् पन हनु्छ ।  

६.६ सधुारको िस ान्त 

असल िनयतले काम गद गदार् कारणवश गल्ती, ऽिुट हनु सक्न े हनु्छ । यसका िविभ  
कारणह  पिन हनु्छन ्। अ ानमा, िवशेष पिरिःथितमा, आवँयकतामा, उिचत ध्यान नपगु्दा आिद 
अवःथामा कमर्चारीह बाट गल्ती हनु जाने हनु्छ । कारणवश हनु पगेुका ससाना ूकृितका ऽिुट, 

गल्तीलाई पनुः नदोहोिरने अवःथा िवभागीय कारबाहीले गराउँदछ । गल्ती गन तर सजाय नगदार् 
हनेु अराजकतालाई सजायले सधुािरएर पनुः गल्ती नगन वातावरण िसजर्ना गराउँदछ ।  

 
७. िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ुपन िस ान्त  

आचरण सम्बन्धी िनयमा उल्लंघन गन कमर्चारीलाई सजाय गदार् िनि त िस ान्त अपनाउन ु
पन हनु्छ । कमर्चारी सम्बन्धी सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही िवभायीय कारबाही 
गनुर् पदर्छ । िवभागीय कारबाही गदार् अपनाउन ु पन मखु्य मखु्य िस ान्तह  देहाय बमोिजम 
रहेका छन ्: 

७.१ ूाकृितक न्यायको िस ान्त (Principle of Natural Justice) 

ूाकृितक न्यायका िस ान्तह  मूलतः शु ता, तकर् संगत, समन्याय र समानता जःता स णुमा 
आधािरत हनु्छन ्।247 यी िस ान्तह को अवलम्वनवाट िनणर्यमा ःवच्छताको ूत्याभिूत हनु्छ 
जसले न्याियक वा ूशासकीय िनणर्यलाई वैधता ूदान गदर्छ । ूाकृितक न्यायको िस ान्त 
मु ाको कारवाहीमा ःवच्छताको िनयमसँग सम्बिन्धत छ ।248  ूाकृितक न्यायका िस ान्तको 

                                                            
247 न्यायदूत, वषर् ३५, पूणार्  १४५ अंक १, नेपाल वार एशोिसयसन, प.ृ १४ । 
248 सरकारी वकील िदग्दशर्न, दो.सं., (२०७०), महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, प.ृ ३२१ । 
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मूल्य र मान्यताह  बमोिजम कुनै पिन व्यिक्तलाई कुनै कारबाही वा अवकाश िदन ुअिघ उसलाई 
सफाइको मौका िदनै पदर्छ । यिद यःतो अवसर िदइएको छैन भने सम्पूणर् काम कारबाही वदर 
हनेु िस ान्तलाई िव व्यापी पमा शताब्दीय  देिख अवलम्बन गिरँदै आएको छ ।249  नेपालमा 
पिन यस िस ान्तलाई अदालतका फैसलाह मा आत्मसात गिरँदै आएको पाइन्छ । कमर्चारीलाई 
िवभागीय कारबाही गदार् कुनै अवःथामा सफाइको मौका िदनपुन र कुनै अवःथामा सफाइको 
मौका िदन ुनपन उल्लेख भएको पाइन्छ ।250  सफाइको मौका िदनपुन अवःथाका कमर्चारीलाई 
सजाय गदार् कारण, आधार उल्लेख गरी मनािसव मािफकको समय ूदान गरी सफाइको मौका 
िदन ुपदर्छ । कानूनले सफाइको मौका िदन ुनपन भनी ःप  उल्लेख गरेका अवःथामा बाहेक 
अिनवायर् पमा सजाय िदन खोिजएको कमर्चारीलाई आफु उपरको अिभयोग र त्यसमा िनजले 
सफाइ पेश गन अवसर िदन ुपदर्छ । यो अवसर निदई सजाय गिरएको छ भने त्यो बदर हनु्छ। 

सव च्च अदालतले पिन एउटा मु ामा असाधारण अिधकारबाट िनवेदकलाई परेको Impact 

अथवा ूभाव वा मकार् नहेरी िनणर्यकतार्ले िनणर्य गदार्को ूिबया माऽ हेिरने भएकाले कारबाहीमा 
ूाकृितक न्यायको िस ान्त अन्तगर्त कारबाही गनर् लािगएको व्यिक्तलाई Show Cause गरी 
आरोपको सफाइको मौका िदइएको छ छैन, कारबाही गनर् अिधकार पाएको िनणर्यकतार्ले कारबाही 
गरेको व्यिक्तका िव  कुनै ूकारको Malafide Intention, Bad Faith िथयो िथएन, कारबाही गन 
अिधकार िथयो िथएन र िनणर्य गदार् न्याियक मन ूयोग गरेको िथयो िथएनसम्म माऽ हेरी 
पनुरावेदक हेरेको जःतो िववादको िवषयको तथ्य र तथ्यका सम्बन्धमा ूमाण आिद नरहेिरने भ  े
िस ान्त ूितपादन गरेको छ ।251  

यसैगरी कुनै पिन व्यिक्तलाई ूितकूल असर पन गरी िनणर्य गनुर् भन्दा पिहल्यै िनजको सनुवाइ 
हनु ुपन भ े कुरा ूाकृितक न्यायको मूलभतू िस ान्त हो । यो िस ान्त Audi Alteram Partem 

को िस ान्तको पमा ःथािपत भइसकेको छ । लगाइएको आरोप ू सँग बःतिुन  ूमाणको 
आधारमा समिथर्त हनेु कुरा उल्लेख गरी सफाइको मौका िदएमा माऽ मनािसब मौका िदएको 
                                                            
249 पूवर्पाद िटप्पणी ८, प.ृ ४ । 
250 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५६ मा देहायका िनजामती कमर्चारी बाहेक अन्य कुनै पिन िनजामती 
कमर्चारीलाई सफाइको सबदु िदने मनािसब मािफकको मौका निदई िनजामती सेवाबाट हटाइने वा बखार्ःत गिरने 
छैन भ े व्यवःथा गिरएको छः 
(क) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, 
(ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, 
(ग) भागी प ा नलागेको वा सम्पकर्  ःथािपत गनर् सम्भव नभएको पयार्  आधार भएको । 
(घ) ॅ ाचार आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 
251 दीपकचन्ि देवकोटा िव. कृिष िवकास बक, मखु्य कायार्लय समेत, ने.का.प. २०६७, अंक ८, पृ  
१३५८   
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मािनन्छ । मनािसब मौका िभऽ आफ्नो ूितकार गनर् सक्ने यथे  समय, आफूले ूितकार गनुर् पन 
िवषयको ःप ता, आफ्नो कुरा भ  वा देखाउन सक्ने अनकूुल पिरिःथित समेत पनर् आउंछ । 
यसमा आफ्नो ूितिनिधत्व गनर् सक्न ेमनािसब मािफकको अवसर ूा  भएको हनु ुपदर्छ । केवल 
ःप ीकरण सोधेको भरमा माऽ सफाइको सबदु िदन ेमनािसब मौका िदएको भ  नसिकने252 भनी 
उल्लेख गरेको छ । 
ूाकृितक न्यायको िस ान्त उल्लंघन गरी गिरएको िनणर्यमा िवलम्बको िस ानत आकिषर्त 

नहनेु253 तथा ःवच्छ कारवाहीको िस ान्त  (Doctrine of Fair Trial)  अन्तगर्त न्याियक 
ःवच्छताका साथै ूिबयागत ःवच्छता (Procedural Fairness) पिन आवँयक तत्व हनु्छ । 
अथार्त ्कानून बमोिजमको ूिबया र कायर्िविध अवलम्बन गरेपिछ माऽ ूमाणको आधारमा कोही 
व्यिक्त दोषी हो, होइन भनी िनणर्य गनर् सिकन्छ । िवभागीय कारवाहीमा पिन यो िस ान्त लागू 
हनेु हुँदा यसको बेवाःता वा उपेक्षा गनर् निमल्ने तथा ूाकृितक न्यायको िस ान्तको कुनै पले र 
लेस माऽ पिन उल्लंघन गरी वा कानून बमोिजमको ूिबया पालना नगरी गिरएको िनणर्य 
कानूनको ि मा शनु्य हनेु254 सव च्च अदालतले ःप  गरेको छ । 
ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरत िनमार्ण भएका कानून वा िनणर्य न्याियक पनुरावलोकनको 

घेरामा पदर्छन ् । त्यसैलै यस िस ान्तलाई कानून तजुर्माको चरण देिख नै अनशुरण गन 
गिरन्छ।255 तथािप राज्य शिक्तको ूयोग र स ालनका बममा केही अपवादका अवःथामा यस 
िस ान्तको कठोरतम ्पालना सम्भव हदैुन । अपवाद िभऽको पिन अपवादका पमा कानूनमा नै 
यस िस ान्तको िवपिरत हनेु गरी कायर् गनर् सिकने व्यवःथा कानून बनाउन सिकन्छ । त्यःतो 
कानून अदालत वा जनमतको कसीबाट ःवीकायर् हनु ुपदर्छ । िवभागीय कारबाहीको सन्दभर्मा 
पिन यस िस ान्तलाई अिनवायर् अवलम्बन गनर् नपन गरी कानूनमा नै उल्लेख गरी कानून ब  
सक्दछ । कुनै कानूनले सनुवुाइको मौका ूदान गनर् नपन गरी ःपःटसँग ब्यबःथा गछर् भने सो 
अवःथामा ूाकृितक न्यायको िस ान्तको उल्लंघन भयो भ  िमल्दैन । यसैगरी सावर्जिनक 
सरुक्षा, सावर्जिनक ःवाःथ्य र सावर्जिनक नैितकता आिद कायम गनर्का लािग तु न्त कारबाही 
गनुर् पन भएमा पिन सनुवुाइ गिररहन ुपदन भ े मािनन्छ । Hearing may be excluded if prompt 
action needs to be taken by the Administration in the interest of public safety, public health or 
public morality or broadly in public interest.256  

                                                            
252  लिलत र  शाक्य िव. ौी ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्ऽालय, ने.का.प. २०५०, अंक २, िन.नं. 
४७०३ । 
253 रमाशंकर िऽपाठी िव. िजल्ला िशक्षा कायार्लय पन्देही, ने.का.प. २०७५, अंक ११, िन.नं. १०१४५ । 
254 िचऽदेव जोशी िव. न्याय पिरषद सिचवालय, ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं. ८८५७ । 
255 हेन ुर्होस ्कानून तजुर्मा सम्बन्धी अवधारणात्मक पक्षह , नेपाल कानून आयोग (२०६४) प.ृ ४ । 
256  M.P. Jain , Treatise on Administrative Law, volume 1 , Wadhwa and Company, Nagpur, 1996 at 295 
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७.२ वैधािनक अपके्षाको िस ान्त (Principle of Legitimate Expectation)  

यस िस ान्त अनसुार संगठनले कमर्चारीले अपेक्षा अनसुार नै आफ्नो पदीय मयार्दामा रही 
िजम्मेवारी बहन गदर्छन ्भ  ेमान्यता राख्दछ । कमर्चारीले पिन सही र िजम्मेवारीपूवर्क कायर् 
गदार् सजायको भागी भइदैन भ े िव ासका साथ काम गदर्छन ्। सही तिरकाले कायर् गदार् 
मान्यता, परुःकार र सिुवधा ूा  हनु्छ । गलत कायर् गनलाई सजाय र सही कायर् गनलाई 
परुःकार, सिुवधा ूा  हनेु अपेक्षा रािखन्छ । यस िस ान्तले काम कारबाहीह  िसलिसलाब  
हनु्छ । सबैले आफ्नो आफ्नो भिूमका र पदीय दाियत्व बहन गदर्छन ्। गल्ती नगरी सजाय 
हुँदैन र यिद कसैले गल्ती गरेमा सजायको भािगदार ब ु पदर्छ भ े मन्यता राख्दछ ।  

७.३ कानूनीताको िस ान्त (Principle of Legality) 

कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गिरन ु
हुँदैन। कानूनको शासनमा कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कसैलाई पिन सजायभागी 
बनाइन ु हुँदैन । कमर्चारीसँग सम्बिन्धत सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनले ःप  पमा सजायको 
व्यवःथा नगदार्सम्म कुनै कायर् गरेको आधारमा सजायको भािगदार बनाइन ुहुँदैन । साथै कानून 
बमोिजम गिरएका िबयाकलापह लाई कसूरको पमा िलन पिन िमल्दैन । यो िस ान्तको 
अभावमा कुन काम गनर् हनेु र कुन काम गनर् नहनेु भ े पिन अन्यौलता बढ्ने हनु्छ । यसले 
अन्यौलता, अःप ता र अराजकता पिन िनम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण िवभागीय कारबाही गनर् 
सम्बिन्धत कमर्चारीको सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनले घोषणा गनुर् पदर्छ । कुनै कायर् िवभागीय 
कायर् हनेु व्यवःथा भए सो अनसुार के कित सजाय हनेु भ े समेत कानूनमा नै ःप  लेिखन ु
पदर्छ । कानूनमा उल्लेख गरे बाहेक िवभागीय कारबाही गनुर् हुँदैन ।  

७.४ दोहोरो खतराको िस ान्त (Double Jeopardy) 

दोहोरो खतरा (Double Jeopardy) भ ाले कुनै पिन व्यिक्तले कुनै िनि त कानून उल्लंघन 
गदर्छ भने उक्त कानून उल्लंघन गरेबापत िनजले पाउने िनि त सजायको व्यवःथा गिरएकामा 
उक्त सजाय िनजले उक्त गैरकानूनी कायर् गरेबापत एक पटक माऽ पाउनपुनमा एक पटक 
सजाय पाइसकेपिछ सोही कायर् गरेबापत फेिर सजाय पाउने खतरा भ  ेबिुझन्छ । यसूकारको 
खतराबाट व्यिक्तलाई सरुिक्षत राख्नका लािग दोहोरो खतराको िस ान्त (Principle of Double 

Jeopardy) को जन्म भएको हो । यो िस ान्त कमर्चारीको िवभागीय कारबाहीमा समेत आकिषर्त 
हनु्छ । तर िवभागीय कारवाही र कसूरजन्य कायर् एउटै होइन । कुनै कमर्चारीले फौजदारी 
कानूनले िनषधे गरेको कायर् गदर्छ भने िनजलाई फौजदारी कानून बमोिजम सजाय हनु्छ । सोही 
कायर् िवभागीय कारबाहीको िवषय बन्दछ भने िवभागीय कारबाही पिन हनु्छ । सव च्च अदालतले 
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रामूसाद िसटौला िव. िटम्वर कप रेशन अफ नेपाल केिन्िय कायार्लय, ूशासन िवभाग 
बबरमहलसमेत257 भएको िरट िनवेदनमा संठगनका कमर्चारीह लाई आचरण िवपरीत गरेमा गिरने 
कारवाही भनेको ल्यल Non Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्यको फौजदारी 
कानून तोडे वापत राज्यको तफर् बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून बमोिजम कैद 
वा जिरवाना दवैु सजांय हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दईु कारवाही 
िभन्दािभन्दै कारवाही हनु ् । संठगनका कमर्चारीलाई आचरण िवपरीत कारवाही गरी पनुः 
ॅ ाचारको फौजदारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पिन Double Jeopardy 

िव को हक हनन ् नहनेु” भनी ःप  पारेको छ । तर कमर्चारीले गरेको कुनै कायर्का 
सम्बन्धमा एकपटक िवभागीय कारबाहीको ूिबया ूारम्भ गरी टंुगो लगाई सकेपिछ पनुः सोही 
कायर्का सम्बन्धमा िवभागीय कारबाही गनर् भने पाइदैन ।  

७.५ समानपुाितक सजायको िस ान्त (Principle of Proportionality) 

कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गरी सजाय गदार् िनजको दोषको अनपुातमा सजाय िनधार्रण 
गनुर् पदर्छ । कमर्चारीले गरेको आचरण िवपिरतको कायर्को दोषको माऽा र अवःथालाई आधार 
मानेर सोको समानपुाितक सजाय गनुर् पदर्छ । सामान्य गल्तीमा ठुलो सजाय र ठुलो गल्तीमा 
सानो सजाय गिरन ु हुँदैन । साथै एकै ूकृितको कायर्मा पिन िनजको भिूमका, संलग्नता र 
िजम्मेवारी अनसुार सजाय चयन गनर् पदर्छ ।  

७.६ उ रदाियत्वको िस ान्त (Principle of Accountability) 

कसैको कायर् वा अकायर्बाट कानूनले िनषेिधत गरेको पिरणाम आउँदछ भने ती दवैु अवःथामा 
पिरणामको दाियत्वािधन िनजलाई गराइन्छ । कसैको लापरबाहीपूणर् वा हेलचेक्ेाइँपूवर्क गिरएको 
कायर्ले गलत पिरणाम ल्याउँदछ भने पिन िनजलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ । कमर्चारीलाई 
गिरएको िवभागीय कारबाही कायर्िविधगत ूिबया पूरा नगरी गदार् राज्यले कमर्चारीबाट सेवा िलन 
नसेकको र लामो समय पिछ िवभागीय कारबाहीको िनणर्य बदर भई कारबाही गिरएको कमर्चारी 
पनुः बहाली हुँदा राज्यको ॐोत कमर्चारीको बीचको अविधको तलब भ ामा खचर् गनुर् परेको िततो 
यथाथर् हामीसँग छ । कारबाहीको बममा समेत राज्यको िविभ  ॐोत पिरचालन भएको हनु्छ । 
यस अवःथामा समयमै गनुर् पन िवभागीय कारबाही नगन, पटक पटक एकै ूकृितको ऽिुट 
दोहोर ् याउने, लापरबाही वा हेलचेक्ेाइँ गरी साना साना गल्ती, कमजोरी गरेका कारण सजाय 
पाउने कमर्चारीले उन्मिुक्त पाउने अवःथा रहेको देिखन्छ । यस ूकृितको ूविृ लाई रोक्न 
पिछल्लो समयमा उ रदाियत्वको िस ान्त िवकिसत भएको हो । कसैको यस ूकृितको कायर्ले 

                                                            
257 ने.का.प. २०६४ अंक २, िन.नं. ७८१६ । 
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राज्यलाई क्षित पगेुको छ भने सो क्षित सो कायर् गन व्यिक्तबाट भराउन ु पदर्छ भ  े यस 
िस ान्तको मान्यता हो ।  

कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही र सजाय गदार् सामान्यतयाः देहायका िनयमको पालना गनुर्पन 
उल्लेख छः– 258 

१. अिधकारक्षेऽ नभएको िवषयमा कुनै कारबाही र िनणर्य नगन, 

२. तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु काम गरे वापत कसैलाई िवभागीय कारबाही 
नगिरने, 

३. िवशेष सजाय गदार् अिनवायर् पमा ःप ीकरण माग गनुर् पन, 

४. सफाइ माग गदार् कसूर र ःप ीकरण माग गदार् कसूर र सजाय िकटान गनुर् पन, 

५. आरोिपत कमर्चारी बहालमा रिहरहँदा िवभागीय कारबाहीको अनसुन्धानमा अवरोध हनेु वा 
झु ा ूमाण पेश हनु सक्ने वा सबदु ूमाण गायब हनु सक्न े अवःथामा त्यःतो 
कमर्चारीलाई िनलम्बन गनर् सक्न,े 

६. िवभागीय सजाय गदार् कसूरको माऽा र उल्लघंन गरेको आचरण र अनशुासनका िनयमको 
गम्भीरताको आधारमा गिरने, 

७. पटक पटक कसूर गन वा आचरण वा अनशुासन उल्लंघन गनलाई पटके कायम गरी थप 
वा ठुलो सजाय गन, 

८. कारबाही र सजायबाट बच्न वा कारबाही ूिबया उल्लंघन गनर् ूयास गरेमा वा आफै वा 
संगिठत तिरकाबाट अनिुचत दबाब िदएमा वा िदन लगाएमा आधार र कारण खोली थप 
सजाय िदन सक्ने, 

९. कसूर गनर् वा आचरण वा अनशुासनका िनयम उल्लंघन गनर् अ लाई पिन उक्साउने वा 
भड्काउने कायर् गरेको आधार ूमाण भएमा कारण खोली थप सजाय गनर् सक्न,े 

१०. नातािभऽको कमर्चारीको र आफ्नो िहत ःवाथर् भएकोमा िनणर्य नगन, 

११. ूचिलत नेपाल कानून बमोिजम कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गनर् लेखी 
पठाएकोमा तोिकएको अिधकारीले आवँयक ूिबया पूरा गरी िवभागीय सजाय गनुर्पन, 

१२. िनिम  भई काम गिररहेको अवःथामा सो अिधकारीले न्याियक ूकृितको िनणर्य नगन, 

१३.  ूाकृितक न्यायका आधारभतू िस ान्त िवपरीत नहनेु गरी िनणर्य गनुर्पन । 

१४. सफाइ सन्तोषजनक नभएको भ  ेलागेमा सोको कारण खलुाउन ुपन, 

                                                            
258  संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य 
िस ान्त, २०७४ को दफा २९ । 
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८. िवभागीय कारवाहीको ूकृया, चरण  

कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गन पदािधकारी कानूनमा नै उल्लेख गिरएको हनु्छ । सजाय गन 
पदािधकारी सजाय पाउने कमर्चारी भन्दा सजाय गन कमर्चारी मािथल्लो दजार्को हनु ुपदर्छ । 
कानूनमा अिधकार ूत्यायोजन गनर् सिकने ःप  व्यवःथा भएकोमा बाहेक तोिकएको कमर्चारीले 
माऽ सजाय िदन ु पदर्छ । अिधकार ूत्यायोजन गिरएकोमा ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम 
तोिकएको समयसम्म सो अिधकार ूयोग गनुर् पदर्छ ।259  िवशेष सजायको अिभयोग लागेको 
कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय गनुर् पूवर् कुनै कमर्चारीलाई लागेको अिभयोग सम्बन्धमा जाँचबझु 
गनुर् परेमा सो जाँचबझु समा  नहु ले सजाय गनर् पाउने कमर्चारीले अिभयोग लागेको 
कमर्चारीलाई िनलम्बन गनर् सक्दछ । िनलम्बन अविधमा कमर्चारीले आधा तलब पाउँदछ । 
िनलम्बनको अविध सामान्यतयाः दईु मिहना भन्दा बढी नहनेु गरी गनुर् पदर्छ । नैितक पतन 
देिखने फौजदारी अिभयोग वा सरकार वादी फौजदारी मु ामा अिभयोग लागी थनुामा वा कैदमा 
बसेको कमर्चारी ःवतः थनुामा वा कैदमा बसेको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािनन्छ । 
यिद अिभयोग लागेको कमर्चारीले सफाइ पाएमा िनलम्बन ःवतः खारेज हनु्छ । कमर्चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गनर् सिकने ूकृितको अिभयोगमा जाँचबझु गनुर् परेमा देहायका 
अवःथामा जाचँबझु समा  नहनु्जेलसम्मका लािग सजाय िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन गनर् 
सक्दछ260  

(क)  आफ्ना िव को ूमाण न  गन वा गायब गनर् सक्ने अवःथा वा सम्भावना भएमा, 
(ख)  झठुा ूमाण संकलन गनर् सक्ने सम्भावना भएमा, 
(ग)  संगिठत संःथालाई हािन नोक्सानी प¥ुयाउन सक्ने सम्भावना भएमा, 
(घ)  आफ्नो िहत रक्षाको लािग मातहत कमर्चारीलाई अनिुचत ूभावमा पानर् सक्ने सम्भावना 

भएमा । 
िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै कमर्चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ 
कारबाही गनर् लािगएको कारण उल्लेख गरी सो कमर्चारीलाई उिचत म्याद261 िदई आफ्नो सफाइ 
पेश गन मौका िदन ु पदर्छ । यसरी मौका िदंदा िनजमािथ लगाइएको आरोप ःप  पले 
िकिटएको र ूत्येक आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ुपदर्छ । 

                                                            
259  उदाहरणका लािग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६३ हेनर् सिकन्छ । 
260  संगिठत संःथाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र िवभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य 
िस ान्त, २०७४ को दफा ३१ । 
261 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११० मा त्यःतो म्याद पन्ी िदनको हनु ुपन  
उल्लेख छ । 
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सम्बिन्धत कमर्चारीले सूचना बमोिजम तोिकएको म्यादिभऽ आफ्नो सफाइ पेश गनुर् पदर्छ । 
िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा कुनै अन्य 
अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्दछ । जाँचबझु गन अिधकृतले तोिकएको कायर्िविधको पालन 
गनुर् पदर्छ । 
िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले 

दफा ६६ बमोिजम सफाइ पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको 
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन 
निदन ुभनी त्यस सम्बन्धमा उिचत म्याद262 िदई ःप ीकरण माग्न ुपदर्छ । िवभागीय सजायको 
कारबाहीको िसलिसलामा सम्बिन्धत िनजामती कमर्चारीले िदएको सफाइ वा ःप ीकरण 
सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुर्पन देिखएमा िवभागीय सजायको आदेश िदन 
पाउने अिधकारीले सजाय गनुर् पूवर् लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपदर्छ ।263 यसरी परामशर् 
िलन ुपन व्यवःथा भएकोमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िवना सजाय गनुर् हुँदैन । 
िवभागीय कारबाहीको कायर् आफैमा न्याियक ूकृितको कायर् हो । यःतो अिधकार कानूनमा 

उल्लेख भएकोमा बाहेक ूत्यायोजन गनर् सिकँदैन । िनिम को पमा कायर् गन अिधकारीले 
िवभागीय कारबाहीको िनणर्य गनुर् हुँदैन । तल्लो तहका कमर्चारीको िटप्पणी सदर गरी िवभागीय 
कारबाही िनणर्य गनुर् हुँदैन । िवभागीय कारबाहीको िनणर्य गदार् िनणर्य पचार् खडा गरी िवभागीय 
कारबाही गनुर् पनार्का आधार कारण ःप  उल्लेख गरी िनणर्य गनुर् पदर्छ । 

 
९. िवभागीय कारवाहीको उपरको पनुरावदेन 

कमर्चारीलाई िदइने िवभागीय सजाय उपर समेतको पनुरावेदन सु े व्यवःथा सम्बन्धमा सेवा 
शतर् सम्बन्धी कानूनमा िभ िभ  व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । ूशासकीय अदालतले तोिकएका 
कमर्चारी उपर भएका िवभागीय कारबाही समेतका िवषय उपर माऽ पनुरावेदन सु े हुँदा कानूनमा 
अलग्गै व्यवःथा भएका कमर्चारीका हकमा पनुरावेदनको सनुवुाइ गदन । िवशेषगरी सरुक्षा 
फौजसगँ सम्बिन्धत कमर्चारीका हकमा पनुरावेदन सु  ेक्षऽेािधकार सम्बिन्धत कानूनमा तोिकएका 
पदािधकारीमा रहने व्यवःथा गिरएको छ र ूशासकीय अदालतको के्षऽािधकार भन्दा बािहर 
                                                            
262  िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११० मा त्यःतो म्याद तीस िदनको हनु ुपन उल्लेख छ । 
263 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ मा िवभागीय सजायको कारबाहीको िसलिसलामा सम्बिन्धत 
िनजामती कमर्चारीले दफा ६६ बमोिजम िदएको सफाइ वा दफा ६७ बमोिजम िदएको ःप ीकरण सन्तोषजनक 
नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुर्पन देिखएमा िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउन ेअिधकारीले सो 
कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनपुन कानूनी व्यवःथा गिरएको 
छ । 
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रािखएको छ । त्यसकारण यी िनकायमा कायर्रत कमर्चारी उपरको िवभागीय कारबाही समेतका 
िवषयमा ूशासकीय अदालतले पनुरावेदन सनुवुाइ गदन । ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को 
दफा २ को खण्ड (ग) मा “कमर्चारी” भ ाले नेपाल सरकारको िनजामती सेवा, नेपाल ःवाःथ्य 
सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवा वा सावर्जिनक संःथा264 को सेवामा कायर्रत कमर्चारी सम्झन ुपछर् 
र सो शब्दले देहायका व्यिक्तलाई समेत जनाउँछ भ े व्यवःथा गिरएको छ:  

(१)  सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत िशक्षक, 

(२)  ूदेश कानून बमोिजम गठन हनेु ूदेश िनजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा ूदेश 
सरकारको पचास ूितशतभन्दा बढी ःवािमत्व हनेु संःथाको सेवामा रहेको कमर्चारी, 

(३)  ःथानीय तहका कमर्चारी । 

ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ मा ूशासकीय अदालतको अिधकारके्षऽका 
बारेमा देहाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छ: 

(१)  ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतलाई देहायका मु ा वा 
िवषयमा भएको िनणर्य वा अिन्तम आदेश उपर पनुरावेदन सु े अिधकार हनेुछः 
(क) ूचिलत कानून बमोिजम कमर्चारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय, 

(ख) कमर्चारीको बढुवा, 
(ग) कमर्चारीको स वा । 

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
कमर्चारीको सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनमा कुनै कमर्चारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय वा 
बढुवाको सम्बन्धमा कुनै िनकाय वा पदािधकारी समक्ष उजरुी वा पनुरावेदन लाग्ने रहेछ 
भने त्यःतो िनकाय वा पदािधकारीले सो िवषयमा िनणर्य गरेपिछ माऽ सो िनणर्य उपर 
अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

उल्लेिखत कमर्चारी उपर गिरएको िवभागीय कारबाही, स वा, बढुवामा िच  नबझेुमा 
ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन िदन सिकन्छ । पनुरावेदकले जनु िनकाय वा 

                                                            
264 ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (च) मा “सावर्जिनक संःथा” भ ाले देहायको 
संःथा सम्झन ुपछर् भनी उल्लेख गिरएको छः 
(१) पचास ूितशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको 
कम्पनी, बक, संःथान, ूािधकरण, िनगम, ूित ान, बोडर्, केन्ि, पिरष  वा नेपाल सरकारबाट िनयमित 
पमा अनदुान ूा  िव ालय र यःतै ूकृितका अन्य संगिठत संःथा, 

(२) ूचिलत संघीय कानून बमोिजम गठन भएको िनयमनकारी िनकाय, 
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी सावर्जिनक संःथा भनी तोकेको अन्य संःथा । 
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अिधकारीको िनणर्य वा अिन्तम आदेश उपर पनुरावेदन गन हो सो िनकाय वा अिधकारी 
माफर् त ्वा सोझै ूशासकीय अदालत समक्ष पनुरावेदन गनर् सिकन्छ । पनुरावेदकले कुनै 
िनकाय माफर् त ्पनुरावेदन गरेकोमा सो िनकायले त्यःतो पनुरावेदन र सो पनुरावेदनसँग 
सम्बिन्धत िमिसल सात िदनिभऽ सम्बिन्धत अदालतमा पठाउन ुपदर्छ । पनुरावेदन गदार् 
रीत प¥ुयाई पनुरावेदन वापत लाग्ने दःतरु समेत साथै राख्न ु पदर्छ ।265 ूचिलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस ऐन बमोिजम अदालतमा पनुरावेदन 
गदार् त्यःतो िनणर्य वा अिन्तम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको िमितले पतीस 
िदनिभऽ पनुरावेदन गनुर् पदर्छ । तर सम्बिन्धत पक्षले काब ुबािहरको पिरिःथितले गदार् 
म्याद गिुळएको कारण देखाई िनवेदन िदएमा र सो व्यहोरा जाँचबझु गदार् मनािसब 
देिखएमा अदालतले तीस िदनसम्मको म्याद थािमिदन सक्ने व्यवःथा छ ।266   

ूशासकीय अदालतको िनणर्य अिन्तम हनु्छ ।267 तर ूशासकीय अदालतले गरेको िनणर्य वा 
अिन्तम आदेश उपर सव च्च अदालतले पनुरावेदन गनर् अनमुित माग्ने िनवेदन िदन भने सिकन्छ। 
त्यःतो िनवेदन िनणर्य वा अिन्तम आदेश भएको थाहा पाएको िमितले पतीस िदनिभऽ अदालत 
माफर् त ्वा िसधै सव च्च अदालतमा पनुरावेदन गन अनमुितको लािग िनवेदन िदन सिकन्छ । 
सव च्च अदालतमा पनुरावेदन गन अनमुित माग गनर्का लािग ूशासकीय अदालतको फैसला वा 
अिन्तम आदेशमा देहायको अवःथामा भएको हनु ुपदर्छः268 
(क) अदालतको िनणर्य वा अिन्तम आदेशमा गम्भीर संवैधािनक वा कानूनी ऽिुट भएको, 
(ख) सव च्च अदालतबाट ःथािपत कानूनी िस ान्त वा निजरको पालना नगरेको वा गलत 
िकिसमले व्याख्या गरी ूयोग गरेको । 

 
१०. िवभागीय कारबाही सम्बन्धमा सव च्च अदालतको ि कोण   

सेवा कानून सम्बन्धी िववादमा बढुवा र िवभागीय कारबाहीका िववाद अन्य िवषयका भन्दा धेरै 
परेको देिखन्छ । िवभागीय कारबाही उपर सव च्च अदालतमा सनुवुाइका लािग पेश भएका 
हालसम्मका िववाद िरट िनवेदन माफर् त आएका हनु ्। वैकिल्पक उपचारको माग गद सव च्च 
अदालतमा पेश भएका िरट िनवेदनमा सव च्च अदालत सनुवुाइ गरी ूितपािदत गरेका िस ान्तह  
देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

                                                            
265 ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ११ । 
266 ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १२ । 
267 ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १५ । 
268 ूशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा १६ । 
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१. गोपालकुमार िसंह राजपूत िव. ौी मध्यके्षऽीय ूहरी कायार्लय काठमाड 269   

 ःप ीकरण माग गदार् लगाइएको अिभयोग र सेवाबाट बखार्ःत गदार् िलइएको आधार 
एउटै नदेिखई बेग्लाबेग्लै देिखएको छ, ःप ीकरणमा अिभयोग नै नलगाइएको सम्बन्धमा 
िसधै बखार्ःत गनर् ूहरी िनयमावलीले िमल्दैन, तसथर् पिहले अिभयोग नै नलगाइएको 
आधारमा िनवेदकलाई भिवंयमा सरकारी नोकरीबाट सामान्यतः अयोग्य ठहिरने गरी 
बखार्ःत गन गरेको वागमती अ ल ूहरी कायार्लयको िनणर्य र उक्त िनणर्य उपर 
पनुरावेदन सदर गरी गरेको क्षेऽीय ूहरी कायार्लय काठमाड को पनुरावेदन िनणर्य समेत 
ऽिुटपूणर् देिखदँा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनेु, िनवेदकलाई िनजको आफ्नो पदमा 
बहाल गराउन ुभनी िवपक्षीह का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हनेु । 

२. मानबहादरु सनुार िव. ूहरी नायब महािनरीक्षक, मध्यपि मा ल ूहरी कायार्लय, 

नेपालगंज270   

 जनु व्यिक्तले सजाय गनर् पाउने अिख्तयारी पाएको हनु्छ उसैले माऽ ःप ीकरण माग 
गरेको हनु पदर्छ, अिधकारै नभएका व्यिक्तले मागेको ःप ीकरणलाई कानूनी मान्यतायकु्त 
भ  निमल्ने । 

 बखार्ःत गन गरी िनलम्बन भएको िमितबाट नै लागू हनेु गरी िनणर्य गरेकोमा प ातदशीर्  
-Retrospective_ असर पन गरी हटाएको िनणर्यलाई कानूनसंगत भ  नसिकन े। 

३. गलुाबिसंह ठाकुर िव. मध्यपि मा ल के्षऽीय ूहरी कायार्लय नेपालगंज271   

 अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय गन र 
िवभागीय कारवाहीले कमर्चारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय 
गन हनुाले अदालती कारवाही र िवभागीय कारवाही दईु छु ाछु ै ूकृयाबाट गिरने 
कारवाही हनु । 

 ूहरी ऐनको दफा १० (क) ले िवभागीय कारवाही वा सजाय भएको कमर्चारी उपर 
अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भ  ेःप  व्यवःथा भएबाट एउटै अपराधमा दईुपटक 
सजाय भागी बनायो भ े िरट िनवेदन िजिकर पगु्न नसक्ने । 

 ूहरी िनयमावली, २०३३ को पिरच्छेद ९ को िनयम ९.४ (क) (ङ) र (छ) तथा ९.५ 
(क) अनसुार बमशः कुनै ूहरी कमर्चारीले सन्तोषजनक काम नगरेमा, िदएको आदेश 

                                                            
269 ने.का.प. २०४४, अंक ८, िन.नं. ३१७६ । 
270 ने.का.प. २०४५, अंक ७, िन.नं. ३५२० । 
271 ने.का.प. २०४५, अंक ६, िन.नं. ३४७६ । 
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िनदशन नमानेमा अथवा कायार्न्वयन नगरेमा, लापरवाही गरेमा वा िनयम आदेशको 
पालना नगरेमा र अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र िजम्मेवारी पूरा गनर् 
नसकेमा तल्लो पदमा घटुवा गनर्सक्ने अिधकार ूहरी िनयमावली, २०३३ को पिरच्छेद 
९ को िनयम ९.१ (घ) ले ूदान गरेकोले, तल्लो पदमा घटुवा गन गरेको िनणर्यलाई 
कानूनको ऽटुी गरी िनणर्य गरेको भ  सिकने अवःथा नरहने । 

४. दशरथचन्ि काकीर् िव. ूशासकीय अदालत272  
 सफाइको बारेमा पिहलो ःप ीकरण एउटा आरोपमा र सजाय ूःतािवत गदार् अक  

आरोपमा दोॐो ःप ीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका निदएको आरोपमा सजाय 
ूःतािवत गरेको देिखदँा यी सबै कारवाहीह  कानून अनकूुल नहुँदा यःता 
कारवाहीह लाई कानून सम्मत भ  निमल्ने । 

 कुनै पिन व्यिक्तको हक िहतमा असर पन गरी िनणर्य गदार् िनणर्य गन अिधकारी आफले 
सफाइको मौका समेत ूदान गरी आवँयक सबदु ूमाण बझुी सोको मूल्याकंन समेत 
गरी िनणर्यमा पगु्न ुअिनवायर् हनु्छ । 

 सजाय गनर् पाउने अिधकारी आफले कानून बमोिजम ःप ीकरण िलई आफूले न्याियक 
मनको ूयोग गरी िनणर्य गनुर् पनमा सो नगरी सजाय िदन े अिधकारी बाहेक अन्य 
अिधकारीबाट िलइएका ःप ीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई महण गरी शाखा अिधकृत 
ःतरबाट उठेको िटप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपिछ त्यःतो िटप्पणी 
िनणर्यलाई ःवीकृत गरेको िनणर्य पचार् र िनणर्यलाई सदर गरेको ूशासकीय अदालतको 
पनुरावेदन फैसला समेत ऽिुटपूणर् देिखदँा उक्त िनणर्य एवं फैसला उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर हनेु । 

५. लिलतर  शाक्य िव. ौी ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्ऽालय273   
 कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउन ुभनेको ठुलो सजाय हो । त्यसरी 

संजाय गदार् मनोमानी तवरबाट गनर् नसिकयोस ्भ  ेिनजामती कमर्चारीको सेवाको सरुक्षा 
िनजामती सेवा ऐन र िनयमले गरेको पाइन्छ । ऐन िनयमले िनजामती कमर्चारीलाई 
ूदान गरेको सरुक्षा ऐन, िनयमकै अिख्तयारबाट माऽ समा  हनु सक्छ । 

 कुनै पिन व्यिक्तलाई ूितकूल असर पन गरी िनणर्य गनुर् भन्दा पिहल्यै िनजको सनुवाई 
हनु ुपन भ े कुरा ूाकृितक न्यायको मलुभतू िस ान्त हो । यो िस ान्त Audi Alteram 

Partem को िस ान्तको पमा ःथािपत भइसकेको छ । 

                                                            
272 ने.का.प. २०४७, अंक १०, िन.नं. ४२१५ । 
273 ने.का.प. २०५०, अंक २, िन.नं. ४७०३ । 
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 लगाइएको आरोप ू सँग बःतिुन  ूमाणको आधारमा समिथर्त हनेु कुरा उल्लेख गरी 
सफाइको मौका िदएमा माऽ मनािसब मौका िदएको मािनन्छ । मनािसब मौकािभऽ 
आफ्नो ूितकार गनर् सक्न ेयथे  समय, आफूले ूितकार गनुर् पन िवषको ःप ता, आफ्नो 
कुरा भ  वा देखाउन सक्ने अनकूुल पिरिःथित समेत पनर् आउंछ । यसमा आफ्नो 
ूितिनिधत्व गनर् सक्ने मनािसब मािफकको अवसर ूा  भएको हनु ुपदर्छ । 

 िनवेदक मािथ लगाइएका आरोप वःतिुन  भन्दा बढी आत्मिन  देिखएकोले सो 
अरोपलाई यिुक्तसंगत भ  सिकने अवःथा रहेन । केवल ःप ीकरण सोधेको भरमा माऽ 
सफाइको सबदु िदने मनािसब मौका िदएको भ  नसिकने । 

६. ूकाश यादव िव. ूशासकीय अदालत काठमाड  समेत274   
 िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोिजम माग गिरएका ःप ीकरणह  सजाय 

िदन पाउने अिधकारीवाट नसोिधएको अवःथामा अन्य व्यिक्तह ले िलएको ःपि करणको 
आधार िलएर गिरएको िवभागीय कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । 

 िवभागीय कारवाही गनर् पाउने अिधकारीवाट ःप ीकरण माग नगिरएको अवःथामा 
अिधकार ूा  अिधकारीवाट िनणर्य भएपिन त्यःतो कारवाहीले कानूनी मान्यता ूा  गन 
िःथित नहनेु । 

 सजाय िदन पाउने अिधकारीले ःप ीकरण नसोधी अन्य व्यिक्तले सोधेको ःप ीकरणको 
आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गिरएको िवभागीय कारवाही कानूनसम्मत हो भ  
निमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश िदने गरी वन िवभागका महािनदशकवाट भएको िनणर्य र 
सोलाई सदर गन गरी ूशासकीय अदालतवाट भएको फैसला कानून िवपरीतको देिखंदा 
उत्ूषेणको आदेशवाट वदर हनेु । 

७. मनोजकुमार देव िव. गहृ मन्ऽालय275   

 ूहरी जःतो शािन्त सरुक्षाको कतर्व्य तोकेको फोसर्मा सेवा गरेपिछ िवरामी भएको भए 
आफ्नै फोसर्को अःपतालमा जान सिकनेमा त्यहाँ पिन नजाने र िवदा अःवीकृत भयो भ  े
जानकारी पाए पिछ त्यसलाई वेवाःता गरी कायार्लयमा हािजर हनु नजाने िनवेदकको 
कायर्लाई क्षम्य माग्न नसिकने । 

 िनवेदक २०५८।१०।२८ मा रमाना िलई गए प ात स वा भएको कायार्लयमा हािजर 
नभएपिछ िनजको घर ठेगानामा पटक पटक पऽाचार गिरएको र गोरखापऽमा 
सावर्जिनक सूचना ूकािशत गदार् समेत हािजर हनु गएको वा सम्पकर्  गरेको भ े 

                                                            
274 ने.का.प. २०६३ अंक ६ िन.नं. ७७१५ । 
275 ने.का.प. २०६३, अंक ७, िन.नं. ७७३२ । 
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नदेिखँदा ूहरी िनयमावली २०४९ को िनयम ८९(२) वमोिजम सफाइ पेश गन मौका 
निदएको भ े िजिकरसँग सहमत हनु नसिकने ।  

 कानूनमा तोिकएको िवभागीय कारवाही गन अिख्तयारवालाले सजाय गदार् सजाय गन 
आधार अ वाट लेखी आफुले सदरसम्म गरेको छ वा आफ्नै ःविववेकीय आधार र 
कारणमा सजाय गरेको  हो । त्यो महत्वपूणर् कुरा हनेु ।  

 ूहरी ऐन िनयम वमोिजम हर हमेशा डयटुीमा रहन ुपन िनवेदक जःतो िजम्मेवार पदमा 
रहेको व्यिक्तले आफ्नो पिदय कतर्व्य, दाियत्व र िजम्मेवारी ूित वेवाःता गरी आफुखसुी 
स वा भएको कायार्लयमा हािजर हनु नगई आफ्नो कतर्व्य ूित वेवाःता गरेको 
अवःथामा कानूनमा तोिकएको अिख्तयारवालावाट िवभागीय कारवाही भएको र सो िनणर्य 
उपर पिन कानूनमा तोिकएको पनुरावेदन सु  े अिधकारीवाट पनुरावेदन सनुी गरेको 
िनणर्यमा कुनै कानूनी ऽिुट नदेिखने । 

८. रामिसंह धामी िव. ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष  सानोिठमी276  

 कानूनको ि कोणबाट माऽ नभै सामान्य समझमा पिन सफाइ िनिम  िदएको म्यादसम्म 
पखर्न ुअिनवायर् नै हनु्छ । िनवेदकलाई के कःतो आरोपमा के कःतो अिभयोग लगाई 
हटाउन खोिजएको हो ? सोको सफाइको सबदु पेश गनर् पिरषदले िदएको म्याद बाँकी 
छँदै सेवाबाट हटाउने कायर्लाई उिचत र यथे  मौका ूदान गिरएको भ  निमल्ने । 

 कानूनको ब्यवःथा बमोिजम नोकरीबाट हटाउन सक्न ेसम्मको कायर् कसैले गरे नगरेको 
भ े कुराको िन पण अिधकार ूा  अिधकारीबाट पूवार्मही भावनाको क्लेस माऽको 
िव मानता नभै ःवतन्ऽ पबाट शु  भावनाबाट न्याियक मनको ूयोगबाट गिरएको 
छानिवन तथा कारवाहीबाट माऽ िनंकषर्मा पगु्न सिकनेमा सो कायर् पूवर् नै ३२३ औ ं
बैठकबाट सदःय सिचवलाई िनदिशत अिख्तयार ूदान गन गरी गिरएको िनणर्य 
िनवेदकको हकमा पूवार्मही देिखन आउने । 

 कुनै िवषयमा कारवाही गनर् पाउने अिधकारीले कसको के कःतो कृयाकलापबाट के 
कःतो गै॑कानूनी काम भएको हो भ  े कुरा आफैले तथ्यको िव षेण गरी त्यःतो 
गै॑कानूनी काम गनको दोषको गहनता के कित छ सो मा कानूनबमोिजम के कःतो 
सजाय गदार् उपयकु्त हनु्छ भ े समेत िवचार गरी सजाय ूःताव गरी ःप ीकरण िलई 
न्याियक मनको ूयोग गरी ःवतन्ऽ, िनंपक्ष एवं पूवार्महरिहत ढंगबाट िव षेण गरी 
िनणर्य िलनपुन न्याियक मान्यता हनेु । 

                                                            
276 ने.का.प. २०६३, अंक ११, िन.नं. ७७८३ । 
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 िनदशनको आधारमा कुनै न्याियक ूकृितको कारवािह उठाइन्छ भने त्यःतो कावार्हीलाई 
कानूनसम्मत न्याियकमनको ूयोग भई ःवतन्ऽ र िनंपक्ष पबाट भएको नभई अकार्को 
अरौटबाट गिरएको मा ु पन । 

९. रामूसाद िसटौला िव. िटम्वर कप रेशन अफ नेपाल केिन्िय कायार्लय, ूशासन िवभाग 
बबरमहलसमेत277  

 संठगनका कमर्चारीह लाई आचरण िवपरीत गरेमा गिरने कारवाही भनेको Non 

Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्यको फौज्दारी कानून तोडे 
वापत राज्यको तफर् बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून बमोिजम कैद वा 
जिरवाना दवैु सजांय हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दईु कारवाही 
िभन्दा िभन्दै कारवाही हनु । संठगनका कमर्चारीलाई आचरण िवपरीत कारवाही गरी 
पनुः ॅ ाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पिन Double 

Jeopardy  िव को हक हनन ्नहनेु । 

 कुनै संठगन वा िनकायले आफ्नो संठगनका कमर्चारीले आचरण िवपरीत काम गरेको 
भ े आशंकामा कसैूित वदिनयत नराखी सत्यतथ्य प ा लगाउन आफ्नो अिधकार ूयोग 
गरी छानिवन सिमित गठन गरी छानिवन गराउने कायर् अदालती वा न्याियक कारवाही 
नभएको हुँदा ूाङ्न्यायको िस ान्त अथार्त Res Judicata को िस ान्त िवपरीत भएको भ े 
िजिकर कानूनसंगत नदेिखने । 

१०. इिन्दरा झा िव. िजल्ला ूशासन कायार्लय धनषुासमेत278   

 कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गदार् कारवाही गन अिधकारीसँग 
त्यःतो कारवाही गन अिधकार भए नभएको ःप  हनुपुन र अिधकार ूा  अिधकारीले 
कारवाही गदार् पिन कानूनको उिचत ूिबया पूरा गरेको हनुपुन । 

 कानूनको ःप  अिधकार नखलुाइकन िदएको आदेश िनदशको अन्धाधनु्ध पालना गन वा 
गनर् िदने हो भने कानूनको मयार्दा उल्लंघन हनेु िःथित ौृजना भई व्यिक्त वा नागिरक 
असरुिक्षत ब े अवःथा रहने । 

 कसैलाई पिन कारवाही गन अिधकार भनेको अिधकार ूा  अिधकारीले माऽ ूयोग 
गनुर्पन िवषय हुँदा सो बाहेक अ ले ूयोग गरेमा कानूनको ि मा आपि जनक र 
दोषपूणर् हनु जाने र त्यःतो ऽिुट अिधकारके्षऽात्मक ऽिुट हनेु यःतो अिधकारके्षऽात्मक 
ऽिुट भएको िनणर्य कानूनको ि मा अमान्य हनेु । 

                                                            
277 ने.का.प. २०६४ अंक २ िन.नं. ७८१६ । 
278 ने.का.प. २०६५ अंक २ िन.नं. ७९३० । 
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११. गोिवन्दूसाद थपिलया िव. नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत279  

