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मन्तव्र् 

 

महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्को दोस्रो पञ्चवर्षीर् रणनीधतक र्ोजना कार्ायन्वर्नबाट 
संस्थागत सधुार र व्र्ावसायर्कता यवकासमा केही उपलव्व्ध हाधसल भएको छ । 
सोही क्रममा सरकारी वकीलको क्षमता यवकासका लाधग यवधभन्न यवर्षर्मा 
यवव्शष्टीकरण सम्बन्धी प्रव्शक्षण अगाधड बढाइएको हो । यवगत दईु वर्षयअव्ि प्रारम्भ 
गररएको सरकारी वकीलको यवव्शष्टीकरण सम्बन्धी प्रव्शक्षणमा महान्र्ार्ाधधवक्ताको 
कार्ायलर्बाट धनधायरण गररएका यवधभन्न ९ वटा यवर्षर्मा १२ वटा यवव्शष्टीकरण 
सम्बन्धी प्रव्शक्षण सम्पन्न भैसकेकाछन ् । ती प्रव्शक्षणबाट यवर्षर्गत आधारमा 
सरकारी वकीलको ज्ञान सीप र क्षमता यवकासमा सहर्ोग पगेुको देव्िएको छ । 
र्द्ययप स्वर्म ् सरकारी वकील अग्रसरताले र्सको सफलता धनधायरण गदयछ । 
उत्सकुता र व्जज्ञासासयहतको गहन अध्र्र्न बेगर अबको बहस पैरवी र 
प्रधतधनधधत्व प्रधतष्पधधय हनु सक्ने अवस्था छैन भन्न ेमान्र्तालाई सरकारी वकीलहरुले 
राम्रोसँग हेक्का रािेको हनु ु पदयछ । परम्परागत मनोयवज्ञानमा सधुार गरी 
व्र्ावसायर्कतातफय  उन्मिु हनु म सबै सरकारी वकीलहरुलाई हार्दयक आह्वान 
समेत गदयछु ।  
महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्ले प्रधतधनधधत्व र प्रधतरक्षा गनुय पने सवोच्च अदालतका 
ररट हेदाय कमयचारी सम्बन्धी यववादहरुको संख्र्ा उल्लेख्र् रहेको छ । ती 
यववादहरु यकनारा गने क्रममा सवोच्च अदालतले सेवा कानूनका धसद्दान्त र मूल्र् 
मान्र्ताका आधारमा प्रशासकीर् यवधधशास्त्रको यवकास गरेको छ । प्रशासकीर् 
सशुासन कार्म गनयका लाधग न्र्ार्ालर्ले जारी गरेका आदेशहरु मागयदशयनको 
रुपमा रहेकाछन ् । सवोच्च अदालतबाट भएका आदेश हेदाय कमयचारी प्रशासन 
सञ्चालन गने धनकार् र पदाधधकारीले धनणयर् प्रयक्रर्ामा सधुार ल्र्ाउन ुपने देव्िएको 
छ । िास गरी पदोन्नधत र यवभागीर् कारवाही सम्बन्धी धनणयर्मा कानूनी 
व्र्वस्थाको सही प्रर्ोग हनु ु पने र धनधायररत कार्ययवधधको सही पालना हनु ु पने 
देव्िएको छ । अको तफय  र्स्ता यववादहरुको प्रधतधनधधत्व र प्रधतरक्षा गनुय पने 
सरकारी वकीलहरुले पधन कमयचारी प्रशासनसँग सम्बव्न्धत कानून अवधारणा र 



   

 
 

अभ्र्ासका बारेमा पररव्चत हनु ुपने हनु्छ । सोही आवश्र्कतालाई सम्बोधन गनयका 
लाधग सेवा कानूनमा यवव्शष्टीकरण सम्बन्धी प्रव्शक्षण आर्ोजना गररएको हो । धमधत 
२०७७ साल जेठ २५ गतेदेव्ि असार १० गतेसम्म अनलाइनमाफय त सञ्चालन 
गररएको सेवा काननुसम्बन्धी यवव्शष्टीकरण प्रव्शक्षणको क्रममा सहभागी सरकारी 
वकीलहरुले तर्ार पारेका अनसुन्धानमूलक लेिहरुको संग्रहको रुपमा प्रस्ततु 
प्रकाशन तर्ार भएको देव्िन्छ । र्स संग्रहमा समावेश भएका लेिहरुले 
सेवासम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था तथा न्र्ायर्क दृयष्टकोणको यवश्लशेण गरी उपर्कु्त 
सझुावहरु औलाउन ेप्रर्ास गरेको देव्िन्छ । र्स प्रकाशनले सेवा कानूनसम्बन्धी 
मदु्दाहरुमा सरकारी पक्षको प्रधतधनधधत्व र प्रधतरक्षामा संलग्न रहन े सरकारी 
वकीलहरुलाई सहर्ोग परु ् र्ाउने देव्िन्छ । र्ो प्रकाशनले कमयचारी प्रशासन 
सञ्चालन गने धनकार्का पदाधधकारीहरु तथा कमयचारी प्रशासनमा रुव्च राख्न े जो 
कोहीलाई पधन लाभ पगु्नेछ भन्न ेअपेक्षा रािेको छु । 

र्स प्रकाशनका लाधग आफ्नो कार्यपत्र उपलब्ध गराउन ु हनु े सम्पूणय सरकारी 
वकीलहरुलाई धन्र्वाद ज्ञापन गदयछु । कार्यपत्र संकलन तथा सम्पादन गने 
कार्यमा संलग्न सम्पादन समूहलाई पधन धन्र्वाद ज्ञापन गदयछु । आगामी 
र्दनहरुमा पधन र्स यकधसमका अनसुन्धानमूलक कार्यमा र्हाँहरुको यक्रर्ाशीलताको 
अपेक्षा राख्दछु । 

 

...........………………… 

(अव्ग्न प्रसाद िरेल) 

     महान्र्ार्ाधधवक्ता 
२०७७ असोज 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

सम्पादकीर् 

महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्बाट धमधत २०७७ साल जेठ २५ गतेदेव्ि असार 
१० गतेसम्म सरकारी वकीलहरूका लाधग अनलाइनमाफय त सञ्चालन भएको सेवा 
कानूनसम्बन्धी यवव्शष्टीकरण प्रव्शक्षणमा संर्ोजन समूहमा रही काम गने अवसर 
प्राप्त भर्ो । सो क्रममा सेवा कानून र सेवा यवधधशास्त्रका यवधभन्न पक्षमा पररव्चत 
हनु ेअवसर समेत प्राप्त भर्ो । यवव्िवद्यालर्मा अध्र्र्न गदाय र्ो यवर्षर्मा अध्र्र्न 
गने अवसर नपाएको कारण पधन हाम्रा लाधग प्रत्रे्क यवर्षर् नर्ाँ लाग्दथे । अनभुवी 
स्रोत व्र्व्क्तहरु बाट भएका प्रस्तधुतले नर्ाँ यवर्षर्मा जानकारी पाउदै जाँदा र्ो 
यवर्षर्मा रुव्च पैदा भर्ो । 

सरकारी सेवाका प्रारव्म्भक र्दनहरुमा नै र्ो अवसर प्रदान गनुय हनु े
महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्को व्र्वस्थापन प्रधत हार्दयक आभार प्रकट गदयछु । 
सेवा कानूनको यवव्शष्टीकरण सम्बन्धी उक्त प्रव्शक्षणका सहभागी सरकारी 
वकीलहरुले प्रस्ततु गनुय भएका ३४ वटा कार्यपत्रहरुको संगालोका रुपमा प्रस्ततु  
सेवा कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो भाग १  सम्पादन गरी र्हाँहरु समक्ष 
प्रस्ततु गररएको छ । बाँकी कार्यपत्रहरु सम्पादन गरी दोस्रो भागमा प्रस्ततु गने छु 
। प्रस्ततु प्रकाशनमा सेवा कानूनको यवकास तथा अवधारणा, लोकसेवा आर्ोगको 
भधूमका, कमयचारीका आचरण, धनवतृ्तभरण, यवदा, पदोन्नधत, समावेव्शता, यवभागीर् 
कारबाही, अवकाश, पदपूधतय र सेवा सयुवधा लगार्तका यवर्षर्मा प्रव्शक्षणका सहभागी 
सरकारी वकीलहरुले तर्ार गनुय भएका कार्यपत्रहरु समावेश गररएको छ । 
कार्यपत्रमा सम्बव्न्धत यवर्षर्का धसद्दान्तको चचाय गररएको छ । कानूनी व्र्वस्था 
तथा अवधारणागत पक्षको यवश्लरे्षण गररएको छ ।सान्दधभयक सवोच्च अदालतका 
दृयष्टकोणका समेत  समेयटएको छ । र्स प्रकाशनले सरकारी वकीलहरुलाई सेवा 
कानूनसम्बन्धी मदु्दाहरुमा प्रधतधनधधत्व र प्रधतरक्षा गनय सहर्ोग परु् र्ाउने देव्िन्छ ।  



   

 
 

अन्त्र्मा, आफ्ना अनसुन्धानमूलक लेि उपलव्ध गराउन ु हनु े यवद्वान लेिकहरु 
प्रधत हार्दयक आभार प्रकट गदयछु । प्रस्ततु पसु्तक तर्ार गने अवसरका लाधग 
महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्प्रधत हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु । व्र्ावसायर्क 
सम्पादक नभएको हुँदा सम्पादनको क्रममा प्रशस्त त्रयुट भएका होलान ्। ती त्रयुट 
कमजोरीका लाधग क्षमा र्ाचना गदयछु । र्हाँहरु बाट प्राप्त हनु े रचनात्मक 
सझुावले मागयदशयन गनेछ भन्न ेअपेक्षा रािेको छु ।  

 

सम्पादक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

यवर्षर्–सूची 

क्र. 
सं. 

पद नाम, थर कार्यपत्रको शीर्षयक पषृ्ठ 

1=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता डा. श्री गोयपचन्र 
भट्टराई 

सावयजधनक प्रशासनको अवधारणा, 
बढुवा तथा न्र्ार्ीक दृयष्टकोण 

१-३९ 

2=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री िेमराज ज्ञवाली सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररतामा 
लोकसेवा आर्ोगको भधूमका, 
चनुौती र सधुारका क्षेत्र 

४०-८२ 

3=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री दमनधसंह यवष्ट धनजामती कमयचारीको आचरण 
सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था तथा 
न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

८४-१०४ 

4=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता   श्री रामकुमार थापा  नेपालमा धनववृ्त्तभरण सम्बन्धी 
कानूनी व्र्वस्था र न्र्ायर्क 
दृयष्टकोण 

१०५-१७१ 

5=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री इिरी प्रसाद 
ढकाल 

नेपालको धनजामती सेवामा 
पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थाको 
समीक्षा 

१७२-२०३ 
  

6=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री र्दनेश व्िधमरे र्ोग्र्ता प्रणालीको अबधारणा, 
संबैधाधनक अभ्र्ास र सवोच्च 
अदालतको दृव्ष् टकोणए एक 
अध्र्र्न 

२०४-२२९ 

7=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री सन्देश शे्रष्ठ धबभागीर् कारबाही र प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्त 

२३०-२४९ 

8=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री कृष्णमोहन 
कोइराला 

अवकाश पश्चातका सयुवधा र 
शतयहरु 

२५०-२७१ 

9=  सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री िनश्र्ाम ओझा धनजामती सेवामा अपेक्षीत 
आचरणए यवधभन्न मलुकुका 
प्रधतधनधधमूलक कानूनी व्र्वस्था 
र अदालती दृयष्टकोण    

२७२-३०१ 

10=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री कृष्णप्रसाद धनजामती सेवाको अवधारणा, ३०२-३१६ 



   

 
 

पडुासैनी पदपूधतय र सेवा सयुवधा सम्वन्धी 
नेपालको धनजामती ऐनमा भएका 
व्र्वस्थाहरु 

11=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त धबभागीर् कारबाहीको अभ्र्ास र 
अदालती दृयष्टकोण 

३१७-३३६ 

12=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री धतलकबहादरु 
काकी 

नेपालको सावयजधनक प्रशासनको 
यवकासमा लोक सेवा आर्ोगको 
भधूमका 

३३७-३६८ 

13=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री िेमराज भट्ट धनजामती सेवाको बढुवा सम्बन्धी 
यववादमा न्र्ार्ालर्को दृयष्टकोण 

३८९-४०२ 

14=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री पनु्र् प्रसाद पाठक  धनजामती सेवा र सरुक्षा धनकार् 
सेवामा यवशेर्ष सजार् सम्बन्धी 
व्र्वस्थाको तलुनात्मक अध्र्र्न 

४०३-४४७ 

15=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता  श्री बाबरुाम अधधकारी  धनजामती कमयचारीको बढुवाका 
यववाद का प्रकृधत 

४४८-४६० 

16=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री ऋयद्धनाथ धनरौला नेपालको धनजामती सेवामा 
कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी 
व्र्वस्था 

४६१-४८८ 

17=  उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी कमयचारीको यवभागीर् कार्यवाहीका 
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सावयजधनक प्रशासनको अवधारणा, बढुवा तथा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

- सहन्र्ार्ाधधवक्ता डा. श्री गोपीचन्र भट्टराई 

 

यवर्षर् प्रवेश ए- 

 नागररकहरुको संरक्षण र यवकासको लाधग राज्र्ले गने धनर्धमत,आकव्स्मक तथा 
यवकासमूलक गधतयवधधहरुको संचालनको लाधग गने सवै कामहरुलाई सावयजधनक प्रशासन 
भधनन्छ । सावयजधनक प्रशासन के हो भनेर बझु्न प्रशासकीर् कानून के हो भन्ने कुरा 
बझु्न ु पने हनु्छ । प्रशासकीर् कानूनका सम्वन्धमा धनम्न धलव्ित व्र्होरा महत्वपूणय  
देव्िन्छ ।  

 The Operation and control of administration authorities being the chief purpose of 

administrative law, it deals with the following questions,
1
  

- What sort of powers does the administration exercise ? 

- What are the Limits of such powers?  

- What procedures does it have to follow in the exercise of those 

powers ? 

- What are the ways in which the administration in Kept within the 

above limits ? and 

- What remedies are available to the individual against the illegal 

actions of the administration ? 

- According to L D White, Public administration consists of all 

those operations having for their purpose the fulfillment or 

enforcement of public policy. On the other hand as per Woodrow 

Wilson public administration is a detailed and systematic 

application of law. One can also say that public administration is 

nothing but the policies, practices, rules and regulation etc, in 

action. 

                                                           
1 Dr.S.P. Sathe, Administrative Law, 6the edition, 1998 Butterworth's, New Delhi., page-5 
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- Now can public administration be divorced from social and 

political systems; certainly not and therefore emerged another 

definition provided by F A Nigro who argues that public 

administration is essentially a cooperative group effort in public 

setting. Secondly, it covers all the three branches of government 

machinery, the executive, the legislative and the judicial. He 

further added that since public administration plays a crucial role 

in formulation of policies therefore it is a part of the political 

process as well (for e.g. Bills and Acts). Negro also said that 

public administration is different from private administration in 

numerous ways and that it interacts with various private groups 

and individuals in providing services to the community. 

 

 सावयजधनक प्रशासनलाई सन ्१८८७ मा छुटै्ट यवधाको रुपमा व्र्वव्स्थत 
अध्र्र्नको शरुुआत भएको  पाइन्छ । सन ् १९९० को दशकधतर सावयजधनक 
प्रशासनको यवकल्पको िोजी भएको भएतापधन र्सको यवकल्प छैन,र्सको यवकल्प 
भनेको सधुाररएको सावयजधनक प्रशासन हो भन्ने धनष्कर्षयमा पगुेको देव्िन्छ । 
र्सपधछ Public administration लाई New Public management को संज्ञा पधन 
र्दईएको छ ।  

आधधुनक सावयजधनक प्रशासन ( Modern Public Administration) :- 

  प्रारम्भमा केवल शाव्न्त सरुक्षा र प्रधतरक्षामा धसधमत रहेको 
सावयजधनक प्रशासनमा िास गरी सन ्१९२९ पश्चात आकव्स्मक पररवतयन भर्ो ।  

 प्रारम्भमा केवल शाव्न्त सरुक्षा र प्रधतरक्षामा सीधमत रहेको सावयजधनक प्रशासनमा 
िास गरी  १९२९-३० पश्चात ् अत्र्ाधधक पररवतयन भर्ो ।  पुजँीवादी अथयव्र्वस्थाले 
आधथयक मन्दीको समस्र्ा समाधान गनय नसकेपधछ उत्पन्न शोर्षण, बेरोजगारी, क्रर्शव्क्त 
व्क्षणता र व्र्ापक गररवीजस्ता  यवकृधतमा धनर्न्त्रण गनय सरकारले शाव्न्तसरुक्षा, प्रधतरक्षा 
बाहेक अथयतन्त्रका यवयवध पक्षमा समेत, उद्योगपधत व्र्वसार्ी , यवकास प्रशासक आर्द 
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समेतको समेत भधुमका िेल्न ु पने भए पधछ सावयजधनक प्रशासनको भधूमकामा पधन 
पररवतयन आर्ो । प्रशासन सम्वन्धी यवधभन्न धसद्धान्तहरु प्रधतपादन भए र सावयजधनक 
प्रशासनलाई आधधुनकता तफय  लैजान थाधलर्ो । अधधकारको धसद्धान्त अनसुार राजनैधतक 
क्षेत्रले रायिर् कार्य सम्वन्धमा प्रशासन र्न्त्रलाई व्र्ापक मागयदशयन प्रदान गने र र्स 
यकधसमको मागयदशयन अनसुार प्रशासन र्न्त्रले वा संगठनको प्रशासकले कार्य गने गरी 
प्रशासनलाई आफ्नो कतयव्र् व्जम्मेवारी परुा गनय अधधकार सयहतको व्र्वस्था गररएको 
पाईन्छ । त्र्सै गरी कार्य स्वार्त्ता पधन प्रदान गररएको पाईन्छ । त्र्सै गरी 
प्रजाताव्न्त्रक शासन व्र्वस्थामा जनताको यविास प्राप्त गरेर सत्तामा आएको सरकारको 
राजनैधतक धनदेशनको कार्ायन्वर्न प्रशासन र्न्त्रले यवना पूवायग्रह तटस्थ भै गनुयपने गरी 
धनदेशकको धसद्धान्तमा व्र्वस्था भएको पाईन्छ ।  

 मातहतकालाई  अनशुासनमा राख्न ु  र आफू पधन अनशुाधसत भई  दक्षतापूवयक 
कार्य सम्पादन गने व्र्वस्था अनशुासनको धसद्धान्त अनसुार व्र्वस्था गररएका पाईन्छन ्।  

 राि धनमायणमा प्रशासन र्न्त्रले सत्तासीन सरकारप्रधत जवाफदेही वहन गनुयपने, 
राजनैधतक पदाधधकारीलाई स्वतन्त्ररुपमा धनधभयक भई नीधत धनमायणलगार्त सावयजधनक 
महत्वको यवर्षर्मा परामशय प्रदान गने,मलुकुको बस्तवु्स्थधत,प्रचधलन कानून र प्रशासकीर् 
मूल्र् र मान्र्ताका सम्वन्धमा सल्लाह र्दने र सावयजधनक नीधत कार्ायन्वर्न गने 
व्जम्मेवारी वहन गनुयपने व्र्वस्था पधन उत्तरदायर्त्वको धसद्धान्तअनसुार गररएको पाइन्छ । 
प्रशासन र्न्त्रले सामाव्जक आवश्र्कतातफय  ध्र्ान केव्न्रत गनुय पने र समाजको यवकास र 
समतु्थानलाई ध्र्ान  र्दनपुने व्र्वस्था सामाव्जक आवश्र्कताको धसद्धान्तअनसुार गररएका 
छन ् । सावयजधनक सम्पव्त्तको प्रर्ोग जनताको स्वीकृधतअनसुार गनुय पने, साधन 
पररचालनको स्वीकृधत धलनपुने र र्सका लाधग बजेट स्वीकृत गराउने, अपव्र्र् वा 
साधनको दरुुपर्ोग हनु नर्दने, िचयको यहसाव धसद्धान्त र स्वीकृत प्रणाली अनसुार राख्नपुने 
र लेिापरीक्षण गराउनपुने जस्ता धमतव्र्यर्ता र दक्षताका उपार्हरु धमतव्र्यर्ताको 
धसद्धान्तअनसुार गररएका छन ्। त्र्सैगरी प्रत्रे्क शािा, प्रशािा, मातहत कार्ायलर्हरुको 
र पदाधधकारीहरुको व्जम्मेवारी र भधूमका श्रम यवभाजनको धसद्धान्तअनसुार प्रत्रे्क 
धनकार्वीचको समन्वर्को व्र्वस्था समन्वर्को धसद्धान्तअनसुार र जनताको सेवा सयुवधा नै 
सरकार र प्रशासन दवैुको उद्देश्र् भएकोले आवश्र्क जनसम्पकय  कार्म गने व्र्वस्था 
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जनसम्पकय को धसद्धान्तअनसुार गररएको पाइन्छ । त्र्सैगरी कार्य सम्पादनको धनव्म्त 
आदेश एवं सूचना माधथबाट तल प्रवायहत हनेु, आदेशमा एकात्मकता कार्म हनेु र आदेश 
धनदेशको कार्ायन्वर्न एवं प्रगधत व्स्थधत तलबाट माधथ सम्म पगु्ने गरी शंृ्रिलाबद्ध तह 
संरचना पदसोपानको धसद्धान्तअनसुार गररएका छन।् गोप्र्ताको  धसद्धान्त अनसुार 
सरकारी काम कारवाहीमा वाव्छछत गोप्र्ता कार्म गने र प्रशासकीर् काम कारवाहीको 
उपलब्धी मूल्र्ांकन गने, अनगुमन गने आर्द कार्यका लाधग मूल्र्ाकंन अनसुन्धानको 
धसद्धान्तअनसुार धमलाईएका छन ्।  

 र्थाथयमा कुनै पधन मलुकुको आजको प्रशासन र्न्त्र र्ी सवै धसद्धान्तअनसुार 
व्र्वस्था गररएको हनु्छ । र्ी व्र्वस्थाहरु यवकधसत मलुकुहरुको प्रशासनमा वास्तयवक 
रुपमै  व्र्वहारमा उधत्रन्छन ्भने अयवकधसत एवं यवकासोन्मिु मलुकुमा कधतपर् कुराहरु 
सैद्धाव्न्तक आदशयमै मात्र सीधमत रहन्छन ्।  

 र्सरी व्र्वस्था भएको सावयजधनक प्रशासनले गने काम कतयव्र् वा िेल्ने 
भधूमकालाई लथुर गधुलक नामक यवद्वानले र्ोजना गनुय, र्ोजना कार्ायन्वर्नको धनव्म्त 
संगठनको  व्र्वस्था गनुय, कमयचारीहरुको व्र्वस्था गनुय, संगठनको उद्देश्र् हाधसल गनय 
धनदेशन प्रदान गनुय, समन्वर्को व्र्वस्था गनुय, काम कारवाहीको प्रगधत एवं सूचना वा 
प्रधतवेदनको व्र्वस्था गनुय र संगठनको कार्यको लाधग बजेटको व्र्वस्था गनुय आर्दको 

रुपमा प्रस्ततु गरेका छन,् जसलाई सूत्रको रुपमा पोस्डकवय (POSDCORB) पधन भधनन्छ 

।2 (Planning, Organization, Staffing, Directing, Co-ordination, Reporting and Budgeting ) 

सेवाकानून र प्रशासकीर् कानूनको सम्वन्ध एउटै धसक्काको दईु पाटा जस्तो हनु्छ । तसथय 
प्रशासकीर् कानूनका सामान्र् धसद्धान्तलाई पधन सेवा कानूनको अध्र्र्नमा जोडेर हेनुय 
सान्दधभयक हनु्छ । प्रशासयकर् कानूनका सामान्र् धसद्धान्तलाई धनम्नानसुार उल्लेि 
गररएको छ ।3  

 

                                                           
2ध्रवु अधधकारी, यवकास प्रशासन, (पैरवी प्रकाशन , काठमाण्डौं , तेश्रो संस्करण, २०५९,) पषृ्ठ २३ । 
3डा .शम्भ ुप्रसाद िनाल, प्रशासकीर् कानून, (प्रशाव्न्त पसु्तक भण्डार, पतुलीसडक, २०६२) प.ृ १८ 
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१) कुनै पधन प्रशासकीर् संगठनको स्थापना यवद्यायकर्ी कानून अन्तरगत 
मात्र गररन ुपने ।  

२) प्रशासकीर् अधधकारीलाई प्रदान गररने शाव्क्त (क्षेत्राधधकार र शाव्क्तको 
सीमा) कानूनद्वारा धनधायरण गररन ुपने । 

३) प्रशासधनक धनकार्ले हर कार्य कानून वमोव्जम संचालन गनुय पने ।  

४) अधधकार प्रत्र्ार्ोजन कानून वमोव्जम मात्र गररन ुपने । 

५) प्रशासकीर् धनकार्लाई प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकारको पून एप्रत्र्ार्ोजनमा रोक 
लगाउन ुपने ।  

६) प्रशासधनक धनकार्लाई अधय यवद्यायर्की र अधय न्र्ायर्की कार्य मात्र गनय 
र्दने ।  

७) प्रशासधनक कार्यको न्र्ायर्क धनर्न्त्रण गनुय पने ।  

८) शव्क्त पथृकीरकणको धसद्धान्तलाई राज्र् प्रशासनको क्षेत्रमा लागू 
गराउने ।  

९) प्रशासकीर् अधधकारीलाई स्वेच्छाचारी एवं मनोमानी तवरले काम गनय 
नर्दने ।  

१०) नागररकहरुको हक अधधकार कानून वमोव्जम संरक्षण एवं उपचारको 
व्र्वस्था गररन ुपने ।  

 

सरकारले आम जनताका कामहरु गभय देव्ि व्चहान सम्म (From womb to Tomb) का सबै 
पररपूधतय गनुय पदयछ भनेर सावयजधनक प्रशासनको क्षेत्र र्धत धेरै व्र्ापक भएको चचाय गररने 
गररन्छ । धनजीकरण, सशुासन,यविव्र्ापीकरण,उदाररकरण,जस्ता यवर्षर्हरुले प्रवेश 
पाईरहेको वतयमान पररप्रके्षमा यवकास धनमायण, व्शक्षा, स्वास््र्, आवास जस्ता भौधतक 
आवश्र्कता र र्ोजना धनमायण, अनगुमन,मूल्र्ांकन,संचालन लगार्तका सवै व्जम्मेवारी 
सावयजधनक प्रशासनले गनुयपने हुँदा केवल शाव्न्त,सरुक्षा र मलुकुी प्रशासनमा मात्र आजको 
धनजामती सेवा धसमीत छैन । सरकारको र्स यकधसमको प्रशासन माफय त आम जनतालाई 
यवयवध सेवा,सयुवधा,यवकास र सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने काम धनजामधत सेवाले गदयछ ।  
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धनजामधत सेवाको अवधारणा-ए  

धनजामती सेवा सम्वन्धी अवधारणको यवकास वेलार्तबाट भएको माधनन्छ । ई.सं .
१८५४ मा वेलार्त सरकारले नथयकोट र टे्रभलन (Northcote and Travelyan) दईु जना 
यवद्वानलाई धनजामती सेवा सम्वव्न्ध सधुारको दायर्त्व समु्पेको धथर्ो । सोही वर्षय र्ी दईु 
राजनीधतज्ञ यवद्वानहरुले सरकारी सेवा कस्तो हनुपुछय भन्न ेसम्वन्धमा प्रधतवेदन र्दए । 
त्र्सैबाट र्स सम्वव्न्ध औपचा (Spoil System) ररक अवधारणको प्रारम्भ भर्ो । उता 
संर्कु्त राज्र् अमेररकामा लटु प्रणाली ले ज्र्ादै यवकृधत सजृना गरर््ो । र्समा रािपधत 
पररवतयन भएपधछ प्रार् एसवै कमयचारी आफू अनकूुल धनर्वु्क्त हनु्थे । र्सबाट एकजना 
र्वुक वेरोजगार वनेपधछ पीधडत भै ई.सन ्१८८१ मा रािपधत गारयफल्डको हत्र्ा गरेपधछ 
धनजामधत सेवाको सधुार तफय  सोचीर्ो । त्र्स पधछ सन ्१८८३ मा संसदबाट पेण्डलटन 
एक्ट पास भई धनजामधत सेवा आर्ोग गठन  गररएको र पद वधगयकरण,उपर्कु्तता 
पररक्षण, ताधलम, पदोन्नाधत, सेवाका शतय जस्ता कुराहरु त्र्स पश्चात ्व्र्वव्स्थत गररए, त्र्सै 
गरी धछमेकी देश भारतमा सन ्१९४७ सम्म वेलार्धत पररपाटी अनसुार नै   चलेता पधन 
सन ्१९५०को भारतीर् संयवधान जारी भए पधछ मात्र मलुकुको नर्ाँ आवश्र्कता अनसुार 
धनजामती सेवाको यवकास भर्ो ।  

नेपालको सन्दभयमा हेदाय धनम्न चरणमा बाडेर र्सलाई हेनय सयकन्छ ।  

(क) प्राचीनकाल (यकराँत कालदेव्ि एकीकरण सम्म)ए- 

यकराँत कालमा सावयजधनक प्रशासनले व्र्वव्स्थत रुप धलएको पाइन्छ । राजा नै 
प्रशासनको श्रोत धथए । राजाद्वारा जंगी,धनजामधत र न्र्ार् प्रशासनको नेततृ्व हनु््र्ो । 
कुथेर, शलु्ली, धलङ्वल,माप्चोक जस्ता प्रशासकीर्  इकाई गठन गररएका धथए । 
यर्नीहरुमा महा प्रधतहार , महावलाध्र्क्ष,टक्सारी, धमायधधकारीहरु धनर्कु्त हनु््रे् र राजि, 
प्रशासन, सरुक्षा,न्र्ार् आर्द काम गदयथे ।  