 कानूनले सफाइको मौका ूदान गनर् मनािसव नभएमा सफाइको मौका निदए पिन हनेु 
भनी गरेको व्यवःथाले सफाइको मौकाको महत्व ूितःथािपत गरेको नभै खास र उिचत 
अवःथाह मा त्यःतो मौकाको अिनवायर्ताको अपवादात्मक व्यवःथासम्म गरेको 
देिखन्छ। अथार्त कसैले पिन आफ्नो िव को कारवाहीमा सफाइ पेश गन मौका पाउन ु
पछर् भ े आधारभतू न्यायको िस ान्त हो जनु ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पमा 
पिरभािषत छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवःथाको व्यवःथा गरेकोमा बाहेक यो 
िस ान्तको सामान्य पमा पालना गनर् ज री हनेु । 

 कारवाही गन िनकाय वा अिधकारीको भरमग्दरु ूयासको अितिरक्त जसलाई सफाइको 
मौका िदन खोिजएको हो सो व्यिक्त पहुँच वािहर भएको, खोजी प ा लगाउन नसकेको, 
भौगोिलक िसमा बािहर रहेको वा त्यःतै िनजसँग सम्पकर्  गनर् नसिकन ेवा सम्पकर्  बािहर 
रहन उ त रही कारवाही छल्न खोजेको देिखने वा त्यःतो पिरिःथित िसजर्ना गरी 
कारवाहीह मा घोर असहयोग ूदशर्न गरेको भ  सिकने जःता िवशेष अवःथाह मा 
सफाइको मौका िदन मनािसव नभएको भ  सिकने अवःथाह  आउन सक्छन ्। यो 
पिन मु ै िपच्छे िवषयवःतकुो औिचत्यको आधारमा िवचार गन कुरा हनु्छ । यसो 
भ ुको मतलव के हो भने आफनो िव  हनु लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाइ पेश 
गन मौका सम्बिन्धत व्यिक्तको लािग सामान्यत उपलब्ध हनुपुछर् र त्यःतो मौका निदने 
भए कानूनी अिख्तयारी सिहत मनािसव अवःथाह  उल्लेख गिरन ुपदर्छ । त्यसो नभएमा 
सफाइको मौका िदन े वा निदने भ े कुरा कारवाही गन अिधकारीको अिनयिन्ऽत 
ःविववेकको अिधनमा पगु्न सक्दछ, जनु कारवाहीमा ःवच्छता सिुनि त गन िहसावले 
आपि जनक हनु सक्न े। 

 सफाइको मौका िदन मनािसव नभएको भ  े आधारमा सफाइको मौका  

निदई कारवाही गदार् त्यःतो गनुर् परेको कारणह  सिहत िनणर्य पचार्मा लेिखएको  
हनुपुन । 

 कुनै िनणर्य पचार्मा उल्लेिखत आधारह  यथाथर्मा मनािसव छन ् वा छैनन ् भ  े कुरा 
िनतान्त ूशासिनक िवषय वा आत्मसन्तिु को िवषय नभै न्याियक िनरोपण गनर् सिकने 
गरी वःतपुरक हनु ज री हनेु हुँदा त्यःतो िनणर्यकतार्ले न्याियक िववेकको साथमा 
आफनो आधारह  िनणर्यपचार्मा लेख्न सक्नपुन । 

                                                            
279 ने.का.प. २०६५, अंक ५, िन.नं. ७९६४ । 
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 िनणर्य पचार्मा उल्लेिखत आधारह  मनािसव छन वा छैनन ् वा त्यसको आधारमा 
सफाइको मौका िदन मनािसव नभएमा भनी सम्बिन्धत अिधकार ूा  अिधकारीले गरेको 
िनणर्य न्यायको रोहमा अदालतले िवचार गनर् सक्ने । 

 िनणर्यकतार्ले िनणर्यको ूयोजनको लािग िदने आधारह  न्याियकता, ःवच्छता, 
व्यवहािरकता र औिचत्यलाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गनुर् पन । 

 सजाय गन अिधकारीले अिधकारको ूयोग गदार् कानूनको उिचत कायर्िवधी पूरा नगरी 
गनर् निमल्ने । 

१२. दीपेन्िबहादरु के्षऽी िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत280   

कसैलाई आरोप वा अिभयोग लगाउनपुदार् माऽ त्यःतो आरोप वा अिभयोग अनसुारको काम गरेको 
हो होइन भनी सफाइको ूमाण पेश गन मौका ूदान गनुर्पन । 

१३. मनोज पौडेल िव. नेपाल सरकार िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालय समेत281  
िनणर्यकतार्ले आफ्नो ःविववेकीय अिधकार ूयोग गदार् ःवतन्ऽ पमा ूयोग भएको आभास देिखन ु
पदर्छ । अनािधकार िनकायबाट िदएको िनदशन वा िनणर्यलाई िशरोधायर् गरी सोलाई एक माऽ 
आधार बनाई िनणर्य गदार् िनणर्यकतार्को िववेक शनु्यमा पिरणत हनु जाने हुँदा िनवेदकलाई 
अनािधकार िनकायको आदेशबाट उत्ूिेरत भई सेवाबाट हटाउने कायर् िनयम अनकूुल नहनेु । 

१४. गणेश पि यार िव. न्याय पिरषदसमेत (प.ुइ.)282  

सचेत गराउन सक्ने भ े ःविववेकीय अिधकारले ःवाभािवक पमा िवषयवःतकुो गम्भीरता र 
तथ्यगत िव षेणलाई िवचार परु ् याउने अनमुित िदन्छ । यिद त्यसबाट सचेत नगराइकनै पदमकु्त 
गनुर्पन िनंकषर्मा िनणर्य गन अिधकारी वा िनकाय पगुेमा त्यसलाई अन्यथा भ  निमल्ने । 

 

 

 

१५. रामूसाद भ राई िव. ूमखु, भन्सार अिधकृत, कैलाली भन्सार कायार्लयसमेत (प.ुइ.)283  

 ूशासकीय अिधकारीले न्याियक अिधकारको ूयोग गदार् तह–तह उठेको िटप्पणी सदर 
नगरी न्याियक मनको ूयोग गरी न्याियक ूिबया र िविधको अवलम्बनबाट आधार र 
कारणसिहत िनणर्य गनुर्पन । 

                                                            
280 ने.का.प. २०६७, अंक २, िन.नं. ८३१७, पृ  २७४। 
281ने.का.प. २०६७, अंक २, िन.नं. ८३२२, पृ  ३१६ । 
282 ने.का.प. २०६७, अंक ३, िन.नं. ८३२९, पृ  ३८१ । 
283 ने.का.प. २०६७, अंक ५, िन.नं. ८३६५, पृ  ७१३ । 
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 िनजामती कमर्चारीह लाई व्यिक्तगत पमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पनर् जाने 
असरको िवषयमा गिरने िनणर्यलाई कायर्कारी वा ूशासकीय ूकृितको िनणर्यका पमा 
िलन निमल्ने । 

 िनजामती कमर्चारीह  सरकार मातहतकै कमर्चारी हनेु र सेवासम्बन्धी कानून ारा 
उनीह को पेशा रोजगार िनयमन हनेु कुरालाई ःवीकार नै गदार् पिन कानूनबमोिजम ूा  
हनेु िनजामती कमर्चारीको पदमा ूितकूल असर पन गरी िनणर्य गदार् कानून बमोिजम 
िनधार्रण गिरएका ूिबयाह  पूरा भएको हनुपुन । 

 कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखुको अनपुिःथितमा कायार्लयको दैिनक पमा भैपरी 
आउने ूशासकीय काम सम्प  गनर्का लािग िनजभन्दा तल्लो तहका कमर्चारीले िनिम  
भई अित आवँयक ूशासकीय काम कारबाहीसम्म गनर् पाउने हनु्छ र यसरी िनिम को 
िजम्मेवारी तोिकएको पदािधकारीलाई अधर्न्याियक ूकृितको िनणर्य गन अिधकार 
कानूनतः नहनेु । 

 िनणर्य गन अिधकारीले िनणर्य गदार् कसैको ूभाव, िनदशन र दवावमा नपरी ःवतन्ऽ 
पले न्याियक मन ूयोग गरेको हनुपुदर्छ । यसो नभई िनदिशत िनणर्यले वाःतवमा 

िनणर्यको ःथान िलन नसक्ने । 

१६. कुलबहादरु िलम्बू िव. मिन्ऽपिरष , ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत284  
कुनै पिन पदमा िनयिुक्त गदार् Professional व्यिक्त िनयिुक्त गरी त्यसरी िनयिुक्त भएका व्यिक्तलाई 
कानूनमा तोकेको अविधसम्म Security of Tenure ूदान गरी Doctrine of Pleasure वा Spoils 

System लागू हनेु पद जःतो सरकार पिरवतर्न साथ िनयिुक्त भएको पदािधकारीह लाई पिन 
बदल्ने ूचलन हटाउनपुन । 

१७. कुलबहादरु िलम्बू िव. पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयसमेत285  
 उिचत र पयार्  कारण भएमा तोिकएको अिधकारीले कानूनको रीत परु ् याई ःप ीकरण 

माग गन कायर् सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनको सामान्य र िनयिमत ूिबया भएकाले 
ःप ीकरण माग गदमा हक हनन नहनेु । 

 ःप ीकरण माग गन व्यवःथा संगठनको कमर्चारीको मनोमानी वखार्ःती वा मनोमानी 
िवभागीय सजायको पहरेदारको पले Employer िव  ूा  ूाकृितक न्यायको हक  
हनेु । 

                                                            
284 ने.का.प. २०६७, अंक ५, िन.नं. ८३७३, पृ  ७८२ । 
285 ने.का.प. २०६७, अंक ५, िन.नं. ८३७३, पृ  ७८२ । 
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 कमर्चारीले आचरणिवपरीत काम गरेमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही एवं 
सजाय गनुर्पछर् । छाडा र अनशुासनहीन गितिविध कुनै पिन संगठन वा िनकायलाई 
मान्य नहनेु । 

 सजाय गनुर्पदार् अिख्तयारवालाले आवेश -Whim)  मा आएर वा ःवेच्छाचारी भएर 
कारबाही गनर् सक्दैन । अिख्तयारवालाले ूयोग गन सेवा शतर्सम्बन्धी कानून Fair Play 

बाट िनदश हनुपन । 

 तोिकएको अिधकारीबाट माऽ ःप ीकरण माग गन लगायतको िवभागीय कारबाही गन 
कारबाही गनर् सक्छ । कमर्चारीको Decorum राख्न कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएका 
वाहेक िनयिुक्त गन अिधकार पाएको अिधकारी भन्दा तलको अिधकारीले िवभागीय 
कारबाही गनर् नसक्ने । 

१८. िशवूसाद चौधरी िव. नापी िवभागसमेत286  
 िवदा ःवीकृत नगराई कायार्लयमा अिनि त कालसम्म अनपुिःथत रहेको अवःथामा 

िवभागीय सजाय गरी कानूनको ःथािपत ूिबया बमोिजम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्यथा 
भ  निमल्ने । 

 कमर्चारीले िवदा ःवीकृत नगराई लामो अविधसम्म कायार्लय अनपुिःथत रहेको भनी 
अिख्तयारवालाबाट कानूनबमोिजम ःप ीकरण समेत माग गरी िनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोिजमको ूिबया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको 
अवःथामा कानूनबमोिजम भए गरेको कायर्बाट संिवधान र कानून ारा ूद  हक हनन ्
भएको सम्झन निमल्ने । 

१९. दीपकचन्ि देवकोटा िव. कृिष िवकास बक, मखु्य कायार्लयसमेत287  

सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनले कमर्चारीका सम्बन्धमा िवभागीय कारबाही गन नगन सम्बन्धमा 
जाँचबझु सिमित गठन गन वा नगन र जाँचबझु गराउने वा नगराउने भ े अिख्तयारवालाको 
अिधकार र तजबीजको कुरा भएकाले अिख्तयारवालाको अिधकारमा यस अदालतले हःतके्षप गनर् 
निमल्ने । 

अिख्तयारवालाले जाँचबझु गराउन आवँयक नदेखी कमर्चारी सेवा शतर् िनयमावली बमोिजम 
सफाइको मौका िदई सजाय समेत ूःताव गरी ःप ीकरण सोधेकोमा कानूनी पमा िनधार्िरत 
ूिबया अवलम्बन नगरेको भ  निमल्ने । 

                                                            
286   ने.का.प. २०६७, अंक ७, िन.नं. ८४१९, प.ृ ११९७ । 
287   ने.का.प. २०६७, अंक ८, िन.नं. ८४३८, प.ृ १३५८ । 
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सजाय ूःताव गरी ःप ीकरण सोधेकोमा ःप ीकरणको जवाफ समेत अध्ययन र मूल्या न 
गरी ूःताव गरेको सजाय गनुर्लाई अन्यथा भ  निमल्ने । 

एउटै िवषय वा अपराध वा आरोप र घटनाका सम्बन्धमा दईु पटक सफाइको मौका िदइसकेपिछ 
पटकपटक सनुवुाइको मौका िदई रहनपुछर् भनी अथर् गनुर् न्यायोिचत नहनेु । 

सनुवुाइको मौका िदइसकेपिछ आरोिपत व्यिक्तले िदएको जवाफ र अन्य सम्ब  तथ्य वा 
ूमाणको मूल्या न गरी कानून ारा िनिदर्  सीमािभऽ रही सजाय तोक्न ुअिख्तयारवालाको दाियत्व 
र कतर्व्य हनेु । 

२०. िभमूसाद लािमछान ेिव. िजल्ला िशक्षा कायार्लय, हमु्लासमेत288  
 िवभागीय कारबाही गनुर् पदार् केही न्यूनतम ् मान्यताह को पालना अिख्तयारवालाबाट 

हनुपुछर् । िवभागीय कारबाही गनुर् पदार् आचरण िवपरीत काम गन व्यिक्तलाई उसँग 
कारबाही गनर् परेको कारण र आधारसिहत ःप ीकरण माग्न ुपन एवं यःतो कारबाही 
गनर् लागकेो कुरा िनजले थाहा पाउने गरी सूिचत गिरएको हनुपुन । 

 िवदा ःवीकृत नगराई अनपुिःथत रहेमा आचरण िवपरीत काम गरेको र कतर्व्य पालनामा 
लापरवाही गरेका आधारमा िवभागीय कारबाही गनर् सिकने भएता पिन कारबाही गनर् 
नपन कारण केही भए ूमाणसिहत सम्बिन्धत व्यिक्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े वा भ े 
मौका ूदान गनुर्पन । 

 यिद िनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा िवभागीय कारबाही भएको 
कमर्चारीले मु ा गरी िवभागीय कारबाही गन िनणर्य अदालतबाट बदर भएमा बीचको 
अविधको तलब भ ालगायतको सम्पूणर् सिुवधा पाउने कानूनी व्यवःथा भएमा िवभागीय 
कारबाही गन िनणर्य बदर भए पिछ त्यःतो सम्पूणर् सिुवधा ूा  गदर्छ । तर यिद 
सोसम्बन्धी िवषयमा सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा त्यःतो व्यवःथा छैन भने बीचको 
अविधको तलब भ ा लगायतको सिुवधा पाउन नसक्ने । 

२१. िशवहिर ौे  िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत289  
 जनु िनकायले पदमकु्त गन अिधकार राख्दछ उसैले नै पदमकु्त गनुर् पूवर् ःप ीकरण 

सोध्न ुपदर्छ अन्यथा तल्लो िनकाय वा तल्लो पदािधकारीले सोधेको ःप ीकरणमा िच  
नबझुाई उपल्लो अिधकारीबाट पदमकु्त गन कायर् रीतपूवर्कको मा  निमल्ने । 

 कानून बमोिजम कुनै पदमा िनयिुक्त भएको व्यिक्तको सेवा, शतर् र सिुवधा कानूनी ूिबया 
बमोिजम बाहेक करारबाट त्यसको ःव प र ूकृित बदल्न पाउँछ भ  निमल्ने ।290  

                                                            
288  ने.का.प. २०६७, अंक ११, िन.नं. ८४९६, प.ृ १८२० । 
289  ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. ८५२६, प.ृ २११० । 
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२२. रामकुमार िसंह िव. पूवर् के्षऽीय सश  ूहरी बलसमेत291  
 िनवेदक उपर ूथम पटक ःप ीकरण सोिधएको र सोको जवाफ सन्तोषजनक नभएको 

भनी पनुः ःप ीकरण सोधी सजाय ूःताव गरी सफाइको मौका िदएको देिखदँा कानून 
बमोिजम सबै ूकृया परुा गरी आधार र कारण समेत उल्लेख गरी हटाउने आदेश 
भएकोले ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरत नहनेु । 

२३. वीरबहादरु राउत अिहर िव. नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालयसमेत (प.ुइ.)292  
 कुनै िनणर्यबाट कसैको हक अिधकारमा आघात पदर्छ भने िनणर्य गनुर्पूवर् सनुवुाइको 

मौका िदनपुन कुरा अिनवायर् र ःवाभािवक हनु्छ । सनुवुाइको मौका निदई गिरएको 
िनणर्यले िनणर्यको ःथान नै िलन नसक्ने हुँदा न्याियक ूिबयामा वैधािनक मान्यता ूा  
गनर् नसक्ने ।  

 ूाकृितक न्यायको िस ान्तले न्याियक ूिबयालाई ःवच्छ र िव सनीय बनाउने हुँदा 
यसको उपेक्षा गरी भएको िनणर्यलाई पूवार्मही िनणर्यको सं ा िदन ुउपयकु्त हनेु । 

 ूहरी स ारमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट घर ठेगानामा फेला नपरेको वा घर ार नै 
प ा लाग्न नसकेको भ े नभई सरुक्षा िनकाय नभएको कारणबाट खोजतलास गनर् जान 
नसकेको अवःथामा म्याद तामेल गनर् नगएको कारणबाट म्याद ूा  गन व्यिक्त वेप ा 
भएको वा सम्पकर् िवहीन भएको भ  निमल्ने ।  

 ूहरी जःतो अनशुासन र मयार्दामा रहनपुन कमर्चारी खटाइएको तािलममा नगई 
आफुखशुी गैरहािजर रहने िवषय िनि त ् पमा गम्भीर मा ुपन हनु्छ । तर जःतोसकैु 
गम्भीर ूकृितको आरोप लगाइएको व्यिक्तलाई पिन सो आरोप ठहर गनुर्पूवर् आफ्नो 
कुरा भ े मौका िदनपुन । 

 सेवाबाटै बखार्ःत गन जःतो अिन्तम र कठोर सजाय गदार् ूचिलत सेवासम्बन्धी ऐन 
िनयममा उिल्लिखत कायर्िविधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गिरएको हनुपुदर्छ । 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तको उल्लंघन गरी वा कानून बमोिजमको उिचत ूिबया 
पालना नगरी िनणर्य हनु पगु्छ भने त्यःतो िनणर्यलाई कानूनको ि मा शनु्य मा ुपन । 

 गोरखापऽमा ूकािशत गिरएको भिनएको सूचनामा हािजर हनु आउन ुभ ेसम्मको ब्यहोरा 
उल्लेख गरेको देिखए पिन ूहरी सेवाबाट हटाउन ुपनसम्मको कानूनी अवःथा र आधार 

                                                                                                                                                                   
290  ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. ८५२६, प.ृ २११० । 
291  ने.का.प. २०६८ अंक ७ िन.नं. ८६५४६, प.ृ ११३६ । 
292  ने.का.प. २०६८ अंक ८, िन.नं. ८६६३, प.ृ १२७६ । 
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उल्लेख गरी ःप ीकरण सोिधएको नदेिखएकोले सनुवुाइको मौका निदई ूाकृितक 
न्यायको िस ान्त ूितकूल हनेु गरी सेवाबाट हटाएको देिखने । 

 िबदा नमागी वा ःवीकृत नगराई गैरहािजर रहने ूहरी कमर्चारीलाई ूहरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८४(छ) बमोिजम अिख्तयारवालाले हटाउन सक्ने देिखए पिन त्यसरी 
हटाउन ु पूवर् िनयम ८९(२) बमोिजम आरोप िकटान गरी सजाय समेत ूःताव गरी 
ःप ीकरण सोध्न ुपन समेतका कायर्िविध अवलम्बन गनुर्पन । 

२४. सीता कैनी िव. िजल्ला ूहरी कायार्लय तनहु ँसमेत (प.ुइ.)293   

सैिनक ऐन अन्तगर्तको कसूर बाहेक अन्य ूचिलत कानून बमोिजम अपराध मािनने कुनै कसूर 
गरेमा वा सो िवषयमा सम्बिन्धत िनकायमा कसैको जाहेरी परेमा त्यःतो जाहेरीमा नाम िकिटएको 
वा सो अपराधमा संलग्न रहेको देिखएको जनुसकैु सैिनक कमर्चारीलाई अपराध अनसुन्धान गनर् 
ूचिलत कानून बमोिजम अिधकार ूा  िनकायसमक्ष उपिःथत गनुर् गराउन ु सम्बिन्धत ूहरी 
कायार्लय र सैिनक कायार्लय समेतको दाियत्व हनेु । जाहेरी दरखाःतमा नाम िकिटएका 
व्यिक्तह  नेपाली सेनामा कायर्रत ्रहेको भ े एक माऽ कारणले लामो समयसम्म सो जाहेरीको 
िवषयमा ूभावकारी अनसुन्धान नहनुलुाई सामान्य मा  नसिकने । सरकारको मातहतमा रहेको 
सेनामा कायर्रत व्यिक्तलाई फरार रहेको व्यिक्त वा अनसुन्धान गन िनकायको पहुँच बािहरको 
व्यिक्त भनी अथर् गनर् निमल्ने । 

२५. मःुतकीम राई िव. ूशासकीय अदालत294   
 कानूनले ःप  पमा अिख्तयारी िदएकोमा बाहेक कायार्लय ूमखुले माऽ गनर् पाउने 

कायर् र िनणर्यह  िनिम  भई काम गन कायार्लय ूमखुले ःवतः गनर् पाउने हनु्छ भ  
निमल्ने । 

 जनु तहका अिधकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजाय गनर् तोिकएको छ, सो 
सजाय सोही तहका अिधकृतले ूचिलत कानूनको कायर्िविध पूरा गरी िनणर्य  

गनुर्पन । 

 सजाय गनर् पाउने िनणर्य गन अिधकार ूत्यायोजन गनर् िमल्ने कानूनी व्यवःथाको 
अभावमा सो सजाय गनर् पाउने गरी तोिकएको अिधकृत वा कायार्लय ूमखु कायार्लयमा 
अनपुिःथत रहेको अवःथामा िनजभन्दा मिुनका कुनै कमर्चारी िनिम  भै काम गिररहेको 
अवःथामा िनजले कायार्लयको नगरी नहनेु अत्यावँयक र दैिनक ूशासिनक कायर् 
स ालन माऽ गनुर्पन । 

                                                            
293   ने.का.प. २०६९, अंक ६, िन. नं. ८८३७, प.ृ ८७३ । 
294   ने.का.प. २०६९, अंक ६, िन.नं. ८८४३, प.ृ ९३२ । 



 151  
 

 िवभागीय कारवाही र सजाय गनर् पाउने लगायतका कायर् कानून बमोिजम तोिकएका 
अिधकृत वा कायार्लय ूमखुले माऽ गनुर्पन हनु्छ । सो कायर् िनिम  भई काम गन 
सहायक कमर्चारीले गनर् िमल्ने हदैुन, गरे अिधकारिवहीन भइ बदरभागी हनेु । 

२६. हिरनाथ ूसाद िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय295   

 केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) 
बमोिजमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोिजम जिरवानाको सजाय भएकोमा उक्त 
खण्ड (ग) मा आफु मािथको ूहरी कमर्चारीले िदएको कानूनी उदीर् नमानेमा भ  े
उल्लेख भएकोले मािथल्लो तहबाट िदइएको आदेश वा उदीर् नमानेको कायर्लाई नैितक 
पतन देिखने कसूर मा  िमल्ने कुनै कानूनी र िववेकसम्मत आधार  

नदेिखने । 

 ूहरी ऐन अनसुार कैदको सजाय पाएको अवःथा िभ ै हो र नैितक पतन देिखने कसूरमा 
अदालतबाट सजाय पाएको अवःथा िभ ै भएकाले ूहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय 
पाएकोलाई नैितक पतन देिखने कसूरमा सजाय पाएको सम्झन निमल्ने र त्यसै गरी 
अदालतबाट कुनै अन्य ऐन अन्तगर्तको नैितक पतन देिखने अिभयोगमा सजाय 
पाएकोलाई ूहरी ऐन अन्तगर्त कैद सजाय पाएको भनी मा  निमल्ने । 

 कैदको सजाय पाएको अवःथालाई आधार िलई नोकरीबाट बखार्ःत गन िनणर्य भएकोमा 
िनणर्यमा आधार िलइएको तर उक्त कैद सजाय नै पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई 
जिरवाना माऽ हनेु ठहर भएको अवःथामा नोकरीबाट बखार्ःत गनर्को लािग अवलम्बन 
गिरएको िनणर्याधार खिण्डत हनेु । 

 जिरवानाको माऽ सजाय भएको कुरालाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूर गरेको 
मानी सनुवुाइको मौका समेत ूदान नगरी सेवाबाट बखार्ःत गदार् कानूनी ऽिुटपूणर् हनेु । 

२७. िचऽदेव जोशी िव. न्याय पिरष  सिचवालय296  
 ःवच्छ कारवाहीको िस ान्त  -Doctrine of Fair Trial_ अन्तगर्त न्याियक ःवच्छताका साथै 

ूिबयागत ःवच्छता -Procedural Fairness_ पिन आवँयक तत्व हनु्छ । अथार्त ्
कानूनबमोिजमको ूिबया र कायर्िविध अवलम्बन गरेपिछ माऽ ूमाणको आधारमा कोही 
व्यिक्त दोषी हो, होइन भनी िनणर्य गनर् सिकन्छ । िवभागीय कारवाहीमा पिन यो 
िस ान्त लागू हनेु हुँदा यसको बेवाःता वा उपेक्षा गनर् निमल्ने । 

                                                            
295  ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं. ८८५६, प.ृ १०३३ । 
296  ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं. ८८५७, १०४१ । 
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 पदमकु्त गन सजाय गदार् कम्तीमा पिन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको 
सम्बन्धमा ःप ीकरण माग्नै पदर्छ । पदमकु्त गन सजाय गनर्सक्ने न्याय पिरषद्को 
अिधकारअन्तगर्त सम्बिन्धत न्यायाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै ूदान नगरी, एउटा 
कसूरको िवषयमा ःप ीकरण सोधी अक कसूरमा पदमकु्त गनर् सक्न ेअिधकारलाई सही 
मा  नसिकने । 

 न्यायाधीशलाई सेवाबाट बखार्ःत गन अिन्तम सजाय गदार् ूचिलत ऐन िनयममा 
उिल्लिखत कायर्िविधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गिरएको हनु ु पदर्छ । यसमा 
अिलकित पिन िवचलनको गु ायस छैन । ूाकृितक न्यायको िस ान्तको कुनै पले र 
लेस माऽ पिन उल्लंघन गरी वा कानून बमोिजमको ूिबया पालना नगरी गिरएको 
िनणर्य कानूनको ि मा शून्य हनेु । 

 सरकारी कमर्चारी वा अन्य सावर्जिनक पदािधकारीको िवभागीय कारवाही र सजायको 
हकमा सवर्मान्य पले ःथािपत भैसकेको निजर र कानूनी िस ान्त लागू हनेु तर 
जनतालाई न्याय गन िजम्मेवारी बोकेको न्यायाधीशको हकमा लागू नहनेु भ  निमल्ने । 

 न्याय पिरष  जःतो उच्च तहको संवैधािनक िनकायले कुनै न्यायाधीशउपर कारवाही गदार् 
मापदण्डको बेवाःता गनर् र संवैधािनक ूिबयाको अवलम्बन नगरी आफूखशुी -Doctrine 

of Pleasure_ को आधारमा कारवाही गनर् वा पदमकु्त गनर् निमल्ने । 

 एउटा कसूर वा आरोपको िवषयमा कारवाही, जाँचबझु र ःप ीकरण माग गरी अक  
आधार र कसूरमा पदमकु्त गन िनणर्य िनःसन्देह ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तूितकूल, 

आत्मपरक एवं ःवेच्छाचारी िनणर्य हनु जान्छ । यःतो िनणर्य न्यायपूणर् नहनुकुो 
अितिरक्त न्यायाधीशह को मानिसकतामा नकारात्मक ूभाव पान र त्यसबाट सम्पूणर् 
न्याय व्यवःथामा घातक असर पन कुरातफर्  न्यायपिरष  सजग र संवेदनशील  

हनुपुन ।  

२८. वीरेन्िकुमार कणर् िव. न्याय पिरष  सिचवालयसमेत (प.ुइ.)297  

 ूमाण संकलनको ॐोत, अिधकारक्षेऽ र ूिबया नै दिुषत छ भने त्यसको पिरणामःव प 
ूा  ूमाण महणयोग्य हनु नसक्ने । 

 असंवैधािनक ठहर भएको िनकायले संिवधान र कानून िवपरीत एउटा ूशासकीय 
कमर्चारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गरी िजल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कायर्कक्षमा नै 
खानतलासी िलई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारबाही ःवतः ूभावशून्य हनेु 
र त्यःतो कारबाहीबाट ूा  गरेको ूमाण महणयोग्य नहनेु हुँदा त्यःतो गैरकानूनी 

                                                            
297 ने.का.प. २०६९, अंक १०, िन.नं. ८८९७, प.ृ १४८३ । 
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कारबाही र ूमाण संकलनलाई मान्यता िदई ूितवादीउपरको कारबाही र छानिबनलाई 
िनरन्तरता िदएको न्याय पिरषद्को कामकारबाही वृष वकृ्षको फलसम्बन्धी िस ान्त -

Fruit of Poisonous Tree Doctrine) िवपरीत देिखने । 

 गैरकानूनी ॐोत र ूिबयाबाट उठान भएको कारबाही र त्यसको िनरन्तरता अिन्तम 
अवःथासम्म पिन गैरकानूनी नै हनेु । 

 के्षऽािधकार िवहीन र गैरकानूनी अनसुन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्याय 
पिरषदबाट भएको जाँचबझुलाई ःवतन्ऽ जाचँबझु मानी मु ाको िवषयवःतिुभऽ ूवेश गरी 
िनरोपण गनुर्पन अवःथा समेत नदेिखने । 

२९. केशव ःथािपत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत298  

 ूितवादको मौका िदइँदा ःप ीकरण वा जवाफ वा ूितवेदन वा भनाई राख्न वा ःप  गन 
लगायतका जनुकुनै पिन शब्द ूयोग हनु सक्तछन ्। ःप ीकरण शब्द ूयोग नगिरन ुनै 
ूितवादको मौका निदएको ठहन अवःथा नहनेु । 

 िनवेदकलाई िनयम २४(१) को उल्लेखनका साथ ूितवेदन पेश गनर् भिनएको छ । 
िनयम २४(१) को ूयोग “िवकास आयकु्तले आफ्नो पदअनु प िजम्मेवारी परुा नगरेमा 
वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा” माऽ ूयोग हनु सक्ने हो । यही सिमितसमक्ष 
िनवेदकले पेश गनुर् भएको १७ पृ  लामो ूितवेदनमा आफूमा कायर्क्षमताको अभाव 
नभएको र आफूले पद अनु पको िजम्मेवारी पूरा गरेको भ े कुरामा नै केिन्ित छ । 
छानबीन सिमितले िनजलाई अवकाश िदन े िसफािरश गनुर्पूवर् ूितवेदन अध्ययन गरेको 
िःथितमा िनजामती कमर्चारीसरह दईु पटक ःप ीकरण सोिधएन भ े तकर् को औिचत्य 
नहनेु । 

३०. रामकुमार रणपहेली िव. नेपाल सरकार गहृ मन्ऽालयसमेत (प.ुइ.)299  

 कुनै कसूरजन्य कायर् एकपटक गनुर् र बारम्बार वा पटक पटक गनुर्मा ताित्वक फरक 
छ । दबैु अवःथामा रहेको िभ तालाई ि गत गद सश  ूहरी िनयमावली, २०६० 
को िनयम ८७(१) को (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा “बारम्बार” भ  ेशब्दको ूयोग 
गरेको छ । 

 सजायको िनधार्रण गदार् जिहले पिन िनणर्यकतार्ले कसूरको ूकृित र माऽासगँ 
सामन्जःयता कायम हनेु िकिसमले न्याियक मनको ूयोग गनुर्पन  । 

                                                            
298   ने.का.प. २०७०, अंक ५, िन.नं. ९०१३, प.ृ ७०५ । 
299   ने.का.प. २०७०, अंक ११, िन.नं. ९०७२, प.ृ १३१९ । 
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 कमर्चारीलाई गम्भीर सजाय गदार् गम्भीर ूकृितको कसूर गरेको वा सामान्य ूकृितको 
कसूर पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदा गराउँदै पिन 
अटेर गरी बारम्बार गलत ूविृ लाई अपनाएका कमर्चारीलाई िदइने सजाय हो । 

 सजाय िदन ुभनेको बदला िलन ुहोइन । त्यसैले सजायको िनधार्रणमा न्याियक मनको  
ूयोग  हनैु पदर्छ । न्याियक मनको पिरिध कानूनले नै िनधार्िरत गिरिदएको अवःथामा 
सो पिरिध बािहर गिरने िनणर्य ऽिुटपूणर् हनु्छ । बारम्बार वा बराबर वा पटक पटक 
कसूर गदार् माऽ हनेु सजाय एकभन्दा बढी पटक गरेको ःथािपत नभई गनर् निसकने । 

३१. लेखनाथ भ राई िव. लोक सेवा आयोगसमेत300  

िनवेदकलाई भएको भिनएको िवभागीय सजाय अब कायम नरहेको र कानून बमोिजम छनौट भई 
पदःथापन पिन भैसकेको व्यिक्तलाई पूवर्वत अवःथा काम गनर् िदनपुनमा उक्त िब ािपत पदमा 
िनज िनवेदकको उम्मेदवारी तत्काल कायम नरहेको अथर् गरी िनवेदकले पाइसकेको शाखा 
अिधकृत पदको िनयिुक्तलाई नै बदर गन गरेको लोक सेवा आयोगको िमित २०७०।६।१० 
को िनणर्य र सामान्य ूशासन मन्ऽालयको िमित २०७०।६।१४ को िनणर्य िनजामती सेवा 
ऐनको दफा २२ र २२क को अनकूुल नरहेकाले उक्त िनणर्यह  कानूनस त नदेिखने ।  

३२. रामआधार साह िव. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमेत301   

िववादको िवषयवःत ुयी िरट िनवेदक गणुःतर तथा नापतौल क्षेऽीय कायार्लय, िवराटनगरमा िमित 
२०६४।२।१७ मा कायर्रत रहँदा सोही िमितको घटनालाई िलएर पनुः अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाएको देिखयो र सोही पऽबाट पनुः 
यी िरट िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही गनर् लािगएको पिन देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा 
ूशासकीय अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई िरट िनवेदक उपरको २ (दईु) तलब विृ  
रोक्का गन गरेको िवभागीय कारबाही बदर भएको देिखदँा अदालतको फैसला अिन्तमताको िस ान्त 
अनसुार िवपक्षी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धानबाट यी िरट िनवेदक उपर पटकपटक एकै 
िमितको एकै घटनाको िवषयवःत ुउपरमा कारबाही गनर् नपाउने । 

३३. ूमानन्द चौधरी िव. िजल्ला ूहरी कायार्लय मोरङ, िवराटनगरसमेत302  
भागी प ा नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव भएको कमर्चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी िनणर्य गदार्को अवःथामा सफाइ पेस गन मौका िदन नपन भएमा सो 
कुराको छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पन । 

                                                            
300  ने.का.प. २०७१, अंक ६, िन.नं. ९१७९, प.ृ ८१६ । 
301 ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं. ९४९७, प.ृ १९८१ । 
302 ने.का.प. २०७५, अंक १, िन.नं. ९९३८ । 
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३४. रमाशंकर िऽपाठी िव. िजल्ला िशक्षा कायार्लय, पन्देहीसमेत303  
जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट अवकाश िदनपूुवर्को कारबाहीमा िनजलाई आफ्नो भनाइ राख्न े
सनुवुाइको पयार्  मौका र अवसर िदन ु पन भ े ूाकृितक न्यायको सवर्मान्यह िस ान्तलाई 
यिुक्तयकु्त आधार र कारणसिहतको िवलम्बले िनःतेज गनर् सक्दैन । यसथर् ूाकृितक न्यायको 
िस ान्त अन्तगर्तको सनुवुाइको मौकाको अवसरलाई अिनवायर् पमा अवलम्बन नगरी भएका 
काम कारबाहीमा िवलम्बको िस ान्तलाई गौण पमा नै ःथान िदन ुपन ।  

३५. सिुनता नेपाली िव. म.प.के्ष. सश  ूहरी बल मखु्यालय महे री बािहनी सखुतसमेत304  

 आधार र कारण उल्लेख नभई भएको िनणर्यमा ःवेच्छाचािरता देिखन्छ भने त्यःतो 
िनणर्यमा िनणर्यकतार्को बदिनयतसमेत हनु सक्न े हुँदा िनणर्य गनले कानूनबमोिजमको 
पयार्  कारण र आधार खलुाई माऽ िनंकषर्मा पगु्न ुपन ।  

 ःवेच्छाचािरता एवं बदिनयतपूणर् िनणर्यबाट संिवधान ूद  कसैको हक अिधकार हनन 
भएमा त्यसको उपचार यस अदालतको असाधारण क्षऽेािधकार माफर् त ूदान गनर् 
संिवधानले यस अदालतलाई अिख्तयार ूदान गरेको देिखने । 

 चोरीको आरोपमा सजाय गन उ ेँयले सश  ूहरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ 
को खण्ड (ख)(१) बमोिजम भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  सामान्यतया अयोग्य 
नठहिरने गरी सश  ूहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणर्य ःवेच्छाचारी भई 
औिचत्यपूणर् नदेिखएकोले त्यसबाट संिवधान ूद  िनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको 
हकमा आघात पन हुँदा सो िनणर्य कायम रहन सक्न ेनदेिखने । 

३५. ूमेराज भ  िव. अथर् मन्ऽालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत305  

अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग भनी िदइएको तदथर् ूकृितको िजम्मेवारीबाट हटाउन 
सनुवुाइको मौका िदई रहन ुआवँयक नहनेु ।  

३६. नेपाल सरकार िव. अिनलकुमार आचायर्306  

कमर्चारीले सम्बिन्धत िनकायबाट ःवीकृित निलई अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गन वा 
आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा ूा  गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार वा कुनै हैिसयतले कायर् 
गरेमा सो िवषय रा सेवक कमर्चारीको व्यावसाियक आचरणको ूितकूल हनेु हुँदा िवभागीय 
कारबाहीको दायरािभऽ हेिरने िवषय हनेु । 

                                                            
303  ने.का.प. २०७५, अंक ११, िन.नं. १०१४५ । 
304  ने.का.प. २०७६, अंक १, िन.नं. १०१६६ । 
305  ने.का.प. २०७६, अंक २, िन.नं. १०१९१ । 
306  ने.का.प. २०७६, अंक ३, िन.नं. १०२१८ । 
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सम्बिन्धत िनकायबाट ःवीकृित निलई काम गरेकै आधारमा सो कायर्बाट आजर्न गरेको 
सम्पि लाई गैरकानूनी सम्पि  मा ु न्यायोिचत नहनेु । 

३७. नवराज थापा िव. ूहरी ूधान कायार्लय, काठमाड  समेत307  

 बहिुववाहलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरको कोटीमा राखेको नदेिखँदा नैितक 
पतन देिखने फौजदारी कसूर हो भनी मा  िमल्ने नदेिखने ।  

 िनवेदकलाई बहिुववाह गरेको भ े कसूर अदालतबाट ठहर भएको भनी उपल्लो हदको 
सजाय गिरएको पाइयो । सजाय गनुर् पूवर् िनजलाई सफाइको मौकासमेत िदएको  
देिखएन । तसथर् िनवेदकलाई नोकरीबाट बखार्ःत गन िनणर्य, सो उपर परेको 
पनुरावेदनमा भएको िनणर्य तथा नोकरीबाट बखार्ःत गरेको पऽसमेत कानूनसम्मत देिखन 
आएन । 

सव च्च अदालतबाट िवभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा भएका अिन्तम आदेशह लाई िव षेण गदार् 
कमर्चारीले आचरण िवपरीत काम गरेमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही एवं सजाय 
गनुर्पछर् । छाडा र अनशुासनहीन गितिविध कुनै पिन संगठन वा िनकायलाई मान्य नहनेु, सजाय 
गदार् सेवा शतर्सम्बन्धी कानून Fair Play बाट िनदश हनुपन, तोिकएको अिधकारीबाट माऽ 
ःप ीकरण माग गन लगायतको िवभागीय कारबाहीको कायर् गनुर् पदर्छ । तलको अिधकारीले 
िवभागीय कारबाही गनर् नसक्ने, सजायको लािग ःप ीकरण माग गदार् लगाइएको अिभयोग र 
कारबाहीको िवषय एउटै हनु ुपन, बखार्ःत वा हटाउने िनणर्य िनलम्बन भएको िमितबाट नै लागू 
हनेु गरी नगरी िनणर्य भएको िमितबाट लागू हनेु गरी गन, िवभागीय कारबाही गदार् सफाइको 
मौका िदई न्याियक मनको ूयोग गरी िनणर्य गनुर् पन, कमर्चारीलाई कारबाही गदार् कारवाही गनर् 
पाउने अिधकारीले तथ्यको िव षेण गरी दोषको गहनता र कानून बमोिजम के कःतो सजाय गदार् 
उपयकु्त हनु्छ भ े समेत िवचार गरी सजाय गनुर् पन, िनदशनको आधारमा कुनै न्याियक ूकृितको 
कारवाही गरेमा गैरकानूनी हनेु, कमर्चारीलाई आचरण िवपरीत कारवाही गरी पनुः ॅ ाचारको 
फौजदारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पिन Mouble Jeopardy िव को हक 
हनन ् नहनेु, कानूनले नै अपवादात्मक अवःथाको व्यवःथा गरेकोमा बाहेक ूाकृितक न्यायको 
िस ान्तको पालना गनुर् पन, तर कारवाही गन िनकाय वा अिधकारीको भरमग्दरु ूयासको 
अितिरक्त सफाइको मौका िदन खोिजएको व्यिक्त पहुँच वािहर भएको, खोजी प ा लगाउन 
नसकेको, भौगोिलक िसमा बािहर रहेको वा त्यःतै िनजसँग सम्पकर्  गनर् नसिकने वा सम्पकर्  बािहर 

                                                            
307 ने.का.प. २०७६, अंक ७, िन.नं. १०३१३, प.ृ १४८३ ।  
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रहन उ त रही कारवाही छल्न खोजेको देिखने वा त्यःतो पिरिःथित िसजर्ना गरी कारवाहीह मा 
घोर असहयोग ूदशर्न गरेको भ  सिकने जःता िवशेष अवःथाह मा सफाइको मौका िदन नपन, 

िनणर्यकतार्ले िनणर्यको ूयोजनको लािग िदने आधारह  न्याियकता, ःवच्छता, व्यवहािरकता र 
औिचत्यलाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गनुर् पन, ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरतको िनणर्यमा 
िवलम्बको िस ान्त लागू नहनेु, िवभागीय कारवाही र सजाय गनर् तोिकएका अिधकृतले माऽ 
गनुर्पन, िनिम  भई काम गन सहायक कमर्चारीले गनर् नहनेु, आिद उल्लेख गरेको देिखन्छ । 

११. िवभागीय कारबाही सम्बन्धमा देिखएका समःयाह   

कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गदार् देिखएका समःयाह लाई देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 

 एउटा कसूरमा सफाइ वा ःप ीकरण मागी अक मा सजाय गन, 

 सम्बिन्धत कमर्चारीलाई कारवाहीको सूचना निदने, 

 सनुवाइको मौका निदने, 

 सफाइको मौका र ःप ीकरण माग्दा कानून बमोिजमको समय ूदान नगन, 

 सफाइको मौका र ःप ीकरण माग्दा आरोिपत कसूर ःप  उल्लेख नगन, 

 अिख्तयारवालाले सजाय नगन, 

 सजायको िनणर्यमा आधार कारण नखोल्ने, 

 िनणर्यकतार्ले िनणर्य पचार् खडा नगरी तहगत पमा उठान गिरएको िटप्पणीमा सदर गरी 
िनणर्य गन, 

 सम्ब  ऐनले तोकेको कायर्िविध वा ूकृयालाई पालना नगरी िनणर्य गन, 

 कुनै ःप ीकरण समेत निलई हचवुाकै आधारमा अवकाश िदने, 
 सफाइको मौका िदँदा सम्बिन्धत व्यिक्तले सूचना पाए नपाएको सूचनाको तामेली, िमित 

लगायतका कुरामा ध्यान निदने, 

 सव च्च अदालतवाट व्याख्या गरी ूितपादन गरेको िस ान्तलाई पिरपालना नगन, 

 गल्ती वा कसूरको माऽा भन्दा ठुलो सजाय िदन,े 

 समानपुाितक सजायको िस ान्त अवलम्बन नगन, 

 िवभागीय कारबाही गन पदािधकारीको गल्तीबाट िनणर्य बदर भए पिन िनजलाई 
उ रदाियत्व नबनाइने, 

१२. िनंकषर् 
कमर्चारीलाई संरक्षण गरी कामबाट अिधकतम लाभ िलने िदशामा संगठन वा िनकाय लागेको 

हनु्छ । िवभागीय कारबाही गनुर् संगठनको रहर नभई बाध्यता हो । अनशुािशत, मयार्िदत पमा 
कायर् संचालन गनर् यो आवँयक मािनन्छ । कमर्चारीलाई सताउने वा हैरानी िदने गरी यसको 
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दु पयोग गनुर् पिन हुँदैन । साथै कमर्चारीले आचरण िवपिरतको कायर् गरेको अवःथामा त्यसलाई 
अनदेखा गनुर् पिन हुँदैन । कमर्चारीलाई गिरने िवभागीय सजायका सम्बन्धमा कमर्चारीसँग 
सम्बिन्धत कानूनमा यसका ूिबया, िविध, अिधकारी तथा सजायका ूकृितका बारेमा उल्लेख 
गिरएको छ । िववादको पमा अदालत ूवेश गरेका िरट िनवेदनमा समेत सव च्च अदालतले 
कायर्िविध र ूिबयाका बारेमा िदशािनदश गरेको अवःथा छ । तर अदालतको िनणर्य र 
िनदशनका बाबजतु िवभागीय कारबाही गदार् एकै िकिसमका ऽिुटह  बारम्बार हनेु गरेको 
देिखन्छ। िवभागीय कारबाही सामान्य अवःथामा कसैको कुरामा िच  नबझु्दैमा कारबाही गन 
िवषय होइन ।  

कमर्चारीले आफ्नो सेवा शतर् सम्बन्धी कानून िबपिरतको कायर् गदर्छ भने िवभागीय 
कारबाहीको दायरमा ल्याउन ु पदर्छ । िनजलाई िवभागीय कारबाही नगरेमा यसले िनरन्तरता 
पाउने, अ  कमर्चारीले समेत ती आचरणका िनयम उल्लंघन गन र अनशुासनहीन कायर्ले बढावा 
पाउने अवःथा हनु्छ । यसबाट संगठनको लआय र उ ेँयमा असर पान, सेवा ूवाह कमजोर हनेु 
र दण्डहीनताले ूौय पाउने अवःथा हनु जान्छ । यसकारण िवभागीय आवँयक हनु्छ । सजाय 
गदार् कसूरको अवःथा अनसुार उिचत सजाय गनुर् पदर्छ । सजाय गदार् कानूनले तोकेको ूिबया 
पूरा गरी गनुर् पदर्छ । कानूनी ूिबया पूरा नगरी िवभागीय कारबाही गदार् सो िनणर्य बदर 
हनु्छ। यसबाट गल्ती गनले सजाय नपाउने माऽ नभई कमर्चारीले काम नगरेको अविधको तलब 
लगायतका सिुवधा एकमु  उपलब्ध गराउँदाको नोक्सानी व्यहोनुर् पदर्छ । साथै नेततृ्व वा 
व्यवःथापकको व्यिक्तगत कारणको िसकार कमर्चारी ब ु हनेु अवःथा समेत िसजर्ना गनुर् हुँदैन । 
कारबाही नै हनु ु नपन कमर्चारीलाई कारबाहीको भािगदार बनाई कमर्चारीको मनोबल ॑ास 
गराउने, हतोत्साही गराउन हुँदैन । यःतो कायर्ले कमर्चारीको कायर्मा र अन्तत्वोगत्वा संगठनको 
ूितफलमा असर पादर्छ । अतः िवभागीय कारबाही गनुर् नै पन अवःथामा सम्बिन्धत कानूनी 
ूिबया र अदालतबाट भएका िनदशन बमोिजम ूिबया पूरा गरी गनुर् पदर्छ । साथै िवभागीय 
कारबाहीलाई व्यिक्तगत िरसइवी साध्ने साधन बनाउन हुँदैन । 
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नेपाल ूहरी सेवामा आचरण र सजाय 
- दशरथ पंगेनी  

 
१ िवषय ूवेशः            
ूहरी राज्य ारा ःथािपत चेन अफ कमान्ड र अनशुासनमा चल्ने संगठन हो । यसको आफ्नै 