(ि) नेपालको एयककरण पधछको प्रशासधनक व्र्वस्था ए-  

पृ् वीनारार्ण शाहले एयककरण गरर यवशाल नेपाल बनाए पधछ प्रशासधनक रुपमा 
गरुु,परुोयहत,काव्ज,मनु्सी,चौताररर्ा जस्ता पदहरुमा धनर्वु्क्त र्दई धत व्र्व्क्तहरुले आ–आफ्नो 
अड्डामा तोयकएका कामगरर राजालाई राज्र्प्रशासनमा सहर्ोग गदयथे । मन नपरेका 
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कमयचारी पजनी गने पधन त्र्स वेला बाटै शरुु भएको देव्िन्छ भने जनताले मन पराएका 
व्र्व्क्तलाई  मखु्तीर्ारी  ) प्रधानमन्त्री (र्दएको पधन पाईन्छ ।   

(ग) राणाशासन कालीन प्रशासन ए-  

यव.सं .१९०३ मा जंग बहादरुले शरुु गरेको राणा शासन १०४ वर्षय सम्म रहर्ो । 
प्रशासधनक, जंगी लगार्तका उच्च पदहरुमा राणाहरुको वचयस्व रहेको भएता पधन पूवय, 
पव्श्चम,उत्तर र दव्क्षणमा चार कमाव्ण्डङ जनरल धनर्वु्क्त गरर प्रशासन चलाएको धथर्ो । 
देशलाई ३५ व्जल्लामा यवभाजन गरर हायकमहरु धनर्कु्त गररएको धथर्ो । िड्ग धनशान 
छाप, कमयचारीलाई ताधलम, धनववृ्त्तभरणजस्ता महत्वपूणय व्र्वस्था गररएको भएपधन 
कमयचारीलाई उजरुी परेमा वायर्षयक रुपमा पजनी गने प्रचलन पधन धथर्ो ।  

(ि) आधधुनक काल ए- 

- यव.सं .२००७ सालको राजनीधत पररवतयन पश्चात ् सावयजधनक 
प्रशासनको यवकास धनम्न बुदँामा हेने सयकन्छ ।  

- यव.सं .२००८  सालमा लोक सेवा आर्ोगको गठन 

- यव.सं .२००९ सालमा गठन गररएको बूच कधमशनले प्रशासधनक 
सधुारका महत्वपूणय सझुावहरु प्रस्ततु गरर््ो ।  

- २०१३ साल भार २२ मा धनजामधत सेवा ऐन जारी गरी प्रशासधनक 
पनुगयठन र्ोजना आर्ोगको गठन भर्ो ।  

- यव.स .२०२५ सालको वेदानन्द झा को आर्ोग, २०३२ सालमा 
थापा आर्ोग, जस्ता आर्ोगहरु प्रशासकीर् दृष्टीकोणले महत्वपूणय छन ्। दरवन्दी 
कम, यवकेन्रीकरण, कमयचारी उत्प्ररेणा र यवकास सेवामा गणुस्तरीर्तालाई जोड 
र्दएको धथर्ो ।  

 तत्काधलन चाकरी प्रथालाई रोकेर र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत  धनजामती सेवाको 
शरुुवात भने प्रशासकीर् पनुगयठन र्ोजना आर्ोग, २०१३ प्रश्चात ्भएको देव्िन्छ ।  
यव.स .१०१६ सालदेव्ि फेरी राजनीधतक ढंगले भनाय, सरुवा, बढुवा समेत गररए । 
यव.स .२०१७ सालको राजनीधत पररवतयन पश्चात ्धनजामधत सेवामा भनायका लाधग प्रहरी 
प्रधतवेदन अधनवार्य हनु गर्ो । बहदुलीर् व्र्वस्थाप्रधत आस्थावानल्ाई अरायिर् तत्व 
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भनी सेवाबाट सफाईको मौका नर्दई विायस्त गनय थाधलर्ो । पचाय िडा गरी सेवाबाट 
हटाउने प्रावधानलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइर्ो । राज्र्को धनजामधत सेवालाई व्र्वव्स्थत 
गने प्रमिु आधारको रुपमा रहेको धनजामधत सेवा ऐनलाई २०४९ साल सम्म २९ 
पटक संशोधन गररर्ो ।  

(ङ) उत्तर आधधुनक काल  ए-  

-धनजामधत सेवा ऐन, २०१३ लाई िारेज गरी यव.स .२०४९ सालमा धनजामधत सेवा 
ऐन, २०४९ ल्र्ाईर्ो ।  

- र्सको दोश्रो संशोधन( २०६४।४।२३) ले प्रशासनमा समावेशी, सेवाग्राही 
उन्मिु र आरक्षणको व्र्वस्था गरर््ो ।  

- धनजामधत सेवामा टे्रड र्धुनर्न अधधकारलाई स्वीकार गररर्ो ।  

- राजनैधतक, आधथयक, सामाव्जक सेवालाई प्रशासनले प्रभायवत पादै आएको । 

- केन्रमा संव्िर् सरकार, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीर् सरकार र सो अन्तरगत 
अलग - अलग धनकार्, इकाई िडा गरी प्रशासन संचालन  

- यवद्यतुीर् शासनमा जोड ।  

- सावयजधनक लेिा पररक्षण, नागररक सनुवुाई जन लेिा पररक्षण जस्ता शव्दहरुले 
प्रशासनमा प्रवेश पाए ।  

- सावयजधनक प्रसानका सेवाहरु िमु्ती सेवा माफय त पधन भै रहेको ।  

- संिीर् सरकार मातहतका कमयचारीलाई संि,प्रदेश र स्थानीर् तहमा समार्ोजन 
गरी सेवा प्रवाह गररएको अवस्था ।  

- धनजामधत सेवा ऐनमा – नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ांक सेवा, नेपाल 
इव्न्जधनर्ररङ सेवा, नेपाल कृयर्ष सेवा , नेपाल न्र्ार् सेवा, नेपाल परराि सेवा, नेपाल 
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प्रशासन सेवा, नेपाल लेिा पररक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल यवयवध सेवा, नेपाल 
व्शक्षा सेवा  रहेका छन ्।  

उल्लेव्ित सेवा धभत्र पधन यवधभन्न समहु र उपसमहुको व्र्वस्था गरर यवव्शष्टीकृत यकधसमले 
जनातालाई सेवा र्दने प्रर्ास गररएको अवस्था छ । 

नेपालको सावयजधनक प्रशासनको आधारभतु संरचना ए- 

नेपालको सावयजधनक प्रशासनले धेरै उतार चढाव व्र्होरेको छ । एक दशक 
भन्दा बढी सम्म स्थाधनर् चनुाव हनु नसकेको र (द्धन्द को कारण) जनप्रधतधनधध यवयहन 
अवस्थामा पधन सो अभावलाई कमयचारीले संचालन गरी कार्य संचालनमा पारदव्शयता, 
सक्षमता, उत्तरदायर्त्व, अनशुासन आर्दकुराहरुको आलोचना िेप्दै काम गरेको धथर्ो । 
मलुकुको राजधनधतक संरचनाले धनमायण गरेको सावयजधनक धनधतहरुको कार्ायन्वर्नमा 
केव्न्रत रहने संस्था तथा संर्न्त्रको संस्थागत स्वरुपलाई प्रशासनको आधारभतु संरचना 
भधनन्छ । र्स्तो संरचना धभत्र कार्ायपाधलका तथा र्सको मातहतमा रहेको मंत्रालर्, 
यवभाग तथा कार्ायलर्हरु  र संवैधाधनक अंग , न्र्ार्पाधलका , सधमधत, सरुक्षा धनकार् पधन 
आधारभतु संरचना धभत्र पदयछन।् 

 संव्िर् पद्धधत अबलम्वन गरेको नेपालको संव्िर् प्रादेव्शक र स्थाधनर् तहका सवै 
प्रशासधनक धनकार्हरु र प्रशासनका आधारभतु संरचनामा पदयछन।् 

(क) संव्िर् संरचनाका संगठन तथा धनकार्हरु ए-  

मलु केव्न्रर् प्रशासन संचालन गने संिीर् धनजामधत सेवाको संव्िर् 
सरकारको तफय वाट कार्य गने प्रमिु संरचना नेपालको संयवधानको अनसुचुी 
५,७,९ र अवव्शष्ट धारा ५८ बमोव्जमका अधधकारहरुको प्रर्ोग र्सले 
गदयछ । धारा ५८ ले – "र्स संयवधान बमोव्जम संि, प्रदेश तथा स्थाधनर् 
तहको अधधकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेि नभएको वा र्ो 
संयवधानमा कुनै तहले प्रर्ोग गने गरी नतोयकएको यवर्षर्मा संिको 
अधधकार हनेुछ   " भधन अवव्शष्ट अधधकारको व्र्वस्था गरेको छ ।  
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 संव्िर् धनजामधत सेवा र प्रशासधनक केव्न्रर् संरचनामा धनम्न धलव्ित 
कार्ायलर् पदयछन।्  

-रािपधत र उपरािपधतको कार्ायलर्  

-संवैधाधनक धनकार् र सो सँग सम्वव्न्धत प्रशासधनक संर्न्त्र  

-प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर् र मातहतका धनकार्हरु 

-रायिर् सतयकता केन्र  

-सवोच्च अदालत र न्र्ार् सेवाले हेने धनकार्हरु 

-यवधभन्न यवभाग र यवभाग स्तरीर् कार्ायलर्हरु  

-संिका यवर्षर्गत मन्त्रालर्हरु र सव्चवालर्हरु  

-अन्र् केव्न्रर् धनकार् तथा कार्ायलर्हरु । 

(ि) प्रादेव्शक प्रशासधनक संरचना ए-  

देशको मलु प्रशासकीर् संरचनासंगै जोधडएको प्रदेश तहको 
प्रशासधनक संर्न्त्रले प्रदेश तहका मन्त्रालर् र धनकार्हरुमा सेवा प्रदान 
गदयछ । प्रदेश तहले संयवधानको अनसुचुी ६,७,९ बमोव्जमको अधधकारको 
प्रर्ोगमा प्रादेव्शक सरकारलाई सहर्ोग गदयछ । र्समा धनम्नधलव्ित 
संगठन तथा धनकार्हरु पदयछन।्  

-प्रदेश प्रमिुको कार्ायलर्  

-मखु्र् मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर्  

-प्रदेशका यवर्षर्गत मन्त्रालर् तथा सव्चवालर्हरु 

-प्रादेव्शक धनकार् तथा कार्ायलर्हरु  

(ग) स्थाधनर् प्रशासधनक संरचना ए-  

स्थाधनर् तहमा प्रत्र्क्ष सेवा परु्र्ायउने गरर वनाइएको र्ो संरचना 
संिीर् वा एकात्मक जनुसकैु सरकारलाई पधन आवश्र्क पदयछ । 
संयवधान वमोव्जम नगरपाधलका र व्जल्ला सभा माफय त संचालन हनेु 
प्रशासधनक संरचना नै स्थाधनर् प्रशासधनक संरचना हो । र्समा 
धनम्नधलव्ित संगठन तथा धनकार् पदयछन।्  
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-नगरपाधलकाको कार्ायलर्हरु  

-गाउँपाधलकाको कार्ायलर्हरु  

-व्जल्ला समन्वर् सधमधतको कार्ायलर्हरु  

-नगर वडा स्तररर् धनकार् तथा कार्ायलर्हरु  

-गाउँवडा स्तररर् धनकाउ तथा कार्ायलर्हरु  

 

नेपालको संयवधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठन सम्वन्धी 
व्र्वस्था गरेको छ । त्र्समा धनजामधत सेवा वाहेकका अन्र् सेवाहरु पधन पदयछन ्
। तर प्रस्ततु कार्यपत्रमा धनजामधत सेवाका सम्वन्धमा मात्र चचाय गररएको छ ।  

 

सावयजधनक प्रशासनका धसद्धान्तहरु 

 िासगरी सावयजधनक प्रशासनका मलु्र् मान्र्ताहरु नै सावयजधनक प्रशासनका 
धसद्धान्तहरु हनु।् धत धनम्नानसुार छन । 

-संगठनको धसद्धान्तः - वैधाधनक संगठन स्थायपत रहन्छ । 

-कानूनको धसद्धान्तः-हरेक कार्यहरु कानून वमोव्जम संचालन गरीने 

-राजधनधतक धनदेशकको धसद्धान्तः-राजधनधतक धनदेशनमा पररचालन गररने 

-जनसेवाको धसद्धान्तः-जनतालाई प्रमिु र आफुलाई वाहकको रुपमा 
स्वीकार गने   

-समन्वर्को धसद्धान्तः - कार्य सम्पादन गदाय यवधभन्न संगठन र धनकार् वीच 
समन्वर्  

-यवकेन्रीकरणका धसद्धान्तः - स्थाधनर्र् तह, धनजीक्षेत्र गैर सरकारी संस्था 
सामयुहक संगठन लगार्त सँग सहकार्य । 

-कार्य कुशलताको धसद्धान्तः-काम कारवाहीमा कुशलता । 

-प्रधतष्ठाको धसद्धान्तः - समाजद्वारा सावयजधनक सेवालाई प्रधतयष्ठत पेशाको रुपमा 
हेने । 

-कार्ययवभाजनको धसद्धान्तः - र्ोग्र्ता, व्शप र दक्षताको आधारमा सेवा 
प्रदार्कहरुमा कार्य यवभाजन गररन्छ । 
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-पारदव्शयता  र जवाफदेयहताको धसद्धान्तः - आफ्ना काम कारवाही का 
सम्वन्धमा नागररकले सव्जलै थाहा पाउन जनताको व्जम्मेवारी धलने ।4 

नेपालको संयवधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको व्र्वस्था 
गररएको पाइन्छ । जस अनसुार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन 
संचालन गनय संिीर् धनजामधत सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् 
सरकारी सेवाहरुको गठन गनय सक्नेछ । त्र्स्तो सेवाहरुको गठन, 
संचालन र सेवाको शतय संिीर् ऐन वमोव्जम हनेुछ भनी उल्लेि गरेको 
छ । र्समा सम्बव्न्धत धनजामधत सेवा ऐन, धनर्म र कानूनहरुले 
रािसेवकहरुको पेशागत सरुक्षा गरेको अवस्था त छँदैछ । तर सम्माधनत 
सवोच्च अदालतले पधन सेवाका शतयहरुमा संकुचन गने गरर कानून 
पररवतयन गनय राज्र्लाई अनमुधत प्राप्त हदैुन भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ ।5 
संयवधानको धारा २५८(२) मा संिीर् धनजामधत सेवा लगार्त सवै संिीर् 
सरकारी सेवामा प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षाद्धारा पदपूधतय गदाय संिीर्  कानून 
वमोव्जम िलुा र समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा हनेुछ भनी 
उल्लेि गरेको पाइन्छ । र्सै गरी सोही धारा २५८(३) मा प्रदेश 
मन्त्रीपररर्षद्,गाउँ कार्ायपाधलका र नगर कार्ायपाधलकाले आफ्नो प्रशासन 
संचालन गनय आवश्र्कता अनसुार कानून वमोव्जम यवधभन्न सरकारी 
सेवाहरुको गठन र संचालन गनय सक्नेछन ्भी व्र्वस्था भएको पाइन्छ । 