संगठन, चिरऽ, िवशेषता, लआय, उ ेँय र आचरण हनु्छ । यसले अिधकार ूा  अिधकारीले 
कानून बमोिजम िदएको आदेश पालना गदर्छ । शािन्त र व्यवःथालाई असर पान खालका खबर 
संकलन गरी मािथल्लो अिधकारीलाई जानकारी िदन्छ । उक्त कायर्ह का सथै अपराधको 
रोकथाम गन, अपराधीह  प ा लगाउने, वारेण्ट तामेल गन, पबाउ गन र कानून बमोिजम 
सजायका लािग पहल गन, पबाउ परेका व्यिक्तका आधारभतू मानव अिधकारको सम्मान गन, 
जनतालाई शािन्त सरुक्षाको ूत्याभतूी िदन,े सरुक्षा कारवाहीमा न्यून क्षितको नीितलाई कायार्न्वयन 
गन तथा चिुलदै गएको शािफक समःया समाधान गन308 जःता िजम्मेवारीह  नेपाल कानूनले 
ूहरीलाई समु्पेको देिखन्छ । नेपाल ूहरीका जवानदेिख अिधकृतह ले आफूलाई ूा  उक्त 
िजम्मेवारीह  हरहमेशा टूीमा रहेर309 न्यूनतम सेवा सिुवधाका बावजतु अन्य कुनै कुराको 
परबाह नगरी सम्हाल्दै आएको पाइन्छ । चाडपवर् घर पिरवार समेतको खशुीलाई संगठनको 
खशुीसगँ सम्झौता गनर् नेपाल ूहरी सदैव तत्पर रहदै आएको महशसु गनर् सिकन्छ । यसरी 
ूहरी कमर्चारीह ले हरेक ूहरमा पहरा िदएर नागिरकको जीउधनको सरुक्षा िददै आएकामा 
एकाध ूहरीको दोष र केही घट्नामा आशाितत सफलता पाउन नसकेको िवषयलाई ूहरीको 
समम संगठनसगँ जोड्ने र असफलताको पमा व्याख्या गद ूहरीलाई कमजोर बनाएर आफ्ना 
केही सीिमत ःवाथर्ह  पूरा गनर् कुूचार गन ूविृ ह  देखा पद आएका छन ् । यःता 
कृयाकलापले अनशुासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृ ल कायर्लाई बढावा िदने गदर्छ । सरुक्षा कमीर्मै 
अनशुासनहीनता ब ो भने िवकृित र अराजकता बढ्दछ । मलुकुमा दण्डिहनताले ूौय पाइ 
हजार  इमान्दार र कतर्व्यिन  ूहरीको मानमदर्नका साथै ूहरी संगठनकै बदनाम भई सरुक्षा 
िनकायह  िनकम्मा हनु पगु्दछन । 
ूहरी संगठनलाई बदनाम हनु निदन, ूत्येक ूहरी कमर्चारीलाई सांगठिनक तवरले चेन अफ 
कमाण्डको हकमा िनकै अनशुासीत बनाउन र ूहरी संगठनलाई सक्षम, अनशुासीत, उ रदायी 
एवं जवाफदेही र जनमखुी बनाई यस िभऽको अनशुासनलाई समाजको उच्चतम उदाहरणको 

                                                            
308 ूहरी ऐन, २०१२ दफा १५ 
309 ऐ ऐ दफा १३ 
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पमा ःथािपत गनर्का लािग ूहरी कमर्चारीले पालना गनुर्पन आचरणको िनयमह  र ती 
िनयमह को उल्लंघन गनलाई िवभागीय सजायको व्यवःथा ूहरी सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख 
गिरएको पाइन्छ । ूःततु सन्दभर्मा यस कायर्पऽमा नेपालमा ूहरी संगठनको ऐितहािसक 
पृ भमूी, आचरण र सजाय सम्बन्धी व्यवःथा, र बतर्मान अवःथा, ूहरी सेवाको आचरण र 
सजाय तथा िनजामती सेवाको आचरण र सजायमा समानता र िभ ता, आचरण र सजायको 
कायार्न्वयन सम्बन्धी नेपालको न्याियक ि कोण, आचरण कायार्न्वयनमा समःया एवं चनुौितह  
र सो को समाधानका उपायह का बारेमा िववेचना गिरएको छ ।  
 

२. नेपाल ूहरीको ऐितहािसक पृ भमूीः 
नेपाल ूहरीको ऐितहािसक पृ भमूी तफर्  िनयाल्दा िविभ  काम र नामले यसको िवकास हदैु 
आएको पाइन्छ । िलच्छिवकालमा सवर्दण्डनायक, अन्तरासन, महासामन्त, िवषयपित जःता 
िनकायलाई ूहरीको काममा लगाइएको िथयो। मल्लकालमा कोटवालले नगरमा र गाउँमा ारेले 
शािन्तसरुक्षा गन अिन कर उठाउने गरेको पाइन्छ भने चौिकदार, महाने र िसपाहीले समाजलाई 
धमर्नीितमा िहँडाउने र राजा ाको पालना गदर्थे। एकीकरणपिछ पिन कोटवाल, उमराव, 
फौजदार, दरोगा, महान,् नाइके, प्यादाजःता सेनाका कमर्चारी, न्याियक सेवाका कमर्चारी र 
राजाका कमर्चारीह ले ूहरीको काम गरेको नेपाल ूहरीको इितहासमा उल्लेख भएको 
पाइन्छ।310 शािन्तसरुक्षा कायम गनर् चौिकदारी ूथाको शु वात ज बहादरुको पालाबाट शु  
भएको र  भीमशमशेरले ती चौिकदारको अिधकार र कतर्व्य िकटान गनर् िनयम बनाई लागू 
गरेका िथए भ े गिरन्छ । िव सं १९५५ सालमा तराईमा अिमनी ूहरीको र पहाडमा 
िमिलिसयाको व्यवःथा गरी िमिलिसयालाई बडाहािकमको मातहतमा311 रािखएको िथयो । 
काठमाण्डौ उपत्यकामा भने िव सं १९६७ सालमा कोतवाली312 ूहरीको व्यवःथा गिरयो । िव 
सं १९९५ सालम जु धशम्सेरले सवारी व्यवःथापनमा सहज होस ्भ  ेउ ेँयले नेपाली सेनाको 
रामदल पल्टनलाई313 शािफक व्यवःथापनको िजम्मेवारी िदए । यसरी िविभ  नाम कामले अलग 
अलग संगठनका पमा ःथापना भई िवकिसत हदैु आएको ूहरी संगठनह लाई एउटै संगठनका 
पमा िनमार्ण गन हेतलेु िव सं २००७ सालमा ूजातन्ऽ ःथापना भएपिछ  नेपाल ूहरी संगठन 

                                                            
310ूा. डा. तलुसीराम बैध्य समेत, नेपाल ूहरीको इितहास, (२०५२), ूहरी ूधान कायार्लय, नक्साल,  
काठमाण्डौ . 
311 ाइन्िबहादरु ौे , ूशासन ूहरी र सेना सम्बन्धी ऐन तथा िनयमह  मूल दफा र िनयम सिहत एक 
िटप्पणी  पैरवी ूकाशन, संःकरण, २०६८, पृ , १६० । 
312 जनादर्न िघिमरे, नेपाल ूहरी िहजोदेिख आजसम्म, नेपाल समाचार पऽ, २५ आि न, २०७५ 
313 िवध्याूसाद िघिमरे, नेपाल ूहरीको ऐितहािसक पक्ष, नेपाल समाचार पऽ, २७ आि न, २०७४ 
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भनी नामाकरण गरी यसका ूमखुमा ूथम आईजीपीको पमा तत्कालीन नेपाली सेनाका जनल 
तोरणशमशेर जबरालाई िनयकु्त गरी आईजीपी अिफसको ःथापना भएको पाइन्छ । 
नेपाल भर मलुकुको ूहरी फोसर्को पनुगर्ठन गनर् र त्यसलाई अपराध रोक्ने र प ा 

लगाउने सयुोग्य साधन बनाई शािन्त र व्यवःथा कायम राख्न314  िव.सं. २०१२ मा ूहरी ऐन 
जारी भयो ।  यसपिछ ूहरी संगठनलाई नेपालको ूशासिनक िवभाजनका आधारमा संरचनागत 
व्यवःथाह  गरी सोही अनकूुलका व्यवःथापकीय प धितमा संचालन गिरयो । नेपाल ूहरीलाई 
दक्ष, व्यावसाियक र कायर्सम्पादनमा एक पता ल्याउन े हेतलेु िव.सं. २०११ मा सदर ूहरी 
तािलम केन्िको ःथापना भयो । यसलाई िव.सं. २०४९ मा राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ानमा 
पान्तरण गिरयो । िव सं २०२४ मा नेपाल ूहरीले इन्टरपोलको सदःय िलइ अपराध 
िनयन्ऽणमा अन्तराि य समूहसँग आव ध भयो । िव सं २०४० बाट ूहरी सेवामा मिहलाह  
पिन ूवेश गन ूकृयाको थालनी गिरयो । िव.सं. २०६३ मंिसर १ गतेबाट काठमाण्डौ 
उपत्यकामा महानगरीय ूहरी आयकु्तको कायार्लय ःथापना गरी यसको मातहतमा पिरसर, वृ  र 
ूभाग रहने गरी नया ँ संरचना िनमार्ण गिरयो । नेपालको संिवधान २०७२ ले संघमा नेपाल 
ूहरी र ूदेशमा ूदेश ूहरी संगठन रहने315 व्यवःथा गरेको पाइन्छ । नेपाल ूहरीलाई 
राज्यको संघीय ूणालीमा लैजाने संिवधानको उक्त ूावधान अनु प नेपाल ूहरीको क्षेऽीय ूहरी 
कायार्लयलाई ूितःथापन गद ूहरी नायब महािनरीक्षकको नेततृ्वमा रहने गरी सातवटै ूदेशमा 
ूदेश ूहरी कायार्लय ःथापना भैसकेका छन ्। त्यसैगरी ७५३ वटै ःथानीय तहमा कुनै न कुनै 
पमा नेपाल ूहरीका कायार्लयह  िवःतार भई ूहरी सेवा नागिरकको पहुँचसम्म पगेुको 
पाइन्छ। यसरी नेपाल ूहरी शािन्त सरुक्षा जःतो गहन िजम्मेवारी सम्हाली हजार  लगनशील, 
कतर्व्यपरायण, साहसी र कमर्ठ रा सेवकह को ऐक्यब धताका साथ “सत्यम ् सेवम ्सरुक्षणम”् 
लाई मूल मन्ऽको पमा अनशुरण गद िबकिसत हदैु आएको गौरवमय इितहास बोकेको संःथा 
हो भ  सिकन्छ । िविभ  समयमा भएका राजनीितक, आिथर्क तथा सामािजक पिरवतर्नबाट 
िसिजर्त चनुौतीलाई नेपाल ूहरीले अत्यन्त संयिमत भएर आत्मसात ् गद आएको छ। यही 
समपर्णले नै नेपाल ूहरीको गौरव आजसम्म कायम रहेको छ । 
३= नेपालको ूहरी सेवामा आचरण सम्बन्धी व्यवःथा 
आचरण ःवाःथ्य रोजगारीको सूचक र सक्षम संगठन िनमार्ण गन एक असल मागर् हो । यो 

कमर्चारीको ि  र व्यवहार हो । यसले सेवामा संलग्न व्यिक्तले गनर् हनेु र नहनेु तथ्यह लाई 
जनाउछ । सेवामा संलग्न व्यिक्तले गनर् हनेु र नहनेु तथ्यह को मूल्याकंन िनजले गन तोिकएको 

                                                            
314 नेपाल ूहरी ऐन, २०१२ ूःतावना 
315 नेपालको संिवधान, धारा २६८ 
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कायर्बाट उत्प  हनेु पिरणितका आधारमा गिरन्छ । त्यसैले आचरणलाई कतर्व्यका आधारमा 
गिरने कायर् पिन भिनन्छ । ूिस ध िविधशि  जेरमी बेन्थमका अनसुार धेरैको िहत गन 
(Greatest good) र धेरैलाई सखुी िदने (Greatest happiness) कायर् ठीक कायर् अथार्त गनर् हनेु 
कायर् हो । ठीक कायर् अथार्त गनर् हनेु कायर्ले कमर्चारीको असल व्यवहारलाई लआयन्मखुका 
अितिरक्त िनयिमतता, लगनशीलता र इमान्दािरताको पमा िवकास गदर्छ । पेशागत र कानूनी 
मागर्दशर्नमा आधािरत आचरणका िनयमह ले गनर् नहनेु कायर्का सम्बन्धमा कमर्चारीको 
व्यवहारको उिचत िनयन्ऽण गदर्छ । त्यःतो िनयन्ऽणले कमर्चारीलाई कतर्व्यूित बन्धन सजृना 
गदर्छ भने खराब व्यवहारलाई िनयन्ऽण गदर्छ । यही िनयन्ऽणको माध्यम नै संगठनको 
कायर्सम्पादनको ःतर अिभबिृध्द गन तफर्  मागर् िनदिशत हनु्छ । ूिसध्द िविधशाि  ईमान्यअुल 
कान्टको िवचारमा खराब वा असललाई व्यिक्तले गनुर्पन कतर्व्य र िनयतको आधारमा छु ाइन्छ। 
असल आचरणले कमर्चारीको व्यवहारको ःव-िनयन्ऽण, संगठनात्मक कायर्सम्पादन ूित झकुाव, 
िनयिमतता, लगनशीलता र ईमान्दारीतामा बढो री, तटःथता, सदाचािरता, जवाफदेहीता, 
बःतपुरकता, संगठनको उपलिब्धमा अिभविृध्द, व्यिक्तगत व्यवहारमा सधुार, बैधािनकता, समानता 
र समता, आदरभाव, कुशल नेततृ्व, आिद गणुह  बोकेका हनु्छन ्। असल आचरणका यी 
गणुह लाई राि य सदाचार पध्दितका मूलभतू मान्यताह 316 पिन भ े गिरन्छ । अक तफर्  खराब 
आचरणले बोध, लोभ, मोह, कामवासना, आशिक्त, मोलिहजा, नातावाद, कृपावाद, िव्यवाद जःता 
अवगणुह  िनम्त्याउछ । यसरी कमर्चारी वगर्को आचरणमा फरक फरक गणुह  उत्प  हनुमुा 
िविभ  तत्वह  िजम्मेवार रहन्छन ्। त्यःता तत्वह मा िवशेष गरी संगठनका िनयमह , कानूनी 
ूावधान, पेशागत मूल्य र मान्यताह , नैितकताका िनयमह , सामािजक ि कोण, देशको शासन 
ूणाली, सेवाको िवगतको छिव अथार्त ऐितहािसक पृ भमूी, कल्याणकारी समूह आिद पदर्छन ्। 
सावर्जिनक सेवाका पदमा कायर्रत कमर्चारीह ले आफूले गनर् हनेु र नहनेु कुराह  थाहा 

पाउनपुछर् भ  े ध्येयले आचरणका िनयमह लाई कानून ारा नै व्यविःथत गिरएको हनु्छ । 
त्यसरी व्यविःथत गिरएका आचरणका िनयमह ले सम्बिन्धत कमर्चारीह लाई आफू कायर्रत 
संगठन िभऽ आफ्नो कतर्व्य पालना र कायर्मा कसरी मूल्य मान्यता र उ ेँयलाई ूयोग गनुर्पछर् 
भ े प|lta धताह  समेिटिदएको हनु्छ । नेपालमा ूहरी सेवालाई पिन सावर्जिनक सेवाको पदको 
पमा ःवीकार गिरएको छ । सावर्जिनक पदमा आसीन पदािधकारीले सावर्जिनक सेवा प/ु\ofpने 
सन्दभर्मा िनि त आचरणगत मूल्यमान्यता अपनाउन ुपन317 हनु्छ। उक्त सेवाको पदमा कायर्रत 
कमार्चारीको उ रदाियत्व संिवधान, कानून, सरकार, नागिरक समाज, राजनीितक नेततृ्व, 
                                                            
316 राि य सदाचार नीित, २०७४ को िनयम ९.१.१.१ 
317 ँयामकुमार भ राई, नवीनतम ूशासिनक ि कोण, (तेॐो संःकरण २०७४ पौष) ूकाशकः सोपान मािसक, 
िडिल्लबजार, काठमाण्डौ पृ  १७९ । 
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सेवामाही, िसिनयर र आफ्नो जिुनयर ूित समेत रहन्छ । यसरी ूहरीले सम्पादन गन 
िजम्मेवारीको ःतरीयता, एक पता, िनंपक्षता, Oमान्दारीता, ःवच्छता, र तटःथताका  कुरामा 
सचेत भई ब्यवहारमै सेवाभावूित समिपर्त रहन एवं ूहरी  संगठनिभऽ हनेु अनशुासनहीन कायर् 
रोक्ने, त्यःतो कायर् गनलाई सजाय गन र अन्यलाई पिन िविोह जःतो कायर्मा दु त्सािहत हनु 
निदने318 उ ेँयले ूहरी सेवाका कमर्चारीह लाई समेत आचारणका िनयमह को आवँयकता 
पदर्छ । ियनै तथ्यह लाई दय म गद ूहरी िनयमावली २०७१ मा ूहरी कमर्चारीले पालना 
गनुर्पन थुू  ैआचरणह  उल्लेख गिरएको छ । ती आचरणह लाई कायार्लय कायर्िविध सम्बन्धी 
आचरण, राजनीितक कृयाकलाप सम्बन्धी आचरण, आिथर्क आचरण र सामिजक आचरण गरी 
चार भागमा िवभाजन गरी हेनर् सिकन्छ । जसलाई यसूकार उल्लेख गिरएको छः  

 कायार्लय कायर्िविध सम्बन्धी आचरण 
ूहरी कमर्चारीले ठीक समयमा तथा िनयिमत पले आफ्नो पालोमा हािजर हनु ुपदर्छ र 
साधारणतया पिहले िबदाको ःवीकृित निलई कामबाट अनपुिःथत हनु ु 
हुँदैन ।319 आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालना गनुर् पदर्छ । आफ्नो 
सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथका अिधकृतले िदएको आ ालाई 
शीयताका साथ पूरा गनुर् पदर्छ । आफू भन्दा मािथका सबै अिधकृतह ूित उिचत 
आदर देखाउन ुपनछ र आफू मातहतका ूहरी कमर्चारीह  ूित उिचत व्यवहार गनुर् 
पनछ ।320 सरकारी काममा थाहा पाएका कुराह  ूकाश गनुर् हदैुन । यो ूितबन्ध 
जनुसकैु कारणले ूहरी सेवाबाट अलग रहेको व्यिक्तको हकमा समेत लागू हनेुछ ।321 
नेपाल सरकारको अनमुित ूा  नगरी कुनै पऽपिऽकामा आफ्नै वाःतिवक अथवा 
काल्पिनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख ूकािशत गनर् अथवा रेिडयो ारा ूसारण 
गनर् हुँदैन । तर ूहरी स ठनको ूवक्ताको पमा तोिकएको ूहरी कमर्चारीले 
सम्बिन्धत ूहरी स ठनको ूमखुको अनमुितमा कायार्लयको गितिविध सम्बन्धी जानकारी 
वा सूचना ूवाह गनर् र सािहित्यक, कलात्मक, ऐितहािसक, वै ािनक र व्यावसाियक 
िवषयको लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् सिकनेछ ।322 नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित 
निलई कुनै व्यिक्त ारा िनजको कतर्व्यपालनका सम्बन्धमा लेखाइएका झु ा आरोपको 

                                                            
318 गणेशबहादरु दरुा समेत िव  नेपाल सरकार,ने का प २०७३ अंक ४ िन नं ९५७९ 
319 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १०३ 
320 ूहरी िनयमावली २०७१ को िनयम १०४ 
321 ऐ, ऐ िनयम ९७ 
322 ऐ, ऐ िनयम ९८ 
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िनिम  ूसे अथवा अदालतको सहारा िलन हुँदैन ।323 आफ्नो नोकरी सम्बन्धी कुरामा 
मतलब साध्य गनर् आफू भन्दा मािथका अिधकृत मािथ कुनै अनिुचत ूभाव पानर् अथवा 
ूभाव पान ूय  गनर् हुँदैन324 र आफूभन्दा मािथल्लो वा मातहत ूहरी कमर्चारी उपर 
हातपात वा कुनै ूकारको आबमण वा जोरजलुमु गनर् वा गराउन हुँदैन ।325 

 राजनीितक कृयाकलाप सम्बन्धी आचरण 
ूहरी कमर्चारीले नेपाल सरकारको नीित िव  असर पन गरी अथवा नेपाल सरकार र 
नेपाली जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा अथवा कुनै िवदेशी रा सँगको सम्बन्धमा खलल 
पनर् सक्न े गरी आफ्नो वाःतिवक वा काल्पिनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख 
ूकािशत गनर्, ूसेलाई कुनै खबर िदन, रेिडयो वा टेlलिभजन आिद ारा भाषण ूसािरत 
गनर्, कुनै सावर्जिनक भाषण िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् हुँदैन तर ूचिलत 
कानून र नेपाल सरकारको नीितको िवपरीत नहनेु गरी लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् 
बाधा पन छैन ।326 कुनै राजनीितक पदका लािग कुनै िनवार्चनमा भाग िलन वा कसैको 
िनिम  मत माग्न वा अन्य कुनै ूकारले आफ्नो ूभाव पानर् हुँदैन । तर कसैलाई मत 
िदएको वा िदने िवचार गरेको कुरा ूकट नगरी ूचिलत कानून बमोिजम आफ्नो 
मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छैन ।327 कुनै राजनीितक संःथाको सदःय ब , 
राजनीितमा भाग िलन, राजनीितक संःथालाई सहायताको िनिम  चन्दा िदन अथवा कुनै 
राजनीितक संःथा वा आन्दोलनलाई अन्य कुनै ूकारले ूभाव पानर् हुँदैन ।328 
 

 आिथर्क आचरण 
सरकारी काममा कुनै पिन ूकारको असर पनर् सक्न ेगरी कुनै पिन ूहरी कमर्चारी र 
िनजको पिरवारका सदःय समेतले नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित िबना ःवदेशी वा 
िवदेशी कसैबाट पिन कुनै ूकारको दान दातव्य, कोसेली वा उपहार ःवीकार गनर् वा 
चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग सापट िलन ुहुँदैन । कुनै िवदेशी 
सरकार वा िवदेशी सरकारको कुनै ूितिनिधबाट कुनै उपहार ूा  हनु आएमा िनजले 

                                                            
323 ऐ, ऐ िनयम १०२ 
324 ऐ, ऐ िनयम १०५ 
325 ऐ, ऐ िनयम १०८  
326 ऐ, ऐ िनयम ९९ 
327 ऐ, ऐ िनयम १०० 
328 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम १०१ 
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नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना िदई िनकासा भएबमोिजम गनुर्पछर् ।329 नेपाल 
सरकारको पूवर् ःवीकृित िबना कुनै पिन कामको िनिम  कुनै िकिसमको चन्दा माग्न 
अथवा ःवीकार गनुर् हुँदैन र अ  कुनै िकिसमको आिथर्क सहायता ूा  गन काममा 
समेत भाग िलन हुँदैन ।330 नेपाल सरकारले तोकेको फाराममा आफ्नो सम्पित िववरण 
भरी आिथर्क वषर् समा  भएको साठी िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त ूहरी 
िकताबखानामा बझुाउन ुपनछ ।331 नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित निलई कुनै बैक वा 
कम्पनीको ःथापना, रिज ेशन वा स ालनको काममा भाग िलन, ूचिलत कानूनबमोिजम 
दतार् गराउन ुपन कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनर्, र अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी ःवीकार 
गन  काम गनुर् हुँदैन ।332 

 सामािजक आचरण 
ूहरी कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनमुित िलन वा त्यःतो अनमुित ूा  गनर्को लािग 
आवेदन िदन हुँदैन ।333 ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा त्यःतो अनमुित ूा  
गनर्को लािग आवेदन िदएको ूत्येक ूहरी कमर्चारीले  सोको ःवयम ् घोषणा गरी 
िववरण आफू कायर्रत कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ ।334 लैि क संवेदनशील रहन ुपनछ 
र 335 िबहावारीसम्बन्धी ूचिलत कानून िवपरीत हनेु गरी िववाह गनुर् गराउन ुहुँदैन ।336 

ूहरी िनयमावलीमा उल्लेख भएका आचरण सम्बन्धी उल्लेिखत कानूनी व्यवःथाले ूहरी सेवामा 
संलग्न कमर्चारीह ले कायार्लय कायर्िविध सम्बन्धी कायर् गदार् ूशासिनक ि कोणले अनशुासीत 
र मयार्िदत भई संगठनमा बःनपुन िशक्षा िदन्छ । आचरणको आिथर्क ि कोणले कायार्लयको 
आिथर्क कृयाकलाप संचालन गदार् आिथर्क अिनयिमतता वा ॅ ाचार गनर्बाट रोक लगाउछ । 
आचरणको सामािजक ि कोणले समाजमा सदाचार कायम राख्न टेवा परु\ofउ¤छ । आचरणको 
राजनैितक ि कोणले सेवाभावमा तटःथता कायम राखी अराजकताबाट जोगाउँछ । अतः ूहरी 

                                                            
329 ऐ, ऐ िनयम ९३ 
330 ऐ, ऐ िनयम ९४ 
331 ऐ, ऐ िनयम ९५ 
332 ऐ, ऐ िनयम ९६ 
333 ऐ, ऐ िनयम १०१(क) 
334 ऐ, ऐ िनयम १०३(ख) 
335 ऐ, ऐ िनयम १०६ 
336 ऐ, ऐ िनयम १०७ 
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सेवामा संलग्न कमर्चारीह ले उपरोक्त आचरणका िनयमह का बारेमा ससुिुचत र जानकार भई 
कानूनले तोकेका िजम्मेवारी पूरा गनर् कतर्व्यपरायण हनुपुदर्छ । 
 

४.आचरणको उल्लंघनमा सजाय सम्बन्धी व्यवःथा 
कमर्चारीलाई अनशुासीत बनाई पेशागत मयार्दालाई अकु्षण राख्न अपराधको माऽा अनसुार सीुने 
अवसरदेिख अिन्तम अ को पमा सेवाबाट बखार्ःत सम्मका व्यवःथा कमर्चारीका सेवा सम्बन्धी 
कानूनले सजायमा गरेको पाईन्छ । ूहरी कमर्चारीको सेवा सम्बन्धी कानूनमा सजायलाई दईु 
िकिसमले उल्लेख गरेको पाईन्छ । पिहलो अपराध र सजाय सम्बन्धमा ूहरी ऐन २०१२ को 
दफा ३३-क_ ३३-ख_ र ३४ मा उल्लेिखत अपराधमा गिरने सजाय हो । यी अपराधमा सजाय 
गनर् छु ै िवशेष ूहरी अदालत गठन गनर् सिकने र उक्त अदालतले गरेको िनणर्यमा िच  नबझु्ने 
व्यिक्तले एक तह मािथको ूहरी िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गन व्यवःथा िमलाइएको  
पाइन्छ । अतः ूहरी ऐनमा भएको उपरोक्त व्यवःथा ूहरी कमर्चारीले सेवािभऽ रहेर सेवा 
सम्बन्धी कसूर गरेमा हनेु सजाय हो । ती कसूरह  सेवा सम्बन्धी कानूनमा रािखएता पिन 
यसलाई फौजदारी कसूर मािनन्छ । यसलाई अदालती कारवाही पिन भिनन्छ । दोौो 
आचरणको उल्लंघनमा हनेु िवभागीय सजाय हो । सेवा शतर् कानूनले िनयिमत गरेको आचरणका 
िवषयलाई अनशुासनमा बसेर पालना नगरेमा हनेु सजायलाई िवभागीय सजाय भिनन्छ । अदालती 
कारवाही र िवभागीय कारवाही बीचको फरकलाई हाॆो सव च्च अदालतले गलुाब िसंह ठाक"र 
िव ध्द मध्यपि मा ल क्षेऽीय ूहरी कायार्लय नेपालग  समेत भएको िरटमा व्याख्या गद 
अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय ँगन र िवभागीय 
कारवाहीले कमर्चारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजाय ँगन हनुाले अदालती 
कारवाही र िवभागीय कारवाही दईु छु ाछु ै ूकृयाबाट गिरने कारवाही हनु337 भनी l;¢fGt 
ूितपािदत गरेको पाOन्छ । ूहरी िनयमावलीमा उल्लेख भएको सजाय सम्बन्धी व्यवःथा 
आचरणको उल्लंघन गरेवापत हनेु िवभागीय सजायको व्यवःथा हो । उक्त कानूनी व्यवःथालाई 
िनयाल्दा उिचत र पयार्  कारण भएमा ूहरी कमर्चारीलाई सामन्य र िवशेष गरी दईु ूकारको 
िवभागीय सजाय गनर् सिकने देिखन्छ । सामान्य सजाय अन्तगर्तः शारीिरक पिरौम हनेु सजाय 
गन वा िनयन्ऽणमा राख्न,े निसहत िदन,े चालचलन सम्बन्धी ूितवदेनमा ूितकूल राय लेख्न,े 
बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन, बढीमा पाँच तलब विृ  रोक्का गन, खाइपाई आएको 
बढीमा पाँच तलबविृ  घटुवा गन, हालको पदको जे तासिहत खाइपाई आएको शु  ःकेलमा 
                                                            
337 गलुाब िसंह ठाकुर िव द्र्ध मध्यपि मा ल के्षऽीय ूहरी कायार्लय नेपालग  समेत, ने. का. प. २०४५, 
अक ६, िन. नं ३४७६ 
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घटुवा गन वा तल्लो पदमा घटुवा गन338 जःत िवभागीय सजायह  पदर्छन ्। त्यसै गरी िवशेष 
सजाय अन्तगर्तः भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरन े गरी सेवाबाट हटाउने र 
भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन339 गरी दईुवटा 
िवभागीय सजायह  हनेु देिखन्छ । 

 यातना नहनेु गरी शारीिरक पिरौम गराउन वा िनयन्ऽणमा राख्न वा निसहत िदन वा 
चालचलन सम्बन्धी ूितवेदनमा ूितकूल राय लेख्न सिकने  
कुनै ूहरी कमर्चारीको कायर्सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, िनजलाई तािलममा खटाउँदा 
नगएको वा तािलम अविधमा लापरवाही देखाई गैर िजम्मेवारपूणर् व्यवहार देखाएमा, 
िनजले सेवामाहीको पीरमकार् र उजरुी पटक पटक बेवाःता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा 
मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालन नगरेमा, सेवामाहीलाई दवु्यर्बहार गरेमा, 
स वा भएर वा अन्य सरकारी कामको िसलिसलामा खिटएका वखत मनािसब आधार र 
कारण बेगर बाटाका म्याद पिछ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हनु नगएमा, दईु 
पटकसम्म िलिखत चेतावनी पाएमा वा सचेत गराइएमा, िनवार्चनमा भाग िलएमा, ःथायी 
आवासीय अनमुित िलएको िववरण तोिकएको समयमा पेश नगरेमा, झु ा आरोपको 
िनिम  ूसे अथवा अदालतको सहारा िलएमा  र ूहरी कमर्चारीले बािहरी ूभाव पान 
कायर् गरेमा िनजलाई यातना नहनेु गरी शारीिरक पिरौम गराउन वा िनयन्ऽणमा राख्न 
वा निसहत िदन वा चालचलन सम्बन्धी ूितवेदनमा ूितकूल राय लेख्न सिकनेछ ।340   

 बढीमा पाचँ वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनर् वा बढीमा पाचँ तलब विृ सम्म रोक्का गनर् सक्ने 
आफूले सम्पादन गनुर् पन काम कारबाहीमा लापरवाही गरेमा, यस िनयमावली वा अन्य 
ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा नगरेमा, मािथल्लो दजार्को 
अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा वा कायार्न्वयन नगरेमा, नेपाल सरकारको 
पूवर् ःवीकृित िबना ःवदेशी वा िवदेशी कसैबाट पिन कुनै ूकारको दान दातव्य, कोसेली 
वा उपहार ःवीकार गरेमा वा चन्दा मागेमा वा िलएमा, समय पालन र िनयिमतता 
नभएमा, अनशुासन र आ ापालन नगरेमा सरकारी काममा थाहा पाएका कुराह  ूकाश 
गरेमा र रेिडयो वा पिऽकासँग सम्पकर्  राख्नने कायर् गरेमा पूवर् ःवीकृत िवना िवदा बसेमा 
र आफूभन्दा मािथल्लो वा मातहत ूहरी कमर्चारी उपर हातपात वा कुनै ूकारको 
आबमण वा जोरजलुमु गरेमा त्यःतो ूहरी कमर्चारीलाई सजायको आदेश िदन े

                                                            
338 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९ (क) 
339ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९ (ख)  
340 ऐ, ऐ िनयम ११० 
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अिधकारीले बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनर् वा बढीमा पाँच तलब विृ सम्म रोक्का 
गनर् सक्नछे ।341  

 बढीमा पाचँ तलबविृ  घटुवा गनर् वा हालको पदको जे ता सिहत खाइपाई आएको शु  
ःकेलमा घटुवा गनर् वा तल्लो पदमा घटुवा गनर् सक्ने 

अनशुासनहीन काम गरेमा, नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित िवना कम्पनीको ःथापना र 
स ालन तथा व्यापार व्यवसाय गरेमा, नेपाल सरकारको आलोचना गरेमा, लैि क 
संवेदनशील नरहेमा, कानून िवपरीतका िववाह गरेमा, िनयिुक्त भएको पाँच वषर्िभऽै नोकरीबाट 
अलग हनु झु ा कारण देखाएमा, कानून बमोिजम िदएको आदेश िनदशन नमानेमा वा 
कायार्न्वयन नगरेमा, मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई अनपुिःथत भएमा वा गैरहािजर 
भएमा, लापरवाही गरेमा वा िनयम आदेशको पालना नगरेमा, लापरवाही गरी सरकारी सम्पि  
हािन नोक्सानी गरेमा,नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूर वाहेकको अन्य कुनै फौजदारी 
अिभयोगमा कैद बाहेक जिरवाना वा क्षितपूितर् भराउने वा दबैु सजाय हनेु गरी दोषी ठहर 
भएमा सजायको आदेश िदने अिधकारीले कुनै ूहरी कमर्चारीले खाइपाई आएको बढीमा पाचँ 
तलबविृ  घटुवा गनर् वा हालको पदको जे ता सिहत खाइपाई आएको शु  ःकेलमा घटुवा 
गनर् वा तल्लो पदमा घटुवा गनर् सक्नछे ।342 

 भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउन सिकने 
ूहरी कमर्चारीले आफ्नो पदीय िजम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा, आचरण सम्बन्धी 
कुराह  बराबर उल्ल न गरेमा, ुटीको समयमा बराबर मादक पदाथर् सेवन गरेमा, बराबर 
अनशुासनहीन काम गरेमा, राजनीितमा भाग िलएमा, िबदा ःवीकृित नगराई लगातार पतालीस 
िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा, नैितक पतन देिखने बाहेकका अन्य कुनै 
फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोिकएमा । तर सरकारी कायर् सम्पादनमा 
संलग्न हनेु बममा ूचिलत कानून वमोिजम लागेको कुनै अिभयोगमा दोषी ठहर भै छ 
मिहना भन्दा कम कैद वा जिरवाना माऽ लागकेो ूहरी कमर्चारीलाई ूहरी सेवाबाट हटाइने 
छैन । अध्ययन िबदा पूरा गरी फिकर् एपिछ िनयम ८६ मा उल्लेख भए बमोिजमको 
अविधसम्म सेवा नगरेमा िनजलाई भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरने गरी 
सेवाबाट हटाउन सिकनेछ ।343  
 भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरने 

                                                            
341 ऐ, ऐ िनयम १११ 
342 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११२ 
343 ऐ, ऐ िनयम ११३ को उपिनयम (१) 
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नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा कसूरदार ठहिरएमा, ॅ ाचार गरेको ूमािणत 
भएमा, ःथायी आवासीय अनमुित िलएमा वा त्यःतो अनमुित ूा  गनर्को लािग आवेदन 
िदएमा, ऐनको दफा ३३.क, ३३.ख र ३४ बमोिजमको अपराधमा ूहरी िवशेष अदालतवाट 
दोषी ठहिरएमा ूहरी कमर्चारीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी 
सेवाबाट बखार्ःत गिरनेछ ।344 यसरी ूहरी ऐन २०७१ ले ूहरी कमर्चारीलाई भिवंयमा 
सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरन ेगरी र अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट हटाउन वा 
बखार्ःत गनर् सिकने सम्बन्धमा छु ाछु ै अवःथाह  उल्लेख गरेको पाईन्छ । यो िनयमावली 
आउनभुन्दा अिघको ूहरी िनयमावली345 ले सेवाबाट हटाउन वा बखार्ःत गनर् सिकने अलग 
अलग अवःथाह  उल्लेख गनर् सकेको िथएन । 

ूहरी सेवाका कमर्चारीह ले आचरणका िनयमह को उल्लंघन गरेमा उपरोक्त िवभागीय सजाय 
हनेु व्यवःथा ूहरी िनयमावलीले गरेको देिखन्छ । िनयमावलीमा गिरएको उपरोक्त व्यवःथाका 
अितिरक्त ूहरी फोसर्मा अनशुासन र िनयन्ऽण कायम राख्न ूहरी ऐन २०१२ ले मातहत दजार्का 
ूहरी कमर्चारीले आफ्नो कतर्व्य पालन गदार् असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कतर्व्य 
पालन गनर्बाट बच्नको लािग आफूले केही गरी सो कतर्व्य पालन गनर् अयोग्य भएमा वा 
अनशुासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनिुचत आचारण गरेमा िनजलाई तोिकएको अिधकृतले बखार्ःत 
गनर्, सेवाबाट हटाउन, दजार् वा तलब घटाउन वा आवँयक सम्झे तोिकए बमोिजम एक 
मिहनाको तलबसम्म जिरबाना गन सजायको कवाज, थप गाडर् वा फ्यािटग (शारीिरक थकाई 
हनेु)वा अ  ूटी गराई वा नगराई १५ िदनसम्म क्वाटर्रमा नजरबन्द राख्न े र महत्वपूणर् 
िजम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा िवशेष तलब भ ापाएको िझक्ने सजाय गनर् सक्नेछ । सजायको 
कवाज, थप गाडर् वा फ्यािटग (शारीिरक थकाई हनेु)वा अ  ूटी गराई वा नगराई १५ 
िदनसम्म क्वाटर्रमा नजरबन्द राख्न ेसजाय भने राजपऽांिकत ूहरी अिधकृत कमर्चारीह लाई गनर् 
नसिकने346 कानूनी ूावधान गरेको देिखन्छ ।    
४.१ सजाय सम्बन्धी कायर्िविध347 : 
आचरणको उल्लंघनमा िवभागीय सजाय गदार् सामान्यतया िनम्न कायर्िविधह  अवलम्बन गनुर्पदर्छः 

 सफाइको मौका िदनपुन   
                                                            
344 ऐ, ऐ िनयम ११३ को उपिनयम (२) 
345 ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ 
346 ूहरी ऐन २०१२ को दफा ९ 

347 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११५ 
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ूहरी कमर्चारीलाई सजायको आदेश िदनअुिघ कारबाही गनर् लािगएको व्यहोरा उल्लेख गरी 
हनु सक्ने सजाय समेत खलुाई िलिखत सूचना िदई िनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गन मौका 
िदन ुपनछ । त्यःतो िलिखत सूचनामा िनजउपर लगाइएको आरोप ःप  पले िकिटएको 
हनु ुपदर्छ । साथै ूत्येक आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ु
पनछ । आरोप लागेको ूहरी कमर्चारीले त्यःतो सूचनामा उिल्लिखत म्यादिभऽ आफ्नो 
सफाइ र ूःतािवत सजायको सम्बन्धमा िलिखत ःप ीकरण पेश गनुर् पनछ । भागी प ा 
नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव भएको ूहरी कमर्चारीको 
सम्बन्धमा ूहरी सेवाबाट हटाउन वा वखार्ःत गदार् अनसूुची १४ मा उल्लेख भए बमोिजम 
म्याद सूचना तामेल गनुर् पनछ । तर नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट 
दोषी ठहर भइसकेको वा ऐनको दफा ३३क., ३३ख. र ३४ बमोिजमको अपराध गरेको 
ूहरी िवशेष अदालतबाट ठहर गरी कैदको सजाय पाएको कुनै ूहरी कमर्चारीलाई गनर् 
लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म िदए पगु्नेछ । 
 जाँचबझु गन वा गराउने 
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले कुनै ूहरी कमर्चारीले िनयम १११, ११२ र 
११३ मा उिल्लिखत कसूर गरेको सम्बन्धमा जाँचबझु गराउन आवँयक ठानेमा त्यःतो 
अिधकारी ःवयं वा अन्य कुनै अिधकृत ारा जाँचबझु गनर् वा गराउन सक्नेछ । जाँचबझु गन 
अिधकारीले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत ूहरी कमर्चारीसँग सोधपछु गरी कारण सिहत 
आफ्नो ूितवेदन तथा भएको सबदु ूमाण समेत पेश गनुर् पनछ ।  
 िनलम्बन गन 
कुनै ूहरी कमर्चारीमािथ लागेको कुनै अिभयोगको जाँचबझु गनुर् परेमा सजायको आदेश िदन 
पाउने अिधकारीले जाँचबझु समा  नहनु्जेलसम्म त्यःतो ूहरी कमर्चारीलाई िनलम्बन गनर् 
सक्नछे । िनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनर् िदँदा झु ा ूमाण स लन गनर् सक्ने वा 
आफू िव को सवदु ूमाण गायब वा न  गनर् सक्ने देिखएमा, वा िनलम्बन नगरी 
ओहोदाको काम गनर् िदँदा थप सरकारी हानी नोक्सानी हनेु सम्भावना देिखएमा, वा कुनै 
ूहरी कमर्चारीले गरेको कायर्को कारणले िनजलाई िनलम्बन नगरे स ठन िभऽका 
कमर्चारीह मा नैराँयता, उ ेजना आउने वा जनमानसमा नकारात्मक असर पनर् सक्ने वा 
ूहरी स ठनकै ूित ामा आचँ आउने अवःथा भएमा माऽ िनलम्बन गनुर् पनछ । यसरी 
िनलम्बन गदार् िनलम्बन गनुर्को आधार र कारण ःप  पमा खलुाउन ुपनछ । िनलम्बनको 
अविध छ मिहनाभन्दा बढी हनेु छैन । िनलम्बन अविधमा िनज उपरको कारबाहीको िकनारा 
लगाउन ुपनछ ।  
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 ःवतः िनलम्बनमा रहने 
कुनै फौजदारी अिभयोगमा वा ूहरी ऐन अन्तगर्तको कसूरमा िगरफ्तार भई थिुनएको वा 
त्यःतो आरोप लागेको ूहरी कमर्चारी साधारण तारेखमा छुटेको अवःथामा बाहेक मु ाको 
अिन्तम िकनारा नलागेसम्म ःवतः िनलम्बनमा रहनेछ । कुनै ूहरी कमर्चारीउपर नेपाल 
सरकार वादी हनेु कुनै फौजदारी अिभयोगमा कुनै अिधकार ूा  िनकायले िनलम्बनका लािग 
लेिख पठाएमा त्यःतो ूहरी कमर्चारीलाई अिधकार ूा  अिधकारीले िनलम्बन गनुर् पनछ र 
सो को जानकारी सम्बिन्धत िनकायलाई िदनपुनछ । 
 िनलम्बनको अवःथामा तलब भ ा सम्बिन्ध व्यवःथा 
िनलम्बन अवःथामा रहेको ूहरी कमर्चारीले पाउने तलब भ ाको आधा रकम माऽ 
पाउनेछ । कसूरदार ठहिरएमा िनलम्बन भएका िमित देिखको बाकँी तलब भ ा पाउने  
छैन । कुनै ूहरी कमर्चारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा कुनै कमर्चारीलाई तोकेको 
दाियत्व पालनको बममा नेपाल सरकारबाट भएको कारबाही ःव प िनलम्बन भएको नभई 
अ  नै कारणबाट ःवयं िनलम्बन हनु गएको रहेछ भने त्यसरी िनलम्बन रहेको अविधको 
तलब भ ा पाउने छैन । तर िनजले अिभयोगबाट सफाइ पाएमा उक्त िनलम्वन अविधभरको 
तलबभ ा पाउनेछ । 
 सजायको आदेश िदने348  
जाँचबझुको काम समा  भएपिछ सम्बिन्धत ूहरी कमर्चारीसँग ःप ीकरण मािगएको भए 
िनजले तोिकएको समयिभऽ ःप ीकरण निदएमा वा िनजले िदएको ःप ीकरण सन्तोषजनक 
नलागेमा सजाय गन अिधकारीले सजाय िदन सक्नेछ र सजायको आदेशको एक ूित त्यःतो 
कमर्चारीलाई िदनपुनछ ।  
 सेवाको अन्त गन349 :  
कुनै ूहरी कमर्चारीलाई परीक्षणकालमा रहने गरी िनयिुक्त भएकोमा िनयिुक्त सदर नहुँदै, 
करारमा िनयिुक्त भएकोमा करारनामाको अविध भकु्तान नहुँदै, म्यादी पदमा िनयिुक्त भएकोमा 
सो म्याद पूरा नहुँदै, ःवीकृत िचिकत्सकको बोडर्ले शारीिरक ि ले अनपुयकु्त ठहर ् याएका 
अवःथामा िनजको सेवा अन्त गनुर् पन भएमा नोकरीबाट हटाउने वा वखार्ःत गनर् सक्ने 
अिधकार पाएको अिधकारीले पचार् खडा गरी सेवाको अन्त गनर् सक्नेछ । यसरी सेवाको 

                                                            
348 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११६ 

349 ूहरी िनयमावली, २०७१ िनयम ११७ 
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अन्त गदार् मािथ उल्लेख गिरएका सजायको कायर्िविध अपनाउन ु पन छैन । यसरी सेवा 
अन्त गरेको िनणर्य उपर त्यःतो ूहरी कमर्चारीले पनुरावेदन गनर् सक्नछे । 
 सजाय गन अिधकारी350 
राजपऽांिकत ूहरी अिधकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दजार्काअिधकृत र 
जवानलाई तोिकएबमोिजम ूहरी महािनरीक्षक, ूहरी अितिरक्त महािनरीक्षक, ूहरी नायब 
महािनरीक्षक वा अ ल उपरीक्षकले बखार्ःत गनर्, सेवाबाट हटाउन, दजार् वा तलब घटाउन 
वा अ  सजाय गनर् सक्नेछ । 
 
 

 पनुरावेदनको कायर्िविध351 : 
सजायको आदेश र सेवाको अन्त गनगरी िदइएको आदेशमा िच  नबझुी पनुरावेदन गन 
ूहरी कमर्चारीले जनु कायार्लयबाट कारबाहीको आदेश गिरएको हो सोही कायार्लय माफर् त 
वा सोझै आदेशको सूचना पाएको िमितले  पैतीस िदनिभऽ पनुरावेदन सु े अिधकारीलाई 
संवोधन गरी पनुरावेदन िदन सक्नेछ । तर सजायको कवाज, थप गाडर् वा फ्यािटग 
(शारीिरक थकाई हनेु)वा अ  ूटी गराई वा नगराई १५ िदनसम्म क्वाटर्रमा नजरबन्द 
राख्न े गरी भएको सजायका सम्बन्धमा भने पनुरावेदन लाग्दैन ।352 िवभागीय सजायको 
आदेश सम्बन्धमा पनुरावेदन सु े अिधकारीले गरेको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

५. ूहरी सेवामा आचरणको उल्लंघनमा सजाय सम्बन्धी बतर्मान अवःथा 
ूहरी सेवामा आचरणको उल्लंघनमा सजाय सम्बन्धी तीन वषर्को अवःथा हेदार् आ.व. 