 संयवधानको धारा २४२ मा लोकेसेवा आर्ोगको व्र्वस्था र धारा 
२४३ मा लोकसेवा आर्ोगको काम कतयव्र् र अधधकारको यवर्षर्मा 
उल्लेि गररएको छ । नेपालको धनजामधत सेवाको पदमा धनर्वु्क्तका 
लाधग उपर्ुयक्त उम्मेदवार छनौट गनय पररक्षा संचालन गने लोकसेवा 
आर्ोगको कतयव्र् हनेुछ । धनजामधत सेवा वाहेक नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी बल, अन्र् संव्िर् सरकारी सेवा र संगर्ठत संस्थाको 

                                                           
4 मनोज शमाय चापागाई (नेपालको सावयजधनक प्रशासन यवकासक्रम, चनुौती र अवसरहरु प.ृ ६४-६५ उत्तर गंगा 
५औ अंक, २०७६ प्रकाशक- अयफससयक्लव बाग्लङु) 
5 र्ोगेन्र प्रसाद र्ादव यवरुद्ध लोक सेवा आर्ोग, ने.का.प .२०५९ अंक ७,८  
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पदमा धलइने धलव्ित पररक्षा पधन लोकसेवा आर्ोगले नै धलने हदुाँ 
सावयजधनक सेवामा छनौटमा धनष्पक्षता रहेको प्रत्र्ाभधूत भएको छ । 
धारा२४३(८) मा लोकसेवा आर्ोगले तोकेको शतयको अधधनमा रही 
आफ्नो अधधकार रािसेवकलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्छ । प्रत्र्ार्ोजन 
अनसुार  सो काम कारवाही नगरेमा बदर हनेु भनी सवोच्च अदालतवाट 
व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ ।6 र्सैगरी धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोग सम्बव्न्ध व्र्वस्था पधन भएको छ । धनजामधत सेवा ऐन २०४९ 
को दफा ५८ मा सेवा, शतयको सरुक्षा समेतको व्र्वस्थाले गदाय धनजामधत 
सेवालाई बढी सरुव्क्षत सेवाको रुपमा स्थायपत गनय सफल भएको छ । 
लोक सेवा आर्ोग ऐन, २०६६ ले लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र्, 
अधधकार र कार्ययवधधका सम्वन्धमा स्पष्ट रुपमा व्र्वस्था गरेको छ ।  

  सरकारी कमयचारीमा ईमान्दारी र दक्षताको साथ साथै अनशुासन 
पधन हनुपुने बहुतै आवश्र्क छ । र्समा धेरै कुरा सव्म्मधलत छ । 
अरुलाई हेनुय भन्दा पयहले आफू अनशुाधसत भए, नभएको हेनुय  पदयछ । 
अनशुासनमा नवस्नेको इमान्दारी तथा दक्षताको महत्व रहँदैन । 
अनशुासन नभए पधछ कमयचारी सेवामा बस्न सक्दैन । फलस्वरुप 
धनजको सेवाबाट देश र जनता समेत वंव्चत हनु जान्छ । र्ो हनु सक्छ 
यकर्ी तीन गणु सवैमा वरावर नहोसतापधन कमयचारीको लक्ष्र् 
इमान्दारी,दक्षता तथा अनशुासन र्ी तीनवटै कुरा तफय  हनु ुजरुरी छ । 
अधन मात्र कानूनको शासनमा सरकारी कमयचारीले िेल्न ुपने भधुमका परुा 
भएर जान्छ ।7  

  २०४६ सालको सफल जन आन्दोलन पधछ मलुकुले बहदुधलर्  
शासन प्रणाली अवलम्वन गदै आएको र र्सको उपलब्धीको रुपमा 
२०४७ सालको संयवधान धनमाणय भै राज्र् अगाडी वढ्दै आएता पधन 
मलुकुमा लामो समर्देव्ि देिा परेको द्वन्द र वेला वेलामा राजनीधतक 

                                                           
6 योगेन्द्र प्रसाद यादव ववरुद्ध लोक सवेा आयोग, ने.का.प .२०५९ अंक ७,८  
7 शभंु प्रसाद ज्ञवाली- जीवन र कानून, २०३८ ( प्रकावशका नवलनी ज्ञवाली) कानूनको शासनमा सरकारी कममचारीको भूवमका, पषृ्ठ ४२। 
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सरकार द्वारा प्रशासन माधथ भएको अनावश्र्क धनर्न्त्रण आर्दका कारण 
त्र्स पधछका र्दनमा धनजामती सेवाले िेप्न ु  परेको पीडा आज हामी 
सवैका साम ु िाम झै छलयङ्ग छ । यवगतमा सीधमत व्र्व्क्तको स्वाथय 
धसयद्धको लाधग धनजामधत सेवालाई अनकूुल बनाउने, त्र्स यकधसमले 
सीधमत व्र्व्क्तको स्वाथयका लाधग गररने कार्यमा असहमत रहने पक्षलाई 
झठुा मदु्दा लगाउने, सेवा सयुवधा र सेवा सरुक्षा माधथ िलल परुर््ाउने, 
अपार्क सरुवा गने, व्जम्मेवारी यवना नै लामो समर् सम्म जगेडामा राख्न े
आर्द जस्ता कार्यले गदाय धनजामधत सेवाको स्वच्छ एवं तटस्थ चररत्र र 
सदुृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको 
कुरा  महससु गररएको छ ।8 कुनै पधन क्षेत्र व्र्वव्स्थत गनय सोलाई 
धनदेव्शत गने प्रभावकारी कानून व्र्वस्था गनुय एक महत्वपूणय काम हो भने 
सोको इमान्दार कार्ायन्वर्न गने गराउने सो भन्दा महत्वपूणय कार्य हो । 
 र्स सन्दभयमा धनजामधत सेवामा स्वतन्त्रता, धनष्पक्षता, दक्षता तथा 
यवव्शष्टता कार्म गनय नीधतगत र कार्यगत सधुारहरु गनुयपने देव्िन्छ ।9  

 

 बढुवा तथा ववृ्त्त यवकासए- 

   "A badly planned promotion system harms an organization not merely by 

pushing ahead unqualified persons but also by undermining the morale of the group."  

                  - Dr. L. D. White 

        व्र्व्क्तको पेशागत वैर्व्क्तक उन्नधतलाई ववृ्त्त यवकास भधनन्छ । ववृ्त्त यवकास एउटा 
धनरन्तर चधलरहने प्रकृर्ा हो। ववृ्त्त यवकासले काम, उपलब्धी मूलक बनाउने, सेवालाई 
मर्ायर्दत बनाउने,धनष्ठावान बनाउने,व्र्ावसायर्कता अधभवयृद्ध गने, नोकरीलाई र्दगो बनाउने, 
अनशुाधसत, नैधतकवान बनाउने, सेवामिुी, पररमाणमिुी, दक्ष र व्र्ावसयर्क बनाउने गदयछ 
। कुनैपधन सेवामा प्रवेश गररसकेपधछ आफ्नो व्र्ावसायर्क उन्नधतको अपेक्षा सवै 

                                                           
8 राम प्रसाद शमाय   " धनजामधत सेवा "पषृ्ठ ६८ उत्तरगंगा तेश्रो अंक अयफससय क्लव, बाग्लङु, २०७१ 
9 रामकृष्ण अधधकारी वतयमान सन्दभयमा धनजामती सेवाको यवव्शष्टीकरण, प्रशासन ४ माचय २०२० 
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कमयचारीले गरेका हनु्छन ्। संगठनले कमयचारीको आवश्र्कता, चाहना र ववृ्त्त यवकासका 
अवसरहरुको सयह संवोधन गनय सकेको िण्डमा समग्र संगठनको क्षमता र उत्पादकत्व 
पधन अधभवयृद्ध हनु्छ । तर बढुवा पद्धधत राम्रो भएन भने अर्ोग्र् व्र्व्क्तले बढुवा पाउने र 
संगठनलाई नै नोक्सान पगु्ने कुरा भने यवद्बान महोदर् L.D.White ले भन्ने भए जस्तै पधन 
हनु सक्छ । र्सै सन्दभयमा कमयचारीहरुले  जाधगरमा प्रवेश गरेपधछ कामको  आधारमा 
र संगठनको आवश्र्कताका आधारमा ररक्त पदमा बढुवा पाउन ्भन्ने उद्देश्र् सरकार वा 
रोजगारदाताले रािेको हनु्छ । कमयचारीले पधन समर्मा बढुवा होस भन्ने अपेक्षा रािेर 
काम गदयछ । बढुवा पाएको िण्डमा अझ बढी जीम्मेवार भै आफ्नो क्षमताद्वारा 
उत्पादकत्वमा प्रभाव पानय र आफ्नो पधन हैधसर्तमा अधभवयृद्ध हनेु अवसर कमयचारीले प्राप्त 
गदयछ । बढुवाले उत्प्ररेणा जगाउँछ,  मनोबल वढाउँछ । सक्षम व्र्व्क्तलाई नेततृ्वमा 
ल्र्ाउन पधन बढुवाले मद्दत गदयछ । संगठनका वतयमान र भायव चनुौधतलाई सक्षम 
कमयचारीले समाधान पधन गनय सक्दछ । ववृ्त्त यवकास वा बढुवा कमयचारीलाई वढी 
व्जम्मेवार, नैधतक, व्र्ावसायर्क बनाउने साधन हो । 10  

 
                                                           
10  छयवलाल सवेुदी, धनजामधत सेवामा ववृ्त्त यवकास, प्रशासन , वर्षय ४२, अंक ३, प.ृ१२५ २०६८ साल 
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नेपालमा ववृ्त्त यवकासका सन्दभयमा प्रशासन सधुार गने सम्वन्धमा धनम्न प्रर्ास भएका 
देव्िन्छन ्।  

- २००९ सालमा एन.एम .बचुको अध्र्क्षतामा बचु कधमशन गठन 
भर्ो, जसले धनजामधत सेवाको व्र्वस्था गरर््ो ।  

- तत्काधलन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्र्क्षतामा २०१३ 
सालमा उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार आर्ोग गठन भै धनजामधत सेवा 
ऐनको व्र्वस्था भर्ो ।  

- २०२५,२०३२ र २०४८ सालमा गठन भएका प्रशासन सधुार 
आर्ोगका धसफाररसमा यवधभन्न व्र्वस्थाहरु गरर््ो ।  

- २०२५ सालमा प्रशासन सेवाका लाधग ववृ्त्त यवकास र्ोजना लागू भर्ो 
।  

- २०२७ सालमा पद बधगयकरण र्ोजना तर्ार भर्ो ।  

- २०३३ सालमा प्रायवधधक सेवा,सेवा र उपसमूह गठन भर्ो ।  

- नेपाल सरकारले आवश्र्क सेवा गठन गनय सक्ने व्र्वस्था २०४७, 
२०६३ र वतयमान संयवधानमा रहेको छ ।  

- धनजामधत सेवा धभत्र धनजामधत सेवा धनर्मावली, २०५० को अनूसूव्च–३ 
मा व्र्वस्था भए अनसुार यवधभन्न सेवा,समूह र उपसमूह रहने तथा समूह 
एवं उपसमूह पधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले तोक्ने 
व्र्वस्था रहेको छ ।  

- ववृ्त्त यवकासका लाधग पदहरुलाई ३ शे्रणीमा यवभाजन गररएको छ  - 
राजपत्राङ्कीत, राजपत्र अनंयकत र शे्रणी यवयहन । 

- शैव्क्षक र्ोग्र्ता, ताधलम, अनभुव र कार्य सम्पादन आर्द आधारमा 
बढुवा हनेु व्र्वस्था भर्ो । पदस्थापन पधन र्स आधारमा हनु सक्छ  
।  

 ववृ्त्त यवकासमा रहेका केही समस्र्ाहरु ए- 
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-  ववृ्त्त यवकास र्ोजना नै तर्ार भएको छैन ।  

- सबै सेवा, समूह र उपसमूहमा समान रूपमा ववृ्त्त यवकासके अवसर छैन । 

- कमयचारीहरूको कार्ययववरण स्पष्ट रूपमा छैन र सोको कार्ायन्वर्न पधन प्रभावकारी छैन 
। 

- व्र्ावसायर्कताको यवकास गने पक्ष ओझेलमा  छ । (अव्स्थर सरुवा र पदस्थापनका 
हनेु गरेको छ) 

- ववृ्त्तपथ पूवायनमुान र्ोग्र् छैन ।  

-  ताधलम र वैदेव्शक अध्र्र्न भ्रमणको अवसर सवै कमयचारीलाई समानरुपमा उपलब्ध 
नहुँदा कामको गणुस्तर कार्म गनय कर्ठन छ ।  

 

 कुनैपधन  कमयचारीले सेवामा प्रवेश गरेपधछ समर् समर्मा वढुवा होस र आफ्नो 
ववृ्त्त यवकास होस भन्ने चाहान्छ  नै । तर पधन सवैको एकै पटक बढुवा हुँदैन र सवै 
जना उच्चपदमा पगु्न सक्दैनन ् । र्सो हनुमुा केही उसका व्र्व्क्तगत कारण,केही 
संगठनका कारण, कानूनी व्र्वस्थाका कारण, पदसोपानमा तलदेव्ि  माथी सम्मका 
पदहरु यपराधमड आकारमा रहने हुँदा माधथल्लो  पदमा कम जनशव्क्त रहने कारण, क्षमता 
र नेततृ्वदार्ी भधूमका धनवायह नगरेको कारण, र्ोग्र्ता वढाउन तथा भौगोधलक 
ठाँउमाहरुमा काम गनय नगएको वा नपाएको कारण, उपर्कु्त ताधलमको अंक नपाएको 
कारण, कारवाहीमा परेको कारण जस्ता यवधभन्न कारण र आधार हनु सक्दछन ्। कारण 
जे सकैु भएता पधन सवैले समान अवसर सदपुर्ोग गनय सकुन ्भन्ने उद्देश्र्ले केही कानूनी 
र प्रशासकीर् व्र्वस्थाहरु भने संगठनले समानरुपमा उपर्ोग गने गरी  व्र्वस्थापन 
गरेको हनु्छ । बढुवामा अवसर पाएको वा नपाएको कारण नोकरीमा आकर्षयण र 
यवकर्षयण भने हनु सक्छ । आर्रल्र्ाण्डमा सरकारी सवोक्षण गदाय र्स्तो अवस्था देव्िएको 
पाईन्छ ।  

आकर्षयण हनेु कारणहरु ए- 

- Earning and Carrier progression.  