२०७४/०७५ मा कूल १२८९ जनाले आचरणको उल्लंघनमा सजाय पाएको देिखन्छ । यो 
संख्या आ.व. ०७५/०७६ मा दोब्बर भन्दा बढीले बिृध्द भई २७२७ पगेुको आ.व. 
०७६र०७७ को जे सम्म आईपगु्दा २२१७ रहेकाले अिघल्लो आिथर्क वषर् भन्दा केही न्यून 
अवःथामा रहेको पाइन्छ । सजायको ूकृितमा सबैभन्दा धेरै सजाय निसहतमा पाएको  
देिखन्छ । दजार् घटुवामा सजाय पाउनेको संख्या भने कम देिखन्छ । उक्त आकँडाबाट नेपाल 
ूहरीको ठूलो िहःसाले वषनी आचरण उल्लंघन गद आएकाले संगठन िभऽको अनशुासन कायम 

                                                            
350 ूहरी ऐन ,२०१२ को दफा ९ को उपदफा (३) 
351 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११८ 
352 ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा ४ ख 
 



 174  
 

राख्न चनुौितपूणर् छ भ े पिु  हनु्छ । ूहरी सेवामा आचरणको उल्लंघनमा सजाय सम्बन्धी तीन 
वषर्को अवःथालाई देहायको चाटर्मा रािखएको छः    
 

सजायको ूकार 
                   िवभागीय सजायको संख्या 

आ व  
२०७४/०७५ 

आ व 
२०७५/२०७६ 

आ व 
२०७६/०७७ 
को जे  सम्म 

कैिफयत 

सचेत गराएको  ९ ५०६ २६०  

निसहत िदन े ६५४ ११०० ९४६  

चालचलन सम्बन्धी 
ूितवेदनमा ूितकूल राय लेख्न े

९ १४ १२  

बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा 
रोक्का  

४८ १०२ १०४  

बढीमा पाँच तलव वlृ¢ रोक्का  ६४ १२५ ८१  

खाइपाई आएको बढीमा पाचँ 
तलव वlृ¢ घटुवा  

८२ २३१ १९६  

हालको पदको जे ता सिहत 
खाइपाइ आएको शु  
ःकेलमा घटुवा   

९९ १४२ ७९  

तल्लो पदमा घटुवा ६ २ १  

भिवंयमा सरकारी सेवाका 
लािग अयोग्य नठहिरने गरी 
सेवाबाट हटाएको 

१५३ २३७ २७६  

भिवंयमा सरकारी सेवाको 
लािग अयोग्य ठहिरने गरी 
सेवाबाट बखार्ःत गरेको 

८ ८ ५  

सेवाको अन्त १४ - -  

गयल क ी २ - -  
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िनलम्बन १४१ २६० २५७  

जम्मा १२८९ २७२७ २२१७  

      ौोतः ूहरी ूधान कायार्लय 
 
६. ूहरीको आचरण र सजाय तथा िनजामती सेवाका आचरण र सजायका बीचमा समानता र 
िभ ता 
ूहरी सेवा र िनजामती सेवाका कमर्चारीका आचरणमा ःवाथर्िहनता, सदाचार, ईमान्दारीता, 

वःतपुरकता, पारदिशर्ता, जवाफदेहीता, उदाहरणीयता, संवेदनशीलता जःता सावर्जिनक संगठनले 
अवलम्बन गनुर्पन मूलभतू मान्यताह  पाउन सिकन्छ । दवैु सेवामा कमर्चारीले आचरणको 
उल्लंघन गरेमा हनेु सामान्य र िवशेष सजायको व्यवःथा गिरएको छ । उक्त सजाय गदार् 
तोिकएको अिधकारीले िनि त कायर्िविध पूरा गरेर माऽै ूयोग गनुर्पछर् । त्यःतो सजाय उपर 
पनुरावेदन गनर् सिकने जःता समान ूावधानह  रहेको पाइन्छ । उपरोक्त समानताका बाबजदु 
पिन यी दईु सेवा बीचमा केही िभ ताह  रहेको पाइन्छ । यसो हनुमुा ूहरी सेवाका कमर्चारीले 
गन कायर्को ूकृित र िनजामती सेवाका कमर्चारीले गन कायर्को ूकृितमा िभ ता रहन ुहो । यी 
दईु सेवाका आचरण र सजायमा रहेका केही िभ ताह लाई यसूकार उल्लेख गिरएको छ । 

 फौजदारी कसूरमा सजाय हनेु 
िनजामती सेवाले आचरण मानकेा ूदशर्न, हड्ताल, थनुछेक र घेराउ लगायतका केही 
व्यवःथाह लाई ूहरी ऐनले फौजदारी कसूर घोिषत गरी सजाय हनेु व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ ।   

 कैद, जिरवाना र शारीिरक दण्ड 
सामन्यतयाः िनजामती सेवाको पदमा आचरणको उल्लंघन गनलाई िदइने सजायमा कैद, 
जिरवाना र शारीिरक दण्डको ूावधान रािखएको हदैुन । सावर्जिनक सेवाको धरोहर 
मािनएको नेपालको िनजामती सेवाका कानूनह मा यःतो ूावधान रािखएको छैन । तर 
फौजी एवं सरुक्षा िनकायका सेवामा भने यःतो ूावधान राख्न ेगिरएको देिखन्छ । ूहरी 
िनयमावली २०७१ को सामान्य सजायमा यातना नहनेु गरी शारीिरक पिरौम गराउन 
वा िनयन्ऽणमा राख्न वा चालचलन सम्बन्धी ूितवेदनमा ूितकूल राय लेख्न सिकने353 
ूवधान रहेको छ । त्यसैगरी ूहरी फोसर्को अनशुासन र िनयन्ऽण कायम राख्न 
सजायको कवाज, थप गाडर् वा फ्यािटग (शारीिरक थकाई हनेु)वा अ  ूटी गराई वा 

                                                            
353 ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९ (क) (१) (३)   
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नगराई १५ िदनसम्म क्वाटर्रमा नजरबन्द राख्न ेवा एक मिहनाको तलबसम्म जिरबाना 
गन 354 व्यवःथा ूहरी ऐनमा उल्लेख छ ।  

 दजार् वा तलव घटाउनेः  
िनजामती सेवामा आचरणको उल्लंघनमा सजाय गदार् खाईपाई आएको तलवमानमा असर 
नपन गरी वlृ¢  हनेु मडे वा तलवमा र बढुवामा रोक्का हनेुगरी सजाय  
गिरन्छ । दजार् वा पदमा घटुवाको सजाय भने हदैुन । तर ूहरी फोसर्मा अनशुासन र 
िनयन्ऽण कायम राख्न उपरोक्त दवैु सजायका अितिरक्त दजार् वा तलव घटाउने सजाय 
समेत गनर् सिकने ूावधान राखेको पाइन्छ ।  

 िवदाको अविध 
िबदा ःवीकृित नगराई लगातार पतालीस िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा 
ूहरी कमर्चारीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरन ेगरी सेवाबाट 
हटाउन सिकनेछ । तर िनजामती सेवामा भने यो अविध नब्बे िदन रािखएको छ । 

 सजाय गदार् लोकसेवा आयोगको परामशर् िलन ुनपन 
िनजामती सेवामा िवशेष सजायको आदेश िदन ुपिहले लोकसेवा आयोगको परामशर् िलएर 
माऽ सजाय िदनपुछर् । तर ूहरी सेवामा लोकसेवा आयोगको परामशर् आवँयकता पदन 
भने पचार् खडा गरेर पिन हटाउन सिकन्छ ।    

 आचरणको उल्लंघन गरी अनशुासनहीन काम गन ूहरी कचार्रीलाई महत्वपूणर् 
िजम्मेवारीको पदबाट हटाउने र िनजले िवशेष तलव भ ा पाएको भए िझक्ने व्यवःथा 
ूहरी ऐनले गरेको छ । तर उक्त ूवधान िनजामती सेवा ऐनले गरेको देिखदैन ।  

 सजायमा िवभेद  
मातहतका कमर्चारीले आफ्नो कतर्व्य पालन गदार् असावधानी वा लापरवाही गरेमा 
सजायको कवाज, थप गाडर् वा फ्यािटग (शारीिरक थकाई हनेु)वा अ  ूटी गराई वा 
नगराई १५ िदनसम्म क्वाटर्रमा नजरबन्द राख्न े सजाय कुनै अिधकृतलाई िदनसिकने 
छैन355 भ े व्यवःथाले अिधकृत ःतरको कमर्चारी र तल्लो दजार्को कमर्चारीले पाउने 
सजायमा िवभेद गरेको पाइन्छ । िनजामती सेवामा भने आचरणका िनयमह  सबैलाई 
समान पमा लागू हनु्छन ्। यःतो िवभेदकारी व्यवःथा देिखदैन । 

७= आचरण र सजाय सम्बन्धी न्याियक ि कोण 

                                                            
354 ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उफदफा (४) 
355  ूहरी ऐन, २०१२, को दफा ९ को उपदफा (४) 
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ूहरी सेवाको आचरण र सजाय सम्बन्धमा हाॆो सव च्च अदालतका केही ि कोणह  यस 
ूकार रहेको पाउन सिकन्छ । 

 अनशुासन, मयार्दापालन एवं कतर्व्यिन तालाई नरम ि कोणले हेनर् निमल्ने 
देशमा अन्याय अत्याचार भाडभैलो हनुबाट बचाई शािन्त सरुक्षा र अमन चयन कायम राख्न े

कतर्व्य ूहरीको हो । यसरी आमनागिरकलाई अनशुासनमा राख्न ेूहरी आफू पिन अनशुासनमा 
रहनपुछर् । ूहरीबाटै अनशुासनहीन र उच्छृ ल व्यवहार भयो भने सम्पूणर् समाज नै आबfन्त भै 
दण्डिहनता िसजर्ना हनु पगु्दछ । त्यसैले ूहरी कमर्चारीले पालना गनुर्पन आचरणको िनयमको 
महत्वलाई  हेमराज जैसी िव ¢ मध्यपि म क्षेऽीय ूहरी कायार्लय सखुत समेत भएको िरटमा 
हाॆो सव च्च अदालतले अनशुासन, मयार्दापालन एवं कतर्व्यिन तालाई नरम ि कोणले हेनर् 
निमल्ने भनी िसध्दान्त ूितपादन गरेको छ । सो आदेशमा भिनएको छः अनशुासन, मयार्दापालन 
एवं कतर्व्यिन ताले अित नै महत्व राख्न ेूहरी संगठनमा ऐन, कानून, तथा अनशुासनको तेजोवध 
गरी आफू कायर्रत ्िनकायका आफूभन्दा विर  कायार्लय ूमखु तथा अन्य ूहरी अिधकृतह लाई 
बन्धक बनाउने तथा सश  िविोह कायर्मा संलग्न रहेको देिखन्छ । रा  र रा वासीको 
सरुक्षाथर् अहोराऽ खिटन ु पन ूहरी कमर्चारीबाट भएका यस ूकृितको कायर् 
अनशुासनहीन, गैरिजम्मेवारपूणर् माऽ नभै ऐन िनयम िवपरीत भै कारवाहीयोग्य नै देिखन्छ । यस 
ूकृितका कायर्लाई नरम ि कोणले हेन िमल्दैन र हेनर् नसिकने । अनशुासनहीन, गैरकानूनी र 
उच्छृ ल कायर्लाई बढावा िदद जाने हो भने अनशुासनहीनता मौलाउन गई कालान्तरमा यःता 
सरुक्षा िनकायह  िनकम्मा हनु पगुी अन्त्यमा जनताको जीउ धन नै खतरामा पदर्छन ् र 
दण्डहीनता चरम उत्कषर्मा पगुी समाजमा मत्ःय न्यायको िःथित िसजर्ना हनु पगु्ने ।356 उक्त 
िरटमा भएको सो आदेशले ूहरी कमर्चारी हरहमेशा कतर्व्यमा रही संगठनको िनयमलाई 
कडाइका साथ पालना गनुर् पदर्छ । उपल्लो अिधकारीले िदएको आदेशलाई आफ्नो िववेक 
लगाएर ूयोग नगन वा नमा े हनुहुुँदैन भन्दै ूहरी संगठन िभऽको फलामे साङ्लोको आदेशलाई 
कठोर पमा पालना गनुर्पन मान्यतालाई जोड िदएको पाइन्छ ।    

 संगठनिभऽ अनशुासन, मयार्िदत व्यवहार र आचरण कायम राख्न उिचत र पयार्  सजायको खाचँो 
हनेु 
कमर्चारीको आचरणले कमर्चारीले गनर् हनेु र नहनेु व्यवहारात्मक िनयमह लाई जनाउँछ भने 
सजायले तोिकएको काम नगन कमर्चारीलाई गिरने िनयन्ऽणात्मक व्यवहारलाई जनाउँछ । अतः 
आचरणको िनयमको पालनामा कमजोरी भएमा सो कमजोरीको गहनता अनसुारको  सिुीने 

                                                            
356 हेमराज जैसी िव ध्द मध्यपि म के्षऽीय ूहरी कायार्लय सखुतसमेत, ने.का.प. २०७०,  अ  ४, िनणर्य नं. 
८९९८ 
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अवसरदेिख सेवाबाट हटाउने सम्मका उिचत र पयार्  सजाय गन गिरन्छ । संगठनिभऽ 
आचरणको उल्लंघनमा हनेु सजायको महत्वलाई हाॆो सव च्च अदालतबाट गणेशबहादरु दरुा 
समेत िव  नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको िरटमा 
ूहरी ऐन, २०१२ मलुकुमा हनेु अपराधलाई रोक्ने र प ा लगाउने सयुोग्य साधन बनाई शािन्त 
र व्यवःथा कायम राख्न िनमार्ण गिरएको भ े उक्त ऐनको ूःतावनाबाट झल्कन्छ । कुनै पिन 
संगठनिभऽ अनशुासन, मयार्िदत व्यवहार र आचरणको अपेक्षा रािखए जःतै ूहरी संगठनिभऽ 
पिन त्यसको खाँचो हनु्छ नै । संगठनिभऽ हनेु अनशुासनहीन कायर् रोक्न, त्यःतो कायर् गनलाई 
सजाय गनर् र अन्यलाई पिन िविोह जःतो कायर्मा दु त्सािहत नहनु ्भ े उ ेँयले समेत उिचत र 
पयार्  सजाय गरी अनशुासन वहाल राख्न ज री हनेु 357 भ े l;¢fन्त ूितपािदत भएको  
पाइन्छ । सव च्च अदालतबाट भएको उक्त आदेशले संगठनिभऽ अनशुासन, मयार्िदत व्यवहार र 
आचरण कायम राख्न उिचत र पयार्  सजायको खाँचो औल्याएको देिखन्छ । 

 िवदा अःवीकृतको जानकारीलाई वेवाःता गद हािजर नहनेुलाई क्षम्य गनर् नसिकने   
िबदा िलन चाहने ूहरी कमर्चारीले आफूलाई चािहएको िबदाको अविध, कारण र िवदेश जानपुन 
भए सो समेत खोली रीतपूवर्कको िलिखत दरखाःत आफू हािजर रहेको कायार्लय माफर् त िबदा 
ःवीकृत गन अिधकारीसमक्ष पेश गनुर् पछर् । कामको अनकूुल हेरी िबदा िदने अिधकारीले आफ्नो 
तजबीजबाट िबदा ःवीकृत अथवा अःवीकृत गनर् सक्ने तथा आवँयक परेमा िबदामा बसेको ूहरी 
कमर्चारीलाई िनजको ःवीकृत िबदा र  गरी बोलाई काममा लगाउन सक्नेछ । िवदा ःवीकृत 
गन अिधकारीले िबदा ःवीकृत वा अःवीकृत भएको कुराको सूचना सम्बिन्धत ूहरी कमर्चारीलाई 
िदन ुपनछ । िवदा अःवीकृत भएको जानकारी पाएपिछ सम्बिन्धत ूहरी कमर्चारी कायार्लयमा 
हािजर हनु जानपुछर् । िवदा अःवीकृत भएको जानकारी पाएपिछ त्यसलाई उपेक्षा गनुर् हदैुन । 
िवदा अःवीकृतको जानकारीलाई वेवाःता गद कायार्लयमा हािजर नहनेुलाई क्षम्य गनर् सिकदैन 
भिन हाॆो सव च्च अदालतले मनोज कुमार देव िव ध्द गहृ मन्ऽालय िसहदरवार, काठमाण्डौ 
समेत भएको िरटमा िस¢fGt ूितपािदत गरेको छ । उक्त आदेशमा भिनएको छः ूहरी जःतो 
शािन्त सरुक्षाको कतर्व्य तोकेको फोसर्मा सेवा गरेपिछ िवरामी भएको भए आफ्नै फोसर्को 
अःपतालमा जान सिकनेमा त्यहाँ पिन नजाने र िवदा अःवीकृत भयो भ े जानकारी पाए पिछ 
त्यसलाई वेवाःता गरी कायार्लयमा हािजर हनु नजाने िनवेदकको कायर्लाई क्षम्य मा  
नसिकने।358 यसरी हाॆो सव च्च अदालतले िवदा माग गनुर्पनार्को पिरिःथित मनािसव देिखनपुन 
एवं िवदा अिधकार होईन सिुवधा हो भ े मान्यतामा जोड िदएको पाइन्छ । िचरि वी खनाल 

                                                            
357 गणेशबहादरु दरुा समेत िव  नेपाल सरकार समेत, ने. का. प. २०७३, अंक ४, िन. नं, ऐ. ऐ ९५७९ 
358 मनोज कुमार देव िव ¢ गहृ मन्ऽालय समेत, ने. का. प. २०६३, अंक ७, िन. नं, ७७३२ 
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िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय समेत भएको िरटमा भने कानूनबमोिजम रीत नपगुी घर िबदाको 
दरखाःत पेस भएको भए पिन सो माग गरेको घर िबदा अःवीकृत भएको भ े कुराको जानकारी 
िनवेदकलाई िदन ु िबदा िदन ेअिधकारीको कानूनी दाियत्व हो । कानूनले यो दाियत्व िबदा िदने 
वा निदने अिधकारीलाई नै तोकेको छ । तर, सो दाियत्व सम्बिन्धत िबदा िदने अिधकारीले 
पालन गरेको भने देिखएन । माग गरेको िबदा अःवीकृत भएको जानकारी नै नपाएको अवःथामा 
िबदा ःवीकृत भएकै होला भनी िनवेदकले गराइ रहेको उपचारलाई िनरन्तरता िदन ुःवभािवककै 
हनु्छ । यःतो अवःथामा िनवेदक गै॑हािजर रहेको भनी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणर्य 
न्यायोिचत हुँदैन359 भिन िस¢fGt ूितपादन गरेको पाइन्छ । सव च्च अदालतले उल्लेिखत 
िरटह मा गरेको आदेश अनसुार िवदाको िनवेदन पेश भएप ात ् िवदा अःवीकृत भएमा सो 
अःवीकृत भएको भ े कुराको जानकारी िनवेदकलाई िदन ुिबदा िदन ेअिधकारीको कानूनी दाियत्व 
हो भ े देिखन्छ भने िवदा अःवीकृत भयो भ े जानकारी पाए पिछ कायार्लयमा हािजर हनु जान ु
पन दाियत्व िवदा माग गन अिधकारीको देिखन्छ ।  

 ूहरी सेवामा उच्च अनशुासनको अपेक्षा रािखने 
ूहरी जःतो िजम्मेवार र अनशुासीत संगठनमा अनशुासन तथा आचरण िनकै संवेदनशील िवषय 
हनु्छ । सरुक्षा कमीर्मै अनशुासनहीनता ब ो भने िवकृित र अराजकता बढ्दछ । यसै तथ्यलाई 
आत्मसात ्गद हाॆो सव च्च अदालतले अिल अख्तर िमया िव ¢ ूहरी ूधान कायार्लयको िरटमा 
ूहरी सेवामा उच्च अनशुासन हनुपुछर् भनी िस¢fGt ूितपािदत गरेको छ । उक्त िरटको 
आदेशमा भिनएको छः ूहरी सेवा सावर्जिनक शािन्त सरुक्षासँग ूत्यक्ष पमा सम्बिन्धत अत्यन्तै 
संवेदनशील सेवा भएको र त्यःतो सेवामा कायर्रत कमर्चारीमा उच्च अनशुासनको अपेक्षा 
गिरन्छ। लापरबाही वा कुनै पिन आचरणहीन तथा अनशुासनहीन कृयाकलापको कुनै गु यास 
रहन सक्दैन । यिद कसैले त्यस िकिसमको कृयाकलाप गरेमा कडा दण्डको व्यवःथा गरेको 
हनु्छ । त्यःतो कायर् गन कतार् उपर सजाय गदार् उदारता लचकता देखाउन ुज री हदैुन ।360   

 छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पन  
कुनै पिन िववाद िन पण गदार् आरोिपत व्यिक्तलाई दोषी करार गनुर्भन्दा पिहला िनज िव  
लागेको आरोप सम्बन्धमा खण्डन गनर् पाउने िनजको नैसिगर्क अिधकार हो । त्यःतो अिधकारको 
सिुनि ा ूदान गन न्यायको मान्य िस ान्तको पमा ूाकृितक न्यायको िस ान्तको पालना 
गनुर्पन िवषयमा िववाद गनर् सिकँदैन । नोकरीबाट हटाउने जःतो गिम्भर िवषयमा िनणर्य 

                                                            
359 िचरि वी खनाल िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय समेत, ने. का. प. २०७२, अंक २, िन नं ९३४७ 
360 अिल अख्तर िमया िव ¢ ूहरी ूधान कायार्लय, २०७० सालको िरट नं ०५०५, िनणर्य िमित 
२०७०।५।२३  
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िलनभुन्दा पिहला िनजलाई सफाइ पेस गन मौका ूदान नगरेमा तजिबजी अिधकारको दु पयोग 
बढ्न गई कानूनको शासन कमजोर हनु सक्दछ । कानूनले नै अपवादात्मक अवःथाको व्यवःथा 
गरेकोमा बाहेक सामान्य पमा सफाइको मौका िदनपुछर् । तर कानूनले नै सफाइको मौका ूदान 
गनर् मनािसब नभएमा सफाइको मौका निदए पिन हनु्छ भनी हाॆो सव च्च अदालतले परमानन्द 
चौधरी िव िजल्ला ूहरी कायार्लय मोरङ िवराटनगर समेत भएको िरटमा िस¢fGt ूितपािदत 
गरेको छ । उक्त आदेशमा भिनएको छः भागी प ा नलागेको वा अ  कुनै कारणले सम्पकर्  
ःथािपत गनर् असम्भव भएको कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी िनणर्य गदार्को अवःथामा सफाइ 
पेस गन मौका िदन नपन भएमा सो कुराको छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पछर् ।361 गलत वतन 
फरक वडामा सूचना पठाएको र तामेल नभएको म्याद सूचनाको आधारबाट िनवेदक फेला 
नपरेको वा भागी प ा नलागेको भ  सिकने अवःथा हुँदैन।362 सव च्च अदालतको उपरोक्त 
आदेश अनसुार कमर्चारीलाई आचरणको उल्लंघनमा िवभागीय सजाय गदार् कानूनले िनधार्िरत 
गरेको कायर्िविधको अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन अपिरहायर् देिखन्छ । आचरणको उल्लंघनमा 
कमर्चारीलाई पिहले नै सजाय गन अिन माऽ ूितवादको मौका िदन नपन भनी पचार् खडा 
गिरएको रहेछ भने उक्त िनणर्यलाई कानून सम्मतको िनणर्य मा  नसिकने सव च्च अदालतको 
ि कोण रहेको देिखन्छ ।  

 िनणर्य पचार्मा आधार र कारण खलुाउनपुन 
तजिवजी अिधकारको ूयोग न्यायसंगत तरीकाबाट भए नभएको हेन आधार पिन आधार र कारण 
नै हो । आधार र कारण िवनाको िनणर्यलाई न्यायसंगत तरीकाबाट भएको िनणर्य मा   
सिक  । िनणर्यमा आधार र कारण नखलेुको िवषयलाई हाॆो सव च्च अदालतले उिचत कानूनी 
कायर्िविध (due process) को िवपरीत मान्दै राजेन्ि िव  िव ध्द नेपाल सरकार गहृमन्ऽालय 
समेत भएको िरटमा सेवा संवेदनशील हनेु तर सेवा िदने व्यिक्तको गिम्भर अवःथा असंवेदनशील 
हनेु कुरा मा  िमल्ने देिखदैँन । एकाितर सनुवुाइबाट वि त गनुर् र अक ितर कारवाही उपर 
पनुरावेदन िदन े व्यिक्तको अिधकार भएकोमा पनुरावेदनको दौरानमा िनवेदकबाट पेस गिरएका 
ूमाणको कुनै िववेचना नगनुर् उिचत कानूनी कायर्िविध (due process) को िवपरीत देिखन्छ । 
िनणर्य पचार्मा उिल्लिखत आधारह  मनािसब छन ्वा छैन िनणर्यकतार्ले न्याियक िववेकको साथमा 
हेन ुर्पन 363भ  ेिस ान्त ूितपािदत भएको पाइन्छ । 

                                                            
361 परमानन्द चौधरी िव िजल्ला ूहरी कायार्लय मोरङ िवराटनगर, ने. का. प. २०७५, अंक १, िन. नं., 
९९३८ 
362 िचरि वी खनाल िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय समेत, ने. का. प. २०७२, अंक २, िन. नं., ९३४७ 
363 राजेन्ि िव  िव ¢ नेपाल सरकार गहृमन्ऽालय समेत, ने. का. प. २०७४, अंक २, िन. नं., ९७६९ 
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 अिधकारको खोजी गनले आफ्नो कतर्व्य िबसर्न निमल्ने 
िविधशा ीह को ि कोणमा अिधकारको Material Elements ले कतर्व्य िवना अिधकारको 
अिःतत्व कायम रहन नसक्ने मान्यतामा जोड िददै आएको पाइन्छ । िविधशा को यो मान्यता 
अनसुार अिधकार र कतर्व्य िवच अन्योन्यिौत सम्बन्ध रहेको छ भ  सिकन्छ । त्यसैले कानून 
बमोिजमको अिधकार ूयोग गन व्यिक्तले सो कानूनले िनधार्रण गरेको कतर्व्यको सीमािभऽ पिन 
बःन सक्नपुछर् । यसै सन्दभर्मा हाॆो सव च्च अदालतले शंकर पिण्डत िव  ूहरी ूधान 
कायर्लय समेत भएको िरटमा  कुनै पिन के्षऽमा कायर्रत व्यिक्तलाई आफ्नो पेसासगँ सम्बिन्धत 
अनशुासन र आचरणको जानकारी हनु ु र ितनको पालना गनुर् सामान्य समझको कुरा हो ।  
२४ घण्टा नागिरकको जीउ ज्यानको सरुक्षा र समाजको शािन्त सरुक्षामा खिटन ुपन ूहरी सेवा 
जःतो संवेदनशील के्षऽमा कायर्रत ूहरी कमर्चारीले त आफ्नो कतर्व्य ूित अझ संवेदनशील 
रहनपुदर्छ । तर आफ्नो कतर्व्य र अनशुासन भलुी लामो समयसम्म कायार्लयको सम्पकर् मा 
नआएको कारण िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनणर्य गरेकामा त्यःतो िनणर्य गन अिधकारीले सफाइ 
पेस गन मौका िदएन भनी िजिकर िलने व्यिक्तले आफ्नो लापरवाही र आफ्नो गल्ती पिन हेन ुर् पन 
हनु्छ । अिधकारको खोजी गनले आफ्नो कतर्व्य िबसर्न निमल्ने364 भनी िस ान्त ूितपादन गरेको 
पाइन्छ । 

 अटेर गरी त्यःतै कसूरह  पटकपटक दोहोिरई रहेमा गम्भीर ूकृितको िवशेष सजाय गनुर्पन 
कुनै पिन संगठन सवु्यविःथत पमा स ालन हनुका लािग त्यस संःथासँग आव  पदािधकारीह ले 
आफ्नो सेवा सतर्सम्बन्धी ऐन, िनयम, िविनयम, आचार संिहता जःता कुराह को पूणर् पिरपालना 
गरी उच्च नैितक चिरऽ अनशुरण गनुर्पदर्छ । यस ूकारका मूल्य मान्यताबाट िनदिशत हनु 
सकेन भने उक्त  संःथाले आफ्नो घोिषत उ ेँय पूरा गनर् सकै्तन । ियनै कुराह लाई सिुनि त 
गद सावर्जिनक सेवा ूदान गन कायर्लाई अनवरत पमा स ालन गनर् संःथामा आव  
कमर्चारीह को सेवाका सतर्ह  व्यविःथत गिरएका हनु्छन ्। ती सेवाका सतर्ह को पालना गनुर् 
सम्बिन्धत सबै कमर्चारीह को कतर्व्य हनु्छ । िनधार्िरत सेवाका सतर्ह को उल्ल न भएको 
अवःथामा ऐन, िनयम वा िविनयम ारा िनधार्िरत सजाय गन व्यवःथा गिरएको हनु्छ। अन्य 
सेवामा जःतै ूहरी सेवामा पिन  सजाय गनर् पाउने अिधकार भएको अिधकारीले आचरणको 
उल्लंघन गरेमा ूहरी िनयमावलीमा तोिकएको अनेक सजायमध्ये अवःथा अनसुार कुनै पिन सजाय 

                                                            
364 शंकर पिण्डत िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय समेत, ने. का. प. २०७२, अंक ९, िन. नं., ९४६६ 
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गनर् सक्षम365 रहन्छ । सामािजक मानवीय आवँयकतालाई सम्बोधन गदार् भएका कितपय 
कमीकमजोरीह मा उच्चतम हदको सजाय तोक्नभन्दा उ रदायी बनाउने न्यूनतम हदको सजाय 
तोक्न सक्ने अिधकार पिन िनणर्य गन अिधकारीलाई नै रहेको अवःथामा सजाय तोक्न े नीित, 
िस ान्तको आधारमा गल्तीको कारक त व (Cause of misconduct) र सोको समानपुाितक माऽा 
(Proportionality of misconduct) लाई हेरेर पिन सजाय तोक्न ुपछर् । गल्तीको असरलाई माऽ 
अथार्त ्अ ामा गैर हािजरीको िदनलाई माऽ आधार मानी उच्चतम ्हदको सजाय गदार् सेवाबाट नै 
वि त हनु जाने हुँदा उिचत र न्यायस त देिखदैन ।366 कमर्चारीलाई गम्भीर कसूर कायम गरी 
सजाय गदार् गम्भीर ूकृितको नै कसूर गरेको हनुपुछर् । सामान्य ूकृितको कसूर पटकपटक गन 
गरेको र त्यसअिघ पिन त्यःतो कसूर दोहोिरने गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदा गराउँदै 
पिन अटेर गरी त्यःतै कसूरह  पटक पटक दोहोिरई रहे माऽ गम्भीर ूकृितको िवशेष सजाय 
गनुर् कानून अनकूुल हनु जान्छ ।367 
 

८= आचरण कायार्न्वयनमा समःया एवं चनुौितह  र सो को समाधानका उपायह  

ूहरी सेवामा नैितकता र सदाचारको महत्व झनै बढेर गएको छ । िकनिक सवर्साधारणह को 
अनभुिूतमा ूहरीको नैितक आचरणको ःतर िनकै कमजोर छ । नागिरकह  ूहरी कमर्चारीको 
ःतरीय सेवा र सेवामैऽी व्यवहारको अपेक्षामा छन।् तर त्यसको सामथ्यर् र तत्परता ूहरी 
नेततृ्वले देखाउन सकेको छैन । ूहरीमािथ जनताका सिुनदै आएको जनगनुासाह ः जनतासँगको 
व्यवहार खो हनेु, अिश  भाषाको ूयोग, सरुक्षा जाँचको नाममा चालकह लाई साःती िदने, 
कितपय ठाउमा मौका िमल्ने िबि कै रकम असलु्ने, अपराधीह लाई संरक्षण िदने, ूहरी संगठन 
िभऽ राजनीित हावी भएको, अपराध अनसुन्धानलाई िफतलो बनाOिदने लगायतका छन ्। यसबाट 
पिन नेपाली जनताले नेपालको ूहरीबाट ूा  गन सेवामा नैितकता र सदाचारको कठोर ू को 
सामना गिररहेका छन ्भ े देिखन्छ । यसले ूहरीको व्यवसाियक छवीमा जनताको आकषर्ण 
होईन िवकषर्ण पैदा गिरिदन्छ । यस अवःथाम ूहरी संगठनमा नैितक आचरणलाई संःथागत 
गनुर्को िवकल्प छैन। आचरणलाई संःथागत गदार् संरचनागत सधुार, जनशिक्तलाई ूिशक्षण, 
कमर्चारीको ूितबध्दता ूा , िश  भाषाको ूयोग, कुशल नेततृ्वको चयन, दण्डिहनताको अन्त, 
आचरणलाई कायर्सम्पादन र विृ  िबकाससँग आबध्दता गनुर्पन जःता थुू  ैसमःया र चनुौतीह  
देखा पदर्छन ् । ती समःया र चनुौितह को सामना गनर् सकेमा ूहरी संगठनको नैितक 
                                                            
365 मानिसंह वोहोरा िव ¢ महानगरीय ूहरी आयकु्तको कायर्लय रानीपोखरी, ने. का. प. २०७१, अंक ६, िन. 
नं. ९१७८ 
366 राजेश कुमार खितवडा िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय, ने. का. प. २०७५, अंक ८, िन. नं. १००६८  
367 तारा चन्द िव ¢ ूहरी ूधान कायर्लय, ने. का. प. २०७५ अंक ७, िन. नं., १००६३ 
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आचरणलाई संःथागत गनर् सिकने संभावनाह  देिखन्छ । त्यसका लािग िनम्न िलिखत उपायह  
अवलम्बन गनर् सिकन्छः 

 कमर्चारीको  ूितब¢ता 
ूहरी आचरणको उ ेँय भनेको नागिरकले खोजेको ूहरी बनाउने हो । ूहरीले खोजे जःतो 
नागिरक बनाउने होOन । नागरीकले ूहरीसँग राखेको अपेक्षा ूहरीको श¢ु नैितक आचरण र 
व्यवहार हो । नागिरकको आशा, िव ास र भरोसा अनसुार नै ूहरीको आचरण पिु  हनु्छ । 
सरुिक्षत समाज िनमार्ण गन कुरामा ूहरीको आचरण ूितब¢ देिखन ुपदर्छ । ूहरीले काम गदार् 
सेवाभावले काम गनुर्पछर् । कहीकतैबाट समाज असरुिक्षत हनेु वातावरण िसजर्ना गनतफर्  ूहरीको 
आचरण उन्मखु हनुहुदैुन । तसथर् हरेक नागिरकले आफू सरुिक्षत छु, देशिभऽ सरुिक्षत  
होइन्छ भ े वातावरण महशसु गनर् सकेमा ूहरीको आचरण सकरात्मक छ भ े ूितिबिम्वत 
झिल्कन्छ । त्यसैले रा  र नागिरकको सेवा गछुर् भ े कुरा सदैव दयबाट िलन ुज री छ ।  

 संरचनागत सधुार, 
कानून, नीित संरचना र संगठन हनु ु माऽ पयार्  होइन, त्यसलाई कायार्न्वयन गन तत्परता, 
संःथागत ूयास र सामािजक अिभमखुीकरण सिहतको नैितक अिभयान ूमखु कुरा हनु।् सदाचार 
र नैितक संःकृित िवकास गनर् पदािधकारीको कायर्िजम्मेवारीको पिरभाषा, कायर्सम्पदान सूचकको 
ःथापना, सेवा बडापऽ, नागिरक पृ पोषण, ूोत्साहन र मूल्याकंन ूणाली र नागिरक 
दबाबजःता संयन्ऽ अपनाउन ुपन हनु्छ . जसका लािग संरचनागत पमै सधुारको आवँयकता 
पदर्छ ।   

 जनशिक्तलाई ूिशक्षण 
समय र ूिविधको िवकाससँगै अपराधको क्षेऽमा समेत नयाँ चनुौित र जिटलताह  थिपदै आएका 
छन ्। त्यःता चनुौितलाई व्यावसाियक र ूभावकारी पमा सामना गनर् पिरंकृत ान, सीपका 
साथै दाियत्वबोध र िनरन्तर लगावको खाँचो पछर् । सबै व्यिक्तह  सावर्जिनक ओहोदा िलनका 
लािग योग्य हुँदैनन।् सावर्जिनक जीवन िनवार्हका लािग सीप र दक्षता त चािहन्छ नै। दक्षतामा 
अिभबlृ¢ गन सशक्त माध्यम तािलम हो । नेपाल ूहरीलाई ूदान गिरने तािलम नीित समाजले 
खोज्ने असल पाऽको पमा नेपाल ूहरीको संगठन उिभन सक्ने सामथ्यर् राख्न ेहनुपुछर् ।  

 िश  भाषाको ूयोग 
ूहरी आचरणमा देिखएको कमजोरीपन मध्ये बोलीचालीको शब्द चयन पिन एक हो । ूहरी 
सेवािभऽ िसिनयरले जिुनयरलाई बोल्ने भाषामा सधुारको आवँयकता छ । सेवामहीसँग िमठो 
बोली ूहरी सेवािभऽ अिनवायर् भैसकेको छ । यसका लािग नैितक िशक्षाको िवकास  
गनुर्पछर् । िशक्षा ूणालीमा नैितक िशक्षाको पा बम समावेश गनर् सकेमा नैितक मूल्य, मान्यता 
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र सदाचारको ूवधर्दन हनु्छ । नैितक मूल्य, मान्यता र सदाचारले आचार, िवचार, काम, 
व्यवहार, नॆता, भिता, िश ता, तथा सािलनतायकु्त संःकृित र संःकारको िसजर्ना गरी मािनसलाई 
िविशि कृत बनाउछन ्। धमर् संःकार संःकृित  र िशक्षाबाट मािनसको आदत र आचरणलाई 
पिरंकृत गराउन सिकन्छ ।  

 दण्डिहनताको अन्त  
कसैको आचरण अनशुासन वा िनयत ूत्यक्ष पले कानून िवपरीत देिखएमा तत्कालै कारवाही 
गनुर्पछर् । आचरण पालन गनलाई ूोत्साहन र परुःकारको सनुिु तता गद आचरणलाई 
कायर्सम्पादन र विृ  िबकाससँग आब¢ गरी पदो ती पाउने िनि त आधार र मापदण्डको पमा 
तय गनुर्पदर्छ । दण्ड सजाय परुःकारको ूभावकारी व्यवःथा भएमा राॆो गनले ूोत्साहन पाई 
ूणालीिभऽ नैितकताको स ार हनु्छ । 

 कुशल नेततृ्व 
ूहरीको नेततृ्व ःवाथर्हीन, साहिसलो, योग्य, इमानदार र जवाफदेही हनुपुछर्। बहादरु कमान्ड 
हनुका लािग नैितक साहस चािहन्छ । अिनमाऽ उसका मातहतका कमर्चारीह  नैितक पमा 
िजम्मेवारी हनु्छन ्। नैितक बलले नै संगठन मजबतु हनु्छ । अतः नेततृ्वका हरेक व्यवहारले 
नैितकता र औिचत्यको पिु  गनर् सक्नपुछर् । संगठनिभऽ िन ाका साथै सामािजक रहनसहनमा 
पिन सदाचारी हनुपुछर्। काम गदार् वैयिक्तक लोभ, लालच र ःवाथर्बाट अलग रहनपुछर् भने 
व्यवहार, आचरण, कायर् र ूःतिुतमा उच्चतम उदाहरण ब ु पछर्। त्यसो हनु सकेमा संःथा 
नैितक बन्दछ र नैितक आचरणको लहरे असर मातहत पदािधकारी र समाजमा समेत पनर् 
जान्छ। 
 

९. िनंकषर् 
नेपाल ूहरीको औपचािरक ःथापना िव सं २०१२ सालको ूहरी ऐनबाट भएको हो । 

यसभन्दा पूवर्को अवःथालाई िनयाल्दा ईितहासका कालखण्डमा िविभ  नाम र कामले ूहरी 
अिःतत्वमा रहेको र राणाकालमा अिमनी, गो रा, िमिलिसया, कोतवाली हदैु िव सं २००७ साल 
प ात ्नेपाल ूहरी नामाकरण भएको पाइन्छ । नेपालको संिवधान २०४७ ले मलुकुलाई संघीय 
ूणालीमा पान्तरण गरेकाले सोही अनसुार नेपाल ूहरी पिन सातवटै ूदेशमा ूदेश ूहरीको 
पमा र ७५३ वटै ःथानीय तहमा कुनै न कुनै कायार्लयह का माध्यमबाट िवःतार भई “सत्यम ्
सेवम ्सरुक्षणम”् लाई मूल मन्ऽको पमा अनशुरण गद नागिरकको पहुँचसम्म पगेुको पाइन्छ ।  
चेन अफ कमाण्डमा चल्ने ूहरी संगठनले अपराध रोक्ने र प ा लगाउने, शािन्त र व्यवःथा 
कायम राख्न ेतथा चिुलदै गएको शािफक समःया समाधान गन जःता िजम्मेवारीह  हरहमेशा 



 185  
 

ूटीमा रहेर सम्हाल्दै आएको छ । तापिन एकाध ूहरीको दोष र केही घट्नामा आशाितत 
सफलता पाउन नसकेको िवषयलाई ूहरीको समम संगठनसँग जोडी कुूचार गन ूविृ ले हजार  
इमान्दार र कतर्व्यिन  ूहरीको मानमदर्न र बदनाम हनेु गरेको छ । तसथर्ः ूहरी संगठनिभऽ 
हनेु अनशुासनहीन कायर् रोक्न, त्यःतो कायर् गनलाई सजाय गनर् र अन्यलाई पिन िविोह जःतो 
कायर्मा दु त्सािहत हनु निदन ूहरी िनयमावली २०७१ मा ूहरी कमर्चारीले पालना गनुर्पन थुू  ै
आचरणह  उल्लेख गिरएको छ । ती आचरणह लाई कायार्लय कायर्िविध सम्बन्धी आचरण, 
राजनीितक कृयाकलाप सम्बन्धी आचरण, आिथर्क आचरण र सामिजक आचरण गरी चार भागमा 
िवभाजन गरी हेनर् सिकन्छ । कायार्लय कायर्िविध सम्बन्धी आचरणले कायार्लयमा कायर् गदार् 
ूशासिनक ि कोणले अनशुासीत र मयार्िदत भई संगठनमा बःनपुन िशक्षा िदन्छ । आचरणको 
आिथर्क ि कोणले कायार्लयको आिथर्क कृयाकलाप संचालन गदार् आिथर्क अिनयिमतता वा 
ॅ ाचार गनर्बाट रोक लगाउछ । आचरणको सामािजक ि कोणले समाजमा सदाचार कायम 
राख्न टेवा पयुार्उछ । आचरणको राजनैितक ि कोणले सेवाभावमा तटःथता कायम राखी 
अराजकताबाट जोगाउँछ । अतः ूहरी सेवामा संलग्न कमर्चारीह ले आफ्नो सेवासगँ सम्बिन्धत 
आचरणका िनयमह का बारेमा ससुिुचत र जानकार भई कानूनले तोकेका िजम्मेवारी पूरा गनर् 
कतर्व्यपरायण  
हनुपुदर्छ । 
आचरण उल्लंघनमा ूहरी कमर्चारीलाई सामन्य र िवशेष गरी दईु ूकारको िवभागीय सजाय 

गनर् सिकने देिखन्छ । सामान्य सजाय अन्तगर्तः शारीिरक पिरौम हनेु सजाय गन वा 
िनयन्ऽणमा राख्न,े निसहत िदने, चालचलन सम्बन्धी ूितवेदनमा ूितकूल राय लेख्न,े बढीमा पाचँ 
वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन, बढीमा पाँच तलब विृ  रोक्का गन, खाइपाई आएको बढीमा पाँच 
तलबविृ  घटुवा गन, हालको पदको जे तासिहत खाइपाई आएको शु  ःकेलमा घटुवा गन वा 
तल्लो पदमा घटुवा गन जःत िवभागीय सजायह  पदर्छन ्। त्यसै गरी िवशेष सजाय अन्तगर्त 
भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउने र भिवंयमा सरकारी 
सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गन  सजायह  हनेु देिखन्छ । उल्लेिखत 
सजायह  गन आधार, कायर्िविध, सजाय गन अिधकारी, र सजायमा पनुरावेदन गन ूकृयाह का 
बारेमा ूहरी सेवा सम्बन्धी कानूनले र न्याियक ि कोणले समेत ःप  पारेको पाOन्छ । 
आचरण र सजायको ूयोग एवं पालनाका सम्बन्धमा हाॆो सव च्च अदालतले ूितपािदत गरेका  
िस ान्तह  मध्ये अनशुासन, मयार्दापालन एवं कतर्व्यिन तालाई नरम ि कोणले हेनर् निमल्ने,  
संगठनिभऽ अनशुासन, मयार्िदत व्यवहार र आचरण कायम राख्न उिचत र पयार्  सजायको खाँचो 
हनेु; िवदा अःवीकृतको जानकारीलाई वेवाःता गद हािजर नहनेुलाई क्षम्य गनर् नसिकन,े ूहरी 
सेवामा उच्च अनशुासनको अपेक्षा रािखने, छु ै पचार् खडा गरी िनणर्य गनुर्पन, िनणर्य पचार्मा 
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आधार र कारण खलुाउनपुन, अिधकारको खोजी गनले आफ्नो कतर्व्य िबसर्न निमल्ने, अटेर गरी 
त्यःतै कसूरह  पटकपटक दोहोिरई रहेमा गम्भीर ूकृितको िवशेष सजाय गनुर्पन िस ान्तx  
ूमखु िस ान्तका पमा रहेका छन ् ।  
फौजदारी कसूरमा सजाय हनेु, िनजामती सेवाले आचरण मानकेा ूदशर्न, हड्ताल, थनुछेक र 

घेराउ फौजदारी कसूर घोिषत गरी कैद, जिरवाना र शारीिरक दण्डको सजाय हनेु, दजार् वा तलव 
घटाउने, िबदा ःवीकृित नगराई लगातार पतालीस िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा 
सेवाबाट हटाउन सिकने, सजाय गदार् लोकसेवा आयोगको परामशर् िलन ुनपन, िवशेष तलव भ ा 
पाएको भए िझक्ने, मातहत र अिधकृत कमर्चारीमा िवभेदपूणर् सजायको व्यवःथा आिद ूहरी 
सेवामा रहेबाट ूहरी सेवा र िनजामती सेवाका कमर्चारीका आचरण र सजायमा िभ ताह  रहेको 
पाइन्छ । यसो हनुमुा ूहरी सेवाका कमर्चारीले गन कायर्को ूकृित र िनजामती सेवाका 
कमर्चारीले गन कायर्को ूकृितमा िभ ता रहन ुहो ।  
ूहरी सेवामा आचरणको उल्लंघनमा सजाय सम्बन्धी तीन वषर्को आकँडाबाट नेपाल ूहरीको 

ठूलो िहःसाले वषनी आचरण उल्लंघन गद आएको देिखएकाले संगठन िभऽको अनशुासन कायम 
राख्न चनुौितपूणर् छ भ े पिु  हनु्छ । यस अवःथाम ूहरी संगठनमा नैितक आचरणलाई 
संःथागत गनुर्को िवकल्प देिखदैन। आचरणलाई संःथागत गदार् संरचनागत सधुार, जनशिक्तलाई 
ूिशक्षण, कमर्चारीको ूितब ता ूा , िश  भाषाको ूयोग, कुशल नेततृ्वको चयन, दण्डिहनताको 
अन्त, आचरणलाई कायर्सम्पादन र विृ  िबकाससँग आब ता गनुर्पन जःता थुू  ै समःया र 
चनुौतीह  देखा पदर्छन ्। ती समःया र चनुौितह को सामना गनर् सकेमा ूहरी संगठनको नैितक 
आचरणलाई संःथागत गनर् सिकने संभावनाह  देिखन्छ । अतः समःयाको समाधान व्यवहारमा 
सधुार हो । सधुारको पिन िवकल्प सधुार नै हो । तसथर् िनरन्तर सधुारका उपायह  अवलम्बन 
गनुर् ज री छ । 
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िनजामती सेवामा कायर्सम्पादन  
मूल्यांकन र अदालती ि कोण 

- ूकाश गौतम 

 
पिरचय 

संगठनमा कायर्रत कमर्चारीह ले सो संगठनको उ ेँय ूा ीको लािग कायर्िववरण अनसुार 
तोिकएको कायर् गरेका छन ्छैनन ्भनी मापन गन ूकृया नै कायर्सम्पादन मूल्यांकन-Performance 

Appraisal_ हो । कमर्चारीले कायर्सम्पादन गन सन्दभर्मा नीजले के कसरी आपm्नो कायर् 
गिररहेको छ भनी मूल्याकंन गनर् केही सूचकह  मूल्यांकनकतार्ले िनधार्रण गरेको हनु्छ र सोही 
सूचकह को आधारमा कमर्चारीको कायर्कुशलता, दक्षता, सीप, कायर्को गणुःतर, पिरणाम समेतको 
मापन गन गिरन्छ । कायर्सम्पादन मूल्याकंन माफर् त कमर्चारीले पदीय दाियत्व गणुात्मक पमा 
सम्पादन गनर् सकेको छ छैन र िनजलाई तोिकएको दाियत्व वहन गन क्षमता िनजसंग छ छैन 
भ े नै ूमखु पमा हेिरने गिरन्छ । कायर्सम्पादन मूल्यांकन माफर् त कमर्चारीले एक िनि त 
अविधमा सम्प  गरेको कायर्लाई मूल्याकंन गिरनकुा साथै कमर्चारीले सम्पादन गरेको कायर्लाई 
संगठनको लक्षसंग तलुना समेत गिरन्छ । 
 

पिरभाषा 
Edwin B Flippo का अनसुार Performance Appraisal is a systematic, periodic and so far as 
humanly possible, an impartial rating of an employees excellence in matters pertaining to his 
present job and to his potentialities for a better job. 

O Glenn Stahl का अनसुार  Performance Appraisal should be used to develop standards of the 
satisfactory performance, fortyfy and improve employee performance, refine and validate 
personnel techniques and establish an objective base for employee performance368.  