- Reward and recognition. 

- Progressive works arrangement .  
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- Training and Development .  

 यवकर्षयण हनुकुा कारणहरु ए- 

- Barriers of promotion.  

- Limited opportunity of progress and development.  

 

बढुवाको धसद्धान्तहरु ए- 

-Merit Principle :- कार्य संपादनमा उत्कृष्ट, र्ोग्र् र क्षमतावान व्र्व्क्तलाई 
बढुवा गनुयपछय भन्न ेर्ो धसद्धान्तको उद्देश्र् हो । प्रधतष्पधायको आधारमा 
जाँच धलएर गने र्स पद्धधतको प्रर्ोग वेलार्तमा सन ्१९५४ अमेररकामा 
सन ्१८८३, भारतमा १९४७ देव्िनै हुँदै आएको हो ।11

  

- Principle of seniority principle .  

- Seniority cum merit principle. 

- Batch promotion Principle.  

-बढुवा भै माधथल्लो पदमा जाने वा बढुवा हनु नसकेमा सो पदको धनव्श्चत 
अवधध पधछ स्वत एअवकाश हनेु (Up or Out System):-  सव्चवको पद,सेना 
र प्रहरीका केही पदहरु, कृयर्ष यवकास वैंक आर्दमा र्ो पद्धधत रहेको छ 
।  

-सखु्िा बढुवा (Dry Promotion):- 

कार्ायलर् सहर्ोगी, ड्राईभर तथा अन्र् केही पदहरुमा स्तर वयृद्ध हनेु तर 
पद र व्जम्मेवारी नबढने अवस्थालाई र्स्तो बढुवा भन्न सयकन्छ ।  

-समर् सीमा बढुवा (Time Bound Promotion):- 

र्स्तो बढुवा सेवा अवधध, ताधलम,शैव्क्षक र्ोग्र्ता, भौगोधलक क्षेत्रमा काम 
गरेको अनभुव तथा कार्य संपादन मूल्र्ांकन समेतका आधारमा हनु्छ ।  

 

 नेपालको धनजामधत सेवामा हेदाय धनम्नानसुारको बढुवाका व्र्वस्थाहरु देव्िन्छन ्।  

                                                           
11  सेवा कानून सम्वव्न्ध १५ र्दने प्रव्शक्षणमा सव्चवज्र् ुकृष्णजीयव व्िधमरेले गनुय भएको प्रस्तधुतबाट 
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(१) कार्यक्षमताको आधारमा हनेु बढुवा – धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ मा 
व्र्वस्था भए अनसुार धनम्नानसुार अंक वधगयकरण गररएको छ । जसको अंक बढी 
हनु्छ उसैले बढुवा पाउँछ ।  

(क) कार्य संपादन मूल्र्ांकन वापत ---------------- ४० अंक 

(ि) जेष्ठता वापत --------------------------------- ३० अंक 

(ग) शैव्क्षक र्ोग्र्ता वापत ------------------------ १२ अंक 

(ि) भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरे वापत--------------१६ अंक 

(ङ) ताधलम वापत----------------------------------२ अंक                 
                                      जम्मा = १०० 

 माधथ उल्लेव्ित अंकको अंकभार वेला वेलामा पररवतयन गररएको पाइन्छ । हाल 
१०० कार्म रहेको छ । तर कार्यसंपादन  मूल्र्ांकन वापतको अंक गोप्र् रहने हुँदा र 
अन्र् यवधभन्न कारणले गदाय कमयचारी वतृ्तमा बढी गनुासोर्कु्त  तथा यववार्दत रहने गरेको 
छ । धनजामधत सेवामा  कार्य संपादन मूल्र्ांकनको प्रर्ोग शरुुआधत अवस्थाबाट भएको 
हो । यव.स. २०१३ सालमा अदयली (कार्ायलर् सहर्ोगी) बाहेकमा कमयचारीहरुको 
यवभागीर् प्रमिुले गोप्र् ररपोटय भनुयपने प्रावधानसँगै र्सको प्रर्ोग हनु थालेको पाईन्छ । 
यव.सं. २०२५ देव्ि हाल सम्म धनम्नानसुार पररवतयन भएको पाईन्छ ।  

धस.
नं. 

यव.सं. कुल 
अंक 

का.स
.म.ु
को 
अंक 

सपुररवेक्ष
कले र्दन 
सक्ने अंक 

पनुरावलोकनक
तायले र्दन 
सक्ने अंक 

सधमधतले 
र्दन सक्ने 
अंक 

कुल अंकमा 
का.स.मू .भार 

1.  २०२
५ 

३०
० 

१०० 
- - - ३३.३३% 

2.  २०२
८ 

६६
० 

१२० सपुररवेक्षक र पनुरावलोकनकतायले 
संर्कु्त रुपमा मूल्र्ांकन गनय 

१८.१८% 

3.  २०३
५ 

४७
० 

१२० ६० ६० - २५.६% 
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4.  २०४
० 

३०
० 

११२ ५६ २८ २८ ३७.३% 

5.  २०४
९ 

१०
० 

५० २४ १६ १० ५०% 

6.  २०५
५ 

१०
० 

४० २५ १० ५ ४०% 

7.  हाल १०
० 

४० २५ १० ५ ४०% 

 

 
(२) जेष्ठता र कार्य संपादन मूल्र्ाकंनबाट-ए  

धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७)१ (मा रा.प.अनं र्द्वतीर् शे्रणीमा 
१०%, रा.प .अनं .प्रथम शे्रणीमा ४० %, रा.प .त ृ.शे्रणीमा ३० %, रा.प .र्द्व.मा 
३५% र रा.प.प्रथम शे्रणीमा ३५ % बढुवा हनु्छ । र्सको व्र्वस्था ऐनको दफा 
२४ ि .१ क मा रहेको छ । बहाल रहेको पदमा सवै भन्दा बढी अवधध काम 
गरेको कमयचारी बढुवा हनेु व्र्वस्था धनजामधत सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म 
७७ ि.मा गररएको छ । 

 
(३)  आन्तररक प्रधतर्ोगीताको बढुवा-ए  

धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७)१ (ले राजपत्र अनंयकत र्द्वतीर् 
शे्रणी, रा.प .र्द्वतीर् शे्रणी र रा.प .प्रथम शे्रणीमा ररक्त पदको २०% पदमा 
आन्तररक  प्रधतर्ोधगताको माध्र्म बढुवाबाट  पदपूधतय गने व्र्वस्था गरेको 
छ । सोही ऐनको दफा ७(१) को (१४क) मा रा.प. र्द्बतीर् शे्रणीको 
पदमा आन्तररक प्रधतर्ोधगताको परीक्षामा संसद सेवा र स्वास््र् सेवाका 
कमयचारीले पधन जाँच र्दन पाउंछन ्।  

(४) िलु्ला प्रधतर्ोधगताद्वारा ए-  धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) ले शे्रणी 
यवयहन तथा रा.प. अनं. पाँचौ शे्रणीमा १००%,रा.प.अनं. र्द्वतीर् शे्रणीमा ७०%, 
रा.प.अनं. प्रथम शे्रणीमा ४०% र रा. प. ततृीर् शे्रणीमा ७०%, रा.प. र्द्बतीर् शे्रणीमा 
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१०% र रा.प. प्रथम शे्रणीमा १०% पदमा िलु्ला प्रधतर्ोधगताद्बारा पदपूधतय गररन्छ । 
धनजामधत सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म १४ ले िलु्ला प्रधतर्ोधगता, कार्यक्षमता 
मूल्र्ांकन, आन्तररक प्रधतर्ोधगता र जेष्ठता कार्यसंपादन मूल्र्ांकनद्बारा पूधतय हनेु 
प्रधतशतको आधारमा पद संख्र्ा धनधायरण गनुयपने व्र्वस्था गरेको छ ।  

 

(५)  ऐनको दफा ७ प्रारम्भ हुँदा रा.प. अनं चतथुय शे्रणीमा रहेकाहरु सोही धमधत देव्ि 
रा.प. अनं ततृीर् शे्रणीमा बढुवा भएका छन ्।  

(६)  यवशेर्ष बढुवा ए- 

र्सलाई सद्भाव पूणय बढुवा पधन भन्न सयकन्छ । १५ वर्षय भन्दा वढी 
एउटै पदमा रहेमा रा.प .प्रथम शे्रणी वा सो भन्दा मनुीका कमयचारीले 
अधनवार्य अवकास हनु एक मयहना अगाधड  तथा स्वेच्छीक अवकासको 
लाधग धनवेदन र्दएमा पधन एक शे्रणी माधथ बढुवा  गरी अवकाश र्दने 
व्र्वस्था ऐनको दफा २०क.ले गरेको छ । सो कमयचारी अवकाश 
भएपधछ सो पद स्वत एिारेज हनु्छ । र्स्तो अवस्थाको अवधध परुा भएको 
कमयचारीको मतृ्र् ु भएमा पधन एक तह माधथकै पेन्सन लगार्तका अन्र् 
सयुवधा पररवारले पाउँछन ्।  

(७)  स्तर वयृद्ध सम्वव्न्ध बढुवा ए- 

धनजामधत सेवा ऐनको दफा २४(ि) २ मा शे्रणी यवयहन कमयचारीको प्रथम 
तह शरुु भनाय हनु्छ पाचौं तहसम्म स्तर वयृद्ध हनु्छ । सो वयृद्ध पाँच 
वर्षयबाट दोश्रो तह हदैु बढ्छ ।  

(८)  शे्रणी यवयहनले िररदारमा जाचँ र्दने ए- 

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा र्स्तो व्र्वस्था रहेको छ ।  

 

(९)  सव्चव पदमा बढुवा ए-12 

नेपाल न्र्ार् सेवाको पदमा वाहेक यवव्शष्ट शे्रणीको सव्चव पदमा धनजामधत 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०  वमोव्जमको वढुवा सधमधतको धसफाररसमा 

                                                           
12  धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ को दफा १९ 
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नेपाल सरकारले बढुवा गदयछ । ररक्त पद मध्रे् २०% पदमा ९५% वा सो  

भन्दा बढी कार्य संपादनमा अंक प्राप्त गनेहरु मध्रे् सम्वव्न्धत सेवाको रा.प .
प्रथम शे्रणीको पदमा कार्यरत सबैभन्दा बढी सेवा अवधध भएको कमयचारीलाई 
बढुवा गररन्छ । ८०% पदमा कार्यसंपादन मूल्र्ांकनमा सवैभन्दा बढी अंक प्राप्त 
गने सम्वव्न्धत सेवाका उम्मेद्बारहरु मध्रे् जेष्ठता र कार्य कुशलताका आधारमा 
बढुवा सधमधतको धसफाररसमा नेपाल सरकारले बढुवा गदयछ । र्सरी बढुवा 
गदाय वन तथा कृयर्षका सह–सव्चव वन सेवाको सव्चव पदमा, आधथयक र्ोजना 
तथा त्र्ाङ्क ,प्रशासन, यवयवध,व्शक्षा सेवाका सह–सव्चव प्रशासन सेवाको सव्चव 
पदमा बढुवा हनु्छन ्।  

 यवव्शष्ट शे्रणीमा बढुवा हनेु कमयचारीले नेपाल सरकारले तोकेको 
उच्चस्तररर् व्र्वस्थापन ताधलम समेत उव्त्तणय गरेको हनुपुने व्र्वस्था धनजामधत 
सेवा ऐनमा गररएको पाईन्छ ।  

 

(१०) मखु्र् सव्चव पदमा बढुवा ए- 

  नेपाल सरकारको धनजामधत सेवाको सवै भन्दा उच्च पद मखु्र् सव्चव पदमा 
बहालवाला सव्चवहरु मध्रे्बाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्य कुशलताको 
आधारमा छनोट गरर बढुवा गदयछ । मखु्र् सव्चवको पदमा बढुवा गदाय प्रार् ए
जेष्ठता भन्दा कार्यकुशलतालाई हेररने गरेको देव्िएको छ  ।  

(११) अन्र् बढुवा सम्वव्न्ध यवधभन्न व्र्वस्थाहरु ए– 

 नेपाल स्वास््र् सेवाका कमयचारीहरुको तहगत बढुवाको व्र्वस्था गररएको छ 
भने अन्र् संस्थान, प्रधतष्ठान, यवद्यालर्, यवियवद्यालर् लगार्तका  यवधभन्न क्षेत्रमा 
आ-आफ्नो धनर्मावली, यवधनर्मावलीले व्र्वस्था गरे अनसुार बढुवा प्रकृर्ाहरु 
संचालन हनु्छन ्। कुनै यववाद परेमा सोही प्रावधानहरु अनसुार टंुगो लगाईन्छ । 
तर धनजामधत सेवा ऐन तथा धनर्मावलीका व्र्वस्थाहरु धत धनकार्लाई पधन 
मागयदशयन हनु सक्छ। धत अन्र् धनकार्को सम्वन्धमा र्समा चचाय गररएको छैन 
। 

 

(१२)  िलु्ला बढुवा-ए  
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  धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा ८(१) िलु्ला प्रधतर्ोधगता वा 
आन्तररक प्रधतर्ोधगताद्बारा पूधतय हनेु पदमा लोक सेवा आर्ोगको धसफाररसमा 
धनर्वु्क्त गररनेछ भन्न ेव्र्वस्था गरेको छ ।  

  र्सरी जाँच र्दँदा  िलु्ला तफय  र्ोग्र्ता पगुेका जो सकैु नेपाली नागररकले 
जाँच र्दन पाउँछन भने आन्तररक प्रधतर्ोधगतामा सम्वव्न्धत सेवा धभत्र धनव्श्चत 
नोकरी अवधध पगुेका एकतह मधुनका कमयचारीले जाँच र्दन पाउँछन ्। र्सै गरी 
सोही ऐनको दफा २६ ले सेवा समूह पररवतयन सम्वव्न्ध व्र्वस्था गरी लोक सेवा 
आर्ोगले कुनै यवशेर्ष र्ोग्र्ता भएको कमयचारी आवश्र्क परेमा तोयकएको र्ोग्र्ता 
भएका समान शे्रणीका धनजामधत कमयचारीबाट प्रधतष्पधाय गराई धलने व्र्वस्था गरेको 
छ ।  

 

बढुवा सम्वन्धी न्र्ार्ीक दृयष्टकोण ए- 

जेष्ठता सम्वन्धी ए-  

 धनजामधत सेवा धनर्मावली, २०५० को २०६४।०८।२० मा भएको सातौ 
संशोधनले धनर्म ८७(ि) को उपधनर्म(२) मा " उप धनर्म(ि) मा जे सकैु लेव्िएको 
भएता पधन र्स धनर्म वमोव्जम बढुवाको नामावलीमा नाम समावेश भएको कमयचारीले 
बढुवा धनर्वु्क्त नधलदै कार्यक्षमताद्बारा हनेु बढुवामा नाम समावेश भएका बढुवा नामावली 
प्रकाशन भएको १५ र्दन धभत्र रोजन लगाई कुनै एउटामा बढुवा धनर्वु्क्त र्दईने छ भन्ने 
व्र्वस्था गरेकोले सो व्र्वस्था ऐनको दफा २४ ि (१) को अक्षर र भावना यवपररत छ 
।"13 उक्त धनर्म ८७ ि(२) को व्र्वस्था प्रारम्भ देव्ि नै अमान्र् र वदर िोयर्षत 
गररपाउँ भनी परेको रीटमा धनम्नानसुार व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  