 

उल्लेिखत पिरभाषा अनसुार कायर् सम्पादन मूल्याकंनलाई कामको गणुःत विृ  गनर्, कमर्चारीको 
सवल र दवुर्ल पक्ष पिहचान गनर्, कमर्चारीह लाई counseling गनर्, कमर्चारीको तािलम, आवँयक 
कायर् िविशि करण गनर् ूयोग गिरन्छ । व्यवःथापकवाट गिरने राॆो कायर्सम्पादन मूल्यांकनलाई 

                                                            
368 Madhu Raman Acharya, Business of Bureaucracy, Fourth edition, Vidyarthi Pustak Bhandar 

Bhotahity, Kathmandu, P.372 
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कमर्चारीको ूोत्साहनको पमा पिन िलईन्छ र कमर्चारीलाई सिह ढंगवाट कायर्सम्पादन गनर् 
समेत ूोत्सािहत समेत गदर्छ । 

 
कायर्सम्पादन मूल्याकंनको उ ेँ य 

कायर्सम्पादन मूल्यांकनको ूमखु उ ेँय भनेकै कुनै पिन संगठनले एक भन्दा वढी उपलब्धी 
हािसल गनुर् नै हो । कायर्सम्पादन मूल्याकंनको उ ेँयमा संगठन संगठन िवच फरक हनु 
सक्दछ भने एउटै संगठनमा पिन समयको अन्तरालमा फरक पनर् सक्दछ । कायर् सम्पादन 
मूल्यांकनका उ ेँयलाई वदुागत पमा िनम्नानसुार उल्लेख गिरएको छः 

 कमर्चारीले सम्पादन गरेको कामको मूल्याकंन गनुर्, गलत कायर्सम्पादनमा िनयन्ऽण गनुर्,  
 कमर्चारीको दक्षता र कायर्कुशलतामा अिभविृ  गरी व्यवसाियकता िवकास गनुर्, 
 कमर्चारी व्यवःथापनमा भावी कायर् योजना तयार गनुर्, 
 संगठनमा कायर्रत कमर्चारीह को कायर्सम्पादन क्षमतामा सधुार गरी विृ  िवकासका 

सम्भावनाह  प ा लगाउन,ु 
 कमर्चारीको विृ  िवकासका लक्षह  िनधार्रण गरी काम ूित उत्ूिेरत गनुर्, 
 कमर्चारीको आवँयकता अनसुार तािलम ूदान गनर् सूचना ूा  गनुर्, 
 कमर्चारीह को स वा तथा वढुवाको आधार तयार पान ुर्, 
 दण्ड र परुःकारको आधार तयार गनुर्, 
 कमर्चारी र सपुरीवेक्षक िवच असल र सहज सम्वन्ध कायम गनुर्, 
 कमर्चारीलाई िनरन्तर कामको िजम्मेवारी वोध गराउदै सो तफर्  उत्ूिेरत गनुर्, 
 कमर्चारीको कायर्सम्पादनमा सधुार ल्याउँदै संगठनको ूभावकािरतामा अिभविृ  गनुर्,  

आिद । 

 
कायर्सम्पादन मूल्याकंनको ूकृयाः 
 कायर्सम्पादन मूल्यांकन ूकृयाको सवर्ःवीकृत िनयम रहेको छैन । कायार्लयको 

व्यवःथापकको अनभुव, िव ता र तािकर् कताको आधारमा तय गरेका step ह  नै 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनको ूकृयाको पमा रहेको हनु्छ । It includes job design, goal 
setting, work plan, definition of performance standards, design of indicators for 
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measuring performance and evaluation of actual performance against such standards 

and indicators369. । िनम्न ूकृया अपनाएर कायर् सम्पादन मूल्यांकन गनुर्पदर्छः370 

 Establish performance standards 
 Communicate performance expectations to employees 
 Measure acyual performance 
 Compare actual performance with standards 
 Discuss the Appraisal with the employees 
 Initiate corrective action ( if necessary) 

 

कायर्सम्पादन मूल्याकंनका िविधः 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनका िविधह  िविभ  ूकारका रहेका हनु्छन ्। ित सवै िविधह ले 
संगठनमा कायर्रत कमर्चारीह को क्षमता, व्यिक्तत्व, आचरण लगायतका िवषयह को 
अध्ययन गन गदर्छन ्। यःता िविधह लाई िनम्नानसुार उल्लेख गिरएको छः 
१)Absolute StandardsM यस िविधमा कमर्चारीह  िवच तलुना नगरी जनु कमर्चारीको 
मूल्यांकन गनुर् पन हो सोही कमर्चारीको माऽै कामको मापन गिरन्छ । यस िविधमा 
अंक ूदान गरेर मूल्यांकन गन गिरन्छ । यस िविध अन्तगर्त िनम्न िविधह  पदर्छनः् 

 Essay AppraisalM यस िविधमा सपुिरवेक्षकले मूल्यांकन गिरने कमर्चारीको काम, िनजको 
सवल तथा दवुर्ल पक्ष एवं क्षमता समेतको िववरणात्मक पमा उल्लेख गरी गन 
मूल्यांकन हो । यसमा िरपोटर्को ढाँचामा सपुिरवेक्षकले कमर्चारीको कामको वणर्न गन 
गदर्छन3्71 । 

 Critical Incident MethodM यस िविधमा सपुिरवेक्षकले कमर्चारीको आचरण, काम एवं 
िनजलाई तोिकएको कायर्िववरण अनसुारको काम गनर् सफल असफल के भएको छ 
critical पमा त्यसको मूल्यांकन गिरन्छ । यस िविधवाट कमर्चारीको सवल पक्ष र 
दवुर्ल पक्ष के के हनु ्िनि  गिरन्छ372 । 

 ChecklistM यस िविधवाट कमर्चारीको मूल्यांकन गनर् कायर्सम्पादनका indicator ह  
तयार पािरएको हनु्छ373  । कमर्चारीले गन कामको िववरण तयार गरी सो िववरण 

                                                            
369 Ibid 
370  Psgf/fo0f nD;fn, sfo{;Dkfbg d"Nof+sg / o;sf] pkof]u, k|zf;g, ;fj{hlgs k|zf;g ;DjlGw klqsf, jif{ #%, c+s #, 

k"0ff{+s (&, @)^! h]i7, k[=&! 
371 Madhu Raman Acharya, Business of Bureaucracy, Fourth edition, Vidyarthi Pustak Bhandar 

Bhotahity, Kathmandu, P.374 
372 P]=P]= 
373 P]=P]= 
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अनसुारको काम हाल सो कमर्चारीले गरेको छ छैन हेिरने गिरन्छ । यस िविधवाट सवै 
तह र ौेणीका कमर्चारीह को चेकिलःट तयार गरी िववरण तयार गनर् भने किठन  
हनु्छ । 

 Graphic Rating ScaleM यस िविधवाट सपुिरवेक्षकले कमर्चारीको कामको आधारमा 
मूल्यांकन गरी ranking गन कायर् गिरन्छ । यसमा मािफक पमा मापन गरी अंक 
ूदान गिरन्छ । ूत्येक कमर्चारीको ranking गन भएकाले कमर्चारी कमर्चारी िवच 
तलुना गनर् र वभुm्न सिजलो हनु्छ । 

 Forced ChoiceM यस िविधले मूल्यांकनकतार्लाई पूवार्माही र आत्मपरक हनुवाट रोक्ने 
काम गदर्छ । यसमा कमर्चारीको कामको िविश  ूकारको चेकिलःट वनाइन्छ र 
कमर्चारीको कामको आधारमा िनजको Rating average, below average, outstanding, 

poor के हो िनधार्रण गन गिरन्छ374 । 

 Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS)यस िविधवाट कमर्चारीको उसको कामको 
आधारमा तलुना गन गिरन्छ । यसमा अवलोकन गनर् सिकने र मापन गनर् सिकने 
िविश  कामह को िनि त गिरन्छ र सो आधारमा कमर्चारीलाई अंक िदने कायर्  
गिरन्छ । 

२) Relative StandardsM यस िविधमा एक कमर्चारीको अक  कमर्चारीसंग अथार्त एक 
व्यिक्तको अक  व्यिक्तसंग तलुना गरी मापन गन गिरन्छ । यस िविध अन्तगर्त िवशेषतः 
िनम्न िविधह  पदर्छनः् 

 Group RankingM यस िविधमा संगठनमा कायर्रत कमर्चारीको अलग अलग समूह बनाई 
ित समूहमा कामको बाँडफाँड गन गिरन्छ375 । यो िविध कमर्चारीको संगठनमा रहेर 
गरेको कामको ूभावकािरता मापन गनर् ूयोग गिरन्छ । यस िविधले उदारताका 
आधारमा rating गन कायर्लायर् कम गन कायर् गदर्छ । 

 Individual RAnkingM यस िविध अन्तगर्त कमर्चारीह को व्यिक्तगत ौेणीकरण गरी सोही 
आधारमा मूल्याकंन गिरन्छ । 

 Pair RankingM यस िविधवाट संगठनमा कायर्रत ूत्येक कामदार वा कमर्चारीको अ  
ूत्येक कामदार वा कमर्चारीसंग तलुना गन गिरन्छ376 । 

                                                            
374 P]=P]= 

375 P]=P]= 

376 P]=P]= 
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कायर्सम्पादन मूल्याकंनकतार् 
कमर्चारीह को कायर्सम्पादन मूल्यांकन को कसले कसरी गन भ े व्यवःथा िनजामती 
सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा रहेको छ । नेपालको कानूनी व्यःथाको उल्लेखन गन 
सन्दभर्मा को कःले कःको मूल्यांकन गन भ े िववेचना गिरएको  
छ । हालका िदनह मा कानूनले तोकेका पक्षह ले माऽ कायर्सम्पादन मूल्यांकन गन 
कायर्लाई पूणर् नमानी कमर्चारीको सपुिरवेक्षक, सहकमीर्, सहयोगी, सेवामाही समेतलाई 
मूल्यांकनमा सहभागी बनाइन ुपदर्छ भ े मान्यता अगािड आएको देिखन्छ । जसलाई 
३६० िडमीको मूल्याकंन भ े गिरन्छ । समम पमा कमर्चारीको िनम्न उल्लेिखत 
मूल्यांकनकतार्ह वाट मूल्याकंन गराउन उपयकु्त देिखन्छ377 । 

 कमर्चारीको ूत्यक्ष सपुिरवेक्षक (Parent appraiser)  
 कमर्चारीको सपुिरवेक्षकको पिन सपुिरवेक्षक (Grandparent appraiser) 

 समानःतरको सहकमीर्{ (Peer appraiser)  
 कमर्चारीको सेवा िलने आन्तिरक सेवामाहीह  (Aunt/Uncle appraiser) 

 कमर्चारीका सहयोगीह  (Upward appraiser)  
 कमर्चारी ःवयम ्(Self-appraiser) 

 

िनजामती ऐन तथा िनयमावलीमा भएको कानूनी व्यवःथा 
िनजामती सेवामा कायर्सम्पादन मूल्याकंनको ूयोग िनजामती सेवाको सु वाटसंगै भएको 

पाइन्छ । िव.सं. २०१३ मा कायार्लय सहयोगी बाहेकका कमर्चारीह को िवभागीय ूमखुले 
गोप्य िरपोटर् भनुर्पन ूावधानसंगै िनजामती सेवामा यसको ूयोग हनु थालेको हो । कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन गन सन्दभर्मा िविभ  समयमा मूल्यांकनकतार्ले िदने अंक भारमा पिरवतर्न हदैु आएको 
पाइन्छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क  एवं िनजामती सेवा िनयमाली, २०५० 
को िनयम ७८, ७८ख र ७८ग मा कायर्सम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवःथा रहेको छ । 
िनजामती सेवामा कायर्सम्पादन मूल्याकंन सम्वन्धी व्यवःथा िनम्नानसुार गिरएको छः 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क अनसुारः 
 तोिकए बमोिजमको कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम ूयोग गिरने छ । 

                                                            
377anb]j k|;fb hf]zL, sfo{;Dkfbg d"Nof+sg / j9'jf Joj:yfkg k|0ffnL, k|zf;g, ;fj{hlgs k|zf;g ;DjlGw klqsf, jif{ #*, c+s 

#, k"0ff{+s !)^, @)^$ cfiff9, k[=^& 



 193  
 

 िनजामती कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्याकंन वापतको कूल अंक ४० हनेु र सो अंक 
सपुिरवेक्षकले िदने अिधकतम २५, पनुरावलोकनकतार्ले िदन सक्न ेअिधकतम १० र 
पनुरावलोकन सिमितले िदन सक्न ेअिधकतम ५ गरी वाँडफाँड गिरएको छ । 

 सपुिरवेक्षक, पनुरावलोकनकतार् र पनुरावलोकन सिमितले िनजामती कमर्चारीलाई 
कायर्सम्पादन वापत अंक िददा कायर्सम्पादन फाराममा उल्लेिखत आधारह  र 
िनजामती सेवा ऐन, २०५० को दफा २४क मा उल्लेिखत आधारमा िदन ुपनछ । 

 राजपऽांिकत िनजामती कमर्चारीको अधर् वािषर्क र वािषर्क पमा तथा राजपऽ अनंिकत 
कमर्चारीको वािषर्क पमा कायर्सम्पादन मूल्यांकन गिरनेछ । 

 अधर् वािषर्क मूल्यांकन फाराम नभन कमर्चारी र त्यसको जाँच गरी पृ पोषण निदने 
सपुिरवेक्षकलाई अिख्तयारवालाले िवभागीय कारवाही गनर् सक्नेछ । 

 राजपऽअनंिकत कमर्चारीको हकमा सम्विन्धत कायार्लय ूमखु तथा िवभागीय ूमखु  
तोिकएको अविध  िभऽ मूल्यांकन गरी गराई ३ ूित तयार गरी लोकसेवा आयोग, 

वढुवा सिमितको सिचवालय  पठाउन ुपन र सम्विन्धत कायार्लयमा समेत राख्न ुपनछ। 
एक वषर्मा एक भन्दा वढी कायार्लयमा स वा भई रमाना िलई आउँदा सम्विन्धत 
सपुिरवेक्षकवाट तोिकए बमोिजमको ढाँचामा कायर्सम्पादन मूल्याकंन फाराम भरी 
ल्याउन ु पदर्छ र वािषर्क कायर्सम्पादन मूल्यांकन गन सपुिरवेक्षकले त्यसलाई पिन 
आधार मा ु पछर् ।  कायर्सम्पादन मूल्याकंन गन ूत्येक िनकायले  आफुले मूल्याकंन 
गरेको फाराम पेश गनुर् पन िनकायमा पठाएको नामावली सिहतको सूचना ७ िदन िभऽ 
आपm्नो कायार्लयको सूचना पाटीमा टाःँन ुपदर्छ । 

 ूत्येक िनजामती  कमर्चारीले तोिकएको  समयमा कायर्सम्पादन मूल्यांकन  फाराम 
भरी दतार् गनुर्पदर्छ । तोिकएको समय िभऽ भनर् नसके कारण खोली म्याद थपको 
लािग सम्विन्धत कमर्चारीले िनवेदन िदएमा र सपुिरवेक्षकले कारण मनािसव देखेमा 
तोिकएको समयाविध समा  भएको िमितले १५ िदनको म्याद थप गनर् सक्नछे । 

 कायर्सम्पादन फाराम भन कमर्चारी सो भन समयमा वैदेिशक तािलम, गो ी वा अध्ययन 
ॅमण आिदमा काजमा जान ुपन भएमा अगावै भरी सम्विन्धत कायार्लयमा दतार् गराउन ु
पदर्छ । 

 तोिकएको अविधमा कायर्सम्पादन मूल्याकंन फाराम मूल्यांकन नगन पदािधकारीलाई 
िवभागीय सजाय हनेुछ । 

 वािषर्क कायर्सम्पादन मूल्यांकन पनुरावलोकन सिमितवाट भैसकेपिछ सम्विन्धत 
कमर्चारीले त्यस वषर् ूा  गरेको अंक िनवेदन िदई माग गरेमा पनुरावलोकन सिमितको 



 194  
 

सिचवालयले जानकारी िदनपुनछ । तर पनुरावलोकन सिमितले  िदएको अंक जानकारी 
गराइने छैन । 

 अंक जानकारी िलएपिछ सो ूा  अंकमा िच  नवझेुमा सो को ठोस आधार र कारण 
सिहत ७ िदन  िभऽ  तोिकएको अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन ुपदर्छ । उजूरी उपर 
आवँयक छानिवन गन र आवँयक देखेमा मूल्याकंन फाराममा ूा  अंक तोिकए 
बमोिजम संशोधन गनर् सक्नेछ । 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकन वापत सपुिरवेक्षक वा पनुरावलोकनकतार्ले ९५ ूितशत भन्दा 
वढी वा ७५ ूितशत भन्दा कम अंक ूदान  गरेकोमा सो को ःप  कारण  खलुाउन ु
पदर्छ र ७५ ूितशत भन्दा कम अंक िदएकोमा सम्विन्धत कमर्चारीलाई समेत 
जानकारी गराउन ुपदर्छ । 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकनको ूयोजनको िनिम  अंक गणना गदार् वढुवाको लािग सम्भाव्य 
उमेदवार हनु जित वषर्को सेवा आवँयक पन हो पिछल्लो त्यित वषर्को कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन फारामको औषतवाट िहसाव गिरनेछ । 

 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ अनसुारः 
 राजपऽ अनंिकत िनजामी कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्यांकनको लािग ूयोग गिरने 

फाराम िनयमावलीको अनसूुिच १५ र राजपऽांिकत िनजामती कमर्चारीको अनसूुिच 
१५क मा रहेको छ । 

 िनजामती कमर्चारीको कायर्सम्पादनको मूल्यांकनको लािग मूल्यांकन गिरने कमर्चारी 
भन्दा कम्तीमा एक ौेणी मािथको सम्विन्धत कमर्चारी सपुिरवेक्षक हनेुछ र सपुरीवेक्षक 
भन्दा एक ौेणी मािथको सम्विन्धत कमर्चारी पनुरावलोकनकतार् हनेुछ । 

 राजपऽ अनंिकत कमर्चारीको कायर्सम्पादनको मूल्याकंनको पनुरावलोकन सिमितमा 
सम्विन्धत मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोगको सिचव वा सम्विन्धत िवभागीय ूमखुले 
तोकेको अिधकृत अध्यक्ष, सम्विन्धत पनुरावलोकनकतार् सदःय र सम्विन्धत सपुरीवेक्षक 
सदःय रहनेछन ्। 

 राजपऽांिकत ूथम ौेणीको िनजामती कमर्चारीको पनुरावलोकन सिमितमा मूख्य सिचव 
अध्यक्ष, सम्विन्धत मन्ऽालय, सिचवालय, आयोग, िवभाग वा कायार्लयको सिचव वा 
िविश  ौेणीको अिधकृत रहनेछन ्। 

 राजपऽांिकत ि तीय र ततृीय ौेणीको िनजामती कमर्चारीको पनुरावलोकन सिमितमा 
सम्विन्धत मन्ऽालय, सिचवालय, आयोग वा कायार्लयको सिचव िविश  ौेणीको अिधकृत 
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अध्यक्ष, सेवा, समूह सम्वन्धी मन्ऽालयको सिचव वा िनजले तोकेको सम्विन्धत 
मन्ऽालय, सिचवालय, आयोग वा कायार्लयको राजपऽांिकत ूथम ौेणीको अिधकृत 
सदःय, सामान्य ूशासन मन्ऽालयको राजपऽांिकत ूथम ौेणीको अिधकृत सदःय 
रहेको सिमित रहनेछ । 

 अदालतको िनणर्यवाट पनुवर्हाली भएका िनजामती कमर्चारीको हकमा अवकाश ूा  
गनुर् भन्दा तत्काल अिघल्लो वषर्को कायर्सम्पादन मूल्यांकनमा िनजले जित अंक पाएको 
हो िनजलाई सोही अनपुातमा अंक िदइनेछ । 

 पनुरावलोकन सिमितले कुनै िनजामती कमर्चारीलाई कायर्सम्पादन मूल्याकंन वापत ९५ 
ूितशत भन्दा वढी र ७५ ूितशत भन्दा  घटी अंक ूदान गदार् सो को ःप  कारण 
खलुाउन ुपनछ । 

 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख अनसुारः 
 

 िनजामती कमर्चारीले ूत्येक वषर्को ौावण सात गते िभऽ वािषर्क कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन फाराम भरी कायार्लयमा दतार् गरी सपुरीवेक्षक समक्ष पेश गनुर्पनछ । 

 ौावण सात गतेको भोिलपल्ट कायार्सम्पादन मूल्यांकन फाराम दतार् भएमा कमर्चारीको 
संकेत नं., नाम र संख्या सिहतको िववरण तयार गरी सम्विन्धत कायार्लय ूमखु वा 
िवभागीय ूमखुले ूमािणत गरी राख्न ु पनछ भने राजपऽांिकत कमर्चारीको हकमा 
त्यसको एक ूित िववरण सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ । 

 सपुरीवेक्षकले ौावण मसान्त िभऽ मूल्यांकन गरी पनुरावलोकनकतार् समक्ष पेश 
गिरसक्न ुपनछ । 

 सपुरीवेक्षकले राजपऽांिकत कमर्चारीको वािषर्क कायर्सम्पादन मूल्यांकन फारामको 
मूल्यांकन गदार् अधर् वािषर्क कायर्सम्पादन मूल्याकंन फाराम समेतलाई आधार  
िलनपुनछ । 

 पनुरावलोकनकतार्ले ूा  हनु आएको कायर्सम्पादन मूल्याकंन फाराम भाि १५ गते 
िभऽ पनुरावलोकन गरी पनुरावलोकन सिमित समक्ष वझुाइसक्न ुपनछ । 

 ऐनको दफा २४क को उपदफा (६क) बमोिजम म्याद थप गन समय पिछ 
कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम दतार् गदार् उक्त आिथर्क वषर् िभऽ कायर्रत कायार्लयमा 
दतार् गिरसक्न ु पनछ । आिथर्क वषर् नाघी दतार् भएको कायर्सम्पादन मूल्याकंन 
फारामलाई मान्यता िदइने छैन । 
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 कुनै िनजामती कमर्चारीले कुनै वषर्को कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम नभरेमा त्यस 
आिथर्क वषर्को कायर्सम्पादन मूल्याकंन वापत िनजलाई सो आिथर्क वषर्को लािग 
पूणार्ंकको पचास ूितशत अंक िदइनेछ । 

 िनजामती कमर्चारीले समय िभऽ कायर्सम्पादन मूल्याकंन फाराम दतार्  गरी सपुरीवेक्षक 
समक्ष पेश गरेको तर सम्विन्धत मूल्यांकनकतार्वाट मूल्यांकन भएको रहेनछ भने 
सम्विन्धत िवभागीय ूमखुले उिचत र मनािसव कारण खलुाई राजपऽ अनंिकत 
कमर्चारीको हकमा सम्विन्धत मन्ऽालयको र राजपऽांिकत कमर्चारीको हकमा सामान्य 
ूशासन मन्ऽालयको ःवीकित िलई वहालवाला मूल्याकंनकतार्वाट मूल्यंकन गराउन 
सक्नछे । 

 समय िमऽ कुनै कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम पेश हनु वा दािखल हनु 
नआएको कारणले वढुवा सिमितले आपm्नो काम कारवाही रोक्न वाध्य हनेु छैन । 

 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ग अनसुारः 
िनजामती कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्याकंन गन बममा सपुरीवेक्षकले देहायको आधारमा 
मूल्यांकन गनुर्पनछ  
 िवदा ःवीकृत नगराई वा  िवदाको आवेदन निदई लगातार ३० िदन भन्दा वढी 

अनपुिःथत भएको िनजामती कमर्चारीलाई चार मध्ये उपयकु्त एउटा पक्षमा अत्यु म 
ःतरको अंक निदई वढीमा उ म ःतरको अंक िदन,े 

 निसहत पाएको वा मडे रोक्का वा वढुवा रोक्काको सजाय पाएको कमर्चारीलाई सो सजाय 
पाएको वषर्मा कामको समम गणुःतर सम्विन्ध आधारमा वढीमा उ म ःतरको अंक 
िदने, 

 कुनै कमर्चारीले िलएको पेँकी रकम काववुािहरको पिरिःथित परेको भनी कोष तथा 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लयवाट ूमािणत गराएको  अवःथामा वाहेक अ  अवःथामा 
आिथर्क ूशासन तथा पेँकी फलय ट सम्वन्धी ूचिलत कानूनको अिधनमा रही ६ 
मिहना िभऽ फछ्र्यौट नगराएको भएमा कामको समम गणुःतर सम्वन्धी आधारमा 
वढीमा उ म ःतरको अंक िदन,े 

 कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखु वा आयोजना  ूमखुको पदमा रहेको कमर्चारीले 
आिथर्क वषर्को पिहलो चौमािसक अविधमा रकम िनकासा र कायर्बम ःवीकृत 
भैसकेपिछ पिन वषर् भरी ५० ूितशत लक्ष परुा गनर् वा नितजा  ूा  गनर् नसकेको 
भएमा कामको समम पिरणाम सम्वन्धी आधारमा वढीमा उ म ःतरको अंक िदन,े 
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 कायार्लय  ूमखु वाहेकका पदमा कायर्रत कमर्चारीले गनुर् पन कामको लआय ूत्येक 
वषर्को पिहलो  चौमािसक अविध िभऽ कमर्चारीको सामूिहक वैठकवाट िनधार्रण  
गिरनेछ । त्यसरी िनधार्रण गिरएको लआय त्यःतो ५० ूितशत परुा गनर् नसक्ने 
िनजामती कमर्चारीलाई कामको समम पिरणाम सम्वन्धी आधारमा वढीमा उ म 
ःतरको अंक िदने, 

 कुनै कमर्चारीले अनशुासनिहन काम गरेमा कामको समम गणुःतर सम्वन्धी आधारमा 
वढीमा उ म ःतरको अंक िदन,े  

 म्याद  िभऽ कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम नभन कमर्चारीलाई कामको समम गणु र 
पिरमाण सम्वन्धी दईु आधार मध्ये एउटामा उत्यु म ःतरको अंक निदई वढीमा उ म 
ःतरको अंक िदने 

  अंक घटाउँदा एउटै कमर्चारीको एक भन्दा वढी आधारमा अंक घटाउन ुपन भएमा 
एक वषर्मा चारवटा मध्ये दईु भन्दा वढी आधारमा अंक घटाउन ु पन  
छैन । कारण हदुा हदैु मूल्यांकनकतार्ले अंक नघटाएको देिखएमा मूल्र्याकनकतार्को 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनमा एक अंक घटाइनेछ । 

 

 

कायर्सम्पादन मूल्याकंनका सन्दभर्मा सम्मािनत सव च्च अदालतवाट भएका व्याख्याह ः 
१.  राम कृंण ितवारी िव  ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरषद, मकुाम मिन्ऽपिरषद 

सिचवालय िसंहदरवार काठमाण्डौ मु ाउत्ूषेण िमिौत परमादेशः 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनमा यित नम्वर पाउन ु पन भनी िनवेदकले भ  पाउने र 
अदालतले यित नम्वर िदन ुपन भ  निमल्ने ]378 ।  

२.  नन्द ूसाद पाण्डे िव  वढुवा सिमित, कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय मगु ुसमेत, 

मु ाउत्ूषेण परमादेश 

कायर्सम्पादन मूल्यांकन फारामको िटपेक्स लगाएको ठाउँमा अंक ूदान गन सम्विन्धत 
मूल्यांकनकतार्को दःतखत भएको देिखदा त्यसरी ूदान गरेको अंकलाई अन्यथा भ  
निमल्ने । कायर्सम्पादन फाराममा अंक ूदान गन कुरा सम्विन्धत पदािधकारीको 
िववेकको िवषय भएकाले अदालतले असाधारण अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त औिचत्यमा -

merit_ ूवेश गरी यो यित अंक पाउन ुपन भनी िनणर्य िदन निमल्ने ]379 ।  
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३.  नारायण ूसाद रेग्मी िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽ पिरषद्को कायार्लय काठमाण्डौ 
समेत, मु ाउत्ूषेण परमादेश 

िरट िनवेदकको कुनै गल्तीको कारणले नभई कायर्सम्पादन मूल्यांकन गन 
पदािधकारीको ऽिुटपूणर् एवं कानून िवपिरतको काम कारवाहीलाई वढुवा सिमितले 
मान्यता निदएकै कारणले िनवेदक वढुवा िसफािरसमा नपरेको अवःथा देिखदा 
िनवेदकलाई पिन वढुवामा सामेल गनुर् भनी परमादेश जारी हनेु]380 ।   

४.  ौीमती कमला रानी यादव िव  जनकपरु चरुोट कारखाना समेत, मु ाउत्ूषेणयकु्त 
परमादेश समेत 

कानूनमा नै ःप  व्यवःथा भएकोमा आफु अनकुुल व्याख्या गरी कानूनको ूवाधानलाई 
िनःतेज गनर् िमल्दैन । कानून व्याख्याको िनयमले पिन त्यःतो गनर् िमल्ने होइन । 
कायर्सम्पादन मूल्यांकनको अंक सम्विन्धत कमर्चारीको कायर्सम्पादन, कायर्क्षमता 
आिदको आधारमा तोिकएको अिधकारी वा सिमितले आपm्नो ःविववेकको आधार िदन े
अंक भएकोले त्यःतो अंक कुन कमर्चारीले कित पायो त्यःतो अंक उिचत वा अनिुचत 
के छ भनी तथ्य िभऽ ूवेश गरी िरट के्षऽवाट हेनर् निमल्ने । कानूनमा भएको ू  
व्यवःथालाई आफु अनकुुल व्याख्या गरी िनःतेज गनर् निमल्ने]381 ।  

५. डा. वसन्त कुमार ताॆाकार िव  लोकसेवा आयोग केिन्िय कायार्लय, अनामनगर 
काठमाण्डौ समेत, मु ाउत्ूषेण परमादेश 

कुनै पदािधकारीको ऽटुी वा भलूको कारण कुनै कमर्चारीलाई िनजले ूा  गरेको 
कानूनी हकवाट विन्चत गनर् िमल्दैन । कुनै पदािधकारीको ऽटुी वा भलूको कारण 
कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराममा पनुरावलोकन सिमितवाट मूल्यांकन हनु छुट भएको 
अवःथामा त्यःतो कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम पेश गन कमर्चारीलाई वढुवावाट 
विन्चत गन हो भने कमर्चारीको पदो ती सम्विन्धत ूावधान कानूनी हकको पमा 
नभई कुनै पदािधकारी वा कायार्लयको ःवेच्छामा िनभर्र रहन जाने । यःतो अवःथामा 
आफुले वढुवा गराउन चाहेको कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम सपुिरवेक्षक, 

पनुरावलोकनकतार् तथा पनुरावलोकन सिमितवाट मूल्याकंन गराइराख्न ेवा वढुवा गराउन 
नचाहेको कमर्चारीको फाराम मूल्यांकन नै नगराई राख्न े ूवृितको िवकास हनेु । 
कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी समयमा पेश गन कतर्व्य पूरा गरेको अवःथामा 
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आफु गल्ती वा दोष वेगर अन्य पदािधकारीको ऽटुी वा भलूको पिरणाम आपm्नो 
दाियत्व परुा गन कमर्चारीले भोग्न ुपदर्छ भ ु न्यायोिचत नहनेु]382 ।  

 ६.  रिव ूताप राणा समेत िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय काठमाण्डौ 
समेत, मु ाउत्ूषेण परमादेश 

सवै आधारह मा सव म अंक ूा  गनले माऽ वढुवा पाउने िःथितमा जे  कमर्चारीले 
ूाथिमकता पाउन ुपन भ  कानूनतः निमल्ने । कानूनले तोकेको िनि त शतर् उल्लंघन 
गरेको ूमािणत नभए सम्म तथा मूल्याकंन गदार् कसै उपर वदिनयत िचताएको भ े 
ःप  तथ्ययकु्त ूमाणवाट ःथािपत गरेमा वाहेक अंकको आधारमा सानो वा ठूलो हदैुमा 
वदिनयत अनमुान गनर् नहनेु । तजिवजी पमा अंक िदन सक्न ेतजिवजी मूल्यांकनको 
आधारलाई  सीिमत घेरामा संकुचन गनर् नसिकने]383 ।  

७.  िजवराज गौतम िव  ौी ५को सरकार मिन्ऽपिरषद सिचवालय, िसंहदरवार समेत, 

मु ाउत्ूषेण िमिौत परमादेश 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सिहत) को दफा २१ अनसुार वढुवाको लािग 
उमेदवार हनु चािहने न्यनुतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यता, भौगोिलक क्षेऽमा काम 
गरेको अनभुवको मूल्याकंन, तािललमको मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवःथाको हेरफेरले वढुवा 
िसफािरस हनु पाउने अिधकारमा ूत्यक्ष ूभाव पानर् सक्ने देिखएकोले यस सम्वन्धी 
व्यवःथालाई कायर्िविध कानूनको सं ा िदन निमल्ने384 ।  

८.  कृंण ूसाद वाग्ले िव  रिज ार पनुरावेदन अदालत, बटुवल समेत, मु ाउल्ूषेण 
परमादेश तोकेको समय अविधिभऽ कमर्चारीले पेश गिरसकेपिछ सो कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन फाराममा िनजामती सेवा िनयमावलीले िनिदर्  गरे अनसुार त  ्तत ्अिधकारी 
र कानूनी व्यवःथा बमोिजम िजम्मेवारी तोिकएका पदािधकारीह ले मूल्यांकन गनुर्पन 
हनु्छ । िनयमावलीले तोकेको िजम्मेवारी सवै पदािधकारीह वाट भएमा नै कमर्चारीको 
विृ  िवकास सम्वन्धी कानूनी व्यवःथाको साथर्कता रहने । कमर्चारीले कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन फाराम भरी समयमा नै पेश गिरसकेपिछ मूल्यांकनकतार्ले अिनवायर् पमा 
मूल्यांकन गनुर् पन िनयमावलीको मनसाय हो । पदािधकारी नै नतोिकएको वा तोिकए 
पिन मूल्यांकन नै नगिरिदएको दोष कमर्चारीमा रहन जादैन । कायर् सम्पादन मूल्याकंन 

                                                            
382 g]=sf=k= @)&#, c+s # lg=g+= (%^% 
383 g]=sf=k= @)&), c+s &, lg=g+= ()#@ 
384 g]=sf=k= @)^!, c+s & lg=g+= &$)# 
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फाराम मूल्यांकनमा पनुरावलोकन सिमितका पदािधकारीह  पूणर् नभएको भनी वढुवामा 
समावेश नगन गरी गरेको िनणर्य ूथम ि मा नै गैरकानूनी देिखन385 ।  

९.  रमेश वहादरु भण्डारी िव  नेपाल  संःकृत िव िव ालय, सेवा आयोग वेलझणु्डी दाड 
समेत, मु ाउत्ूषेण परमादेश 

पनुमूर्ल्यांकनको लािग सिमितमा पेश नगिरिदएको कारणको िजम्मेवार वढुवा ूा  गन 
कमर्चारी हनु सक्दैन । सम्विन्धत िनकाय वा पदािधकारीले ूा  भएको कायर्सम्पादन 
मूल्यांकन फाराम पनुरावलोकन सिमितमा पेश नगिरिदएको कारणले कमर्चारीलाई 
वढुवाको ूिबयामा समावशे हनेु अवसरवाट  वि त गिरन ुन्यायोिचत नहनेु386 ।  

१०.  शंकर ूसाद कोइराला िव  िधरज कुमार ौे , मु ा उत्ूषेण परमादेश 

कायर्सम्पादनमा नै कम वा बेसी अंक ूा  गनको हकमा औसतमा सो ूितिविम्वत 
हनु्छ र सो कुरा औसतसँग सम्विन्धत नभई कायर्सम्पादनसँग सम्विन्धत हुँदा त्यसलाई 
अःवभािवक मा  निमल्ने ]387 ।  
कायर्सम्पादन मूल्याकंनमा देिखएका समःयाह  

 कायर्सम्पादन मूल्यांकन वःतिुन  पमा कामका आधारमा नभई पिहचानको आधारमा 
हनेु गरेको, 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकनलाई संगठनको समम उ ेँय, लक्ष, सेवा, उत्पादकत्वसंग आव  
गरी मूल्यांकन गन नगिरएको, 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकनको मापदण्ड, सूचकह  वनाई लागू गनर् नसिकएको, 
 कमर्चारीलाई पदको कायर्िववरण िदन नसकेको, 
 कायर्सम्पादन मूल्यांकन फाराममा केरमेट हनेु, िटपेक्स लगाउने जःता ूविृ ह  

देिखएको, 
 मूल्यांकनकतार्को ूवृ  भावनाका कारण कमर्चारीले समयमै वझुाएको कायर्सम्पादन 

मूल्यांकन फाराम दतार् नगन, दतार् नभएको भ े आधार िलई मूल्याकंन नगन जःता 
ूविृ  देिखएको, 

 कामका आधारमा मूल्याकंन नभएका कारण कमर्चारीलाई पृ पोषण िदन नसकेको, 
                                                            
385g]=sf=k= @)&%, c+s !, lg=g+= ((#$ 

386 g]=sf=k= @)&^, c+s ^, lg=g+ !)@() 

387 g]=sf=k= @)&^, cs (, lg=g+= !)#$% 
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 तोिकएको कायर्िववरणको आधारमा शत ूितशत कमर्चारीवाट काम नभएपिन 
कमर्चारीलाई पूणार्ंक िदने गिरएको 

 राजपऽांिकत कमर्चारीले अधर्वािषर्क कायार्सम्पादन मूल्याकंन फाराम भनुर् पन कानूनी 
व्यवःथा भएपिन सो भन नगिरएको 

 ३६० िडमी मूल्यांकनको व्यवःथा गनर् नसिकएको । आिद । 

 

कायर्सम्पादन मूल्याकंनमा देिखएका समःयाका समाधानका उपायह  

 कायर्सम्पादन मूल्यांकन वःतिुन  आधार गिरन ुपदर्छ, 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकनलाई संगठनको समम उ ेँय, लक्ष, सेवा, उत्पादकत्वसंग आव  
गरी मूल्यांकन गिरनपुदर्छ, 

 कायर्सम्पादन मूल्यांकन गरेका कामको आधारमा पिरमाण, लागत, समय, गणुका आधारमा 
अितउ म, उ म, सामान्य र न्यनु छु ाई अंक िदइन ु पदर्छ र सो लािग आवँयक 
मापदण्ड, सूचकह  वनाई लागू गनुर्पदर्छ, 

 ूत्येक पदलाई कायर्िववरण िदन ुपन कानूनी व्यवःथा भएकोमा सो बमोिजम अिनवायर् 
कायर्िववरण िदने व्यवःथालाई लागू गिरनपुदर्छ र सो कामको आधारमा मूल्यांकन गिरन ु
पदर्छ, 

 मूल्यांकनकतार्ले ूवृ  भावनाका आधारमा नभई कमर्चारीको काम, आचरण, गणु र 
संगठनको लक्ष अनसुार काम गरे नगरेको आधारमा िनंपक्ष भई मूल्याकंन गिरनपुदर्छ, 

 ३६० िडमी मूल्यांकनको व्यवःथा कानूनमा नै गिरनपुदर्छ । आिद । 

िनंकषर् 

कायर्सम्पादन मूल्यांकन कमर्चारी ूशासनको महत्वपूणर् पाटो भएको हुंदा यसलाई 
संगठनको लआय, उ ेँयसंग आव  गरेर हेिरन ुपनहनु्छ । यसलाई कमर्चारीको वढुवाको 
आधार माऽ नवनाई कमर्चारीको क्षमता िवकास गन कायर्मा समेत ूयोग गिरनपुदर्छ । 
संगठनमा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्याकंन गन ूयोजनको लािग आवँयक मापदण्ड 
वनाई तोिकएका सूचकह को आधारमा गिरएको कायर्सम्पादन मूल्याकंन वःतिुन  हनु 
जान्छ । हाल ूयोगमा रहेको कायर्सम्पादन मूल्यांकन फारामलाई कमर्चारीको कामसँग 
Tie Up गनर् नसिकएको कारणले िविभ  समःयाह  देिखएको हुँदा सो तफर्  ध्यान िदई 
कायर्सम्पादन मूल्यांकन गिरन ुपन देिखन आउँछ । 
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िनजामती सेवामा समावेशीकरणको सन्दभर् र न्याियक ि कोण  
- शािन्त न्यौपाने 

 
१ .समावशेीकरणको अवधारणाः- 

रा को मूल धारमा समावशे हनु नसकेका िविभ  समूह वगर्, संूदाय, जात, जाित, धमर्, 
िल  र भाषा भािषका व्यिक्तह लाई रा को मूल धारमा समावशे गरी शिक्त, ॐोत साधन र 
अवसरमा न्यायोिचत साझेदारी सिुनि त गनुर्लाई समावेशीकरण भिनन्छ। समावेशीकरण एउटा 
त्यःतो ूिबया हो जहाँ राज्यको शासकीय िबयाकलापह बाट वाध्यतावस अलग हनु पगेुका वा 
परु ् याइएका िविभ  वगर्, समदुाय, धमर्, वणर् र िल का व्यिक्तह लाई राज्यको शासन स ालन, 
कानून िनमार्ण तथा सावर्जिनक नीितह को तजुर्मा, कायार्न्वयन एवं मूल्या न ूिबयामा सहभािग 
हनेु अवसर ूदान गदर्छ। समावेशीकरण असमानता िव को एक शसक्त रणनीित हो। यो सबै 
मािनस जन्मजात पमा समान छन ् । राज्य संरचनामा सबैको समान पहुँच सिुनि त रहन ु
पदर्छ। सबैलाई भेदभाव िबना समान व्यवहार गनुर् पदर्छ भ े मूल्य मान्यता अडेको हनु्छ। यो 
राज्यका सबै संरचनामा जातजाित वगर् समदुायको अथर्पूणर् सहभािगता गराई शासन ूणालीूित 
अपनत्वबोध गराउने ूिबया हो। राज्यशिक्तमा समान पहुँच र लाभको िवतरणमा समान 
सहभािगता नै यसको ूमखु उ ेँय हो। समावशेीकरण शब्दको ूयोग सवरू् थम Takis 

Fotopoulos ले गरेका हनु।388 उनले यस अवधारणालाई ूजातन्ऽसँग जोडेका िथए। 

     िवगतमा असमानता अन्याय, दमन र उित्पडनमा परेका नागिरकह लाई क्षितपूितर्सिहत 
न्याय ूदान गनर्का लािग कानून ारा लिक्षत समदुायलाई ूदान गिरने िवशेष व्यवःथा 
हो।िवगतको भेदभावको वतर्मान पिरणाम अथार्त ्present effect of past discrimination को पमा 
िलइन्छ। राज्य ारा ूदान गिरने सेवा सिुवधा र लाभको अवसरह बाट वि त वगर् वा 
समदुायलाई िवशेष अवसर ूा  हनेु गरी समता कायम गनर् गिरने िवभेद नै सकारात्मक िवभेद 
हो। सकारात्मक कायर्का लािग हनेु भएकाले यःतो िवभेदलाई positive action का पमा 
िलइन्छ। यसलाई Affirmative action, Positive discrimination आिद नामले संबोधन गिरएको 
                                                            
388 The extension of the traditional public realm to include the economic, ecological and 'social' 
realms is an indispensable element of an inclusive democracy. We may therefore distinguish 
between four main types of democracy that constitute the fundamental elements of an 
inclusive democracy: political, economic, ecological and 'democracy in the social realm'. 
Political, economic and democracy in the social realm may be defined, briefly, as the 
institutional framework that aims at the equal distribution of political, economic and social 
power respectively; Takis Fotopoulos  "Towards an Inclusive Democracy" published by Cassell  
Wellington House 125 Strand London (1997) Page 206 
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पाईन्छ। सकारात्मक िवभेद समाजमा आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, शैिक्षक, एवं व्यवसाियक 
पमा पछािड परेका वगर्, सम्ूदाय वा समूहको आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, शैिक्षक एवं 
व्यवसाियक अवःथा सधुानर् राज्य ारा गिरने िवशेष व्यवःथा हो। यसले समाजका कमजोर एवं 
पछािड परेका वगर्, सम्ूदाय वा समूहको अवःथा सधुान सकारात्मक उ ेँय िलएको हनु्छ। 
सकारात्मक िवभेद वाःतिवक समानता कायम गन एक ूमखु साधन वा माध्यम हो। 

 समावशेीकरणको शािब्दक अथर् एवम पिरभाषा गन बममा Forum of Federation ारा389 
ूकािशत English Nepali Glossary of federation Terms मा शासकीय ूणालीको िनणर्य 
तथा कायार्न्वयन गन ूिबयामा जनताह को िविवधता तथा वहलुतालाई समावेश गन 
कायर् नै समावेशीकरण हो भनी पिरभािषत गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी World Bank, 

Unequal Citizens मा390 "Social inclusion in the removal of institutional barriers and 
the enhancement of incentives to increase the access of diverse individuals and 

group to development opportunity" by the World Bank (2002) भनी पिरभाषा गिरएको 
छ । 

उल्लेिखत पिरभाषाह  समेतका आधारमा समाजमा रहेका हरेक िल , जात, जाित, के्षऽ, 

िसमान्तकृत वगर् सबैलाई कुनै पिन आधारमा भेदभाब नगरी सामािजक न्याय ूदान गद सबैलाई 
राज्यका सबै क्षेऽमा सबैका लािग समान अबसर ूदान गन कायर्लाई नै समावेशीकरण मा  
सिकन्छ। देशको राजनैितक सामािजक आिथर्क धािमर्क कारणले पछािड परेका वा समान 
अवसरबाट बि त भएका समदुायलाई राि य िवकासको मूलूवाहमा ल्याउनको लािग 
समावेशीकरणको महत्व छ। 
 

२. समावशेीकरणको उ ेँ यः 
आधिुनक ूजातािन्ऽक मूल्य मान्यता एवं मानव अिधकार सम्बन्धी िव व्यापी 

अवधारणाह ले राज्यले सबै नागिरकह का बीचमा समान व्यवहार गनुर् पन र कानूनको ूयोगमा 
नागिरकह का बीचमा कुनै पिन आधारमा भेदभाव गनर् नपाइने तर असमानह लाई समानताको 
अवसर सजृना गनर् राज्यले सकारात्मक िवभेद गनर् पाउने संवैधािनक व्यवःथाह  रहेको पाइन्छ। 
सकारात्मक िवभेदको एक बैधािनक साधनको पमा ूचलनमा रहेको समावेशीकरण सम्बन्धी 
मान्यताको उ ेँ य िनम्न बमोिजम रहेको पाइन्छ। 

                                                            
389 www.forumfed.org › publications › english-nepali-glossary-of-federal Terms 
390 Unequal Citizen, Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal published by The World Bank 

and DFID Nepal (2006) page 9 
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 राज्यस ामा समानपुाितक ूितिनिधत्व कायम गनुर्, 
 वहसंुख्यक जनतालाई शासनस ामा सहभागी गराउन, 

 समानपुाितक उपिःथितलाई विृ  गनुर्, 
 राि य एकता मजवदु बनाउन,ु 

 न्द सजृना हनु निदन, 

 लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यतालाई संःथागत गनुर्, 
 सन्तिुलत आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक िवकास गनुर्, 
 राज्यूित अपनत्व र ःवािमत्वभाव विृ  गनुर् आिद। 

 
३. समावेशीकरणको सै ािन्तक आधारः- 
समावेशीकरणको सै ािन्तक आधार समानता, समान अवसरको सजृना र राज्यले कानूनको 

ूयोगमा नागिरकह का बीचमा भेदभाव नगरी समतामलुक अवसर सजृना गरी समावशेीता 
सिुनि त गनुर् हो। समावशेीकरणका लािग अवलम्वन गिरएका िस ान्तह  िनम्न बमोिजम रहेको 
पाइन्छ। 

 क्षितपूितर्को िस ान्त, 

 संरक्षणको िस ान्त, 

 समानपुाितक समानताको िस ान्त, 

 सामािजक न्यायको िस ान्त, 

 सशिक्तकरणको िस ान्त, 

 ःवाय ताको िस ान्त आिद। 

 
४. समावशेीकरणका ःव पह ः- 
समावेशीकरण समान व्यवहारको एक औपचािरक माध्यम भएको हुँदा यसको ःव प सम्बन्धी 

राज्यको अवःथामा िनभर्र रहेको पाइन्छ। जहाँ जे कुरामा बढी असमान अवःथा छ राज्यले 
त्यःतो असमान अवःथाको सम्बोधन गनर् जोड िदएको पाइन्छ। व्यवहारमा रहेका 
समावेशीकरणका िविभ  ःव पह  िनम्न बमोिजम रहेका छन। 

 जातीय समावशेीकरण, 

 भािषक समावशेीकरण, 

 धािमर्क समावेशीकरण, 

 लैि क तथा यौिनक समावशेीकरण, 
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 आिथर्क समावशेीकरण, 

 सामािजक समावेशीकरण, 

 राजनीितक तथा ूशासिनक समावेशीकरण, 

 भौगोिलक समावेशीकरण आिद। 

 
५.  समावशेीकरण र सकारात्मक िवभेद सम्बन्धी नीितगत व्यवःथाः- 
समानताको िस ान्तमा आधािरत समावेिशताको ूभावकारी साधनको पमा सकरात्मक 

िवभेदलाई िलने गिरन्छ। कानूनको अगािड सबै समान हनेु र कानूनको समान संरक्षणबाट 
कसैलाई वि त नगिरने संवैधािनक ूत्याभिूतले समानताको हकलाई सिुनि त गन साधनको पमा 
समावेशीतको मान्यता िवकास भएको पाइन्छ। नेपालको सन्दभर्मा संवैधािनक िवकास ूिबयाको 
सु वात २००४ सालदेिख शु  भएको मा  सिकन्छ। नेपालमा पिहलो पटक मौिलक हकह को 
व्यवःथा गरेको नेपाल सरकार बैधािनक कानून २००४391 लागू हनु सकेन।नेपालमा ूजातन्ऽ 
ःथािपत भएपिछ मानव अिधकारलाई मौिलक अिधकार, नागिरक अिधकारको सीमा िभऽ राख्दै 
आएको िथयो। २००७ साल फाल्गणु ७ गते पिछका संिवधानह मा समानताको हक अन्तगर्त 
लैि क समानताको उल्लेख भएको साथै सामािजक तथा लिगक भेदकारी व्यवःथाह  २०२० 
साल भाि १ गते आएको मलुकुी ऐनले खारेज गरेको िथयो। मलुकुी ऐन २०२० ले नारी 
वषर्को उपलआयमा भएको अपतुाली, ी अंशधन आिद महलह मा संशोधन गरी नारी 
ःवतन्ऽतालाई आत्मसात गद आएको पाइन्छ। नेपालको संवैधािनक इितहासमा नेपाल सरकार 
बैधािनक कानून २००४,392 नेपालको अन्तिरम शासन िवधान २००७393,  नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान २०१५394 र नेपालको संिवधान २०१९395 मा मौिलक हक सम्बन्धी व्यवःथा रहेको 
                                                            
391 नेपाल सरकार बैधािनक कानून, २००४ धारा २ ले यो कानून संवत ्२००५ साल बैशाख १ 
गतेदेख जारी हनेुछ। तर ःथानीय पिरिःथित वा अ  कारणबाट यो िवधानका सबै दफाह  एकै पटक 
सबै ठाँउमा लागू हनु ुौी ३ महाराजबाट संभव देिख बक्सेन भने जनु-जनु दफा जनुजनु ठाँउमा जस-
जस बखत चालू हनु सक्छ सोही बमोिजम गराउन लगाइ बक्सनेछ। तर २००५ सालको 
अन्तसम्ममा सबै दफा मलुकुभर जारी भइक्नेछन।् 

392 नेपाल सरकार बैधािनक कानूनको दफा ४ र ५ 

393 नेपाल अन्तिरम शासन िवधान २००७, धारा १७ 

394 नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०१५ को भाग ३ धारा ३ देिख ९ सम्म 

395 नेपालको संिवधान २०१९ को भाग ३ धारा ९ देिख १७ 
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पाइन्छ तर सबै नागिरक कानूनको ि मा समान हनेु संवैधािनक व्यवःथा पिहलो पटक नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले गरेको िथयो।396  

     नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले पिहलो पटक ःवतन्ऽता र समानताको  ूत्याभतू 
गद असमानह को बीचमा समान व्यवहार गनर् सकारात्मक िवभेदलाई संवैधािनक व्यवःथा गरेको 
िथयो।397 संिवधानको ूःतावनामा आधारभतू मानव अिधकार सिुनश ् िचत गन व्यवःथा बमोिजम 
नेपालले केही मानव अिधकार सम्बन्धी दःतावेजमा हःताक्षर गरेको िथयो। मिहला िव  हनेु 
सबै ूकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासिन्ध १८ िडसेम्बर १९७९ लाई नेपालले २२ 
अिूल १९९१ मा अनमुोदन सिम्मलन गरेको िथयो।398 सिन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९ को 
कानूनी व्यवःथाले मानव अिधकार सम्बन्धी सिन्धलाई सामान्य कानून भन्दा मािथल्लो ौेणीमा 
राखी ितनको कायार्न्वयनमा जोड िदएको पाइन्छ। नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ लाई 
ूितःथापन गद नेपालमा लागू भएको नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ ले समावेशीताको 
मान्यतालाई िवःतार गरेको पाइन्छ।399 नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ ले गरेको व्यवःथा 
बमोिजम नेपालमा संिवधान सभाबाट जारी भई लागू भएको नेपालको संिवधानले समावेिशताको 
सम्बन्धमा गरेका व्यवःथाह  िनम्न बमोिजम रहेका छन।  

                                                            
396 नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ को भाग ३ धारा ११ देिख २३ सम्म 

397 राज्यले नागिरकह का बीच धमर् वणर् िलंग जात जाित वा वैचािरक आःथा वा ती मध्ये कुनै 
कुराको आधारमा भेदभाव गन छैन। तर मिहला बालक वृ  वा शैिक्षक ि ले िपछिडएको वगर्को 
संरक्षण वा िवकासको लािग कानून ारा िवशेष व्यवःथा गनर् सिकनेछ। 
398 List of Multilateral Treaties to which Nepal is a Party and signatory, Published by 

Government of Nepal Ministry Of Law, Justice And Parliamentary Affairs, March 2018 
399 नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को भाग ३ को धारा १२ देिख ३२ सम्म िविभ  मौिलक 
हकह को व्यवःथा गद धारा १३ को उपधाराले राज्यले नागिरकह का बीच धमर्, वणर्, जात, 
जाित, िल , उत्पि , भाषा वा वैचािरक आःथा वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गन 
छैन।तर मिहला, दिलत, आिदबासी जनजाित, मधेशी वा िकसान, मजदरु वा आिथर्क,सामािजक वा 
सांःकृितक ि ले िपछिडएको वगर् वा बालक, वृ  तथा अपा  वा शारीिरक वा मानिसक पले 
अशक्त व्यिक्तको संरक्षण, सशिक्तकरण वा िवकासको लािग कानून ारा िवशेषव्यवःथा गनर् रोक 
लगाएको नमािनने व्यवःथा गरेको िथयो। 
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 संवैधािनक व्यवःथा 
 नेपालको संिवधानको भाग ३ मौिलक हकको धारा १८ मा रहेको समानताको 

हक एवं सकारात्मक िवभेदको ूत्याभिूत,400 

 संिवधानमा मिहलाको हक, पछािड परेको समदुायको हक, ज्ये  नागिरकको हक 
र सामािजक न्यायको हकलाई मौिलक हकको पमा व्यवःथा गद सो माफर् त 
पछािड परेको समदुायको समानपुाितक समावेशी गिरने भिनएको छ। 

 संिवधानको भाग ४ मा राज्यको नीितह  अन्तरगत (ञ) मा सामािजक न्याय र 
समावेशीकरण सम्बन्धी छु ै नीित । 

 ूितिनिध सभामा ३३ ूितशत िसटमा मिहलाको ूितिनिधत्वको सिुनि तता । 

 राि य मिहला आयोग, राि य दिलत आयोग, राि य समावेशी आयोग, आिदवासी 
जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, था  आयोग, मिुःलम आयोग आिदको 
संवैधािनक व्यवःथा समेत गिरएको। 

 संिवधानको धारा ८४ ूितिनिध सभाको सदःयको उम्मेदवारीमा िविभ  वगर्को 
समावेशी उम्मेदवारी हनुपुन व्यवःथा गिरएको। 

 धारा ८६ मा राि य सभाको गठन गदार् ३ जना मिहला १ जना दिलत र 
एकजना फरक क्षमता भएको व्यिक्त सिहत ूत्येक ूदेशबाट आठ जनाको दरले 
िनवार्िचत हनेु व्यवःथा गिरएको। 

 धारा १८२ अनसुार सभामखु र उपसभामखु मध्ये एकजना मिहला अिनवायर् हनेु 
व्यवःथा गिरएको। 

                                                            
400 धारा १८ को उपधारा १ सबै नागिरक कानूनको ि मा समान हनेुछन। कसैलाई पिन कानूनको 
समान संरक्षणबाट बि त नगिरने व्यवःथा गरेको छ। त्यसै गरी उक्त धाराको उपधारा ३ ले राज्यले 
नागिरकह का बीच उत्पि , धमर्, वणर्, जात, जाित, िलंग,आिथर्क अवःथा, भाषा, क्षेऽ, वैचािरक आःथा वा 
यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगिर व्यवःथा गद तर सामािजक वा सांःकृितक ि ले िपछिडएका 
मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेशी, था , मिुःलम, उत्पीिडत वगर्, िपछडा वगर्, 
अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, िकसान, ौिमक, यवुा, बालबािलका, ज्ये  नागिरक, लिगक तथा यौिनक 
अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यिक्त, गभार्वःथाका व्यिक्त, अशक्त वा असहाय, िपछिडएको क्षेऽ र 
आिथर्क पले  िवप  खस आयर् लगायत नागिरकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा िवकासका लािग कानून 
बमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर् रोक लगाएको नमािनने व्यवःथा गरेको छ । 
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 भाग १७ र भाग १८ मा ःथानीय कायर्पािलका र ःथानीय व्यवःथािपकाको गठन 
गदार् मिहला तथा दिलत वा अल्पसंख्यक समदुायको ूितिनिधत्व हनेु सिुनि तता 
गिरएको। 

 धारा २६७ मा समावशेी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने सबै क्षेऽका जनताको 
ूवेशमा समानता कायम गन। 

 धारा २६९ मा दलका िविभ  तहका कायर्कािरणी सिमितमा समावेशी ूितिनिधत्व 
हनेु। 

 धारा २८२ मा राजदतु र िवशेष ूितिनिधको िनयिुक्त समावशेी िस ान्तका 
आधारमा गिरने व्यवःथा रहेको। 

 धारा २८३ मा सैवैधािनक अंग र िनकायका पदमा िनयिुक्त गदार् समावशेी 
िस ान्त बमोिजम गिरने आिद ।  

 कानूनी व्यवःथा 
 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्यवःथा, 
 ूहरी ऐन २०१२, सश  ूहरी ऐन २०५८, सैिनक ऐन २०६३ मा संशोधन 

गरी यी सेवाह मा खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदह  मध्ये पतालीस ूितशत 
पद छु ाई सोलाई सतूितशत मानी मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, अपा , 
िपछिडएको क्षऽेका वगर्लाई आरक्षणको व्यवःथा गिरएको । 

 िवकास सिमित ऐन २०१३, िशक्षा ऐन २०२८, नेपाल िवशेष सेवा ऐन २०४२ 
र ःवाःथ्य सेवा ऐन २०५३ मा खलुा ूितयोिगतामा मिहला, दिलत, आिदवासी 
जनजाित, मधेसी, अपा , िपछिडएको के्षऽका वगर्लाई आरक्षणको व्यवःथा 
गिरएको। 

 भमूी सम्बन्धी ऐन, २०२१ 

 अपांगता भएका व्यिक्तके अिधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ 

 सश  ूहरी ऐन, नेपाल ूहरी ऐन र सेनामा खलुा पूितर् गदार् २० ूितशत 
मिहलाका लािग सरुक्षीत गिरएको, 

 िव ालय िशक्षक िनयिुक्तमा मिहला, आिदवासी जनजाित, दिलत, मधेशी, 
िपछिडएको क्षेऽ, अपा ह लाई िनि त ूितशत आरक्षणको व्यवःथा गिरएको 
आिद । 

 अन्य ूयासह  

 ५० जनाभन्दा बढी मिहला कामदार रहेको ूित ानमा िशशःुयाहार केन्ि हनुपुन, 

 मिहलाको लािग जग्गा खिरद गदार्, उ ोग दतार् गदार् राजःव छुट िदईने। 
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६.   योजनामा समावशेीकरण 

समावेशीकरणलाई ूाथिमकता िदई मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, मिुःलम 
समदुाय, वादी समदुाय लगायत िपछिडएको वगर्को उत्थानको लािग अपेिक्षत उपलब्धीह  समेत 
िनधार्रण गरी सो हाँिसल गनर् िबिभ  रणनीित, नीित तथा कायर्नीितका साथै ूमखु कायर्बम 
स ालन गिरने समेत उल्लेख गिरएको छ। 

 

७. समावेशीकरण सम्बन्धमा न्याियक ि कोणः- 
नेपाली समाज िपतसृ ात्मक सोच र ूविृ बाट िवकास हुँदै आएको छ। नेपालमा भएको 

राजनीितक पिरवतर्न र सामािजक िवकास एवं भमूण्डलीकरणको ूभावःव प संिवधान र कानूनमा 
मिहला हक िहतको सम्बन्धमा िविभ  व्यवःथा गिरएको भएता पिन ितनको कायार्न्वयनको 
अवःथा कमजोर छ। अक ितर ऐितहािसक पमा हुँदै आएको िवभेदलाई अन्त्य गरी समन्याियक 
अवःथाको सजृना गनर्का लािग गिरएका सकारात्मक िवभेदजन्य व्यवःथाह को ूभाकारी पमा 
कायार्न्वयन हनु सकेको छैन। समान अवसरबाट बि त गद पु षसगँ आिौत रहनपुन अवःथा 
सजृना गरी उपयोग गन मानिसकताबाट मिहलाको भिूमका िनधार्रण गन सामािजक मान्यता र 
सोचमा पिरवतर्न हनुसकेको छैन। यःतो पृ भिूममा नेपालको न्यायपािलकाले मिहला िव का 
सबै ूकारका िवभेदह को अन्त्य गन र मिहलाको हक अिधकार एवं ःवािभमानलाई अक्षुण राख्न 
महत्वपूणर् भिूमका खेलेको छ।  

नेपालमा समावेशीकरण सम्बन्धी अवधारणाको िवकास तथा िव मान कानूनी व्यवःथाह को 
ूभावकारी कायार्न्वयनका सन्दभर्मा नेपालको सव च्च अदालतबाट िवकिसत न्याियक ि कोणलाई 
िनम्न बमोिजम उल्लेख गिरएको छ। 

 िरना वळाचायर् समेत िव  नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत भएको 
उत्ूषेणयकु्त परमादेश िरटमा401 नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ मा ूत्यक्ष र 
परोक्ष पले सार वा िवषद पले मिहला िव को सबै ूकारको भेदभावको उन्मलुन गन 
भावना अन्तरिनिहत छ भ े कुरा धारा ११(३) को ूितबन्धात्मक वाक्याशं र धारा 
२६(७) को व्यवःथा र ११ को उपधारा (५) ले संप ु ी गदर्छ। लैि क समानता 
जःतो आधारभतू मानव अिधकारको महत्व पिरणाम दरुगामी र सम्पूणर् राि य मानव 
जीवनको समु ितसँग अपथृकीय पले आव  भएको हुँदा लैि क भेदभावको गन्धसम्म 

                                                            
401 िरना बळाचायर् िव  नेपाल सरकार मन्ऽी पिरषदको कायार्लय समेत उत्ूषेणयकु्त परमादेश, 
ने.का.प २०५७ अंक ५ िन.नं. ६८९८ 
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पिन कानून र कानून अन्तगर्तका काम कारबाही आउन िदन हदुन भन्दै समानता 
सम्बन्धी हकको व्याख्या गन बममा मिहला र पु ष कमर्चारीबीच भेदभाव गरी असमान 
व्यवहार गरेको नेपाल वायसेुवा िनगमका कमर्चारीह को सेवा िनयमावली २०३१ को 
िनयम १६.१.३ लाई  ूारम्भदेिख नै बदर र अमान्य घोिषत गरी पु ष पाइलटह को 
उमेरलाई घटाई मिहला पिरचािरकाको बराबर बनाउन आदेश िदएको छ। 

 नीलम कुमारी यादव समेत िव  नेपाल बक िलिमटेड ूधान कायार्लय समेत 
उत्ूषेणयकु्त परमादेश समेतको िरट िनवदेनमा402 राज्यले मूल ूवाहबाट बािहर परेका 
वगर् वा आिथर्क सामािजक वा शैिक्षक ि ले पछािड परेको मिहला, दिलत, आिदवासी, 
जनजाित, मधेशी समदुाय, उत्पीिडत वगर् समेतको उत्थानको लािग समावेशी िस ान्त 
अनु प िवशेष व्यवःथा गरी त्यःतो वगर् वा समदुायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हनेु 
र गराउने सिुनि तता ूदान गनुर्पन भनी आदेश भएको छ। 

 अिधवक्ता अच्यतुूसाद खरेल िव  ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषदको कायार्लय भएको 
उत्ूषेण िरट िनवेदनमा403 संिवधानले ूजनन ्तथा ूजनन ्ःवाःथ्यको हकलाई मौिलक 
हकको पमा व्यवःथा गन तर, कानूनले उमेर पगेुका मिहलालाई पाचँ वषर्सम्म िववाह 
गनर् नपाउने व्यवःथा गनुर् संिवधानसम्मत हनु सक्दैन । कामको ूकृितले अिनवायर् पमा 
आवँयक हनेु बाहेक अन्य कुनै पिन सावर्जिनक सेवामा ूवेश गनर् र सेवारत रहनको 
लािग मिहलाह लाई िववाह गनर् नपाउने गरी रोक लगाइने कानूनी व्यवःथाले 
मिहलाह को ूजनन ्ःवाःथ्यसम्बन्धी हक कुिण्ठत पान हुँदा िनवेदकले चनुौती िदएको 
सैिनक प्याराचटु फोल्डर मिहला िनयमावली, २०४६ को िनयम ४.१.२ मा रहेको 
िनयिुक्त भएको पाँच वषर् नपगु्दै िववाह गरेमा सेवावाट हटाउन सिकने गरी भएको कानूनी 
व्यवःथाले मिहलालाई िल का आधारमा भेदभाव गरी िनयिुक्त भएको पाँच वषर्सम्म 
िववाह गनर् रोक लगाएको देिखदँा उक्त कानूनी व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, 

२०६३ को धारा १३ ारा ूद  समानताको हक तथा धारा २० ारा ूद  मिहलाको 
हकसम्बन्धी संवैधािनक व्यबःथा समेतसगँ ःप  पमा बािझएको देिखयो । अतः 
संिवधानको धारा १३ र २० समेतसँग बािझएको सो कानूनी ूावधान नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम अमान्य गन आदेश भएको छ।  

                                                            
402 नीलम कुमारी यादव समेत िव. नेपाल बक िलिमटेड ूधान कायार्लय समेत उत्ूषेणयकु्त परमादेश 
समेत ने.का.प २०६८ अंक १० िन.नं. ८६९८  
403 अिधवक्ता अच्यतुूसाद खरेल िव  ूधान मन्ऽी तथा मन्ऽी पिरषदको कायार्लय भएको उत्ूषेण 
ने.का.प २०६८ अंक ९ िन.नं. ८६७७ 
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 अिधवक्ता नारायण झा िव  िऽभवुन िव िव ालय सभा कीितर्परु भएको उत्ूषेण िरट 
िनवदेनमा404 आिथर्क तथा सामािजक पबाट िपछिडएका व्यिक्तह लाई आरक्षणको 
सिुवधा उपलब्ध हनेु कानूनी व्यवःथा रहेको र सो ूयोजनका लािग “मिहला” लाई एउटा 
छु ै वगर्को पमा पिहचान गरी ३३ ूितशत आरक्षण सरुिक्षत गिरसिकएको सन्दभर्मा 
अब अन्य वगर्ह  (आिदवासी/जनजाित, मधेशी, दिलत, अपा , िपछिडएको क्षेऽ) िभऽ पिन 
फेरी मिहलाका लािग ३३ ूितशत पद संख्या छु ाउने गरेको उक्त िनयम ६.३(८) 
को खण्ड (ख) को व्यवःथा सारभतू समानताको िस ान्त अनकूुल देिखन आउँदैन । 
साथै आरक्षण ूदान गिरएको कुनै एक वगर्बाट कुनै पिन उम्मे ार उ ीणर् हनु नसकेमा 
उक्त आरिक्षत पद अक  आरिक्षत वगर्मा समावेश (थप) गन गरेको ूावधानबाट सारभतू 
समानता र समावेशीकरणकै पक्षपोषण भएको कायर्लाई असंवैधािनक भ  निमल्ने  
िऽभवुन िव िव ालय िशक्षक कमर्चारी सेवासम्बन्धी िनयम, २०५० को िनयम ६.३(८) 
को खण्ड (ख) र (च) को सम्पूणर् व्यवःथा र खण्ड (ग) को पिहलो वाक्य नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ मा अन्तिनर्हीत समानता, समावशेीता 
र सामािजक न्यायको िस ान्तको ूितकूल देिखन आएकोले उक्त व्यवःथाह  िमित 
२०६८।१०।१९ बाट लागू हनेु गरी अमान्य र बदर घोिषत गिरएको छ। 

 अिधवक्ता ूकाशमिण शमार् समेत िव  िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
समेत  उत्ूषेण िरट िनवेदनमा405 मिहला कमर्चारीह को परीक्षणकाल सम्बन्धी िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ ले सकारात्मक िवभेद र मिहला वगर्को संरक्षण र िवकासको लािग 
परीक्षणकाल पु ष कमर्चारीह  भन्दा कम हनेु गरी ६ मिहनाको गरेपिन िशक्षा 
िनयमावली, २०६० समेतका िविभ  ६ वटा कानूनी व्यवःथामा मिहला कमर्चारीह को 
हकमा परीक्षणकाल सम्बन्धी छु ै  ्  र  व्यवःथा नगरी परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवःथामा 
एक पता रहेको नदेिखंदा यो आदेश ूा  भएपिछ यथासम्भव िछटो सवै मिहला 
कमर्चारीह को परीक्षणकालमा समान िकिसमको व्यवःथा गरी एक पता कायम गन 
सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा िमलाउन ुभनी िनदशात्मक आदेश जारी भएको छ । 

                                                            
404 अिधवक्ता नारायण झा िव  िऽभवुन िव िव ालय सभा कीितर्परु भएको उत्ूणे िरट ने.का.प 
२०६९ अंक २ िन.नं. ८७६५ 

405 अिधवक्ता ूकाशमिण शमार् समेश िव  िवपक्षी ूधानमिन्ऽ तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
समेत उत्ूषेण ने.का.प.२०६३ अ  १ िन.नं.७६३४  
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 अिधवक्ता अच्यतुूसाद खरेल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत भएको 
िरट िनवदेनमा406 िशश ुःवाःथ्य माततृ्व संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको पिरूआेय र 
माततृ्व संरक्षण सम्बन्धमा ूसूित िबदा लगायतका अन्तरार्ि य अिभसिन्धह  समेतलाई 
िबचार गरी उपयकु्त मापदण्ड बनाई सोका आधारमा मिहला कामदार कमर्चारीह का 
हकमा तोिकए भन्दा कम गनर् नपाइने गरी न्यूनतम ूसूित िबदाको अविध िनधार्रण गरी 
तोकी माततृ्व संरक्षण सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा िमलाउन ुभनी सरकारका नाउंमा 
िनदशनात्मक आदेश जारी गिरएको छ।  

 िजल्ला गोरखा, ताप्ले गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५ बःने रज्मिदन िमया ँ िब  नेपाल 
सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबारसमेत भएको उत्ूषेण िरट 
िनवदेनमा407 देशका िविभ  भागमा छिरएर रहेका नेपाली मसुलमान समदुायका 
नागिरकह मध्ये नेपालको दिक्षणी समथर भिूम तराई मधेशमा बसोबास गन मसुलमान 
नागिरकका हकमा माऽ िशक्षक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ११क(१) 
खण्ड (ग) को आरक्षण सिुवधा ूा  हनेु र अ  भ-ूभागमा बसोबास गन मसुलमानका 
लािग आरक्षणको सिुवधा ूा  नहनेु भनी संकुिचत अथर् गन हो भने अ  के्षऽमा बसोवास 
गरेका अल्पसंख्यक मसुलमानूित राज्य ारा िवभेद गिरएको मािनने आधारमा िरट 
िनवेदकको माग भएकोले सो सम्बन्धमा ःप  ि कोण साथ सम्बोधन गनुर् भनी 
िवपक्षीह का नाममा िनदशात्मक आदेश जारी गिरिदएको छ। यस ि कोणले 
भौगोिलक के्षऽमा माऽ िसिमत नगरी समानह को बीच समानताको िस ान्त लागू हनु ु
पन न्याियक मान्यता रहेको पाइन्छ। 

 
९. समावशेीकरण सम्बन्धी िव मान चनुौतीः- 

 हचवुाका आधारमा आरक्षणको नीित अंिगकार गिरएको छ, 

                                                            
406 अिधवक्ता अच्यतुूसाद खरेल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत भएको उत्ूणे 
िरट ने.का.प २०६० अंक ९  िन.नं. ७२६८ 

407 िजल्ला गोरखा, ताप्ले गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५ बःने रज्मिदन िमयाँ  िब  नेपाल 
सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबारसमेत भएको िरट िनवेदन ने.का.प 
२०७० अंक १२  िन.नं. ९०८८ 
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 कमजोर वगर्को पिहचानको आधार नभई केवल जाितय र लैि क आधारमा आरक्षणको 
नीित अवलम्बन गिरएको छ, 

 कमजोर वगर् को हो भ े िवषयमा सरकारसँग Data र Information नै छैन, 

 वाःतिवक कमजोर वगर्को पहुँच सिुनि त गनर् नसक्न,ु 

 दीघर्कािलन र नितजामखुी समावेशी िवकास नीित बनाउन सिकएको छैन, 

 िव मान संिकणर् स च र सामािजक मलु्य मान्यता, 
 व ीतीकरणमा परेका वगर्को खास पिहचानको समःया। 

 हालसम्मको अभ्यास र यसले पारेको ूभाव र असरको िव षेण गन, 

 आरक्षणबाट आएका जनशिक्तलाई सम्बिन्धत समदुायकै क्षेऽमा सेवा िवतरण गन गरी 
अमभाग (Front line) मा खटाउने, 

 गलत र झु ा िववरण बनाई फाइदा िलनेलाई छानिवन गरी कारवाही गन, 

 राजनीितक पदह मा समानपुाितक ूितिनिधत्व सिुनि त गन, 

 सामािजक सांःकृितक िवभेदलाई हटाउन कानूनको कडाईका साथ कायार्न्वयन गन, 

 वाःतिवक व्यिक्तसँग अवसर पगु्ने गरी कानूनी ूबन्ध िमलाउने, 

 असमानता सम्बोधन गन रणनीित अिख्तयार गन आिद। 

 
१०. समाधानका उपायह ः- 

नेपालको अदालतले िविभ  फैसलाह को माध्यमबाट मिहलाको हक अिधकार, समान 
अवसर, कानूनबाट भएको िवभेद र सामािजक ूथा ूचलन र मान्यताका आधारमा 
िवकिसत कुरीित र ूचलनलाई अन्त्य गनर् महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गरेको छ। 
संवैधािनक र कानूनी व्यवःथाह को ूचलन एवम ् कानूनको अभावमा अन्तरार्ि य 
अिभसिन्धह को आधारमा हक अिधकारको ःथािपत गद मिहला भएकै कारणले 
भोग्नपुरेको िवभेदको अन्त्य  र लैि क न्यायका मान्यतालाई ःथािपत गरेको छ। मिहला 
हक र अिधकारका सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट भएका फैसलाह ले कानूनमा सधुार, 
सामािजक स च र मान्यतामा पिरवतर्न ल्याउनमा महत्वपूणर् योगदान िदएको पाइन्छ।यित 
हुंदा पिन वाःतािवक आवँयकता भएका वगर्मा समावशेीताको अवसर पगु्न नसकेको, 
सकारात्मक ूभावको ूचार-ूसार र नकारात्मक ूभाव न्यूिनकरण हनु नसकेको, िनि त 
तह र ौेणीमा माऽ आरक्षणको अवसर ूदान गन, एउटा व्यिक्तलाई एकपटक माऽ 
आरक्षणको सिुवधा उपलब्ध गराउने पक्षह  सम्बोधन हनु सकेको पाइदैन। आिथर्क, 
सामािजक पमा पिछ परेका (Principle of Double Disadvantaged) का आधारमा 
समावशेीकरण र आरक्षणमा जोड िदन ुपन देिखन्छ। 
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सावर्जिनक सेवा कानूनमा उमेर सम्बन्धी  
िववाद तथा सव च्च अदालतको ि कोण 

- कृंणा भण्डारी 
 
१.१.पृ भिूम  

सावर्जिनक ूशासन सरकार ारा ःथािपत संगठन हो । राज्य र जनताबीचको पलुको पमा 
रहेको यस ूशासनले रा को सरुक्षा गन, राज्यबाट उपलब्ध ौोत साधनह को उिचत उपयोग 
गरी नागिरकह लाई सेवा ूदान गन गदर्छ । सेवा ूवाह गन एउटा िहःसा  वा संयन्ऽ 
सावर्जिनक सेवा हो । सावर्जिनक सेवा िविभ  ूकारका  भएजःतै ती सेवा स ालन गनर्को लािग 
छु ाछु ै कानूनह  रहने गदर्छन । ती कानूनह ले तय गरेको ूावधानमा रहेर आ-आफ्नो सेवा 
स ालन हनेु गदर्छन । सेवा ूवेशदेिख अवकाश हुँदासम्म कुन कुन उमेरमा ूवेश गन 
भ ेकुरामा खासै िभ ता  नभए तापिन  अवकाश हनेु उमेर भने ूायः  फरक फरक रहने गरेको 
पाइन्छ । सम्बिन्धत सेवाको कामको ूकृितअनसुार उमेरमा िविवधता हनु ुःवाभािवकै हो, जःतै 
नेपाल ूहरी तथा सेनामा काम गनह को लािग शारीिरक बलको आवँयकता पन भएकोले िछ ै 
अवकाश हनेु गरेको पाइन्छ । तर एउटै कामको ूकृित भएका कितपय सेवामा भने अवकाशको 
उमेरमा फरक पाइन ु आफैमा न्यायोिचत होइन । िनजामती सेवामा ५८ वषर्मा अिनवायर् 
अवकाशको ूावधान िनजामती सेवा ऐनले गरेको छ भने ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीको ६० वषर्मा 
अवकाश हनेुगरी ःवाःथ्य सेवा ऐनले व्यवःथा गरेको छ । त्यसैगरी अन्य सेवामा पिन यसरी नै 
फरक फरक ूावधान रािखएको छ । सेवाबाट अवकाश हुँदा व्यिक्तले नोकरीमा ूवेश गदार् पेश 
गन शैिक्षक ूमाणपऽमा उल्लेख भएको उमेरलाई आधार मानी उमेरको गणना गन वा 
नागिरकतामा उिल्लिखत उमेरलाई गणना गन भ े बारेमा िवभ  समःया पनर् गएको र पिछल्लो 
समयमा तीनवटै कागजमा उिल्लिखत उमेर फरक भएमा जनुबाट पिहला अवकाश हनु्छ, 
त्यसलाई मा े भ ेबारेमा सव च्च अदालतबाट िवभ  निजरह  ूितपादन भएका छन । त्यसैगरी 
तीनवटै कागजमा िववाद भएमा कमर्चारी आफैले भरेको िसटरोललाई मान्यता िदने भ े बारेमा 
पिन िविभ  मु ामा पिछल्लो पटक सव च्च अदालतले बोलेको पाइन्छ । यसरी सेवा कानूनमा 
उमेरसम्बन्धी िववादह  इितहासदेिखकै समःया रिहआएको पाइन्छ । शु वाती चरणमा 
नागिरकतामा केवल वषर्माऽ उल्लेख हनेु र यित िदन, मिहना नलेिखने समयमा अझ ठूलो िववाद 
आउने गरेकोमा पिछ िवःतारै समयबमसँगै ःप  िमित उल्लेख हनु लाग्यो  भने कितपय 
जन्मिमित उल्लेख भएका कागजातह मा नेपाली तथा अंमजेी िमित पिन लेिखन थालेका छन ्। 
अक तफर्  सेवाको कामको ूकृित एउटै भएका सेवामा अवकाश हनेु उमेर फरक भएको कारण 



 215  
 

यसले पिन िवभेद ौृजना गराएको छ । कामको ूकृितले नै िछ ै अवकाश िदनपुन सेवामा 
बाहेक एउटै ूकृितका सेवामा फरक उमेर रािखएका हाॆा कितपय िवभेदकारी कानूनह  रहेका 
छन ्। ती कानूनह मा संशोधन गरी एक पता ल्याउन ुअिहलेको आवँयकता हो । 

 

कमर्चारीको औषत आयू (Rising life expectancy) र कमर्चारीको अवकाश मान्यता (Age of retirement):408 

सेवा िनवृ  हनेु ःप  िकटान सिहत कानूनी व्यवःथा सवरू् थम जमर्नीमा १८८० मा 
जमर्नीबाट शु  भएको पाइन्छ । सेवाविध यिह नै हो भ े िव भरी एउटै मान्यता रिह आएको 
पाइदैन ्। िविभ  देशको अवकाश उमेरहदलाई आधार मािन िव षेण गन हो भने कमर्चारीको 
अवकाश आधार/मान्यताह  िनम्न पाइन्छ । 

 राज्यका नागिरकको औषत आय ु

 राज्यको Demographic Structure (बालवािलका, बृ बृ ा कित छन ्) 

 राज्यको वेरोजगार दरको अवःथा 
 Youth Brain Drain अवःथा (Push and Pull Factor) 

 अवकाश पिछ कमर्चारीको Span of Life मा परेको ूभाव 

 जनशिक्त, ौिमक वा कमर्चारीको मानिसक र शारीिरक िहसाबले तन्दु ःत 
अवःथा 

राज्यको जनसंख्या, कमर्चारी संख्या, कमर्चारीको अवकाश पिछको Span of Life,  अन्य देशको 
अभ्यास, देशको आिथर्क अवःथा, ौम शिक्तको मानिसक र शारीिरक अवःथा आिदलाई आधार 
मान्दा िनम्न कारणले गदार् कमर्चारीको औषत आयू र अवकाश उमेरमा तालमेल िमलाउन ुज री 
छ । 

 Early retirement ले कमर्चारीको Span of Life कमजोर बनाउछ । एक अध्ययनका अनसुार 
चाडै उमेरमा अवकाश भएका कमर्चारीह  मध्ये ६०% भन्दा बढी कमर्चारीको थप आयू 
७-१० बषर् माऽ देखाइएको छ । 

 चाडै अवकाश पाउने कमर्चारी अवकाश जीवनमा सोचेजःतो काम,सम्मान नपाउदा 
मानिसक डर, कमजोर, िचन्ता नैराँयता उत्प  हनेु गदर्छ । कितपयले आत्महत्या गन, 

रोगको िशकार ब े जःता Negative Impact देखा परेका छन ्। 

 सक्षम कमर्चारीलाई संगठनमै राख्दा संगठनको उत्पादकत्व (Productivity) बढ्छ । 
उनीह का ान, सीप, क्षमतालाइर् उपयोग गनर् सिकन्छ । 

                                                            
408Ibid3 at. 9. 
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 कमर्चारीलाई मानव पुजँी (Human Capital) को पमा हेन ुर्पछर् । उनीह लाई संगठनको 
बोझको पमा हेन ुर्हु  । िब व्यापी अवकाशको आधार हेदार् कुनै न कुनै देशले 
कमर्चारी अवकाश िलन इच्छा नग न्जेलसम्म सेवा गनर् सक्ने Scheme ल्याउने गरेका  
छन ्। 

 यसथर् िब व्यापी मान्यता अनसुार कमर्चारीको िब ता र दक्षताको उपयोग गनर् पिन 
Expectancy Life Limit र  Retirement Age Limit बीच तालमेल िमलाउन ज री छ ।409 

सेवा कानूनमा व्यवःथा हनेु सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथामध्ये उमेरको गणना सम्बन्धी 
िवषय एउटा महत्पूणर् पक्ष हो  । उमेर सम्बन्धी व्यवःथालाई हेदार् मखु्यतः सेवा ूवेशको उमेर 
र सेवाबाट अवकाश हनेु उमेरको िनधार्रण सम्बन्धी व्यवःथा सेवा कानूनमा हनेु गरेको छ । 
सेवा कानूनमा गिरएको उमेरको िनधार्रण सिवधान तथा िविभ  ऐन कानूनह ले ब्यबिःथत गरेका 
छन । 

उमेर सम्बन्धी व्यवःथा वा सेवाबाट अवकाश हनेु उमेरको व्यवःथालाई िविभ  कानूनमा 
फरक फरक व्यवःथा भए तापिन समममा िनम्न आधारमा सेवाबाट अवकाश हनेु गदर्छन । 

 उमेरको आधारमा अवकास 

 पदावधीको अधारमा अवकास  

 सेवा अवधीको आधारमा अवकास  

सेवा कानूनमा कसरी  उमेर िनधार्रण गन भ े सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट िविभ  व्याख्या 
भएको पाइन्छ । नेपाल कानून पिऽका २०६५, अंक ५ िन.नं. ७९६०, प.ृ ५३५ मा “सेवा 
कानूनमा कुन आधारमा अवकास िदने शतर् राख्न ेभ े रोजगारदाता राज्य वा अन्य रोजगारदाताले 
नीितगत िनणर्य गरी व्यवःथा गनर् सक्ने भएकोले त्यसलाई कमर्चारीको अिधकारको कुरा 
नमािनने”भ े  व्याख्या भएको  पाइन्छ । 

 

सेवा कानूनमा उमेर गणना सम्बन्धी कानूनी ब्यवःथा 
सावर्जिनक सेवाको लािग आवँयक पन िवभ  शतर्ह मध्ये उमेर पिन एउटा शतर् हो । 

सम्बिन्धत सेवाले िदन ेकामको ूकृितसँग यसमा संलग्न जनशिक्तको उमेर िनधार्रण गरेमा त्यस 
संःथाले िदने सेवा ूभावकारी रहन्छ । नेपालको संिवधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले 
देशको ूशासन स ालन गनर्  संघीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनसुार अन्य संघीय सरकारी 
सेवाह को गठन, स ालन, र सेवाका शतर् सघीय ऐन बमोिजम हनेुछ भ े व्यवःथा रहेको छ । 

                                                            
409Ibid 3, at 9. 
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सोही अनु प नेपालको िविभ  सेवा र उपसमूहह को गठन गिरएको छ ।जसलाई सोही सेवा 
सम्बन्धी छु ाछु ै ऐन कानूनले एउटा सीमा िनधार्रण गरेको पाइन्छ । जसलाई िनम्न अनसुार 
अध्ययन गनर् सिकन्छ । 
 

न्यायाधीशका सम्बन्धमा 
नेपालको संिवधानको धारा १३१ मा ूधान न्यायाधीश वा सव च्च अदालतको न्यायाधीशको 

पद िरक्त हनेु ूावधान अन्तगर्त ूधान न्यायधीशको उमेर ६५ वषर् पगेुमा पद िरक्त हनेु भनी 
अिनवायर् अवकाशको उमेर िनधार्रण गिरएको छ । त्यसैगरी धारा १४२ मा उच्च अदालतका 
मखु्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको उमेर ६३ वषर् परुा भएमा पद िरक्त हनेु व्यवःथा रहेको 
छ । धारा १४९ ले िजल्ला न्यायाधीशको उमेर ६३ वषर्सम्म माऽ रहने व्यवःथा गरेको छ । 
 

न्याय पिरष  ऐन, २०७३  

न्यायाधीशको िनयिुक्त ,स वा, अनशुासन सम्बन्धी कारवाही, वरखासी र न्याय ूशासन सम्बन्धी 
अन्य िवषयमा िसफािरस गन वा परामशर् िदने सम्बन्धमा न्याय पिरषदको काम, कतर्व्य र 
अिधकारका  सम्बन्धमा िनिमर्त न्याय पिरषद ऐनको दफा ३१ मा पदमा नरहेको जानकारी 
गराउने व्यवःथा रहेको छ । जसमा िनम्न ूावधान रहेको पाइन्छः 
१)  कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हनेु भएमा न्याय पिरषद्ले िनज अवकाश 

हनुभुन्दा कम्तीमा साठी िदन अगावै सोको जानकारी सम्बिन्धत न्यायाधीश र िनकायलाई 
गराउन ुपनछ । 

२)  उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नरहेमा न्याय 
पिरषद्ले सोको जानकारी त्यःतो न्यायाधीश र सम्बिन्धत िनकायलाई तु न्त गराउन ु 
पनछ । 

३)  उपदफा (१) बमोिजम अवकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने ूयोजनको लािग न्याय 
पिरषद्ले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गदार् जनु उमेरबाट िनज पिहले 
अवकाश हनु्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी िनजको उमेर अ ाविधक गराई राख्न ु
पनछः 
क)  िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्मिदन वा वषर्बाट 

हनु आउने उमेर, 

ख)  िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने 
उमेर, 
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ग)  िनजको वैयिक्तक िववरणमा लेिखएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने  
उमेर । 

४)  उपदफा (३) बमोिजम न्यायाधीशको उमेर गणना गदार् शैिक्षक योग्यता वा 
नागिरकताको ूमाणपऽ र वैयिक्तक िववरणमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र गते समेत 
खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही 
िमित अनसुार िनजको उमेर गणना गिरनेछ । 

५)  कुनै न्यायाधीशको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र वैयिक्तक िववरणमा 
वषर् वा संवत ्माऽ उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म िमित कायम गिरनेछः 
क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा, 
ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, 
ग) वैयिक्तक िववरणको हकमा शु  िनयिुक्त भएको िमितको आधारमा । 

६)  न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र अक  
ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको भएमा र सो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म 
िमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा जन्म िमित खलेुकोलाई 
आधार िलइनेछ । 

७)  उपदफा (६) बमोिजम छु ा छु ै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको अन्तर एक 
वषर् भन्दा बढी देिखएमा वषर् माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽको आधारमा उपदफा (३) 
बमोिजम जन्म िमित कायम गिरनेछ । 

८)  पिरषदले यो दफा लागू भएपिछ तीन मिहनािभऽ यस दफा बमोिजम न्यायाधीशको 
उमेर यिकन गरी अिभलेख व्यविःथत गनछ । 

९)  उपदफा (१) बमोिजम जानकारी निदएको भएपिन कुनै न्यायाधीश अवकाश हनेु उमेर 
पगुेपिछ त्यःतो पदबाट अवकाश हनेुछ । 

 

िनजामती सेवाका कमर्चारीको सम्बन्धमा 
िनजामती सेवालाई बढी सक्षम, सु ढ, सेवामलुक र उ रदायी बनाउन िनजामती सेवाको 

गठन, स ालन र सेवाको शतर् सम्बन्धी व्यवःथा गनर् ल्याइएको िनजामती सेवा ऐनमा कमर्चारीको 
उमेर सम्वन्धमा िनम्न अनसुार उल्लेख गिरएको छ  

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को व्यवःथाः 
िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ९ मा िनजामती सेवाको राजपऽाि त पदमा नेपाल 

सरकारले िनयिुक्त गनछ र त्यःतो िनयिुक्तको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकािशत गिरनेछ र त्यःता 
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पदमा िवभागीय ूमखुले िनयिुक्त गन व्यवःथा रहेको छ । तर कायार्लय ूमखुले आफ्नो र 
आफ्नो मातहतका कायार्लयका राजपऽ अनि त र ौेणी िविहन पदमा िनयिुक्त गनर् सक्ने अिधकार 
कायार्लय ूमखुलाई रहेको छ । यही ूावधानलाई टेकेर हरेक कायार्लयमा कायार्लय ूमखुको 
फेरबदरसँगै त्यःता पदह मा आफ्ना मािनस िनयिुक्त गछर्न भ े गनुासो पिन सु मा आएको 
पाइन्छ । ऐ ऐनको दफा १० मा उम्मेदवार हनु अयोग्यता हनेु भनी उमेरको व्यवःथा रहेको 
छ । जसमा राजपऽ अनि त र ौेणी िविहनको पदको लािग १८ वषर् उमेर पूरा नभएका र 
राजपऽ अि तको लािग २१ वषर्को उमेर िनधार्रण गिरएको छ । साथै पु ष उम्मेदवारको लािग 
३५ वषर् र मिहला उम्मेदवारको लािग ४० वषर् पूरा भएमा अयोग्य हनेु ूावधान रािखएको छ । 
तर भतूपूवर् सैिनक वा ूहरी िनयिुक्त हनेु भिन तोिकएको िनजामती  पदमा ४० वषर् ननाघेको 
जनुसकैु व्यिक्त उम्मेदवार हनु सक्नछेन । त्यसैगरी अपा ताको लािग ४० वषर् तोिकएको छ । 
 

 ऐ ऐनको दफा ३३ अिनवायर् अवकाशको बारेमा उल्लेख गिरएको छ, जसमा: 
(१)  अन्ठाउ  वषर् उमेर पूरा भएको वा दफा १७ बमोिजमको पदाविध पूरा भएको िनजामती 

कमर्चारीले िनजामती सेवाबाट ःवतः अवकाश पाउनेछ । 

(२)  उपदफा (१) लागू हनुअुिघ ३० वषर् सेवा अविध पगुी म्याद थप भई िनजामती सेवामा 
बहाल रहेका िनजामती कमर्चारीह  पिन ५८ वषर् उमेर पूरा नहनु्जेलसम्म िनजामती 
सेवामा बहाल रहन सक्नेछन ्। 

 तर दफा १७ बमोिजम पदाविध तोिकएका िनजामती कमर्चारीको हकमा सोही 
दफाबमोिजम हनेुछ । 

(३)  यस दफाको ूयोजनको लािग िनजामती कमर्चारीको उमेर सेवामा ूवेश गदार् िनजले पेस 
गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर वा 
नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर वा िनजले 
भरेको वैयिक्तक नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेिखिदएको जन्मिमित वा वषर्बाट हनु 
आएको उमेरमध्ये जनु उमेरबाट िनज पिहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना 
गिरनेछ। िनजामती कमर्चारीको  सेवाबाट अवकाश हनेु उमेर िनधार्रण ऐनले नै गिरिदएको 
छ । तर ऐ ऐ को दफा ३४क मा असमथर् कमर्चारीको हकमा िवशेष व्यवःथा गरी यिद 
नेपाल सरकारले गठन गरेको मेिडकल बोडर्बाट असमथर् रहेको कुरा ूमािणत गरी आएमा 
बढीमा ७ वषर् सेवा अविध थप गनर् सिकने व्यवःथा रहेको छ । त्यसैगरी ःवेिच्छक 
अवकाश िलन चाहेमा उमेरको हद ५० वषर् पूरा भएका िनजामती कमर्चारीले नेपाल 
सरकार ारा नेपाल राजपऽमा ूकािशत सूचनामा तोिकएको शतर् बमोिजम ःवेिच्छक 
अवकाश िलन सक्नछेन । ती मध्ये २०४९ साल काितर्क २१ गतेभन्दा अिघ िनजामती 
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सेवामा ूवेश गनको हकमा ६० वषर् र सो भन्दा पछािड िनजामती सेवामा ूवेश गनको 
हकमा ५८ वषर् ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वषर्सम्म सेवा अविध थप गरी िनविृतभरणको लािग 
सेवा अविध कायम गिरनेछ । 

 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०२क. को व्यवःथाः 
िनयम १०२क.अिनवायर् अवकाशको लािग उमेर गणना सम्बन्धी व्यवःथा, 
 (१)  ऐनको दफा ३३ को ूयोजनको लािग िनजामती कमर्चारीको उमेरगणना गदार् ऐनको 

व्यवःथा अन्तगर्त वैयिक्तक िववरण, नागिरकताको ूमाणपऽ र शैिक्षक योग्यताको 
ूमाणपऽमा जन्मिमित वषर्, मिहना र गते समेत खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेको 
भएमा जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही िमितबाट अवकाश िदइनेछ । 

(२) वषर् वा संवत ्माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽका आधारमा जन्मिमित कायम गदार् देहाय 
बमोिजम कायम गिरनेछ– 

(क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा, 
(ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, 
(ग) िसटरोलको हकमा शु  भनार् भएको िमितको आधारमा । 

(३)  कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र अक  ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको 
रहेछ तथा त्यःतो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म िमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको 
अन्तर देिखएमा पूरा खलेुको जन्मिमितलाई आधार मा ु पनछ । 

   तर यसरी छु ाछ ै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको अन्तर एक वषर् भन्दा 
बढी भएमा वषर् माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽको आधारमा उपिनयम (२) बमोिजम 
जन्म िमित कायम गिरनेछ । 

 

नेपाल ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीको सम्बन्धमा  

नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ 

ःवाःथ्य सेवा जनसाधारणको लािग अत्यावँयक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सु ढ, 

सेवामूलक र जनउ रदायी बनाउन ःवाःथ्य सेवाको गठन, संचलान र सेवाको शतर् सम्बन्धी 
व्यवःथा गनर् िनमार्ण गिरएको यस ऐन अन्तगर्त कायर्रत कमर्चारीको उमेर सम्बन्धी िनम्न 
व्यवःथा रहेको छ ।  
नेपाल ःवाःथय सेवा ऐनको दफा ४५ मा अिनवायर् अवकाशको व्यवःथा रहेको छ । जसलाई 
िनम्न अनसुार हेनर् सिकन्छ ।  
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१)  साठी वषर् उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोिजमको पदाविध पूरा भएको कमर्चारीले 
सेवाबाट ःवतः अवकाश पाउनेछ ।  

२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारलाई िवशेष  सेवा 
अत्यावँयक भएमा साठी वषर् पूरा भई अवकाश हनेु कमर्चारीलाई बढीमा तीन वषर्को 
अविध थप्न सक्नेछ ।  

(३) यो ऐन लागू हनु ुअिघ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम तीस वषर् सेवा अविध पगुी 
म्याद थप भई हाल यो ऐन बमोिजम बहाल रहेका कमर्चारीह  पिन साठी वषर् उमेर पूरा 
नहनु्जेलसम्म ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहन सक्नेछन ्।  

(४) यस दफाको ूयोजनकोलािग कमर्चारीको उमेर देहाय बमोिजम गणना गिरनेछः– 

(क  सेवामा ूवेश गदार् िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन 
वा वषर्बाट हनु आएको उमेर, 

(ख) खण्ड (क) बमोिजमको अिभलेख नभएमा िनजले सेवामा ूवेश गदार् वैयिक्तक नोकरी 
िववरण (िसटरोल) मा लेिखिदएको जन्म िमित वा वषर्बाट हनु आएको उमेर । 

 
 

संघीय संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा अवकाशको उमेर  

ऐ ऐनको दफा ४५.मा अिनवायर् अवकाशको व्यवःथा रहेको छ,  जसमा 
(१) साठी वषर् उमेर पूरा भएको कमर्चारीले सेवाबाट ःवतः अवकाश पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िविश  ौेणीको पदमा बहाल रहेको 
कमर्चारीले िनजको पाँच वषर् सेवा अविध पूरा भएपिछ ःवतः अवकाश पाउनेछ (३) यस दफाको 
ूयोजनको लािग कमर्चारीको उमेर सेवामा ूवेश गदार् िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको 
ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर वा नागिरकताको ूमाणपऽमा 
िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर वा िनजले भरेको वैयिक्तक नोकरी िववरण 
(िसटरोल) मा लेिखिदएको जन्म िमित वा वषर्बाट हनु आएको उमेरमध्ये जनु उमेरबाट िनज 
पिहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना गिरनेछ ।  

 
 

संघीय संसद सिचवालय कमर्चारी ूशासन िनयमावली, २०६५ को िनयम ९४ को व्यवःथाः 
िनयम ९४. अिनवायर् अवकाशको लािग उमेर गणना सम्बन्धी व्यवःथा  
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(१)  ऐनको दफा ४५ को ूयोजनको लािग कमर्चारीको उमेर गणना गदार् ऐनको व्यवःथा 
अन्तगर्त वैयिक्तक िववरण, नागिरकताको ूमाणपऽ र शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽमा 
जन्मिमित वषर्, मिहना र गते समेत खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेको भएमा 
जनुिमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही िमितबाट अवकाश िदइनेछ । 

(२)  वषर् वा संवतमाऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽका आधारमा जन्मिमित कायम गदार् देहाय 
बमोिजम कायम गिरनेछः–  

(क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा,  
(ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा,  
(ग) िसटरोलको हकमा शु  भनार् भएको िमितको आधारमा ।  

(३)  कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र अक  ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको 
रहेछ तथा त्यःतो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म िमितह को बीचमा एक वषर् सम्मको 
अन्तर देिखएमा पूरा खलेुको जन्मिमितलाई आधार मा ु पनछ । तर यसरी छु ाछु ै 
ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको अन्तर एक वषर् भन्दा बढी भएमा वषर् माऽ 
उल्लेख भएको ूमाणपऽको आधारमा उपिनयम (२) बमोिजम जन्म िमित कायम 
गिरनेछ । 

 

सैिनकको सम्बन्धमा 
सैिनक सेवा िनयमावली, २०६९ को िनयम ७७ को व्यवःथाः 
िनयम ७७. अिनवायर् अवकाशः 
(३)  यस िनयमको ूयोजनका लािग सैिनक व्यिक्तको उमेर गणना गदार् वैयिक्तक िववरण, 

नागिरकताको ूमाणपऽ र शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र 
गतेसमेत खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेको भएमा जनु िमितबाट पिहले अवकाश 
हनु्छ, सोही िमितबाट अवकाश िदइनेछ । 

(४)  वषर् वा संवत ्माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽका आधारमा जन्मिमित कायम गदार् देहाय 
बमोिजम कायम गिरनेछः- 
(क)  नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा त्यःतो ूमाणपऽ ूा  गरेको 

िमितको आधारमा, 
(ख)  शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको 

आधारमा, 
(ग)  वैयिक्तक िववरणको हकमा शु  भनार् भएको िमितको आधारमा । 
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(५)  कुनै ूमाणपऽमा वषर्माऽ उल्लेख भएको र अक  ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको 
रहेछ र त्यःतो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म िमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको 
अन्तर देिखएमा पूरा खलेुको जन्म िमितलाई आधार मा ु पनछ । तर यसरी छु ाछु ै 
ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्मिमितको अन्तर एक वषर्भन्दा बढी भएमा वषर् माऽ 
उल्लेख भएको ूमाणपऽको आधारमा उपिनयम (४) बमोिजम जन्म िमित कायम 
गिरनेछ । 

 

ूहरीको सम्बन्धमा 
ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२७ को व्यवःथाः 
िनयम १२७. अिनवायर् अवकासः  
(२)  यस िनयमको ूयोजनका िनिम  ूहरी कमर्चारीको उमेरको िहसाब गदार् देहाय 

बमोिजम गिरनेछ – 

(क)  सेवामा ूवेश गदार् िनजले पेश गरेको नागिरकताको ूमाणपऽ, शैिक्षक 
योग्यताको ूमाणपऽ र वैयिक्तक िववरण (िसटरोल) मा जन्मिमित वषर्, 
मिहना र गते समेत खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेको भएमा जनु 
िमितबाट पिहले अवकास हनु्छ सोही िमितको आधारमा,  

(ख)  वषर् वा संवत ्माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽका आधारमा जन्मिमित कायम 
गदार् नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमित, शैिक्षक 
योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमित र वैयिक्तक 
अिभलेख (िसटरोल) को हकमा सु  भनार् भएको िमितको आधारमा, 

(ग)  कुनै ूमाणपऽमा वषर्माऽ उल्लेख भएको र अक  ूमाणपऽमा पूरा जन्मिमित 
खलेुको रहेछ र त्यःतो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्मिमितह को बीचमा एक 
वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा खलेुको जन्मिमितको आधारमा । 

 तर यसरी छु ाछु ै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्मिमितको अन्तर एक वषर्भन्दा बढी 
भएमा वषर्माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽको आधारमा उपखण्ड (ख) बमोिजम जन्मिमित 
कायम गिरनेछ । 

 

सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ को िनयम ६५ को व्यवःथाः 
िनयम ६५.  अिनवायर् अवकाश 



 224  
 

(४)  यस िनयमको ूयोजनका िनिम  ूहरी कमर्चारीको उमेरको िहसाब गदार् देहाय 
बमोिजम गिरनेछः–  

(क)   सेवामा ूवेश गदार् िनजले पेश गरेको नागिरकताको ूमाणपऽ, शैिक्षक 
योग्यताको ूमाणपऽ र वैयिक्तक िववरण (िसटरोल) मा उिल्लिखत 
जन्मिमित मध्ये जनु िमितका आधारमा सबै भन्दा पिहले अवकाश हनेु हो 
सोही िमितका आधारमा,  

ख)  वषर् वा संवत ्माऽ उल्लेख भएको ूमाणपऽका आधारमा जन्मिमित कायम 
गदार् नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमित, शैिक्षक 
योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमित र वैयिक्तक 
िववरण (िसटरोल) को हकमा सु  भनार् भएको िमितको आधारमा,  

ग)   खण्ड (क) बमोिजमका कुनै ूमाणपऽमा वषर्माऽ उल्लेख भएको र अक  
ूमाणपऽमा पूरा जन्मिमित खलेुको रहेछ र त्यःतो ूमाणपऽमा उिल्लिखत 
जन्मिमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा खलेुको 
जन्मिमितको आधारमा ।  

      तर यसरी छ ाछु ै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्मिमितको अन्तर एक वषर्भन्दा बढी 
भएमा खण्ड (ख) बमोिजम कायम भएको जन्मिमित मध्ये जनु िमितको आधारमा सबैभन्दा पिहले 
अवकाश हनेु हो सोही िमितका आधारमा । 
 

िशक्षा सेवाको सम्बन्धमा 
िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३१ को व्यवःथाः 
िनयम १३१. अिनवायर् अवकाशः 
(१)  कुनै िशक्षकको उमेर साठी वषर् पूरा भएपिछ िनजलाई िव ालयको सेवाबाट अवकाश 

िदइनेछ । 

   ःप ीकरणः यस िनयमको ूयोजनको लािग िशक्षकको उमेर गणना गदार् िनजले सेवा ूवेश 
गदार् पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर 
वा नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आएको उमेर वा िनजले सेवा 
ूवेश गदार् भरेको वैयिक्तक नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेिखएको जन्म िमित वा वषर्बाट हनु 
आएको उमेर मध्ये जनु उमेरबाट िनज पिहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना गिरनेछ । 

उमेर गणना सम्बन्धी आधारका बारेमा नेपालको सेवा कानूनको व्यवःथाको सममता िनम्नानसुार 
देिखन्छः 
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सेवा ूवेश गदार् पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्मिदन वा वषर्बाट हनु 
आउने उमेर . 

नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्मिदन वा वषर्बाट हनु आउने उमेर । (यो व्यवःथा 
ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीका हकमा देिखदैन ) 

वैयिक्तक नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेिख िदएको जन्म िमित वा वषर्बाट हनु आउने उमेर । 
 
 
 

ौिमकको सम्बन्धमा 
ौम ऐन ,२०७४ मा अवकाश सम्बन्धी व्यवःथा 
ौिमकह को हक िहतका िनिम  िनिमर्त ौम ऐन, २०७४ को दफा १४७ मा अिनवायर् 
अवकाशको बारेमा उल्लेख गिरएको छ । जस अनसुार: िनयिमत रोजगारीमा रहेको ौिमकले 
अन्ठाउ  वषर्को उमेर पूरा भएपिछ रोजगारीबाट अिनवायर् अवकाश पाउनेछ । 

तर कुनै खास ूकृितको कामको लािग अन्ठाउ  वषर्भन्दा कम उमेरमा अिनवायर् अवकाश िदन ु
पन भएमा पिरषदबाट तोिकए बमोिजम अनमुित िलई िविनयमावलीमा व्यवःथा गनर् सिकनेछ । 
 

सेवा कानून सम्बन्धी िववादमा  सव च्च अदालतको ि कोण  

िव स १९१० को मलुकुी ऐनमा रहेको “जागीरदार वहाली वखार्सी” भ े व्यवःथा रहेको िनजामती 
ूशासनले २००४, मा सवैधािनक ूवधान, िव स २०१३ सालमा िनजामती सेवा ऐन र िनजामती 
सेवा िनयमावली २०२१ अन्तगर्त एउटा कानूनी मान्यता ूा  गरेको पाइन्छ भने नेपाल  
अिधराज्यको सिवधान,२०४७ ले यसलाई सबैधािनक मान्यता ूदान गरेको पाइन्छ । यसको 
धारा १२४ ले सेवाको स ालनमा संरक्षण ूदान गरेको पाइन्छ । 

नेपालको ूशासिनक सेवा स ालनको बममा ःथािपत तत्कािलन पिब्लक सिभर्स किमसन, 
ूधानमन्ऽीको अध्यक्षतामा २००८ सालमा गिठत “िनजामती अ ा सगठन सिमित” आएकोमा 
िनजामती सेवा लगायतका रा सेवाह को सेवा स ालनमा हनेु गरेका ऽिुट सन्दभर्मा नागिरक हक 
अन्तगर्त अदालत ारा न्याियक सनुवुाइको ूिबया भने नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०१५ 
प ात माऽ हनेु गरेको ूा  अिभलेखह बाट देिखन्छ ।410 

सरकारी सेवामा सेवारत रा सेवकह को सम्बन्धमा भएका भनार्, स वा, बढुवा एव विृत िवकास 
लगायतका काम कारवाहीह का सन्दभर्मा उठ्ने गरेका ू ह मा २०१५ सालको सवैधािनक 
                                                            
410 सव च्च अदालतबाट ूितपािदत रा सेवक सम्बन्धी केही महत्वपूणर् निजरह , भाग ९, (२०६३). 



 226  
 

व्यवःथापन प ात सव च्च अदालतले रा सेवक नागिरकह को मौिलकहक सरक्षण गन सन्दभर्मा 
िविभ  कानूनी िस ान्तह  ूितपादन गरी मौिलक एवं कानूनीहक ूचलन गराएको देिखन्छ ।411  
 

अदालतको ि कोण 

नेपालको मािथल्लो तहको अदालतको पमा रहेको सव च्च अदालत तथा अिभलेख अदालत 
जसले संिवधान तथा कानूनको व्याख्या गरी यिद संिवधानसँग कानून बािझएमा बािझएको हदसम्म 
अमान्य गरी बाँकी कानूनले  कानूनी मान्यता पाउने गदर्छ ।सोही बमोिजम सेवा कानूनमा रहेका 
ूावधानको कारण आइपन िविभ  िववादह को िनरोपण गनर्को ती सेवा कानूनको व्याख्या गरी 
संिवधानसँग बािझएका सेवा सम्वन्धी कानून वा कानूनको कुनै भाग बदर गन  गदर्छ । ती 
िववादह  ूाय भनार्,स वा, बढुवा एव विृत िवकास, उमेर सम्बन्धी , अवकाश सम्बन्धी , पेन्सन 
सिुवधा सम्बन्धी लगायतका िववादह  हेरी िविभ  िस ान्त ूितपादन गरेको छ । 

 सेवा कानूनसम्वन्धी उपरोक्त िवषयह  मध्ये उमेर सम्बन्धी िववादह मा सव च्च अदालतले 
गरेको व्याख्यालाई िनम्न अनसुार हेनर् सिकन्छ । 

 

कृंण ूसाद अिधकारी िव. िनजामती िकताबखाना समेत412 

 नोकरीमा ूवेश गदार् जन्म िमित लेिखएको कुनै शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ  
पेश नगरेकोमा िसटरोल फाराममा लेिखएको व्यहोरा तथा जन्म िमित 
िनविृतभरणको एकमाऽ आधार हनेु । 

 नोकरीमा ूवेश गदार् हािसल गरेको त्यःतो कुनै शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ 
तत्काल पेश नभएको अवःथामा पिछ ूा  गरेको शैिक्षक योग्यताको 
ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्मिमित िनविृतभरण समेतको ूयोजनको लािग 
आधार हनुसक्ने अवःथा नदेिखने । 

रामबहादरु िसंह िव.सामान्य ूशासन मन्ऽालयसमेत413 
 कानूनकै व्याख्याका बममा िविधकतार्को मनसाय ूितकूल नहनेु गरी नजीर ब  े

हनु ्। कानूनले ू  तथा ि िवधारिहत ूवन्ध गरेको ठाउँमा व्याख्याको गु ाइस रहँदैन । 
वहृत ्न्यायको ूयोजनका लािग कानूनसँग नबािझने गरी तथा थप ू ताका लािग गिरने 
व्याख्या नै न्यायाधीश िनिमर्त कानून अथार्त ्नजीर हनेु । 

                                                            
411 Ibid 7,at19 
412ने.का.प २०५२, अंक ४, िन.नं.५०९१, सं.इ.फै.िम.२०५१।७।२२ 
413ने.का.प २०७०, अंक ४, िन.नं.९०००, प.ृ ५८०, सं.इ.फै.िम.२०७०।१।२९ 
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 िनजामती िकताबखानाले समयमा नै अवकाश हनेु िमितबारे सूचना निदएबाट बढी अविध 
सेवामा रहेकै कारणले माऽ अवकाश पाउने िमितको सम्बन्धमा ऐनले गरेको िकटानी 
व्यवःथालाई अन्यथा हनेु गरी अवकाश िमित कायम गनुर् कानूनसम्मत नदेिखने । 

 अिनवायर् अवकाश पाउने िमितप ात ् सरकारले कानून सेवाबाट अवकाश पाइसकेको 
कमर्चारीलाई बढुवा गरे पिन उक्त बढुवा कायम हनु सकै्तन । नोकरीबाट कानूनतः 
अवकाश नै पाइसकेको व्यिक्तले बढुवा पाउन सक्ने िःथितलाई वैधता ूदान गन कायर् 
कानूनसम्मत हनु नसक्ने । 

 केवल िनजामती िकताबखानाले आफ्नो कायार्लयमा भएका ूमाणह को आधारमा उमेरको 
िहसाब गरी समयमा नै अिनवायर् अवकाशको जानकारी नगराएको कारणबाट माऽ अथार्त ्
कायार्लयको गल्तीबाट सेवामा बहाल रही कामकाज गदार्गदको अवःथामा िवशेष बढुवा 
हनु गएको देिखन्छ । अिधकारको िसजर्ना कानूनबाट माऽ हनु्छ । कुनै कायार्लय वा 
पदािधकारीको भलू, ऽिुट र लापरवाही जःता कायर् कसैको कानूनी अिधकार िसजर्नाको 
कारक ब  नसक्ने । 

 बढुवा कानूनतः अवकाश पाउने िमितप ात ्भएकोमा त्यःतो बढुवालाई मान्यता िदई सोही 
पदको िहसाबले अवकाशप ात ् पाउने िनविृ भरणको सिुवधा उपलब्ध गराउन ु पछर् भ  े
कुरालाई कानून र न्यायको रोहमा उिचत भ  निमल्ने । 

 कानूनको अ ानता क्षम्य हुँदैनन ्। तर, तथ्यह बाट उत्प  ॅम क्षम्य हनु्छ । आफूले 
कुन िमितमा नागिरकता िलएको हो भ े तथ्य सम्बिन्धत व्यिक्तलाई सदैब जानकारी नहनु 
सक्दछ । शैिक्षक योग्यतासम्बन्धी कुन ूमाण पऽमा कुन िमित लेिखएको छ, त्यो सबै 
थाहा हनैुपदर्छ भ  सिकँदैन । तीन अलग–अलग िमितसम्बन्धी तथ्य व्यिक्तको सम्झनामा 
रिहरहन नसक्ने हनुाले यसलाई अःवाभािवक मा  नसिकने । 

 िनजामती कमर्चारीले काम गरेको अविधको तोिकएबमोिजमको पािरौिमक पाउन ुउसको 
हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी ःवाभािवक पमा आफ्नो कायार्लयमा कामकाज 
गरेको अविधको पािरौिमक पाउँदैन भ ु न्यायोिचत नहनुकुा साथै ौमसम्बन्धी 
िविधशा ीय मान्यताले समेत िमल्ने अवःथा देिखँदैन । तसथर्, यःतो अवःथामा िनजामती 
कमर्चारीका अवकाशसमेतका सम्पूणर् अिभलेख राख्न े िनजामती िकताबखानाले गरेको 
गल्तीको सजाय िनवेदकले पाउन ुपछर् भ ु न्यायस त नहनेु ।    
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राजेश कुमार काफ्ले िव. न्याय पिरष  सिचवालयसमेत414 

 न्याय पिरषद्ले न्यायाधीश िनयिुक्त हनु ु पूवर् त्यःतो व्यिक्त िनजामती कमर्चारी रहेछ भने 
िनजामती िकताबखानाबाट िववरण (िसटरोल) मगाई ूा  सोही िववरणको आधारमा आफ्नो 
िववरण अध्याविधक गन भएकोले पिन उक्त िकताबखानाबाट सिच्चरइ् सकेको िववरणलाई 
मािन्दन सािवककै िववरणलाई मान्दछु भनी भ  निमल्ने । 

 जनु कागजातमा भएको जन्म िमितबाट िनज पिहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा उमेरको 
गणना गन भ े व्यवःथा भएकोमा िनवेदकको शैिक्षक योग्यता, नागिरकता र िसटरोल 
तीनवटै कागजातमा उिल्लिखत उमेर सिच्चई एउटै कायम भई सकेको र िनवेदक िजल्ला 
न्यायाधीश पदमा िनयिुक्त हनु ुपूवर् कायम भएको त्यःतो पिछल्लो िववरण नै आिधकारीक 
मा ु पन अवःथा हुँदा आिधकारीक िनकायह बाट कानून बमोिजम (उमेर, नाम, जात 
सच्याउने िनयमह  २०१७ को िनयम ३, ४ र ७) ूा  िववरणलाई ःवीकार गरी 
अिभलेख अध्याविधक गनुर् पन । 

 सािधकार िनकायबाट कानून बामोिजम जन्म िमित सच्याइएको (उमेर, नाम र जात 
सच्याउने िनयमह  २०१७ को िनयम ३, ४ र ७) काम कारबाही उपर कसैको दावी 
िवरोध उजरुी समेत नपरी िनणर्य अिन्तम भएको अवःथामा पिछल्लो कागज नै 
आिधकारीक हनेु र सोही कागजले मान्यता पाउने िववरण अध्याविधक गन सम्बन्धमा 
वष सम्म िनणर्य नगरी यितकै रािख राख्न कानूनतः िमल्ने अवःथा नहनेु । 

 

कृंणूसाद चापागाई िव  के्षऽिवबम राणा415 

 िसटरोल पनुरावेदक कृंणूसादको हातमा नरही िकताबखानामा रहने कागज भएको र 
त्यःतो अ ाखानामा रहेको कागज कृंणूसाद एक्लैले माऽ िकत काम गनर् असम्भवकै 
कुरा देिखन आएको । िनजले अ  मािनसको सहायता िलई िकत गर ् या ]  िक भ लाई 
त्यःतो िकत काम गनर्लाई एकजना व्यिक्तको माऽ सहयोगले हनु नसक्ने भ े कुरा 
िसटरोलमा हजरुीया दशर्न गराउने भ  ेसमेत महलमा िविभ  व्यिक्त रहे भएको हुँदा सो 
कुराबाट ू  हनु आउँछ । उक्त िसटरोलमा लेिखएको अिफसरह  र ती िसटरोलमा लेख्न े
व्यिक्त समेत उपर कुनै उजरुवाजरु परेको नदेिखएको । पनुरावेदकलाई फाइदा हनेु 
कुरामा िबना मतलवले उक्त अिफसर समेतका व्यिक्तह  िमली त्यसरी िसटरोल िकत 

                                                            
414ने.का.प २०७१, अंक ११, िन.नं.९२८०, प.ृ १८५२, पू..इ.फै.िम.२०७१।३।१९ 
415ने का प २०२५, अक २, िन न ३९८, प ृ३१, िडिभजन वेन्च 
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गनुर्पन कुनै कारण र मतलब समेत कुनै केही देिखन नआएको र मौकैमा िसटरोल खडा 
गन काम पनुरावेदकको नभई िकताबखानाकै काम देिखएको र ९५।८।१० मा खडा 
भएको भनेको िसटरोल कािटएको भए उक्त िसटरोलको पछुारमा नेपालमान 
िसंह, आदन्दबहादरु भ े दःतखत हनु नपन हनुाले समेत पनुरावेदक उपर नोकरी कायम 
राख्न पास नभए पिन भ े शतर्ह  समेत समावेश गराई नभएको हकुुम भएको छ भ े 
िकत िसटरोल फारम तयार गरेको भ े आरोप तथ्यिहन देिखयो ।  

 उमेरको अंक िविभ  भई निमले–िनजामती सेवा िनयमावली, २०१३ को संशोिधत 
पिरच्छेदको िनयम ७(१) को देहाय ःप ीकरण (क) (ख) अनसुार पिहले िसटरोलअनसुार 
उमेर कायम हनेु उमेर ढाँटी सरकार झकु्याउने ूय  गरेको भ  निमल्ने ।  

 १९९५।८।१० मा खडा भएको िसटरोलमा भनार् हुँदाको उमेर भ  ेमहलमा २२, ०७ 
फाल्गणु ७ गते खडा भएको िसटरोलको भनार् हुँदाको उमेर भ े महलमा ३५ वषर् र 
ूवेिशका परीक्षाको ूमाणपऽमा ०७ सालको पौष मिहनामा ३४ वषर् र सदर अिमिन 
गो ाराको नोकरी बयानमा उमेर ३६ वषर् भ े लेिखएको भई यसरी उमेरको अंक िविभ  
भई िमल्न नआएमा के गन भने ू  उठेमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०१३ को 
संशोिधत पिरच्छेद ७ को िनयम (१) को देहाय ःप ीकरण (क) (ख) अनसुार पिहला 
िसटरोलअनसुार उमेर कायम हनेु भ े समेत ःप  व्यवःथा भईरहेकोबाट समेत उमेर वषर् 
ढाँटी सरकार झकु्याउने ूय  गरेको भ  निमल्ने । 

 

के्षऽ िवबम राणा िव  कृंण ूसाद चापागाइर्ं416 
 िसटरोल र ूवेिशका परीक्षाको ूमाणपऽको भन्दा नोकरीको बयानमा उमेर घटाएको ११ 

सालको पजनी कागजमा आफ्नो वाःतिवक उमेरबाट ३ वषर् घटाई लेखेको भ ेबारे 
नोकरीको बयान वा तथाकिथत पजनी कागजमा लेखेको उमेरले नोकरीमा रहने अविध 
कायम नहनेुमा पिन उमेरबाट अवकास ूा  हनेुमा असर पारी बढी उमेरसम्म सेवामै रही 
बेतन िलएको वा त्यःतो उमेर फरक पारेको वा नाबालकले समथर् भएको पिन नोकरी 
पाएको भ े समेत नदेिखएकोले ॅ.िन.ऐन अन्तगर्त कसूर ठहराउन िमलेन ।(ूकरण नं. 
१७) 

  

                                                            
416ने का प २०२४,अ  ८, िनणर्य नम्बर ४२४,  पृ  १८४, फूलवेन्च 
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िनजामती िकताबखाना िव.  रामकृंण नािपत, उत्ूषेण समेत417 
अिनवायर् अवकाश पाउन ेउमेरको िहसाब िनजले नै भरेको िसटरोलमा उिल्लिखत उमेरबाट कायम 
गनुर्पन । 

 

स लिसह कठायत िव िनजामती िकताबखाना,पलु्चोक418 

िसटरोल भदार् उमेर २४ वषर् भ े उल्लेख गरेको र सोही सीटरोल फाराम अनसुार नै िनजामती 
िकताबखानाले िनवेदकको उमेर यिकन गरी िमित २०४४।७।२६ देिख अिनवायर् अवकाश 
पाउने भनी सूचना िदएको ऽिुटपूणर् मा  निमल्ने । 

 

कृंण ूसाद अिधकारी िव िनजामती िकताबखाना समेत419  
 नोकरीमा ूवेश गदार् हािसल गरेको त्यःतो कुनै शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ तत्काल 

पेश नभएको अवःथामा पिछ ूा  गरेको शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽमा उल्लेख भएको 
जन्म िमित नविृ भरण समेतको ूयोजनको लािग आधार हनु सक्ने अवःथा देिखन 
नआउने । 

 िनजामती िकताबखानाबाट िमित २०४९।१२।२ मा िनवेदककै िनवेदन अनसुार जन्म 
िमित १९९८।१०।१ संशोधन गिरएको र सो संशोधन हनु ुभन्दा अिघ लागू भैरहेको 
िमित २०३८।२।१४ तथा िमित २०३८।४।२६ को ूशासन व्यवःथा िवभागको 
पिरपऽ अनु प नहुँदा िनजामती िकताबखानाबाट िनवेदकले नोकरीमा ूवेश गदार् आफ्नो 
िसटरोलमा लेखाएको जन्मिमितलाई नै कायम गरेको भएबाट िनवेदकले िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ बमोिजमको सिुवधाबाट वंिचत हनेु भ े अवःथै नदेिखने । 

 िनवेदकले नोकरीमा ूवेश गदार् भरेको िसटरोलमा लेखाएको जन्मिमितलाई नै िनजामती 
िकताबखानाबाट मान्यता िदई आएकोमा कुनै िववाद छैन र िनवेदकले नै िदएको 
िनवेदन अनसुार पिछ संशोधन गिरएको भए तापिन सो संशोधन हनु ुभन्दा अिघ देिख 
ऐन िनयम सरह नै लागू भई रहेको िनणर्य पिरपऽबाट सो संशोिधत जन्मिमित ःवतः 
कायम रहन सक्न ेअवःथानै नहुँदा आफ्नो अिघल्लो िनणर्यलाई आफैले अमान्य गरेको 
भ  िमल्ने िःथित देिखन नआएकोले िनवेदकको माग अनसुार िरट जारी गनर् निमल्ने । 

                                                            
417ने का प २०४३, अ  ८, िनणर्य नम्बर २८०८, पृ  ७४१, पूणर् इजलास 
418नेकाप २०४५, अ  १,िन न ३३३८, पृ  ५७, सयकु्त इजलास 
419ने का प २०५२, अ  ४िन न ५०९१,पृ  ३४०, सयकु्त इजलास  
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भवानीद  चटौत िव िनजामती िकताबबखाना समेत420 

 िनवेदकले मौकामा पेश गरेको शैिक्षक योगयताको ूमाणपऽको आधारमा उमेरको गणना 
गरी ५८ वषर् उमेर पूरा भएपिछ उमेरको हदको कारणले िदएको अिनवायर् अवकाशलाई 
कानून िवपरीतको भ  िमल्न ेनहुँदा िनवेदन माग बमोिजमको आदेश जारी गनर् िमलेन । 
ूःततु िरट खारेज हनेु । 

  

अवध नारायण साह िव. िनजामती िकताबखानासमेत (स.अ.ब.ु२०६९, साउन–२, प.ृ२८) 

नोकरीको वैिक्तक िववरण (िसटरोल), नागिरकताको ूमाणपऽ र शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽमा 
खलेुको िमितमध्ये जनु िमितबाट पिहले अवकाश पाउने हो सोही िमितलाई अवकाश िमित  
मािनने ।  
 

िवरेन्ि कुमार िसंह िव. िनजामती िकताबखानासमेत (स.अ.ब.ु२०६९, असार–१, प.ृ२१) 

कानून बमोिजम अवकाश पाउन ु पन िमितभन्दा पिछ बढुवा भएको रहेछ भ  े सोलाई 
मान्यतानिदई सािवक पदकै आधारमा िनविृ भरण आिद सिुवधा िदन ुपन । 

 

सेवा कानूनमा उमेर सम्बन्धी अन्तरराि य ूावधान 

िव भरको अभ्यास हेदार् उमेर सीमा ( Retirement age limit) औषत ६० वषर्देिख ६५ वषर्को अन्तरमा 
ूयोगमा ल्याएका छन ्। यी अभ्यासह लाई िनम्नानसुार अवलोकन गनर् सिकन्छ । 

                                                            
420ने का प २०६०,अ  १,२, िन न ७१७३४, पृ  १०१, सयकु्त इजलास 
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भारतमा ६० वषर्421 

 

बेलायतमा-६५ वषर् 422 

 
                                                            
421 https://tradingeconomics.com/india/retirement-age-men, accessed date 9 July 2020 

422 https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retirement-age-women, accessed date 9 
July 2020 
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अमेिरकामा ६६ वषर् 423  

 
 

िनंकषर् 
ूःततु कायर्पऽ िव षेण गदार् िनम्न कुरालाई  िनंकषर्को पमा  िलन सिकन्छ । 

 सरकारका िविभ  अ ह मध्ये सावर्जिनक सेवा नागिरकलाई सेवा ूदान गन एउटा 
ःथायी संरचना भएको । तर यःता िविभ  सेवा समूहमा ूवेश गन उमेरमा ूाय: 
एक पता रहेतापिन  उमेरमा एक पता नभै िविवधता हनेु गरेको । 

 शारीिरक बलको आवँयकता हनेु सेवामा िछ ै अवकाश हनेु उमेर रािखन ु ूाकृितक 
न्यायको ि ले जायज भएतापिन कितपय एउटै कायर् ूकृित भएका सेवामा पिन फरक 
फरक अवकाश हनेु उमेरको  ूवधान रािखएको । 

 अवकाश हनेु समयमा सकेसम्म कम उमेर देखाउन िविभ  नक्कली कागजात पेश गन 
गरेको पाइयो । 

 सेवा सम्बन्धी कानूनमा उमेरको िविवधता हनेु गरेको पाइयो । 

 उमेर सम्बन्धी िववादमा सेवा ूवेश गदार् पेश गरेको शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽमा 
उिल्लिखत उमेर कायम हनेु वा नागिरकता वा िसटरोल भ े कुरामा एक पता 
नदेिखएको । 

                                                            
423https://tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-men accessed date 9 july 2020 

 



 234  
 

 सव च्च अदालतले िविभ  मु ामा यस सम्बन्धमा निजर िस ान्त ूितपादन गरी 
िविधशा को िनमार्ण गन गरेको । 

 

सझुाव 

ूःततु अध्ययनमा गिरएको िव षेाण तथा िनंकषर्को िनम्न सझुाव ूःततु गिरएको छ: 

 अवकाश हनेु समयमा कम उमेर देखाई बढी समयसम्म जागीर खान नक्कली कागजात 
पेश गन गरेकोले सोलाई अन्त्य गनर् सेवा कानूनमा उमेरसम्बन्धी एकै ूकारको 
कानूनी व्यवःथाहनु ुपन । 

 राि य िकताबखाना र अन्य सम्ब  िनकायले कानूनबमोिजम कमर्चारीको उमेर गणना 
गरी अध्याविधक अिभलेख राख्न े नगरेकोले  समयमै उमेर गणना गरी अध्याविध 
िववरण राख्न ुपन । 

 राि य िकताबखाना र अन्य सम्ब  िनकायले सम्बिन्धत कमर्चारी र िनज कायर्रत 
िनकायलाई िनजको अध्याविधक उमेर र सो आधारमा हनेु अवकाश िमितका बारेमा 
यथासमयमा जानकारी िदन ेनगरेकोले तत्सम्बन्धमा यथासमयमा जानकारी िदन ुपन । 

 शारीिरक पमा एउटै खालको सेवामा अवकाशको उमेरमा िविवधता हनुको लािग 
कामको ूकृित फरक हनु ु पदर्छ तर  समान कामको ूकृित भएका सेवामा 
अवकाशको उमेरमा समानता कायम गनुर्पन । 

 िजल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६३ वषर् तर 
सव च्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर ६५ बनाइनमुा कुनै ठोस सै ािन्तक आधार 
नरहेकोले कायर् ूकृित एउटै भएकोले  अवकाश हनेु उमेर  पिन एउटै बनाउन ुपन । 

 उमेरसम्बन्धी आइपन िववादमा शैिक्षक योग्यता, नागिरकता वा िसटरोलमा उिल्लिखत 
कसलाई मा  े भ े सम्बन्धमा अबदेिख एउटै हनेु गरी त्यसलाई खलुाई कानूनमै 
उल्लेख गनुर्पन । 

 सव च्च अदालतबाट ूितपािदत निजरह लाई अध्ययन गरी समानतामा आधािरत 
कानूनको िनमार्ण गनुर् पन 

 



 235  
 

Code of Conduct: its Principles  
and Relevancy in Public Service 

- Sabita Sharma 
 

Abstract 

Code of conduct is defined as foundational document that provide the framework for 
public servant to carry out their public responsibilities. They are broader sets of principles 
that are designed to inform specific laws or government actions. Codes can clearly 
articulate unacceptable behaviors as well as provide a vision for which the government 
official is determined. It has been accepted as one of the widely popular management 
tools after 2000 A.D. Basically seven principles enunciated by Nolan Committee are 
recognized as common international ethical principles. Some of the countries are 
incorporating additional discipline and dimension in their code of conducts. Various 
countries have formulated a single code of conduct as universal application for the all 
public services from local to central level.  
  
This study is based on the comparison the core international principles and practices with 
the national provision. It is observed that legal foundation is provided in the civil service 
law in line with the international principles and practices. It is recommended that 
comprehensive code of conduct of public service incorporating major principles and 
others requirements are essential. Single code can maintain standard and harmonize the 
behaviors as objectives of all public services. 
 
Introduction: 
Ethics codes are as old as antiquity. Religious traditions and civic cultures have codes as 

their foundations. Organization of American States Inter -American Convention against 

Corruption at first recognized code of ethics in public service. In 2003, the U.N. 

Convention against Corruption included a public service code as an essential element in 

corruption prevention424.  

Code is some of the most important statements of civic expectation. Public servants 

should be subject to codes of conduct. They need to be tied back to the code. Codes carry 

general obligations and cautions that individuals and societies should be endeavoring for 

                                                            
424 Stuart C. Gilman (2005). “Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an 
Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.” Paper prepared for 
the PREM, the World Bank, Washington, DC 
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and what they can achieve. The Code of ethics is basic documents to provide the 

framework for the public servants to carry out their public responsibilities425. Codes can 

clearly articulate unacceptable behaviors as well as providing a vision for which the 

government official is striving. Codes are founding documents for a profession ensuring 

professionalism. Successful codes provide a standard for public servants to attempt for a 

special sense of responsibility and articulate it. 

Effective codes operate at two levels: institutional and symbolic426. The institutional 

codes articulate boundaries of behavior as well as expectations for behavior. They 

provide clear indicators as to what behavior is prohibited (bribery) and what behavior is 

expected. Most successful codes have both administrative and criminal penalties. In the 

majority of ethics cases administrative penalties (demotion, salary reduction etc.) are the 

most appropriate penalties. But, certain acts permit criminal or civil penalties. 

Effective ethics codes illustrate the fundamental principles and values of a public service.  

Values are general moral obligations while principles are the ethical conditions or 

behaviors we expect. Values that go beyond individual behavior and address issues of the 

ethical culture within organizations427.  An ethical principle is a statement concerning the 

conduct that is required for the fulfillment of a value. Ethical values and principles in 

codes must have both cognitive and emotive elements.428 They must appeal to reason, as 

well as the emotional content of devotion, loyalty or professionalism.  

Codes are most often associated with normative values. However, empirical elements are 

just as critical to make codes viable. Institutions with code responsibility need the right 

                                                            
425 Ibid, pg. 5 

426 Stuart C. Gilman (2005). “Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an 
Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.” Paper prepared for 
the PREM, the World Bank, Washington, DC 

427 ibid 

428 Ibid 
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tools to ensure they have an impact. Those tools can come in the form of laws, authorities 

or as requirements. Sometimes it requires technology.  

Law or Behavior 

Ethics Codes try to articulate the values and principles expected of public servants when 

confronting unclear ethical circumstances. Public codes of ethics, especially in 

developing democracies, can play a crucial role in articulating the mission of the public 

service. The foundation of all successful bureaucracies is integrity, objectivity and 

effectiveness. Most public service codes emphasize these standards. 

The term code is used in different contexts so that its meaning can be confused. The code 

is not synonymous with law. Laws can have codes within them. But legal systems are not 

codes such as Penal Code, 2017 as the term “code” is used in this document. The legal 

codes deal with the crime or offense and the punishment. Ethics codes or codes of 

conduct seldom provide detailed, specific prohibitions. They are broader sets of principles 

that are designed to inform specific laws or government actions429. 

Law is the often seen as the basis of ethics or standards code. In fact codes embodied only 

as law, and seen only as a law enforcement problem.  Successful codes integrate law, 

institutions, organizational culture and socialization to maintain high standards for public 

employees.430  

The code of conducts in public service acts as litmus test for public administrator’s 

ethical conduct and decision making.431 Modern civil service ethics law and ethics codes 

                                                            
429 Palidauskaite, G. Code of conduct for Public servant  an Eastern and Central European 
Countries,  A Comparative Study, accessible at 
https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf 
430 Stuart C. Gilman (2005). “Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an 
Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.” Paper prepared for 
the PREM, the World Bank, Washington, DC 

431 Yusuph, ML, Guohua, W, Abeid, AR (2016) Code of ethics and conducts in public service, the 
litmus test for public administrators ethical decision making in resolving ethical dilemmas: a 
comparative study of Tanzania and South Africa. Code of Ethics and Conducts in Public Service 
18(12), no. III: 76–87. 
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for civil servants and public officials endorse the minimum set of principles:432 Serving 

the Public Interest, Transparency, Integrity, Legitimacy, Fairness, Responsiveness, 

Efficiency and Effectiveness  

Code of conduct is effectively implemented in democratic states. But there are the three 

areas of concern in particular which are directly relevant to the problems of internalizing 

integrity and ethics in democratic government and civil service.433  

- Anticipating specific threat to ethics standards and integrity in the public sector 

- Strengthening the ethical competence of civil servants and mechanism to support 

professional ethics. 

- Developing administrative practices and processes which promote ethical values 

and integrity. 

Ethics code and code of conduct  

Much of the literature sees a contradiction between codes of ethics and codes of conduct. 

The practical reality is that they often are complementary. Most government codes have 

both types of elements. Some governments have both a code of ethics and a code of 

conduct. For example Korea has both a “Public Service Ethics Act” and a “Code of 

Conduct for Public Officials.” The principles of conduct are based on the foundations of 

the principles of morality. When we talk about the rules of conduct of public service, 

there is a combination of code of ethics and conduct. They are guiding principles 

designed to maintain values that inspire trust, confidence and integrity in the discharge of 

public services. Code of Ethics and Conduct is always a combination of legal framework 

providing legal obligations and corresponding sanctions.  

Ethics and Corruption 

The use of codes of conduct or ethics has been broadly recognized in international 

anticorruption agreements. The first document to recognize the value of codes was the 

                                                            
432Whitton, Howard (2001) “Implementing Effective Ethics Standards in. Government and the 
Civil Service”, pg. 4, aaccessible at  http://www.oecd.org/dataoecd/62/57/35521740  
433 Ibid, pp 1-2 
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Organization of American States Inter American Convention against Corruption. United 

Nations Convention against Corruption, 2003 as well as the U.N. Global Compact for 

corporations included a public service code as an essential element in corruption 

prevention. Ethical conduct and corruption in the public sector are considered as the two 

sides of the one coin. If the organization succeeds in enhancing its own ethical climate 

internally and externally, it reduces the acceptability of corruption. UN Convention 

against Corruption provides the following provisions of Code of Conduct for Public 

Officials.434 

 In order to fight corruption, each state party shall promote integrity, honesty and 

responsibility among its public officials.  

 They shall attempt to apply within its own institutional and legal system Codes or 

Standards of Conduct for the correct, honorable and proper performance of public 

functions. 

 Accordance with the fundamental principles of its legal system, they take notes of 

relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations such 

as International Code of Conduct for Public Officials, 1997 

 Each state party shall endeavor to establish measures and systems requiring 

public officials to make declarations to appropriate authorities regarding their 

outside activities, employment, investment, assets etc. from which a conflict of 

interest may result with respect to their functions as public officials. 

 The state party in accordance with the fundamental principles of its domestic 

laws, disciplinary or other measures shall consider against public officials who 

violate the Codes or standards.  

Ethics and Accountability 

Accountability is the obligation of public servant to account for its activities, accept 

responsibility for them and to disclose the result in a transparent manner. It is based on 

the principles: self-informing duty, precautionary principle, intention and performance 

                                                            
434 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 
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disclosure, valuation of answering. These principles are also the basic elements of public 

sector decision making and action. Administrative ethics and accountability in a 

democratic system cannot function independently.  

 

 

Ethics and Integrity 

Most effective codes are shaped on a public administration foundation. Laws and rules on 

human capital management, procurement, contracts, administrative procedures and their 

implementation add to the possibility of a codes success. They are associated with a 

culture of integrity in the government and organization creating incentives for doing the 

right thing and suitable penalties for doing the wrong thing. This culture of integrity is 

usually associated with a professionalized public service. Merit is an important element 

but strong integrity systems can balance the lack of merit based appointments. 

Organizational integrity and personal integrity are interdependent that they reinforce each 

other.  

Why Ethics Code? 

Well-designed codes can also be used as a management tool. The code can be used to 

create a legal system and a merit based civil service and codes can be catalysts for 

reforms or the reforms can be a catalyst for creating codes435. The process of revising a 

code in an organization is an excellent time while re-engineering or reforming 

administrative structures and processes. Code revisions can also be used to refocus the 

vision or mission statement of the organization, because the values in the code often are a 

foundation for how people in the organization see their responsibilities.  

                                                            
435 Stuart C. Gilman (2005). “Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an 
Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.” Paper prepared for 
the PREM, the World Bank, Washington, DC 



 241  
 

Codes of ethics are written to guide behavior. The impact of a code must include how 

well it affects behavior of the public servants. The code436: 

- Increases the probability that people will behave in certain ways. They partially 

focus on the character of their actions and partly focus on sanctions for 

violations. 

- The good ethics codes can focus public servants on actions that result in doing 

the right things for the right reasons. Ethical behavior should become a habit.  

- The codes of ethics do not take away one’s own moral autonomy or release the 

public servant from the obligation to reason.  

- It can function as a professional statement. The code expresses the public 

service’s commitments to a specific set of moral standards. This has both 

cognitive and emotive value. 

The rules of conduct are basically based on the following principles:  

• Respect for the rule of law 

• Equality and non-discrimination 

• Balance of public interests 

• Transparency, morality and Integrity 

• Privacy of information 

• Respect for service and service recipients  

• Efficiency and Effectiveness 

• Fairness 

• Responsiveness 

The major international documents on Ethics Code and Code of Conduct  

Large part of this setting is having a professional and merit based public service. 

However, it also requires an environment where the public servant’s managers and peers 

act ethically. The organizational culture must encourage an environment where 

individuals feel it is acceptable to raise ethical issues. Culture settings for ethics 

                                                            
436 Ibid 
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administration are equally important. Governments should be used the social setting and 

culture of the organization as a starting point for implementing their ethics codes. As an 

essential document, ethics codes are regulated in different international documents. Some 

major provisions are as follows: 

The Seven Principles of Public Life437 

The Seven Principles of Public Life (also known as the Nolan Principles) apply to anyone 

who works as a public office-holder. They outline the ethical standards those working in 

the public sector are expected to adhere to. They were first set out in Committee on 

Standard in Public Life by Lord Nolan in 1995.  

They are: 

 Principles  Brief 
Selflessness 
 

Act solely in terms of the public interest, not do to gain 
financial or family or friends  

Integrity 
 

Should not place themselves under any financial or other 
obligation 
to outside individuals or organizations 

Objectivity 
 

Choices on merit  while making public appointments, awarding 
contracts, or recommending individuals for rewards and 
benefits, holders of public office should make 

Accountability 
 

Accountable for their decisions and actions to the public and 
must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to 
their office 

Openness  
 

open as possible about all the decisions and actions reasons for 
their decisions and restrict information only when the wider 
public interest clearly demands 

Honesty 
 

duty to declare any private interests relating to their public 
duties  
To take steps to resolve any conflicts arising in a way that 
protects the public interest 

Leadership 
 

Holders of public office should promote and support these 
principles by leadership and example 

 

                                                            
437Committee on Standard in Public Life, The Seven Principles of Public Life,  Published on 31 
May, 1995 (accessible at  https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-
life/  
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In many transitional countries it has never been clear who public officials worked for and 

what their responsibilities are. The significant number of Eastern European countries used 

ethics code revisions as the backbone to civil service reforms.438 Estonia, Hungary and 

the Czech Republic are examples.  

Codes can often be clear articulations of new professional standards. In India, Lithuania, 

Slovenia and Argentina, codes include the obligation to obey the law over the orders of a 

manager, and to respect citizen’s rights. In a broader sense, codes can also be used to re-

engineer the organizations. The involvement of employees in the design of codes, 

institutional weaknesses are also revealed. Ethical values can be used to redesign the 

public service, focusing on the key values of the government. 

 

International Code of Conduct for Public Officials, 1997439 

This Code of Conduct is included on the Action against Corruption resolution no. 58/4 

approved by the General Assembly of United Nations in 1997. It consists the general 

principles as well. 

 A public office, as defined by national law, is a position of trust, implying a 

duty to act in the public interest. The ultimate loyalty of public officials 

shall be to the public interests of their country. 

  Public officials shall ensure that they perform their duties and functions 

efficiently, effectively and with integrity, in accordance with laws or 

administrative policies.  

 They shall be attentive, fair and impartial in the performance of their 

functions in particular, in their relations with the public.  

                                                            
438 Palidauskaite, G. Code of conduct for Public servant  an Eastern and Central European 
Countries,  A Comparative Study, accessible at 
https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf 

439 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/51/59 



 244  
 

Civil Service Code Standards and Behavior 

This Standards and Behavior was introduced specially for Irish Civil Service that includes 

Standards Required of Civil Servants as whole.440  They include impartiality, political 

neutrality respect to law, disclosure of information, dealing with the public, criminal 

conviction, attendance and performance, conflict of interest, relation with the colleagues, 

improper influences . The Sample Code of Ethics of Civil Servants highlights the 

following basic principles on the code of ethics.441 Civil servants shall 

- Perform their official duties in compliance with the Constitution and law and act 

exclusively in the public interest. 

- Ensure equal treatment of the citizens and the legal entities when performing 

official duties. 

- Perform their activities to a high professional level, which shall be continuously 

upgraded. 

- Perform their activities in the most conscientious, direct, the most efficient, 

timely and methodical manner in the interest of the citizens  

- Not be engaged in any activities that are contrary to the legitimate performance of 

their official duties. 

- Act in a manner that enables establishment of relations of mutual confidence and 

cooperation between these entities and the administration.  

International Experiences on Code of Conduct 

Many countries of the world have some legal provisions on civil service Code of Ethics 

and Conduct. The most countries of the world have organized the rules of ethics and 

conduct under single document or rule whereas some of the countries also have different 

legal arrangements for moral values and rules of conduct such as South Korea. Different 

                                                            
440 Civil Service Code: Standard and Behavior, accessible at https://www.sipo.ie/en/Codes-of-
Conduct/Civil-Servants/Civil-Service-Code-of-Standards.pdf 
 
441 Sample Code of Ethics of Civil Servants, accessible at http://www.aalep.eu/sample-code-ethics-
civil-servants 
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countries have their own experiences in implementing codes of conduct. In particular, the 

formulation and implementation of codes of conduct seems to depend on the different 

aspects of governance: the working system and culture of governments and organizations, 

and the level of consciousness of the citizens.  

The Constitution of Canada and the principles of responsible government provide the 

foundation for public service roles, responsibilities and values. The democratic mission of 

the public service is to assist Ministers under law and to serve the public interest. The 

U.S. and Canada have both strong national codes, as well as widely varying codes for 

states and provinces. 

The Independent Commissions Against Corruption (Hong Kong, Korea, New South 

Wales) have the broadest institutional mandates. They act as a fourth branch of 

government having oversight responsibility for the executive, legislative and judicial.  

There are excellent examples where ethics regimes have originated at the bottom and 

risen to affect the top. In several countries, Lithuania and Chile notably, they have 

experimented with creating model agencies from their tax and customs service. They used 

these as models to motivate other ministries. In the best cases, these departments then 

compete with each other to see which ministry can achieve the highest ethical standing.442 

Tanzania 

Tanzania developed the new Code of Ethics and Conduct in 2005 that covers the eight 

areas:443 respect of human rights and being courteous, discipline and diligence, team 

                                                            
442 Palidauskaite, G. Code of conduct for Public servant  an Eastern and Central European 
Countries,  A Comparative Study, accessible at 
https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf 

443 Yusuph, ML, Guohua, W, Abeid, AR (2016) Code of ethics and conducts in public service, the 
litmus test for public administrators ethical decision making in resolving ethical dilemmas: a 
comparative study of Tanzania and South Africa. Code of Ethics and Conducts in Public Service 
18(12), no. III: 80. 
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work, pursuing of excellence, exercise responsibility and good stewardship, transparency 

and accountability and discharge duty with integrity and political neutrality. The 

government prepared manual and The Ethics PLUS (Policies, Law and Regulation, 

Universal Norm and Self Evaluation) Model is used to help public administrators to 

contemplate various dilemmas and consequences arising in their work.  

South Africa 

The government of South Africa developed the Code of Conduct for Public Servants in 

1997. The Code describes the three key thematic relationship areas namely relationship 

with the legislature and executive, relationship with the public and relationship among 

employees. The Code also requires the public servants not to discriminate any member of 

the public on account of race, gender etc. The Code refrains public servants from favoring 

relations and friends in work related activities. 

 

Thailand 

The Constitution of the Kingdom Of Thailand, 2007 focus on a solution to the problem of 

monopoly and unfair exercise of State’s power as well political execution with the lack of 

transparency, morals and ethics. 

The Code of Professional Ethics for Civil Services, 2009 provides 10 directives of 

conduct for civil servants: moral principles, responsibility for duty, separate personal 

interest, uphold the public interest, honesty with the constitution, political neutrality, aims 

for the mission, maintained professional dignity and support for democratic government .    

The misuse of public time, violation of official regulations, non-devotion to duty/ use of 

public time for personal business, use of public property to seek profit for themselves or 

others and priority of personal interest over public interest is the frequently violated 

provisions in Thailand as the research noted. 
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The code of conduct of public sector in New Zealand describes the following three 

principles of conduct of all public servants:444 

 Public servant must fulfill their lawful obligations to the government with 

professionalism and integrity. 

 They must perform their official duties honestly, faithfully and efficiently 

respecting the rights of the public and their colleagues. 

 They must not bring the public service into disrepute through their private lives. 

 

India 

The constitution of India has delineated service jurisprudence to protect the rights of the 

civil servants and to maintain discipline. Article 309-323 of the constitution provides 

principles related to civil services. Article 311 lays down security of public servants. The 

All India Services (Conduct) Rules, 1968, All India Services (Discipline and Appeal) 

Rules, 1969 and All India Services (Conduct) Amendment Rules, 2014 are the basic 

documents for the conduct of administrators. The Second Administrative Reforms 

Commission in its 10th report recommended the values in the Code of Ethics for civil 

servants in India which are based on the seven principles of public life enunciated by the 

Nolan Committee in U.K.445  

 

European Countries  

European countries adopted seven principles and covered others issued in code of ethics 

for considering their local requirements and administrative mechanism. Bulgaria covered 

reliability, efficiency, effectiveness courtesy in code of conduct.  Poland covered seven 

principles as well as effectives, cooperation and competence as additional requirement in 

the code of conduct. The detailed information is stated here: 

                                                            
444 New Zealand Public Service Code of Conduct, State Services Commission at 
http://www.ssc.govt.nz 
445  https://www.rajras.in/index.php/code-of-conduct-for-civil-servants/ 
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Bulgaria Macedonia Estonia 

- Serving the public, 
-  Responsibility, 
-  Loyalty to 

government 
- Reliability 
-  Diligence,  
- Objectivity 
- Impartiality, 
-  Efficiency,  
- Effectiveness,  
- Equality, 
-  Integrity,  
- Respect for law and 

person 
-  Responsiveness 
- Courtesy  

- Serving the 
public,  

- Compliance with 
the Constitution 

-  Equality 
- Competence 
-  Efficiency 
-  Reliability 
-  Cooperation 
-  Courtesy 
- Respectability 
-  Good will 
- Impartiality, 
-  Independence 
-  Transparency, 
-  

Disinterestednes, 
- Political 

neutrality  

- Serving the public, 
- Respect for the 

law and people, 
- Loyalty to 

Government, 
- Public 

participation 
-  Political 

neutrality 
- Impartiality 
-  Objectivity 
-  Predictability, 
-  Openness, 
-  Honesty, 
- Reliability 
-  Responsibility 
-  Consciousness 
-  Competence 

Poland Latvia Czech 

- Serving the public, 
- Reliability 
- Competence 
- Loyalty to government 
-  impartiality  
- Political neutrality, 
- Rule of law 
-  Effectiveness 
-  Accountability, 
- Cooperation, 
- Disinterestedness', 
- Transparency 

 

- Serving the 
public 

-  Responsibility,  
- loyalty to 

government 
- Reliability 
- Diligence 
-  Objectivity 
- Impartiality 
- Efficiency 
-  Effectiveness 
- Equality 
- Integrity,  
- Respect for law 

and person 
- Responsiveness 
-  Courtesy 

- Serving the public 
- Correct behavior 
- Objectivity 
-  Political neutrality 
- Competence 
-  Kindness 
- Respect for Citizens’ 

rights  
- Legitimate interests 
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Adopted from Codes of Conduct for Public Servants in Eastern and Central 

European Countries: Comparative Perspective  

Constitutional and Legal Provisions of Nepal 

The Constitution is the basic document that provides the long-term policies regarding the 

public administration: 

Guarantee good governance by ensuring the equal and easy access of the people to the 

services and facilities delivered by the state and make the public administration fair, 

competent, impartial, transparent, free from corruption, accountable and participatory.446 

To adopt effective measures for the control of corruption and irregularities in all sectors 

including political, administrative, judicial and social sectors.447 

Part 23 of Constitution includes the provisions of Public Service Commission for the 

recruitment of competent government servants. Article 243 provides the definition of 

civil service clearly. Similarly, article 285 of the Constitution ensures the composition of 

different governance services. 