-बढुवा सम्वन्धी यवशेर्ष व्र्वस्था एकै पदमा  लामो समर् सम्म रहेर काम 
गरेका  धनजामधत कमयचारीलाई  कार्य क्षमताको मूल्र्ांकनद्बारा हनेु 
बढुवाबाट बञ्चीत र धतनलाई यवशेर्ष व्र्वस्था अन्तरगत बढुवा गरर 
कधनष्ठ कमयचारीलाई अनपेव्क्षत चांडो कार्य क्षमताको मूल्र्ांकनद्बारा 
बढुवा गने प्रर्ोजनको लाधग आएको व्र्वस्था नभई कार्य क्षमताको 

                                                           
13  उक्त २४ ि १ को ब्र्वस्था बाहौं संशोधनद्बरा िारेज भएको छ । 
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मूल्र्ांकनद्बारा गररने बढुवामाफय त बढुवा हनु नसक्ने एकैपदमा लामो 
समर् सम्म काम गने जेष्ठ कमयचारीलाई उत्प्ररेरत गने प्रर्ोजनको लाधग 
आएको हुँदा र्ो अधतररक्त अवसर हो । यवशेर्ष प्रकृधतको बढुवा हुँदा 
सामान्र् रुपमा चधल आएको कार्य क्षमताको मूल्र्ांकनको व्र्वस्थाबाट 
हनेु बढुवामा मात्र धलन नपाउने भन्न नधमल्ने ।  

-यवशेर्ष प्रकृधतको बढुवाको नामावलीमा नाम समावेश भएको कमयचारीले 
बढुवाको धनर्वु्क्त नधलदैं कार्यक्षमताको मूल्र्ांकनद्बारा हनेु बढुवामा समेत 
नाम समावेश भएमा धनजलाई १५ र्दन धभत्र रोज्न लगाई कुनै एउटा 
बढुवामा धनर्वु्क्त र्दने गरर गरेको धनर्म ८७ि(२) को व्र्वस्थाले 
यवशेर्ष प्रकृधतको बढुवा पद्धधतलाई धनष्कृर् तलु्र्ाउँछ भन्न नधमल्ने ।  

-यवशेर्ष बढुवाले धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ ि १ 
अन्तरगतको व्र्वस्थालाई धसधमत वा संकुचन गरेको वा यवपरीत रहेको 
नदेव्िने ।  

-संयवधानको र्ो र्स धारासँग र्ो कानून बाझेको भनेर व्जकीर धलन ुमात्र 
पर्ायप्त  हुँदैन के कधत, कारणले बाझेको हो भन्ने पषु्टी गने भार वाझेको 
भन्न ेव्र्व्क्तले नै परुर््ाउन ुपने ।  

-प्रत्र्ार्ोव्जत यवद्यायर्की अधधकार अन्तरगत बनेको धनजामधत सेवा 
धनर्मावली, २०५० को धनर्म ८७ ि(२) को व्र्वस्था मात्र ऐन तथा 
संयवधानसँग बाव्झएको भनी मान्न नधमल्ने ।  

-कार्यसंपादन तथा अनभुवको मूल्र्ांकनको आधारमा हनेु बढुवा र कार्य 
क्षमताको मूल्र्ांकनको आधारमा हनेु बढुवा मध्रे् पयहलो पटक कुन 
अगाधडका सँग सँगै गने भन्ने कुरा ऐनको व्र्वस्था प्रधतकुल नहनेु गरी 
सम्वव्न्धत अव्ख्तर्ार वालाको व्र्वस्थापकीर् वा नीधतगत क्षेत्राधधकारको 
यवर्षर् भएकोले अदालतले हस्तक्षेत्र गनुय उव्चत नहनेु ।14

 

  

                                                           
14 कयवराज पौडेल यवरुद्ध मन्त्री पररर्षद् प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्री पररर्षद्को कार्ायलर् समेत,सम्वत २०६४ सालको 
रीट नं .०६४-ws-००२४ आदेश धमधत २०६५।१।६।५ ने.का.प.२०६५ धन.नं .७९८४ । 
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 धनजामधत सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ७७ को व्र्वस्था हेदाय  

कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गदाय समान अंक प्राप्त गने  उम्मेद्बारा मध्रे् हाल 
बहाल रहेको  शे्रणीको पदमा धनर्वु्क्त वा बढुवा भएको धमधतको आधारमा गने 
व्र्वस्था ७७ को (क) ले गरेको छ भने सो अनसुार जेष्ठता नछुयट्टएमा सोही 
(ि) अनसुार एकतह मनुीको धनर्वु्क्त वा बढुवाको आधारमा गने व्र्वस्था छ 
। र्सबाट पधन जेष्ठता छुयट्टएन भने (ग)  अनसुार लोक सेवा आर्ोगको 
धसफाररसको आधारमा गने व्र्वस्था छ । तर धनर्म ७७ ि को िण्ड (ग) 
मा भने उमेरको आधारमा पधन छुट्याउने व्र्वस्था रहेबाट अधल अष्पस्टता हो 
यक जस्तो देव्िन्छ । र्समा २०।२५ वर्षय अगाधडको लोक सेवाको 
धसफाररसलाई अयहले आधार धलन ुकधत तकय  संगत हो भन्न सयकदैन । हाल 
बहाल रहेको पदको merit list  वा उमेरलाई आधार धलएमा उपर्कु्त हनु्छ यक 
भन्न सयकने अवस्था भने देव्िन्छ ।  

 

स्तरबयृद्ध भए पधन सायवक पदमै काम गनुय पछय ए- 

 

डा. ठाकुरराज अधधकारी यवरुद्ध रामबाब ुशरण जर्सवाल भएको मदु्दामा – डा. ठाकुर 
राज अधधकारी आर्वेुद तफय  स्तर वयृद्ध भएको डाक्टर भएकोले उपल्लो तहको काम गनुय 
पने भनी माग गरेको रीट हो । तर र्स मदु्दामा धनम्नानसुार व्र्ाख्र्ा भएको छ । 15 

 बढुवा भनेको माधथल्लो पदले प्राप्त गने तलव लगार्तका सयुवधा प्राप्त गने यवर्षर् 
मात्र नभई बढुवा भएको कमयचारीको व्जम्मेवारीमा समेत फरक पने हनु्छ भन्ने कुरालाई 
सावयजधनक प्रशासनको एउटा कधडको रुपमा धलइन्छ । स्तर वयृद्धको व्र्वस्थ बस्ततु ए 
धेरै र्दन सम्म काम गरर रहेका कमयचारीको पदमा वयृद्ध नभई एउटै पदमा वर्षौ देव्ि 
धसधमत रयह काम गदाय कमयचारीको मनोभावनामा धनरासा नआओस भन्ने दृयष्टकोणबाट 
समर् सीमाको आधारमा  गररएकोले पदोन्नधत भएपधछ पधन सायवकको पदले गनुयपने सेवा 
गनुयपने ।  

 

शैव्क्षक र्ोग्र्ता एवं अंक गणना सम्वन्धी ए– 

                                                           
15  ने.का.प. २०६९,अंक ४ धन.नं. ८८१५ 
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 कैलाश कुमार बव्जमर् समेत यवरुद्ध लोक सेवा आर्ोग भएको मदु्दामा 
धनम्नानसुार व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  

  

 बढुवाको संभाव्र् उम्मेद्बारार हनु जेष्ठता गणना गदाय असार मसान्तको यहसावले 
गनुयपने कानूनी व्र्वस्था भएकोमा शैव्क्षक र्ोग्र्ता समेतको  लाधग असार मसान्तको 
समर्ावधध कार्म गरी २०५० साल असार मसान्त सम्मको मात्र शैव्क्षक र्ोग्र्ता कामर् 
गरी धनवेदनहरुले २०५० साल असार मसान्त पधछ दरिास्त पेश गने धमधत सम्मको 
समर् अवधधमा प्राप्त गरेको अधतररक्त शैव्क्षक र्ोग्र्ता (MPA) को अंक बढुवाको 
प्रर्ोजनको धनधमत्त गणाना गनुयपनेमा नगने गरी गरेको धनणयर् प्रस्टतर्ा काननुी त्रटुीपूणय 
देव्िन आउने ।16 र्सैगरी नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्म मध्रे् २०५१ को धनर्म ७ सँग 
सम्वव्न्धत अनसुचुी ३(१) मा M.B.B.S. वा M.D. वा सो सरहको शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
तोकेकोमा सो शैव्क्षक र्ोग्र्ता नपगुेको धनवेदक लाई प्रधतर्ोधगता वाट हटाउने गरी गरेको 
यवपक्षी आर्ोग को धनणयर्लाई अन्र्था भन्न नसयकने भनी टासरुाम ज्ञवाली यवरुद्ध 
लो.से.आ. भएको उत्प्ररे्षण धमव्श्रत परमादेश मदु्दामा व्र्ाख्र्ा भएको छ ।17 अधतररक्त 
शैव्क्षक र्ोग्र्ताको हकमा तोकेको प्रशासधनक धनधतगत कुरामा अदालतले हस्तक्षेप नगने 
। 

 

भौगोधलक के्षत्रको अंक गणना सम्वन्धमा :-18 

कानूनले यकटान  गरे वाहेकको भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको र अस्थार्ी पदमा 
कार्यरत रहेको अवस्थामा पधन धलएको ताधलम वापतको अंक समेत धनजामधत सेवा 
धनर्मावली २०५० को धनर्म ८० र ८१ बमोव्जम पाउन ुपछय भन्ने धनवेदन व्जयकर र 
धनवेदक तफय का कानून व्र्वसार्ीको व्जकीर संग सहमत हनु नसयकने । 

                                                           
16 ने.का.प. २०५३, धन.नं. ६१९३ प.ृ३९८ सम्वत ्२०५२ सालको रीट नं. ३००५ आदेश धमधत 
२०५३।४।१६।४ (उत्प्ररे्षण, सं.ई.) 

17  २०५२ सालको रीट नं .१३८६ स.अ.बलेुटीन, २०५५ अंक १५, पषृ्ठ ६ 

18 फुलेिर प्रसाद र्ादव यवरुद्ध लोक सेवा आर्ोग, ने.का.प .२०५६, धन.नं.६६६४ पषृ्ठ ८६ 
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- उजरु गनय पाउन ुव्र्व्क्तको सारवान अधधकार हनेु । 

- अवधध तोक्नकुो अथय उजरु सनु्ने अधधकारीले र्थासंभव समर्मा धनणयर् गनुयपने 
भन्न ेकार्य यवधधगत कुरा सम्म हुंदा सो व्र्वस्थाले उजरु वालाको उजरुी उपर 
वा उजरुी सनुी धनणयर् गनय पाउनै अधधकारमा असर वा वाधा परुर्र्ायउ नसक्ने 
।  

पटक पटक गरी एक वर्षय काम गरेकोमा नम्वर र्दने भनी गरेको धनणयर् 
कानून व्र्वसार्को अभावमा कमयचारी सम्वव्न्ध ऐन धनर्मको व्र्ाख्र्ा 
कमयचारीको यहत अनकुुल हनेु गरी न्र्ार् संगत हनु आउने भन्न ेसमेत व्र्ाख्र्ा 
भएको छ । हररमान यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग, २०५१ सालको ररट नं. 
२५३६ आदेश धमधत २०५२।०२।१२।६ (राष्टसेवक सम्वव्न्ध केही 
महत्वपणुय नव्जर प्रकाशक – सवोच्च अदालत , २४२)  

सम्वव्न्धत यवर्षर्को उपल्लो शैव्क्षक र्ोग्र्ता आवश्र्क पने भनी व्शव प्रसाद 
दाहाल यवरुद्ध मन्त्रीपररर्षद् सव्चवालर्को मदु्दामा व्र्ाख्र्ा भएको छ ।19  

 

ताधलमको अंक :- 

एउटा सेवामा वहाल रहँदा गरेको ताधलम वापतको अंक अको सेवामा हनेु 
बढुवा प्रर्ोजनका लागी प्रदान गनय नधमल्ने भनी कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक 
लगाएको नदेव्िने भनी यवचारी सरेुन्र वहादरु काकी यवरुद्ध यवचारी नारार्ण 
यव.धस .भएको मदु्दामा वोधलएको छ । प्रशासन सेवामा धलएको ताधलमको न्र्ार् 
सेवाको बढुवामा पधन अंक पाउने ।20

 

 

शैव्क्षक र्ोग्र्ता तथा समानताको हक सम्वन्धमा 

 

                                                           
19 स . अ. बलेुटीन, २०५५ अंक १५ पषृ्ठ ६ 

20 ने.का.प. २०५४, धन.नं. ६३६२ प.ृ २३४ 
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 धनवेदक रामवाव ुभण्डारी यवरुद्ध प्र.मं .तथा मन्त्री पररर्षद् को कार्ायलर् 
भएको उत्प्ररे्षण मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतवाट धनम्नानसुार व्र्ाख्र्ा 
भएको पाइन्छ ।  

  कुनै िास उदेश्र् पूधतय गनय वा कुनै िास समस्र्को समाधान गनय 
यवधायर्काले यवशेर्ष कानूनी व्र्वस्था गनय सक्ने नै हनु्छ । र्स यकधसमको 
काननुी व्र्वस्था गदाय सो कानून देशका नागररक मध्रे् कसको हकमा लागू 
हनु्छ र कसको हकमा लागू हदैुन भनेर तकय  संगत (reasonable classification)   
वधगयकरण गदाय समानताको हक प्रधतकुल नहनेु । 

  व्चयकत्सकको सेवा धलने काममा  health assistant  लाई लगाउन 
धमल्दैन र्स्तो सम्वेदनव्शल सेवा प्रदान गनयका लागी आवश्र्क पने न्र्नुतम 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता सवायधधक महत्वपूणय कुरा हो । सो आवश्र्क र्ोग्र्ता भएका 
र नभएका कमयचारी कुनै हालतमा समान हनु सक्दैनन ्। त्र्सैले र्ी दईु 
प्रकारका कमयचारी लाई समान व्र्वहार हनुपुछय भन्न ु न्र्ार्ोव्चत देव्िदैन । 
समानता हकले समानहरुका यवच र समान र असमान यवच  असमान व्र्वहार 
गने कुरालाई दशायउने भएकोले धनरपेक्ष समानता संभव नहनेु ।21 प्रस्ततु 
मदु्दामा नेपाल स्वास््र् सेवा र तेस्रो संशोधन ऐन , २०५३ को दफा 
९(२),(३), ९(७)(च) को िण्ड (च) र दफा २६(क) (२) मा छैठौं तहमा 
लोकसेवा आर्ोगको प्रकृर्ा द्धारा वढुवा धनर्वु्क्त पाएका कमयचारीहरु मात्र 
आठौं तहमा स्तर वदृ्धी हनेु, तर छैठौं तहमा तह धमलान भएकाहरु आठौं 
तहमा स्तर वदृ्धी हनु नसक्ने व्र्वस्था रहेकोमा आफूहरुले पधन समान हक 
पाउन ुपने भनी ररट धनवेदकहरुको दावी धथर्ो । कानून वनाउने यवधायर्का 
को exclusive power हो र फाइदा धलनेले वेफाइदा पधन सहन ुपछय । ( quem 

sequuritur commode eundumet incommode sequuntur) भन्न े कुरालाई 
धनवेदकहरुले यवसेको देव्िन्छ । हेल्थ अधसस्टेन्ट र M.B.B.S.को र्ोग्र्ता 
बराबर हनैु सक्दैन । 