 

Good Governance (Management and Operation) Act, 2064 

Article 23 of this act provides the right to various officers and institutions to make 

positional and professional code of conduct related to their offices. As per the provisions 

different rules of conduct have also been implemented. Office of the Attorney General 

has implemented the Code of Conduct for Government Attorneys and Employees of the 

Government Attorney Offices, 2075. Similarly Code of Conduct for Court Employees, 

2075 also is in execution. 

                                                            
446Constitution of Nepal, Article 51(b) 

447 Constitution of Nepal,  Article 51(k) 
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Civil Service Act, 2049 

There are various provisions in chapter 7 of the Civil Service Act, 2049 regarding the 

conduct of civil servants. These issues of conduct are directly or indirectly relevant to 

departmental action. They are:  

The provision of punishment has been provided on the basis of conduct and nature of 

violation under chapter 9 of Civil Service Act. Those provisions related to conduct of act 

are further elaborated categorically in Civil Servants Code of Conduct Regulation, 

2065: 

Positional conduct: Positional dignity should be maintained, to treat fairly and equally, 

office related work only should be done during office hours, office equipment and 

facilities should not be misused, not to misuse information, to maintain fairness in the 

proceedings, not to do business, to provide information on matters of interest, identity 

card, dress to be followed, maintain political neutrality, maintain transparency, provide 

fast, complete and quality service 

Professional conduct: Knowledge and compliance with the law, respect the profession, 

always try to develop capacity, the terms of the professional permit must be followed, to 

perform quality work, adherence to professional standards, follow the instructions, 

financial discipline and integrity,  

Individual Conduct: Efforts should be made to increase public assurance in the 

Government of Nepal and the civil service etc. 

Supreme Court’s Interpretation 

Generally Supreme Court’s interpretation is democratic on civil service issues such as 

recruitment, departmental action, transfer, promotion, leave, education qualification, age, 

incentive and other facilities etc. The interpretation on corruption issue is different in 

nature. Some of the interpretation on code of conduct of civil servants is stated here: 
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Purushotam Shrestha Vs.  HMG448  

The employee who did not follow the code of conduct cannot be considered that he/she 

came with a clean hand. As an employee, the petitioner must be disciplined in any case. It 

is unreasonable to say that only the head of the department should follow his/her duty in 

the disciplined manner. The rules of conduct should be followed equally by all 

employees. 

 

Lekhnath Poudel Vs. Administrative Court, Singhdarbar et al449  

The necessary action to be taken against the civil servants for non-compliance with their 

duties and responsibilities will be directed by the Civil Service Act and Rules. Naturally 

such action under the Act and Rules will be different from the court proceedings. 

 

Ram Prasad Sitoula vs. Timber Corporation of Nepal, Central Office450  

The misconduct of employees is non-criminal and disciplinary action. There will be 

public prosecution on behalf of the state against the violation of the criminal law of the 

state. The disciplinary and criminal actions are different actions. The right of Double 

Jeopardy will not be violated even if the employees of the organization are punished by 

the court on criminal offense of corruption and on disciplinary action by the department. 

Shiv Prasad Choudhary v. Napi Bibhag, Kathmandu451  

It will not to be violation of constitutional and legal rights of the employees if it is 

followed the process of Section 59 (b) (1) of the Civil Service Act, 2049 BS in the 

issue of the absent from the office for a long period without permission.  

                                                            
448 NKP, 2042, Vol. 12 De. No. 2578 

449 NKP 2061, Vol. 8, De. No. 7429 

450 NKP 2063, Vol. 2, De No. 7816 

451 NKP 2067 Vol. 7, De No. 8419 
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Chhabilal Poudel V. Commission of Investigation of Abuse of Authority et al452   

It should be proved that the concerned employee is making continuous efforts to be 

present in the office. If the institution does not permit the employee, he/she has right to 

enter the court and other bodies. The employee, who claims rights, should be accountable 

for his/her official responsibilities also.  

 

Dhruba Choulagai v. Government of Nepal, OPMCM453  

The value and recognition of good governance can be meaningful only when government 

employees are conscious and sensitive in their working hours and provide services to the 

service recipients. In case any civil servant delays the service delivery to the service 

recipient due to any reason including use of mobile phone, there seems to be an 

alternative way of seeking treatment from the head of the department as per Sections 59, 

60 and 62 of the Civil Service Act, 2049 BS.  

 

Government of Nepal V. Anil Kumar Aacharya et al454  

If the employee does any kind of job elsewhere without the approval of the concerned 

institutions or works as a consultant, advisor or in any capacity to get any financial 

benefit or any other facility, it will be against the professional conduct of the civil servant 

and will be subject to departmental action. 

 

Analysis  

International practices recommended the code of conduct must be a tool of whole public 

service management. It should be implemented as an instrument for reformation and 

reengineering of public services. The codes should cover cognitive and emotive elements. 
                                                            
452 NKP 2069, Vol. 3, De. No. 8795   

453 NKP 2073, Vol. 3, De. No. 9561 

454 NKP 2076, Vol. 3, De. No. 10218 
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It should be different from law but legal foundation is essential for the effective 

implementation of code of conduct. Various countries have been contextualized their 

code of conduct as their local culture, social aspect as well as organizational culture. 

A single code of conduct for the all civil servant is adopted in many countries of the 

world. They prepared additional code in vulnerable sectors. Civil servant's code of 

conduct itself is not sufficient as the standard and content covered in the international 

principles and practices. The civil servant law is basic legal foundation for the code of 

conduct in Nepal. The provisions of act are further explained in civil servant regulation.  

The rules of conduct covered about 20 percent public service employees only. Arm force, 

Nepal police, school teachers, employees of public enterprises, university teachers are not 

governed by this document. Very few other organizations have implemented separate 

code of conduct but it is observed that certain provisions are not compatible with the civil 

servant code. International studies showed the vulnerable sector should be identified and 

status report should be there for the formulation of code of conduct.    

The provision of the code of conduct in Nepalese civil service is not sufficient and 

compatible to the international provisions. The rule of law, impartiality and 

independence, transparency, morality and integrity, responsibility, public service, 

efficiency and effectiveness and fairness. are the foundations of Nepalese civil service 

code of conduct. But those principles are not clearly stated in the original document. 

The code of conduct and ethics are included in same document. The great problem in 

Nepal is that the implementation part of conduct is not effective and efficient. Code of 

Conduct is also criticized as only the ornament/esoteric luxurious of civil servants. There 

is no effective performance evaluation system and no provision of the compliance with 

the Code as the performance indicator of civil servant. Code of ethics is not clearly 

integrated in the organizational culture.  

The public sectors including civil servants are not considered better on the issue of 

morality and integrity. The corruption index ratio increases each year. National Integrity 

Survey, 2014 (conducted by Transparency International) showed the very poor status of 

public sectors. The executive, judiciary, public sector, law implementation agency 



 254  
 

received 45, 53, 40, 47 marks each where minimum 61 marks should achieve for the good 

status. The 15th periodic plan also describes the formulation of Integrity Policy for the 

prevention of corruption. 

 The Supreme Court also has highlighted the issue of good governance: the value and 

recognition of good governance can be meaningful only when government employees are 

conscious and sensitive in their working hours to provide governance services. 

 

Way forward 

For the establishment of good governance and overall development of the country, the 

public administration should be fair, competent, impartial, transparent, free from 

corruption, accountable and participatory. The civil servants as the operator of public 

administration must adopt those characteristics. The Code of Conduct must be 

implemented in effective and efficient manner. The following strategies can be applied 

for the better solution: 

- An integrated national code of conduct should be formulated covering all public 

servants: the politician and administrative machineries as well as all level: 

central, state and local    

-  The code of conduct should be based on at least seven Nolan principles stating 

clearly and additional provision should be incorporated for the vulnerable sector.  

- Values, cognitive and emotive aspects should be incorporated in the New Code of 

Conduct.  

- Integrity policy and effective laws should be implemented which require civil 

servants to give reasons for their official decisions (Freedom of Information Law) 

- Whistle-blower measures should be enforced to enhance the efficient 

implementation of the Code. 

- The procedure for the compliance with the Code should be clearly specified, 

compliance with the Code should be expressly promoted. 
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- Every government organization may be required to use compliance with the Code 

as one of its key performance indicators. The Code of Ethics must be integrated 

in the organizational culture.  

- An agency should include ethical issue as part of the consideration for increasing 

salaries and promotion. 

- Ethical promotion work groups should be established with budget, personnel and 

career advancement and job description should be provided compulsorily. 

- Management Approaches which encourage all civil servants to deal positively 

with corruption and unethical practice when they encounter it. 

- Ethics audits should be applied to identify risks to the integrity of the most 

important process e.g. Financial Management, Tendering Recruitment & 

promotion and Dismissal & Discipline. 

- New Human Resources Management Strategies must be exercised which link 

ethical performance with entry and advancement and ethical underperformance 

with disciplinary process, merit based promotion and recruitment and anti-

discrimination protection. 

- Training and development in the context and rationale of Ethics Codes, the 

application of  ethical management principles, the proper use of official powers 

and requirements of professional responsibility and effective external and internal 

complaint and redress procedures. 

- The public servants need to build up skills for public service to apply ethical 

decision making models in solving ethical dilemma they face.  

(Recommended by Transparency International too) 

Conclusion 

The code of conduct for government officials represents the standard of ethics and 

integrity in the government service sectors. The implementation of conduct will work 

as the footstep for the overall national development with the creation of fair society. It 

is essential to maintain high moral standard in service delivery. Many countries in the 

world have their own civil service code of ethics and conduct. Sample Code of Ethics 



 256  
 

of Civil Servants, International Code of Conduct for Public Officials, 1997, The Seven 

Principles of Public Life, United Nation Convention against Corruption, 2003 are the 

major international documents for the public officials code of conduct. The rule of law, 

independence, balance of public interests, transparency, morality and integrity, 

responsibility, objectivity, selflessness, public service, efficiency and effectiveness and 

fairness are the major principles covered in those documents. The Civil Service Act, 

2049 of Nepal and other legal provisions regulating conduct of civil servants are based 

on those principles, but not stated all clearly. Integrated code of conduct for all public 

servants will be more effective, standard and compatible. And the effective 

implementation of code of conduct must be one of a key factor for the assurance of fair, 

competent, impartial, transparent, free from corruption, accountable, participatory 

public administration and good governance guaranteed in the Constitution.   
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कमर्चारी  समायोजनका  अवसर  र  चनुौती 
- िदपेन्ि कुमार दास 

 

िवषय ूवेशः 

२०७२ साल असोज ०३ गते जारी भएको नेपालको संिवधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतािन्ऽक 

गणतन्ऽ नेपालको मूल संरचना संघ, ूदेश र ःथानीय तह गरी तीन तहको राज्यको संरचना हनेु उल्लेख  

छ । सो अनसुारको व्यवःथा कायार्न्वयनका लािग तीनै तहमा ूभावकारी कायर्कारी िनकायह को स ालन 

गनुर्पन भयो । संघको संरचना लगभग िबयाशील अवःथामै िथयो । नेपालको सन्दभर्मा ूदेशको संरचना 
िवशु  नयाँ भएकोले यसको संरचना िनमार्ण तथा स ालन सरकारको लािग अहम ् िजम्मेवारी िथयो भने 

ःथानीय तहको अभ्यास पिहले पिन भएकोले पनुर्जागतृ गनुर्पन िथयो । तीनै तहको संरचना िनमार्ण तथा 
स ालनका महत्वपूणर् तत्व कमर्चारी व्यवःथापन िथयो । कमर्चारी व्यवःथापनका लािग नेपालको 
संिवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजमको व्यवःथािपका संसदले िमित २०७४।०६।२९ मा  
“कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४” बनाई संघ, ूदेश र ःथानीय तहका लािग कमर्चारी व्यवःथापन   

थाल्यो । तर िमित २०७५।०८।२३ मा संिवधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोिजम कमर्चारी 
समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याईयो र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गिरयो । पूनः िमित 

२०७५।११।१० मा अध्यादेश खारेज गरी नेपाल संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम 

कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गिरयो र िमित २०७५।१२।१४ मा सो ऐनअनु प संघीय मािमला 
तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले जम्मा एक लाख एक ीस कमर्चारी समायोजन गरेको घोषणा  
गय 455 । सरकारले संिवधान अनसुार संघ अन्तगर्त नै रहने मध्ये गहृ मन्ऽालय मातहतका 
िनकायह मा ४३५४ अथर्मन्ऽालय मातहत ३८६८ र स ार मन्ऽालय अन्तगर्त ५८५६  दरबन्दी कायम 

गय  । त्यसैगरी ूदेश मन्ऽालयका सिचव र ःथानीय तहका ूमखु ूशासकीय अिधकृतह  कुल ८२३ 

दरबन्दी केन्ि सरकार मातहत कायम गिरयो ।456 समायोजन गिरएपिन ःथानीय तहह मा ठूलो संख्यामा 
पद िरक्त रहन गयो । ूदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ नसकेको अवःथामा ःथानीय तहह ले संघीय 

मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय माफर् त पठाएको मागको आधारमा लोकसेवा आयोगले पदपूितर् गनर् 
सक्न े व्यवःथा कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा रहेको हुँदा सोही बमोिजम कमर्चारी 
पदपूितर्का आवँयक ूिबयाको थालनी भयो । यता ूदेश सरकारह ले कायर्िविध बनाई समायोजन भई 

                                                            
455 संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको िमित २०७५।१२।१४ को ूसे िव ि   
456 https://www.onlinekhabar.com/2019/03/753641 
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आएका कमर्चारीह लाई मन्ऽालय वा कायार्लयको ःवीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनसुार 

कमर्चारी व्यवःथापन गनर् थाल्यो । समायोजन ूिबयाको अविधभर तथा पिछसम्म पिन अत्यािधक  

संख्यामा गनुासाह  आइरहे र सनुवुाई समेत भइर ो । तथािप कमर्चारी समायोजन िववादरिहत चािहँ हनु 

सकेन । 

        

 कमर्चारी समायोजनको अवधारणा र आवँयकता 

नेपालको संिवधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको ूशासन स ालन गनर् 
संघीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनसुार अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्ने र त्यःता 
सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हनेु व्यवःथा रहेको छ । सोही धाराको 
उपधारा (३) मा “ूदेश मिन्ऽपिरषद, गाउँ कायर्पािलका र नगर कायर्पािलकाले आफ्नो ूशासन स ालन गनर् 
आवँयकता अनसुार कानून बमोिजम सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् सक्नेछन”् भिनएको छ । 

साथै संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा ूदेश र ःथानीय तहमा आवँयक सेवा ूवाह गनर् 
नेपाल सरकारले आवँयक व्यवःथा गन र उपधारा (२) मा उपदफा (१) बमोिजमको व्यवःथा गदार् संिवधान 

ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम 

संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन गरी सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउन सिकने छ । नेपालमा 
संिवधानको सोही मागर्दशर्न तथा कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को अिधनमा रही कमर्चारी 
समायोजनको अवधारणा तैयार भएको हो । सोही अवधारणा बमोिजम सरकारी सेवा र अन्य457 सेवाका 
कमर्चारीलाई संिवधान अनु पको संघ, ूदेश र ःथानीय तहको संरचनामा सेवामा समायोजन गनर् अित 

आवँयक रहेको हुँदा सोहीअनु प कमर्चारी समायोजनको अवधारणा ल्याइएको हो । यित धेरै संख्यामा 
कमर्चारीको समायोजनले अिःथरता उत्प  हनुसक्ने तथा कमर्चारीको मनोिव ानमा नकारात्मक ूभाव पनर् 
सक्न ेपवुार्नमुान हुँदाहुँदै पिन संवैधािनक व्यवःथा र आवँयकताको आधारमा कमर्चारी समायोजन नभई 

नहनेु अवःथा िथयो । तसथर् संिवधानतः कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवःथा अनु प एवं 

ूाथिमकता तथा कमर्चारीले िनवेदनमा चाएको तहमा कमर्चारीह  तीनवटै तहमा समायोजन भएका  
छन ्।  

                                                            
457 अन्य सेवाका कमर्चारी भ ाले सािवकका ःथानीय िनकायबाट ःथायी िनयिुक्त पाई कमर्चारी 
समायोजन अध्यादेश, २०७५ ूारम्भ हुँदाका बखत ःथानीय तहमा कायर्रत कमर्चारी वा ूदेश 
वा ःथानीय तहमा सेवा हःतान्तरण भएका सिमित, आयोग, ूित ान वा यःतै ूकृितका 
स िठत संःथाका कमर्चारी सम्झन ुपछर् । कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २ (क) 
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कमर्चारी समायोजनको के्षऽ र आधार 

नेपालको संिवधानको धारा ३०२ मा ूदेश र ःथानीय तहमा आवँयक सेवा ूवाह गनर् नेपाल सरकारले 

आवँयक व्यवःथा गनर् सक्ने साथै यस बमोिजमको व्यवःथा गदार् संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी 
सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीलाई कानून अनसुार नेपाल सरकारले तीनवटै तहः संघ, ूदेश र 

ःथानीय तहमा समायोजन गरी सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउन सिकने व्यवःथा बमोिजम नेपाल 

व्यवःथािपका संसद सेवाको सामान्य ूशासन समूहका कमर्चारीलाई ूदेश िनजामती सेवाको ूशासन सेवा, 
सामान्य ूशासन समूह वा ःथानीय सेवाको ूशासन सेवा, सामान्य ूशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका 
कमर्चारीलाई िमल्दो समूहमा समायोजन गन व्यवःथा कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ (११) 

मा भएअनसुार ूिबया पूरा गिर समायोजन गिरयो । उपरोक्त सेवा बाहेकका िनजामती सेवाह ः न्याय सेवा, 
पररा  सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा लगायतका सेवाह मा समायोजन गिरएन, ती सेवाह  एिककृत नै 

रहने िनि त गिरयो ।  

कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा संघको पदमा समायोजन गदार् िनवेदनमा उिल्लिखत 

ूाथिमकताबम बमोिजम बमशः कमर्चारी कायर्रत पदको ज्ये ता, कायर्रत पद भन्दा तल्लो ौेणी वा 
तहको पदको ज्ये ता तथा उमेरको ज्ये तालाई आधार मािनने व्यवःथा गिरएको छ ।  

त्यसैगरी ूदेश वा ःथानीय तहको पदमा समायोजन गदार् कमर्चारीको िनवेदनमा उिल्लिखत 

ूाथिमकताबम बमोिजम बमशः कायर्रत पदको ज्ये ता, कायर्रत पद भन्दा तल्लो ौेणी वा तहको पदको 
ज्ये ता, कमर्चारी हाल कायर्रत रहेको ूदेश वा ःथानीय तह, हालको ःथायी बसोबासको ठेगाना, 
नागिरकताको ूमाणपऽमा उिल्लिखत ठेगाना र उमेरको ज्ये ताको आधारमा समायोजन गिरने व्यवःथा  
छ ।  

ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा कमर्चारी समायोजन गदार् राजपऽ अनंिकत कमर्चारीको हकमा  

सम्भव भएसम्म पित प ीलाई एकै िजल्लामा पन गरी समायोजन गिरने व्यवःथा समेत रहेको छ । त्यसैगरी 
ूचिलत कानूनले िनधार्रण गरेको कडा रोग लागकेो वा गम्भीर शारीिरक अशक्तता भएको भनी नेपाल 

सरकारले गठन गरेको मेिडकल बोडर्ले ूमािणत गरेका कमर्चारीलाई दफा १७ बमोिजमको िनदशन तथा 
समन्वय सिमितको िसफािरसमा सेवा स ालन गन िनकायले उपयकु्त ठहर ् याए  बमोिजम समायोजन गिरने 

व्यवःथा रहेको छ ।  
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समायोजन हनु सूचना ूकाशन भएको िमितले एक वषर्िभऽ अिनवायर् अवकाश हनेु अवःथा भएका 
सरकारी सेवाका कमर्चारीलाई ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा समायोजन नगिरने व्यवःथा छ । त्यसैगरी 
ूदेश वा ःथानीय तहमा स ठन संरचना सिहत कायर्िजम्मेवारी हःतान्तरण भएका िनकाय वा कायार्लयका 
कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा समायोजन गनर् बाधा परेको मािनने छैन ।  

कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ (७) मा स को सेवाको पदमा समायोजन भएका र 

समायोजन हुँदाका बखत स को कायार्लय वा पदमा बहाल रहेका कमर्चारीले िनजको सेवा, शतर् सम्बन्धी 
कानून बमोिजम पदःथापन वा स वा नभएसम्मको लािग आफु बहाल रहेको कायार्लयमा कामकाज 

गनुर्पनछ । स को सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत ूदेश वा ःथानीय तहमा 
खिटएका कमर्चारीको हकमा स को कुनै कायार्लय तोकी कामकाज गनर् लगाइने व्यवःथा छ ।  

 

कमर्चारी खटाउन,े पदिरक्त तथा पदपूितर् सम्बन्धी  व्यवःथा 

संिवधानले पिरकल्पना गरेको संघीयताको सफल कायार्न्वयनका लािग रा सेवक कमर्चारीह को 
समायोजन गनुर्पन महत्वपूणर् चनुौती रहेको सन्दभर्मा नेपाल सरकारले समायोजनको जिटल कायर्लाई 

ूािविधक र ूशासिनक दवैु ि कोणले केही हदसम्म समायोजन कायर् सफल भएको छ । तर समायोजन 

पिछको कायार्न्वयन ूिबयाको कमर्चारी खटनपटन, आवँयकता अनसुारको कमर्चारीको अभाव र नया ँ
भनार् ूिबया गनुर्पूवर् थप ऐन कानूनह  िनमार्ण गनुर्पन जिटलताले कमर्चारी समायोजन प ातको 
कायार्न्वयनको पक्षमा िवशेष ध्यान िदनपुन तथा संघ, ूदेश र ःथानीय सरकारबीचको सहकायर् र 

समन्वयकारी भिूमकाले अन्यौलता हटाउन तथा न्द व्यवःथापन गनर् म त पगु्ने छ । कमर्चारी 
खटाउनका लािग ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा ःवीकृत भएको दरबन्दी पूितर् हनु नसकी िरक्त रहेको 
पदमा पलु दरबन्दीमा कायम भएका सम्बिन्धत सेवा, समूहका कमर्चारीमध्येबाट िनज बहाल रहेको पदसँग 

िमल्दो तहको पदमा बढीमा तीन वषर्को लािग ूदेश सरकार माफर् त कामकाज गनर् खटाउने व्यवःथा रहेको 
छ ।458 कमर्चारी खटाउँदा राजपऽांिकत ूथम ौेणी वा एघार  तह वा सो भन्दा मािथको कमर्चारीलाई 

नेपाल सरकारले र अन्य कमर्चारीलाई सेवा स ालन गन िनकायले खटाउने छ । ूदेश वा ःथानीय तको 
सेवामा खिटएका कमर्चारीलाई ूदेश सरकारले ूदेश िभऽको िनजको सेवा, समूह, उपसमूह र तह िमल्दो 
िरक्त पदमा एक िनकायबाट अक  िनकायमा खटाउन सक्न ेतथा त्यसरी खिटएका कमर्चारी आफु त्यःतो 
तहमा कायर्रत रहँदा सम्म खिटएकै तहूित उ रदायी हनेु व्यवःथा छ । यसरी खिटएका कमर्चारी ूदेश वा 
ःथानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हनु योग्य हनेुछ । ःथानीय सरकार स ालन ऐन २०७४ को दफा ८४ 

                                                            
458 कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ (१) 
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को उपदफा (३) मा ूमखु ूशासकीय अिधकृतको िनयिुक्त कानून बमोिजम हनेु व्यवःथा छ । तर सो 
बमोिजमको कानून नबनेसम्मका लािग नेपाल सरकारले िजल्ला समन्वय अिधकारी र गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाको ूमखु ूशासकीय अिधकृतको पदमा िनजामती सेवाको कुनै अिधकृत कमर्चारी खटाउने 

व्यवःथा बमोिजम हालसम्म कमर्चारीको व्यवःथापन हुँदै आएको छ ।  

पदिरक्तका सम्बन्धमा कुनै कमर्चारीले राजीनामा िदएमा, िनज संघको सेवाको पदमा स वा वा बढुवा 
भएमा, िनज सम्बिन्धत ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा वा िनजको मतृ्य ुभएमा पद िरक्त हनेु  

छ । 459  

त्यसैगरी ूदेश वा ःथानीय तहको सेवाका लािग कायम गिरएको दरबन्दीमा समायोजन गदार् समेत त्यःतो 
दरबन्दी पूितर् हनु नसकेमा सम्बिन्धत ूदेश वा ःथानीय तहले ूदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूितर्को लािग 

अनरुोध गरी पठाउन ु पन व्यवःथा छ ।460 कमर्चारी समायोजनको कायर् सम्प  भएपिछ संिवधानको 
अनसूुिचमा उिल्लिखत अिधकारको सूची, कायर् ूकृित र कायर्बोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले स  

अन्तगर्तका िनकायह ले स ठन संरचना र दरबन्दी पनुरावलोकन गन छ ।461  

 

दरबन्दी सम्बन्धी  व्यवःथा र कमर्चारी समायोजन 

संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले िमित २०७६।०६।१० मा ूसे िव ि  जारी गरी 
कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम कमर्चारी समायोजनको कायर् सम्प  भइसकेको र सो सम्बन्धी 
गनुासो सनुवुाइका कायर् समेत अिन्तम चरणमा पगेुको र ूदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नसकेको 
अवःथामा ःथानीय तहह ले यस मन्ऽालय माफर् त पठाएको मागको आधारमा लोकसेवा आयोगले पदपिुतर् 
गनर् सक्न े व्यवःथा ऐनको दफा १२ बमोिजम िविभ  ५५५ ःथानीय तहबाट किरब १४,६६२ िरक्त 

पदह मा पदपूितर्का लािग माग भई आएको र ती मागह  एकीकृत गरी पदपूितर् गन ूयोजनाथर् लोकसेवा 
आयोगमा पठाईसकेको जनाइएको िथयो । कमर्चारी समायोजन गरेप ात आवँयक दरबन्दी कायम गद 

पदपूितर् गन योजना बमोिजम कमर्चारी समायोजन गन पिहलो चरणको व्यवःथा अनु प तथा कमर्चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजमको संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण सिमितले नेपालको संिवधानमा 
उल्लेिखत एकल तथा साझा अिधकार सूची, नेपाल सरकारको मिन्ऽपिरषदबाट ःवीकृत कायर्िवःतिृतकरण 

                                                            
459 कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ (७) 
460 कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (१) 
461 कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ (११) 
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तथा नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४ लाई आधार मानेर तीनै तहको गरी जम्मा १ लाख 

३७ हजार ६ सय २२ दरबन्दी कायम गिरयो । जसमा ४८,६०६ (३५.३२ ूितशत), संघमा, ूदेशमा 
२२,२९७ (१६.२० ूितशत) तथा ःथानीय तहमा ६६,७१९ (४८.४८ ूितशत) दरबन्दी  ःवीकृत भएको  
िथयो ।  

यसरी ःवीकृत दरबन्दी अनसुारको िनजामती सेवामा कायर्रत कमर्चारीमध्ये समायोजन हुँदा देहाय 

बमोिजमको अवःथा देिखयो । 

तह संघ  ूदेश  ःथानीय जम्मा 

ःवीकृत दरबन्दी ४८,६०६ २२,२९७ ६६,७१९ १,३७,६२२ 

समायोजन गिरएको 
सँख्या 

३९,५३३ १३,७९० ४६,२४९ ९९,५७२ 

समायोजन ूितशत ३९.७० १३.८५ ४६.४५ १०० 

अपगु कमर्चारी  ९,०७३ ८,५०७ २०,४७० ३८,०५० 

 

 

समायोजन भएका कमर्चारीह को सेवाका शतर् र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डः  

कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ ले सेवाका शतर् र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धमा ूदेश 

वा ःथानीय तहले ूदेश वा ःथानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवःथा गनुर्पन 

व्यवःथा गरेको छः  
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- ूदेश िनजामती सेवा तथा ःथानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कमर्चारी छनौट, भनार्, िनयिुक्त, 

स वा, बढुवा, आचरण र िवभागीय सजायका िवषयमा संघीय िनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका 
आधारभतू िस ान्त र मान्यतालाई आधारको पमा िलने, 

- ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवाको पदमा ूदेश लोकसेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त हनेु 

व्यवःथा गन,  

- ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कमर्चारी अवकास नभएसम्म त्यसरी 
समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी स ठन संरचना तथा दरबन्दी ःवीकृत गन 

- ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कमर्चारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी 
समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी स ठन संरचना तथा दरबन्दी ःवीकृत गन, 

- समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोिजम खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहनेु कुरा 
सिुनि त गन, 

- ूदेशको सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदेश र अन्तगर्तका कायार्लयमा 
सम्बिन्धत सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनेु कुरा सिुनि त गन, 

- ःथानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीह  सम्बिन्धत ूदेशमा रहेका ःथानीय तहमा 
कानून बमोिजम स वा हनु सक्न ेव्यवःथा गन, 

- यस ऐन बमोिजम ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई अन्तर सेवा 
ूितःपधार्माफर् त ूदेश वा ःथानीय तहको सेवाको पदमा पदो तीको अवसर ूदान गन, 

- दफा ९ बमोिजम खिटएको कमर्चारी सम्बिन्धत ूदेश र ःथानीय सेवाको पदमा बढुवाको लािग 

सम्भाव्य उम्मेदवार हनेु कुरा सिुनि त गन, 

- दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोिजम िनयकु्त भएको कमर्चारीको हकमा योगदानमा 
आधािरत सेवा िनवृ  सिुवधा िदने व्यवःथा गन। 

समायोजन भएका कमर्चारीह लाई बढुवा तथा मडेदरमा विृ  लगायतका आकषर्क आिथर्क तथा पदीय 

उ ितको प्याकेज ल्याई लाभािन्वत बनाउन ूयास गरेबमोिजम तल तािलकामा उल्लेख छः  
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ूदेश तथा ःथानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चारीह को आिथर्क वषर् २०७५।०७६ को तलबमान 462 

ब. सं. तह शु  तलब ःकेल मडे संख्या  मडे दर जम्मा 

१ सहायक चौथो २२,१७० १० ७३९ २९,५६० 

२ सहायक पाँचौ २३,५०० १० ७८३ ३१,३३० 

३ अिधकृत छैठौ ३०,५०० ८ १०१७ ३८,६३६ 

४ अिधकृत सातौ ३२,०९० ८ १०७० ४०,६५० 

५ अिधकृत आठौ ३४,२२० ७ ११४१ ४२,२०७ 

६ अिधकृत नव  ३६,९३० ७ १२३१ ४५,५४७ 

७ अिधकृत दश  ४०,१५० ७ १३३८ ४९,५१६ 

८ अिधकृत एघार  ४२,८८० ५ १४२९ ५०,०२५ 

 

कमर्चारी समायोजनले िनमार्ण गरेका अवसरह ः 

ूशासिनक पूनर्संरचनाका सम्बन्धमा भएका िविभ  अध्ययन ूितवेदनह  संकलन र अध्ययन गरी 
त्यसलाई संघीय ढाँचामा लागू गनर् ूःततु गिरएको एकीकृत खाकाको मूतर् कानूनी ःव प कमर्चारी 
समायोजन ऐन रहेको छ । संघ, ूदेश र ःथानीय तहको कायर् िजम्मेवारी अनसुार संघीय मन्ऽालय, िवभाग र 

                                                            
462 संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको िमित २०७६।०४।२०, च.नं. १०३ को सबै 
ःथानीय तहलाई पऽानसुार,  
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अन्य िनकायको संख्या, संरचना र दरबन्दीको खाका बमोिजम वतर्मान समयमा कायर्रत कमर्चारीह को 
तीनैतहमा समायोजन गिरयो । उक्त समायोजनले भने कमर्चारीको आवँयकतालाई आिंशक पमा माऽ 

पूितर् गय  । समायोजन भएका कमर्चारीह लाई लाभािन्वत बनाउन िविभ  कानूनी व्यवःथाह  समेत 

गिरयो । समायोजन भएर जाने िनकायह ले पिन कमर्चारीलाई आकिषर्त गनर् न्यानो अिभवादन सिहतका 
भौितक तथा आिथर्क सेवासिुवधाह को योजनाह  बनाउँदै लिगयो । पिरणामतः कमर्चारी समायोजन गन 

संघीय सरकार तथा समायोजन भएर जाने ूदेश र ःथानीय सरकारका योजनाह ले कमर्चारीह लाई िविभ  

अवसरह  समेत ूदान गय  ।  

ूशासिनक संरचना तथा प ितलाई सामियक सधुार गनर् आवँयक रहेको सन्दभर्मा संिवधानको भावना 
अनसुार सरकारी सेवामा रहेका अिधकाशं कमर्चारीलाई ूदेश तथा ःथानीय तहमा समायोजन पदःथापना 
गिरयो । ःथानीय तहबाट अिधकतम संख्यामा कमर्चारीको माग रहेको र संघ तथा ूदेशमा पिन कमर्चारीको 
अभाव हुँदा समायोजन प ात ऐितहािसक पमा कमर्चारी भनार् ूिबया हनेु िनि त रहेको छ । 

ूितःपधार्त्मक ूिबयामा सहभागी भई हजारौ नेपाली नागिरकको लािग रोजगारी ूा  गन अवसर ूा  हनेु  

छ । 

संिवधानका िविभ  अनसूुचीह मा व्यवःथा गिरएका तीन तहका सरकारका अिधकार सूचीह का आधारमा 
तीन तहको िनजामती सेवाको गठन गन, ूत्येक तहका िनजामती सेवाका आधारभतू मूल्यमान्यता, आदशर्, 
िवशेषता, व्यवःथापन िविध र स ालन िविध िनधार्रण गन, तीन तहका िनजामती सेवाह  बीचको 
अन्तरसम्बन्ध पिरभािषत तथा ःथािपत गनर्, वतर्मान िनजामती सेवाको जनशिक्त र क्षमताको अिधकतम 

ूयोग तथा तीनै तहका िनजामती सेवाबीच आधारभतू समानता कायम गनार्ले संघीय व्यवःथालाई बिलयो 
पानर् मदत परु ् याउँछ । 

सरकारी सेवामा ौेणीगत पमा कायर्रत कमर्चारीलाई ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन गदार् 
कमर्चारीको सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताका आधारमा देहाय बमोिजम तह िमलान तथा मडे (तलब विृ ) 

कायम हनेु गरी समायोजन गन व्यवःथा गिरयो । 463 

                                                            
463 कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) मा  व्यवःथा  भए  बमोिजम 
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हालको ौेणी सेवा अविध र शैिक्षक योग्यता समायोजन हनेु तह समायोजन हुँदा कायम 

हनेु मडे 

राजपऽ अनि त ि तीय  पाँच वषर् भन्दा कम सेवा अविध सहायकःतर चौथौ 
तह 

खाईपाई आएकोमा 
दईु मडे थप  

पाँच वषर् वा पाचँ वषर् भन्दा बढी 
सेवा अविध 

सहायकःतर पाँचौ - 

राजपऽ अनि त ूथम पाँच वषर् भन्दा कम सेवा अविध  सहायकःतर पाँचौ  
तह 

खाईपाई आएकोमा 
दईु मडे थप  

पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा 
अविध पूरा गरेको र राजपऽ 

अनि त ूथम ौेणी मा सेवा ूवेश 

गदार्को बखत तोिकएको न्यनुतम 

शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको ।  

अिधकृतःतर छैठौ   

राजपऽाि त ततृीय पाँच वषर् भन्दा कम सेवा अविध अिधकृतःतर सात  

तह 

खाईपाई आएकोमा 
दईु मडे थप  

पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा अिधकृतःतर आठ  - 
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अविध 

राजपऽाि त ि तीय पाँच वषर् भन्दा कम सेवा अविध अिधकृतःतर नव  खाईपाई आएकोमा 
दईु मडे थप  

 पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा 
अविध 

अिधकृतःतर दश  - 

राजपऽाि त ूथम - अिधकृतःतर एघार  खाईपाई आएकोमा 
दईु मडे थप  

 

कमर्चारी समायोजनका चनुौतीह  

स , ूदेश र ःथानीय तीनै तहका कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी कानूनह  अिवलम्ब बनाई स ठन 

संरचना, अन्तर तह ूशासिनक सम्बन्ध, सेवा, समूह तथा उपसमहु, स वा तथा बढुवा अनमुानयोग्य, 

कमर्चारी विृतिवकास र सेवाका शतर् तथा सिुवधा िनधार्रण गरी तीनवटै तहमा ूभावकारी सेवा ूवाहको 
ूबन्ध िमलाउने कानूनी व्यवःथाको ःथापना गरी कमर्चारी समायोजन गिरयो । वाःतवमा ियनै 

कुराह लाई िवशेष ूाथिमकताका साथ ध्यान िदइए तापिन कमर्चारी समायोजनले िविभ  चनुौतीह  

िनम्त्याएको महससु भएको छ । बोिझलो र भ ा स ठन संरचना िनमार्ण नगन र साधारण खचर्मा अिधक 

विृ  गन पिरपाटीलाई अन्त्य गन, कायर् िवःततृीकरणका आधारमा स , ूदेश र ःथानीय तहको स ठन 

संरचना र कमर्चारी दरबन्दी एिकन गन, स ठन संरचना र दरबन्दी िनधार्रण गदार् सम्भव भएसम्म हाल 

भएकै पूवार्धार र कमर्चारीको अिधकतम कायर्कुशलता र िमतव्ययीता कायम गरी अितिरक्त िव ीय भार 

कम गन िस ान्तमा आधािरत कमर्चारी समायोजन र व्यवःथापन गन भिनए तापिन समायोजन ूिबयामा 
िविभ  कमीकमजोरीह  देिखएका छन ्।  
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कमर्चारी समायोजन पवुर्, संगठन तथा दरबन्दी सवक्षणमा ःथानीय तहलाई संलग्न नगराई दरबन्दी तय 

गनुर् तथा ःथानीय तहमा समायोजनको िवषयमा पयार्  छलफल नगरी कमर्चारी समायोजन गदार् ःथानीय 

तहबाट कमर्चारीह लाई हािजरी नगराई िफतार् पठाउन ु तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकायर्मा 
देिखएका कमजोरीह  उजागर गरेका छन ्। कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २६ मा समायोजन 

गनर् बाधा नपन लगायतको सेवा समहु पिरवतर्न सम्बन्धी अन्य दफाह मा व्यवःथा भएतापिन केही सेवा, 
समूह तथा उपसमूहह  पिरवतर्न गरी समायोजन गिरन,ु कुनै कमर्चारीले आफुले उतीणर् गरेको पदमा 
समायोजन नभई अक सेवा, समूहमा समायोजन हनु,ु िविवध सेवाको कमर्चारीलाई ूशासन, िशक्षा एवं राजःव 

समूहमा समेत समायोजन गदार् नेपालको संिवधानको धारा २४३ बमोिजम लोकसेवा आयोगको परामशर् 
समेत िलएको देिखदैन ।  

कमर्चारी समायोजन गदार् िवगतका िवकृित तथा िवसंगितको अन्त्यका लािग सावर्जिनक ूशासनलाई 

जित महत्व िदनपुन हो, त्यित ध्यान िदइएन । देशमा पिरवतर्नसँगै सावर्जिनक ूशासनको समम ढाँचालाई 

आम पान्तरणमा लैजान ुसरकारको दाियत्व िथयो । सावर्जिनक सेवाका कमर्चारीह लाई सशुासनमा 
िहडाउने दाियत्व, पेशागत नैितकता तथा सावर्जिनक सेवा स ालनको िजम्मा सम्बिन्धत मन्ऽालयको  
िथयो । तीन तहका राज्य ूणालीको व्यवःथा हुँदाहुँदै संघीयता कायार्न्वयनमा सावर्जिनक सेवाका संगठन 

िवःतार तथा तीनै तहका कमर्चारीह को समायोजन गन सवालमा केन्ि हावी भयो । िजल्ला तहसम्ममा 
केन्िका कायार्लयह  रािखयो र कमर्चारी समायोजन गरी पठाइयो ।  

संघीय िनजामती सेवा ऐन, ूादेिशक िनजामती सेवा ऐन तथा ःथानीय सेवा ऐन जारी गनुर्का साथै सातवटै 

ूदेशमा ूदेश लोक सेवा आयोगको गठन कायर् सम्प  गरी कमर्चारी पदपूितर् तथा व्यवःथापनको उिचत 

व्यवःथा भएमाऽ कमर्चारी समायोजनको ूिबया थाल्नपुन भएतापिन पिहले समायोजनको कायर् नै सम्प  

गिरएको छ । पिरणाम ःव प कानून िनमार्ण ूिबया ओझेलमा परेको छ भने ूदेश लोकसेवा आयोगको 
गठन, कायार्न्वयन पिन अिनि त बनेको छ । सेवा, शतर्को िवषयमा ःप  काननुी व्यवःथा नहदैु 

कमर्चारीह  ि धामा पनुर् ःवभािवक भयो । समायोजन भएर गएका कमर्चारी हालसम्म पिन सेवा सिुवधा र 

शतर्का िवषयमा कानून नआउँदा विृत िवकासका िवषयमा अन्यौलता रहेको छ । यसले संघमा भएको  
स वा बढुवा लगायतका विृतिवकास ूणालीकै अनसुरण गरी ूदेशले कानून िनमार्ण गन िवषयमा शंका 
यथावत छ ।  

संघ र ःथानीय तहको अभ्यास यसपूवर् भएतापिन संघीय संरचनामा गएपिछ संघ, ूदेश र ःथानीय तह 

समेतको सरकारको अभ्यासको ूारिम्भक चरण हो । ूादेिशक संरचना िबल्कुलै नयाँ भएको र ःथानीय 

सरकार पिहले भन्दा बढी शिक्तशाली र थप िजम्मेवारी पाएको अवःथा छ । तर संघबाहेकका दवैु 

सरकारसँग िवगतको कायर् अनभुव छैन । वाःतवमा भ े हो भने राजनीितक संःकारको उपयकु्त िवकास 
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भइसकेको छैन । कमर्चारीलाई कानूनी दायरा बािहर गई काम गनर् दबाव निदन ुर कमर्चारीले पिन काममा 
इमान्दािरता देखाउन ुआवँयक हनु्छ ।  

तीनै तहमा ःथायी सरकारी संयन्ऽ कमर्चारी समायोजनलाई सामािजक तथा ूाकृितक न्यायका ि ले 

िमलाउन ु र पदीय मयार्दा र पदसोपानलाई सम्मान गनुर् पदर्छ । यो िवषयमा सरकारका सम्बिन्धत 

पदािधकारीह  सम्वेदनशील र िजम्मेवार हनु आवँयक छ ।   

एकातफर्  कमर्चारी समायोजन गरी ूदेश र ःथानीय तहमा पठाउने बम जारी रहेकै अवःथामा ःथानीय 

तहह को माग अनसुार लोक सेवा आयोगले िव ापन गरी लगभग ९ हजार कमर्चारीको ःथानीय तहमा 
पदपूितर् गय  । ूत्येक ःथानीय तहले माग गरेको कमर्चारी संख्या तथा उक्त ःथानीय तहह मा समायोिजत 

कमर्चारीको संख्याको फरकको गणना गरी माऽ िव ापन गरी कमर्चारी पदपूितर् गदार् कमर्चारीको 
पदःथापनमा दोहोरोपना आउने संभावना अित न्यून हनेु िथयो । तर गहृकायर् नै नगरी पदपूितर्का लािग 

िव ापन गरी ूिबया गनार्ले जिटलता ल्याएको अवःथा छ ।   

 

समायोजन िववाद िन पणका उपायह  

कमर्चारी समायोजन ूिबयाले कमर्चारीतन्ऽमा उथलपथुल ल्याउने िनि त हुँदाहुँदै पिन त्यसकारण आउने 

िववादको समाधानका लािग सरकारको पूवर्तयारी आवँयक भएपिन त्यसतफर्  ध्यान िदइएन । समायोजन 

प ात समायोजन भएको ूदेश तथा ःथानीय तहसँग छलफल गरी कमर्चारीलाई हािजर गराउने िवषयमा 
आवँयक िनणर्य िलनपुन देिखन्छ । वतर्मान िनजामती सेवा ऐन अनसुार िनयिुक्त भएका कमर्चारीह लाई 

हाल व्यवःथा रहेको सेवा, शतर् एव विृ  िवकास सम्बन्धी ूावधान बमोिजमक तथा थप अनकुुल बनाउनपुन 

देिखन्छ । कमर्चारीको दरबन्दी यथाशीय तय गन र नयाँ कानून िनमार्ण गरी सो बमोिजम पदपूितर् गरी 
समःयाको िनकासमा ूत्येक तहका सरकारले समन्वयकारी भिुमका खेल्नपुछर् । कमर्चारीको सेवा समूह 

पिरवतर्न गदार् लोकसेवा आयोगको सझुाव िलएर माऽ गन, एक तहको सरकारबाट अक  तहमा जान 

चाहनेह ले औिचत्य पिु  गनर् सकेमा दवैु तहका सरकारले समन्वय गरी सहज गिरिदने हनुपुछर् । 

अन्तरसेवा ूितःपधार्को व्यवःथा गरी ःवेच्छा अनसुारको सेवामा ूवेश गनर् बाटो खोलेमा 
कमर्चारीको थप योगदान ूा  गनर् सिकनेछ । त्यसैगरी संिवधानमा उल्लेख भएको अिधकार सूिचमा 
आधािरत रहेर संगठन तथा कमर्चारी दरबन्दी तय गन साथै संघ, ूदेश एवं ःथानीय तहको िरक्त दरबन्दीको  
यथाशीय पदपूितर् गनगरी अगािड बढ्न ु अपिरहायर् देिखन्छ । तीन तहमा कमर्चारी समायोजन र 

खटनपटनमा कुनै समःया नहनेु गरी सबैलाई आत्मसम्मान साथ िजम्मा िदएमा तथा सेवासमूहका आधारमा 
पक्षपात नगरी ूिबया सम्प  गरेमा कमर्चारी समायोजनको अिन्तम चरण पिन सफल हनेु िनि त हनेु छ ।  
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िनंकषर् 

सरकारले कुनै पिन सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा गरी सो 
सेवालाई रा  िहत र संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽूित ूितब , राजनीितक पमा तटःथ, सक्षम, 
सु ढ, सेवामलुक, उ रदायी र व्यावसािथक बनाउँदै सशुासनमखुी संयन्ऽको पमा िवकास गनर् 
आवँयक कानूनको व्यवःथा गरेको हनु्छ । कमर्चारीले िनवार्ह गनुर्पन कतर्व्य संगसंगै 
कमर्चारीको सिुवधा र अिधकारको पिन कानूनमा व्यवःथा गरेको हनुपुछर् । कमर्चारी कतर्व्यिन  
हनुपुदर्छ र उनीह को मनोबल उच्च रहनपुदर्छ । यसका लािग सरकारले पिन अिभभाकत्वको 
भिूमका िनवार्ह गनुर्पदर्छ । कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन हनेु कमर्चारीह को 
मडे थप बाहेक अन्य उल्लेखिनय सेवासिुवधाको व्यवःथा गरेको छैन । संघीय मािमला तथा 
ूशासन मन्ऽालयले समायोजन ूिबयाको चरणमा जारी गरेका िविभ  सूचना र ूसे िव ि ले 
पिन कमर्चारीको मनोबल उठाउने िवषयह को सम्बोधन नगरेको अवःथा छ ।  

संघीयताको पिरकल्पना सिहत जारी भएको नेपालको संिवधानले तीनैतहको सरकारमा कमर्चारी 
व्यवःथापनको अिभभारा पिन थिपएको िथयो । समायोजनका समयमा कायर्रत तथा सोही वषर् िनयकु्त भएका 
कमर्चारीह  सिहतको संख्यालाई आवँयक कमर्चारीको अनपुातमा िवभाजन गरी संघ, ूदेश र ःथानीय 

तहमा समायोजन गिरयो । आवँयक थप कमर्चारीह को पदपूितर्का लािग कमर्चारी समायोजन ऐन, 

२०७५ मा व्यवःथा भएबमोिजम संख्या माग गरी यथाशीय पदपूितर् गन ूिबया थािलयो । नेपालको 
संिवधानले सावर्जिनक ूशासनलाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र 

सहभािगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सिुनि त गरी 
सशुासनको ूत्याभिूत गन लआय राखेको छ । व्यापक छलफल गरी संघीय िनजामती सेवा ऐन, ूादेिशक 

िनजामती सेवा ऐन तथा ःथानीय सेवा ऐन जारी गरी कमर्चारीह को सेवा र शतर्का सम्बन्धमा ःप  कानून 

बनाउन अपिरहायर् देिखन्छ । तथ्यपरक सूचनाका आधारमा न्यायका लािग मौिखक, िलिखत र ध्यानाकषर्ण 

आवाज उठाउनेका कुराह  गम्भीरतासाथ सिुनन ु पदर्छ । संघीय िनजामती सेवा ऐन िनमार्णका बममा 
सरकारबाट संसदमा पेश भएको ऐनको िवषयवःतमुा छलफल हुँदा कानून िनमार्ता िवधाियका गम्भीर ब ु र 

आवँयक पिरमाजर्नसाथ सशुासन तथा िव ािसलो राज्य संयन्ऽ िनमार्णमा लाग्न ुअित ज री देिखन्छ । 
साथै संघीय िनजामती सेवा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो िनमार्ण गनर् ज री देिखन्छ । देश संघीय 
संरचनामा गइसकेको तथा नयाँ संरचना अनसुारको िनजामती सेवा ऐन आउन नसकेको कारण 
हाल कायार्न्वयनमा रहेको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनसुार कमर्चारी व्यवःथापन गनर् 
अप्ठयारो हनेु गरेको देिखन्छ । केन्ि, ूदेश र ःथानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा ूवाह गनर् संगठन 
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िनमार्ण ढाँचा, िविध, ूिबया र मापदण्डलाई न्यायपूणर् बनाएर सबै तहका पदािधकारीह लाई उपयकु्त 

सेवामा समेिटन आवँयक देिखन्छ । 
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