                                                           
21 न.ेका.प. २०६९, अंक ३ धन.नं. ८७८२ 
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त्र्सैगरी समानताको हकसम्वन्धी असल धनर्तले धनजामधत कमयचारीले परुा 
गरेको व्जम्मेवारीको संरक्षण लगार्तका कुराहरुको व्र्ाख्र्ा गदै सवोच्च 
अदालतबाट वोधलएको पाईन्छ । अन्र् व्र्व्क्त र प्रत्र्थी सव्चव समान 
अवस्थाका व्र्व्क्त भएको कुरालाई धनवेदकले धनदेशनमा व्जकीर धलएर मात्र 
पगु्दैन । त्र्सलाई भरपदो प्रमाण वाट पषु्टी गने दायर्त्व पधन धनवेदक उपर नै 
रहन्छ । अ.द.ुअ.आ.ले कानूनको ररत परु्र्ायई गरेको काममा अदालतले हात 
हाल्न ुभनेको असाधारण अपवाद हो र्सको लागी त्र्स्तै प्रमाणको आवशर्कता 
पदयछ । 

  सवै कुरामा हात हाल्न, जथाभावी गनय, सवैलाई शंका गनय, 
सावयजधनक पदाधधकारी उपर सधै अयविास गरर उधनहरुको उत्साह र मनोवल 
वढाउन तथा समाजलाई अस्तव्र्स्त वनाउनको लागी अदालतको व्र्वख्र्ा 
भएको होइन । कानून बमोव्जमको सवै काम कुरा मापदण्ड गरेर गछयन, 
सव्चवले काम गदाय गफलत मोलायहजा वा लापरवाही हदुैंन र उसले गरेको 
काम कारवाही वैध र सावयजधनक यहत अनकुुल हनु्छन ्भन्ने मान्र्  अनमुानको 
धसद्धान्त सावयजधनक सवु्र्वस्थाको जग हो । सावयजधनक पदाधधकारी उपर 
जथाभावी कारवाही हुंदा वा उनीहरुले गरेको भिाचार वा अन्र् अनवु्चत 
काममा कुनै कारवाही नहुंदाको दवैु अवस्थाले कानून को शासन र सामाव्जक 
सवु्र्वस्थालाई कमजोर वनाउने ।22

 

 प्रस्ततु मदु्दामा आपूधतय मन्त्रालर्का सव्चव अजुयन कुमार काकीलाई 
अ.प्र.अ.आ.ले यवभाधगर् कारवाहीकफ लागी लेिी अन्र् कमयचारीहरुलाई 
भिाचारमा मदु्दा भलाएको ले समानताको हक धारा १८ अनसुार धनजलाई पधन 
मदु्दा चलाउन परमादेश जारी गरी पाउँ भनी ररट दार्र भएको धथर्ो । 
महाभकुम्प पधछ िररद भएको धत्रपाल िररदमा धनजले यटप्पणी सदर गरे पधन 

                                                           
22 अधधवक्ता रत्निेर प्रसाद शमाय समेत यवरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्र पररर्षद्को सव्चवालर्, ने.का.प. 
२०७४ अंक ३, धन.नं. ९७८३  
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धनजले भिाचार गरेको भन्न ेआधार प्रमाण नदेव्िई व्जम्मेवारी परुा गरेको नै 
देव्िन्छ । 

 प्रस्ततु मदु्दाको फैसलामा धनम्नधलव्ित नव्जरहरु पधन अवलम्वन  गररएका 
धथए । 

• ने.का.प.२०५८ अंक ५/६ धन.न.७००१ 

• ने.का.प.२०५९ अंक ३/४ धन.न.७०८२ 

• ने.का.प.२०६४ अंक ६ धन.न.७८५२ 

• ने.का.प.२०६७ अंक ११ धन.न.८५०७ 

• ने.का.प.२०६९ अंक ६ धन.न.८८३७ 

• ने.का.प.२०७० अंक १ धन.न.८९४९ 

• ने.का.प.२०७० अंक १२ धन.न.९०९९ 

 

सेवा अवधधको गणना सम्वव्न्ध 

 

 धनवेदक २०४७।६।१ मा धनर्कु्त भै २०५३ सालमा सात वर्षय नपगुेको 
हुंदा धन.से.धन.२०५० को धनर्म १५ (२) को प्रर्ोजनको लागी ७ वर्षयको 
अनभुव परु्र्ायउन शे्रष्ठ कन्ट्रक्सन प्रा.धल .मा काम गरेको अवधधको अनभुव 
देिाई आधार धलएको देव्िर्ो । श्री ५ को सरकार द्धारा धनर्मानसुार दताय 
भएको संस्थामा अधधकृत स्तरको काम गरेको भन्न धमलेन । यवज्ञायपत पदमा 
धनर्कु्ती र्दने धसफाररसलाई पनुरावलोकन गरी रद्द गरेको लोक सेवा आर्ोगको 
धनणयर्  कानून यवपररत भन्न नधमल्ने भनी मणीराम ओझा यवरुद्ध लो.से.आ 
भएको मदु्दामा वोधलएको छ।23 त्र्सैगरी सहसव्चवको परीक्षा र्दनको लागी 
वोधडयङ् स्कुलमा ७ वर्षय पाटय टाइम पढाएको भन्न े कुरालाई  पधन यविवाव ु
पडुासैनीको  रीट धनवेदनमा मान्र्ता र्दइएन । 

                                                           
23 धमधत २०५७।११।२३।३ ( स.अं. संर्कु्त ईजलास) २०५४ साल को रीट नं. २६९६,  ने.का.प .२०५७, 
धन.नं .६९६५, अंक १२  
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कार्य संपादन मूल्र्ाकंन सम्वन्धमा ए- 

 

 कार्य संपादन मूल्र्ांकन बढुवाको प्रर्ोजनको लाधग  प्रार्ए यववाद रयहत हनु 
सकेको छैन । धनष्पक्ष मूल्र्ांकनको लाधग व्र्वस्था गररएको र्ो व्र्वस्था दरुुपर्ोग 
भएमा कुराहरु पधन चचायमा आउने गदयछन ्। धनजामधत कमयचारीको कार्यसंपादन 
मूल्र्ांकन देव्िएका समस्र्ाहरु धनम्नानसुार देव्िन्छन ्।  

(१)   कार्य यववरणको अभाव (Lock of Job Discription) 

(२)  बस्तगुत मूल्र्ांकन  आधारहरुको अभाव  पररमाण,लागत, समर्, गणुका 
आधारमा अधत उत्तम, उत्तम, सामान्र् र न्र्नु गरी मूल्र्ांकन गने व्र्वस्था 
भए पधन  सूचकको अभावमा मूल्र्ांकनको लचकता (Flexibility)  

मूल्र्ांकनकतायमा धनयहत रहेको छ । सवैले कररव समान अंक पाउने व्स्थधत 
हुँदा गणुस्तररर् काम गनेहरु पधन मकायमा परेका छन ्।  

(३)  पारदव्शयताको अभाव (गोप्र् रहने) 

(४)  तीन तहमा हनेु मूल्र्ांकन -  

सवैलाई व्चन्न नसक्ने, चाकडी प्रववृ्त्त, हैकम वादी प्रववृ्त्तले सोझा कमयचारी 
मकायमा पने ।  

(५)  कार्य संपादनको नम्वरको धसमीत प्रर्ोजन र उपर्ोधगता  

  - परुस्तकार, अध्र्र्न, ताधलम , भ्रमण आर्दमा गौण छ ।  

(६)  धनव्श्चत पद्धधत र प्रकृर्ाको अभाव – 

 कामको आधारमा हैन । सवैलाई वरावर अंक र्दने प्रचलन बढी छ ।  
 

कार्यसंपादन मूल्र्ांकनका सम्वन्धमा सवोच्च अदालतले धनम्नानसुार मदु्दामा 
व्र्ाख्र्ा गरेको देव्िन्छ ।  

 संचालक सधमधत पनुरावेदकीर् क्षेत्राधधकार प्रर्ोग गरी बढुवा 
सम्वन्धी यवर्षर्मा धनणयर् गनय सक्ने अधधकार धनयहत रहेको मान्नुपने हुँदा 
संचालक सधमधतको धनणयर् अधधकार क्षेत्र यवयहन भएको मान्न सयकने व्स्थधत 
नदेव्िने । बढुवाका लाधग दईु उम्मेद्बार मात्र रहेकोमा  दवैुको कार्य 
संपादन मूल्र्ांकन फाराम त्रटुी भएको स्पष्ट देव्िएको अवस्थामा त्र्स्तो 
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त्रयुटपूणय कार्य संपादन मूल्र्ांकनका आधारमा बढुवाको धसफाररस गनय र सो 
उपर उजरुी सनुी सदर वा संशोधन गने व्स्थधत नरहने ।  

 तसथयए पदपूधतय सम्वन्धी काम कारवाही रद्द गने गरेको धनणयर् 
साधधकारर्कु्त र कानून सम्मत देव्िने  भनी जर्लाल साह यवरुद्ध श्री 
संचालक सधमधत, वन पैदावार यवकास सधमधत काठमाण्डौं भएको मदु्दामा 
फैसला भएको पाइन्छ ।24

 

 

समावेशी एवं सकारात्मक यवभेद सम्वव्न्धए  

 मयहलालाई र्दईने संरक्षण र सयुवधा सकारात्मक कदम हो । 
सकारात्मक यवभेद गरी संगठनको आवश्र्कता मूलत   ए कुन यवन्द ुसम्म 
लाने भन्ने कुरा नीधतगत प्रश्न हो र र्स्ता नीधतगत कुरामा नीधत यवशेर्षज्ञले 
नै धनणयर् गने हो, र्स्तो पक्षमा न्र्ार्ीक हस्तक्षेप उव्चत मान्न नसयकने भन्दै 
िलु्ला प्रधतर्ोगीताद्बारा पदपूधतय गदाय समावेशी धसद्धान्तलाई मान्र्ता र्दई 
सकेको अवस्थामा बढुवा यपच्छे समावेशी िोज्ने हैन, र्स्तो कुरा संयवधानले 
व्र्वस्था गने पधन हैन । सेवामा प्रवेश गदाय र्दईने समावेशीको सयुवधा 
तहयपच्छे बढुवामा पधन पाउँन ुपछय भन्न नधमल्ने भनी उमाशंकर शमाय यवरुद्ध 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षद् कार्ायलर् समेत भएको मदु्दामा व्र्ाख्र्ा 
भएको पाइन्छ ।25 त्र्सैगरी सकारात्मक  यवभेदको नीधत असमान 
अवस्थामा रहेकाहरु वीच असमान व्र्वहार गने समन्र्ार्मा आधाररत 
मान्र्ता हो  । जनुसकैु अवस्थामा रहेकाहरु वीच  औपचाररक समानताको 
व्र्वस्थाले सारभतू समानता (Substantive equality)  हाधसल हनेु नभई 
आधथयक,सामाव्जक दृयष्टले यपछधडएको वगयको यहत अधभवयृद्धका लाधग राज्र् 
व्र्वस्था संचालनमा आएको नीधत भएतापधन र्सको उद्देश्र् र्ोग्र्ता 
प्रणालीलाई परास्त गने होइन ् भन्ने  संवेदनशील पक्षलाई धनवेदकहरुले 
समेत नजर अन्दाज गनय नधमल्ने भन्दै धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को 

                                                           
24 ने.का.प. २०६०, अंक ५,६ धनणयर् नं. ७२३० धमधत २०५६ सालको रीट नं. ३८१८ । 

25 ने.का.प. २०६७ अंक ५ धन.नं. ८३६६ 
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दफा ७ को पदपूधतय व्र्वस्था, एकीकृत तथा संर्कु्त परीक्षाले धनवेदकको 
हक हनन ्नहनेु भनी अधधवक्ता  अमर बहादरु शाह यवरुद्ध  नेपाल सरकार 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षद्को कार्ायलर् भएको मदु्दामा व्र्ाख्र्ा भएको 
पाइन्छ ।26 र्स्तो व्र्ाख्र्ा धनरज कुमार शाह यवरुद्ध नेपाल सरकार 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षद्को कार्ायलर् भएको मदु्दामा पधन भएको छ 
।  भनायका यवयवधता (Diversity)  अनन्त काल सम्म  स्थार्ी रुपले रहने 
व्र्वस्था नहनेु ।27  त्र्सैगरी डा .धमङ्मार गेल्जेन शेपाय यवरुद्ध नेपाल 
सरकार भएको मदु्दामा हरेक तहको बढुवामा पधन समावेशी माग राख्न ु
मनाधसव नदेव्िने भधनएको छ ।28 बढुवा पदसोपानको धसद्धान्त र समावेशी 
धसद्धान्त दईु अलग अलग धसद्धान्त हनु ्।  

केही ंनजीरहरु बढुवा सम्बन्धी 

१ जीबराज गौतम धबरुध्द श्री ५ को सरकार मन्त्रीपररर्षद सव्चवालर् धसंहदरबार समेत 
जनु सारवान कानून अन्तरगतको आधारमा कारवाही शरुु भएको हो सो अन्तनहुंदै 
पधछको कानूनले धनवेदकलाई मद्दत गनय नसक्ने ।29 

२.अधधवक्ता राजकुमार राना धबरुध्द व्चयकत्सा धबज्ञान रायष्टर् प्रधतष्ठान, वीर अस्पताल 
समेत । 30  

  २०६८।८।९ मा प्रकाव्शत धबज्ञापन र धमधत २०६८।१२। २१मा प्रकाव्शत 
सचुनाबाट र्ी धनबेदकहरुको हकमा कुनै प्रधतकूल प्रभाव पने अबस्था नदेव्िएको र 
धबज्ञायपत पदमा धनबेदकहरुको साथयक सम्बन्ध रहेको नदेव्िएबाट नेपालको अन्तररम 

                                                           
26 ने.का.प.,२०७४ अंक १ धन.नं. ९७५४ 

27 ने.का.प.,२०७५ अंक १ धन.नं. ९९४२ 

28 ने.का.प.,२०७१ अंक ११ धन.नं. ९२७७ 

29  नेकाप २०६१ अंक७ नन नं ७४०३ पृष्ठ १५  

30 ने.का.प. २०७१अंक ८नन. न.ं ९२१८ 
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संधबधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तरगत दावीगनय हकदैर्ा रहेभएको देव्िन नआउने 
।  

अबलव्म्बत नजीरहरु – 

-ने .का.प.२०७० परु्ष ,धन .नं.९०५० पषृ्ठ १०७१  

-ने .का.प.२०७० माि धन . नं .९०५८ पषृ्ठ११९५  

-ने .का.प.२०६७ अंक१ ,धन .नं.१ अंक ८२९२  

३. देवी प्रसाद दाहाल धबरुध्द नेपाल सरकार ,मं.प.स29  

  धन.से.ऐन , २०४९को दफा २४ि१ को ब्र्बस्था रा.प.अनं. कमयचारीको बढुवा सम्बन्धी 
धबर्षशे ब्र्बस्था भएकोले सो दफा शे्रणी धबयहन कमयचारीको हकमा आकयर्षयत हनेु अवस्था 
नहनेु ।  

४.सम्पत व्िधमरे धबरुध्द लोकसेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर्30  

 ५.कमल ओझा धबरुध्द नेपाल सरकार , उद्दोग मंत्रालर्31 

  नेपालमा सो ताधलम ब्र्बस्था नभएबाट नेपाल प्रशासधनक प्रव्शक्षण प्रधतष्ठानबाट प्राप्त 
तालीमलाई मान्र्ता प्रदान गनुयपने ।  

 ६. प्रद्यमु्नहरर शे्रष्ठ धबरुध्द लोक सेवा आर्ोग , के. का32 

  बढुवा सधमधत स्वरं् तालीमका संम्बन्धमा सन्तषु्ट भएमा समकक्षता धनधायरण हनैुपछय भन्ने 
नदेव्िने । 

७. व्शव कुमार बस्नेत यकरुध्द लोक सा आर्ोग ,के. का.33 

                                                           
29 ( न.ेका.प.२०७१ अंक५ धन. नं. ९१५४) 

30  ( ने.का.प.२०६७ अंक १२ धन.नं.८५१८) 

31   (ने.का.प.२०७६ अंक १ धन. नं. १०१७४) 

32 ( न.े का. प.२०७६ अंक १ धन. नं.१०१६७)  
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 स्नातकोत्तर तहको शैव्क्षक उपाधधले धन. से.ऐन, २०४९ को दफा २४ि को उपदफा (१) 

को िण्ड (ि) बमोजीम अधतररक्त शैव्क्षक उपाधध बापतको अंक पाउने ब्र्बस्था भएकोले 
अक पाउने । बढुवा सधमधतबाट गंभीर त्रटुी भएमा बाहेक लोक सेवा आर्ोगबाट पटक 
पटक पररवतयन भैरहन ुस्वभायवक नहनेु ।  

८.बलराम ित्री धबरुध्द प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर्34  

  वररष्ट पांचौतहबाट स्तरबवृ्ध्द भएर छैठौंतहमा नै जानपुने हनु्छ। एकैचोटी सातौंतहको 
अपेक्षा गनुयलाई Legitimate Expectation को संज्ञा र्दन नसयकने ।  

९.फुलेिर प्रसाद र्ादब धबरुध्द लोकसेवा आर्ोग , के. का.35 

अवकाश र पनुस्थायपना बीचको भौगोधलक अंक र्दएकोलाई अन्र्था भन्न नधमल्ने ।  

१०. धबल्टु साह धबरुध्द श्री ५ को सरकार , मन्त्रीपररर्षद सव्चवालर् ।36 

 िलु्ला प्रधतर्ोगीताको लाधग तोयकएको शैव्क्षक र्ोग्र्ता नै बढुवा प्रर्ोजनको लाधग पधन 
सेवा प्रबेशको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता हो भन्ने धनबेदन कथनसंग सहमत हनु सयकएन ।  

११. ईिरराज परुी धबरुध्द नेपाल दूर संचार संस्थान ,के.का.37 

बढुवा सम्बन्धी उजूरी परेपधछ छानबीन गरर सबै धसफाररस बदर गने धनणयर् कानून 
सम्मत छैन । बढुवा धसफाररस उपर परेका उजरुीमा धसमीत रही पनुः कानून बमोजीम ्
धनणयर् गनय संचालक सधमधतका नाममा परमादेश जारी हनेु ।  

१२. आधसत कुमार भण्डारी धबरुध्द कृयर्ष तथा सहकारी मंत्रालर् समेत38   

                                                                                                                                                                                     
33 (ने. का. प. २०६४अंक १० धन. नं. ७८९४) 

34
  (न.े का. प.२०६७ अंक ११धन. नं.८५९८ 

35 (ने.का. प. २०५६ अंक २ धन. नं ६६६४) 

36 ने. का. प.२०५५ अंक ८ धन. नं.६५७८ 

37 (ने.का. प. २०५७ अंक १ धन. नं. ६८४०) 
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 बेनामी उजरुीकै आधारमा अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसंुधान आर्ोगले कृयर्ष तथा सहकारी 
मंत्रालर्लाई तथा मंत्रालर्ले कृयर्ष अनसंुधान पररर्षदलाई बढुवा बदर र अन्र् कारवाहीका 
सम्बन्धमा कारबाही गनय भनी लेव्िपठाएको देव्िन्छ ।उक्त आगोगले बढुवा उजरुी सनु्ने 
अकोतहको स्थान ग्रहण गनय नसक्ने ।  

कानून बमोजीम उजरुी नगरेमा आधारभतू कानूनी त्रटुी वा बगोग्र्ता धबद्यमान भएमा 
बाहेक बढुवा प्रकृर्ालाई त्रटुीपूणय मान्न नसयकने । पूवयवत ्बढुवा भैसकेको धनबेदकलाई 
प्राधबधधक अधधकृत तहको पदमा नै कामकाज गनयर्दन ुर पद बमोजीमको सधुबधा प्रदान 
गनुय भधन परमादेश जारी ।  

१३. भपूधनधध पन्त धबरुध्द कानून तथा न्र्ार् मंत्रालर् समेत ।39 

बढुवा गदाय एक धबभागीर् प्रमिु मातहतको उम्मेद्वार हुंदाहुं दै अको धबभागीर् प्रमिु 
मातहतको अदालतको कमयचारी उम्मेद्वार हनु सक्दैन भन्न नधमल्ने ।  

१४. डा. सरस्वधत एम पाध्रे् धबरुध्द लो.से.आ. कमलपोिरी समेत ।40 

 रीट धनबेर्दकाले रा. प.प्रथम शे्रणीमा बढुवा पाईसकेकोबाट रीट धनबेर्दकाको हक प्रचलन 
गराउन ुपने अबस्था बांकी नरहेको हुंदा रीट धनबेदनको  औव्चत्र्मा प्रबेशगरर धनणयर् 
गरररहन नपने ।  

 रीट धनबेर्दकाको पधछ हनेु बढुवाको लागी रीट धनबेदनमा उल्लेव्ित शैव्क्षक र्ोग्र्ता वा 
त्र्सको मान्र्ताको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सोहीअवस्थामा धबचार हनुसक्ने नै हुंदा तत्काल 
त्र्स सम्बन्धमा धबचार गरररहन नपने । 

१५. शंकर प्रसाद अग्रवाल धबरुध्द  श्री ५को सरकार जलश्रोत मंत्रालर् समेत ।41  

                                                                                                                                                                                     
38 ( ने. का. प. २०६८ अंक ८ धन. नं. ८६७० ) 

39 (ने. का. प.२०३२ अंक ९ पषृ्ठ २३६ धन.नं ९३८) 

40 ने.का. प.२०४८ अंक ९ प.ृ४६६धन.नं. ४३५२,पूणय ई. ,उत्प्ररे्षण । 

41 ने.का.प. २०४८ अंक ९पषृ्ठ ५१५ धन. नं.४३६२ सं .ई. , उत्प्ररे्षण समेत । 
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एक ब्र्व्क्तलाई दईुपदमा पदोन्नधत गनुय धन. से. धन .  धबपररत हनेु  र समान सेवा समूहमा 
रीट धनबेदक पयहलोमा बढुवा भएको र अदालतमा रीट दार्र भई टंुगो नलागेको कारणले 
नै बढुवा सम्बन्धी कार्य रोयकएको देव्िएबाट  रीट धनबेदन तफय  धबचार गरररहन ुनपने । 

१६. गोधबन्द बहादरु समेत धबरुध्द उद्योग मंत्रालर् समेत ।42  

 भयवष्र्मा अथायत ्एक आधथयक बर्षय पधछ िालीहनेु पदलाई िाली संझी सूचना प्रकाव्शत 
गरर बढुवा गने गररएकव प्रकृर्ालाई कानून अनरुुप भन्न नधमल्ने ।  

१७. राजयकशोर धसंह धबरुध्द न्र्ार् सेवा आर्ोग समेत43  

बढुवामा स्थान नपाई व्चत्त नबझेुको उम्मेद्वारले आफुले बढुवा पाउने पद आधारहरु भए 
सो समेत िलुाई उजरु गनुयपने र उक्त आधारहरुको सीमाभीत्र रहेर छानवीन गररसकेपधछ 
धनष्कर्षयमा उजरुी सनु्ने अधधकाररले सो उजरुीको धनणयर् गरर धनर्मको उप धनर्म (९) मा 
उल्लेि भए बमोजीम  नामावलीमा संशोधन गनुयपनेमा सो बमोजीम ्नगरर प्रकाव्शत भएको 
४ जनाको नामावलीमा दईुजनाको नाम कार्म नै राव्ि र्ी धनबेदकको नाम बढुवा 
सूचीबाट हटाईर्दने गरर श्री ५ को सरकार मंत्रीपररर्षदले गरेको धनणयर् कानूनी ब्र्बस्थाको 
प्रधतकुल देव्िन आएकोले उत्प्ररे्षणको आदेश जारीगरर बदर हनेु । 

 १८. रोयहणी प्रसाद परुी धबरुध्द महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर् समेत ।44  

धनबेदक साधारण तफय को स्थार्ीपदमा बहाल रही पधछ आफ्नै साधारणतफय को पदमा 
फयकय नेगरर धबकास र्ोजना चालरुहेसम्मका लाधग गएकोअवस्थामा  धनबेदकको साधारण 
तफय को नोकरी िण्डीत भएको हो भनी मूल्र्ांकन गनय धमल्ने होईन ।  

  धनबेदक साधारण तफय कव नोकरीमा अटुट बहाल रयहरहेकोलाई कार्म मानी बढुवा 
सधमधतले धनबेदकको बढुवामा नाम प्रकाव्शत गरेकोलाई बदरगरर संशोधधत नामावली 
प्रकाव्शत गने गरेको धनणयर् कानूनकव दृष्टीमा त्रटुीपणुय हनेु । 

                                                           
42 ने. का. प. २०५५अंक २ प.ृ ७४ धन. नं. ६५०५ (धब. ईज.) उत्प्ररे्षण समेत 

43 ने .का. प  २०३७ अंक ६ प.ृ ११५ धन. नं. १३८५ धड.बेंच, उत्प्ररे्षण । 

44 ने. का. प. २०३७ अंक १० प.ृ २४९ धन. नं. १४१२ धड .बेंच उत्प्ररे्षण । 
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१९. आनन्दबहादरु मानन्धर धबरुध्द कृर्षी मंत्रालर् समेत ।45 

 श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को धनणयर् र २०४९।७।२८ को पत्रले 
धनबेदक सेवाबाट अबकाशमा परेको । २०५१।९।२१ को फैसलाले सेवामा पनुः 
कार्म भएको । बढुवा सूचना प्रकाव्शत भएदेव्ि बढुवा नामावली प्रकाशन हुंदासम्म  
बहाल नरहेकव हुंदा पधछ सेवा कार्म भएकव कारणले मात्र बढुवामा भागधलन पाउने 
भन्ने धन. से. ऐन, २०४९ र धन. से. धन. २०५० को धनर्म ७४ को उपधनर्म (३)को 
प्रधतकुल हनुजाने मात्र नभई सो ऐन र धनर्मको ब्र्बस्था समेत धनष्कृर् हनु जाने । 
धमधत २०५१।५।१ को बढुवा सूचनाले मौधलक हकमा आिात पगुेको मान्न नधमल्ने ।   
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45

 (ने. का. प .२०५३ अंक २ प ृ.१३३ नन .नं .६१४७ परमादेश सं. ई .२०७२ सालको रीट नं. २९९२) 
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17. प्रव्शक्षणको सन्दभयमा महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्को ई-मेलबाट प्राप्त पाठ्य 
सामग्रीहरु तथा नजीरहरु ।  
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सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररतामा लोकसेवा आर्ोगको भधूमका, चनुौती र सधुारका के्षत्र 

-सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री िेमराज ज्ञवाली 

 

“लोक सेवा आर्ोगको सपना M सक्षम जनशव्क्त छनौटबाट प्रभावकारी सावयजधनक सेवाको 
रचना । लोक सेवा आर्ोगको संकल्प M दक्ष जनशव्क्त छनौट सयहत प्रभावकारी 
सावयजधनक सेवा नै यवकल्प ।” 

१. यवर्षर् प्रवेश 

सामान्र् अथयमा सावयजधनक हक, यहत एवं जनकल्र्ाणका धनव्म्त गररने काम वा उपकार 
वा सेवा नै राज्र् वा सरकारको सावयजधनक सेवा हो । सावयजधनक नीधतहरु कार्ायन्वर्न 
गने तथा लोक यहत र जनकल्र्ाण एवं जनताको सवोपरी भलाईका लाधग आधारभतू सेवा 
सयुवधा एवं धनर्धमत, यवकासात्मक र आकव्स्मक कार्य गने प्रमिु व्जम्मेवारी सावयजधनक 
सेवामा कार्यरत जनशव्क्त, राि सेवक वा कमयचारीहरुको हो ।  

धनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगार्तका सावयजधनक सेवाहरुमा कार्यरत राि सेवक, 

कमयचारी वा जनशव्क्तहरु समाजको पथप्रदशयक, धनष्ठावान, नैधतकवान, चररत्रवान, इमान्दार, 
अनशुाधसत, व्र्ावसायर्क, धनष्पक्ष, तटस्थ, जवाफदेही, उत्तरदार्ी, व्शव्क्षत, उदाहरणीर्, अगवुा र 
प्रधतयष्ठत लगार्तका मानकले ससुव्ज्जत हनुपुने आम अपेक्षा हनेु गदयछ । र्ोग्र्ता 
प्रणालीको आधारमा त्र्स्ता कमयठ, र्ोग्र् र सक्षम जनशव्क्तको छनौट गरी भनाय वा 
धनर्वु्क्तको लाधग धसफाररस गने प्रर्ोजनका लाधग एक स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र सक्षम धनकार्को 
व्र्वस्था हनु ु पने यविव्र्ापी मान्र्ता रयहआएको छ । लोक सेवा आर्ोगको स्थापना 
सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररताको लाधग सावयजधनक सेवा प्रदार्क धनकार्मा र्ोग्र् र 
सक्षम जनशव्क्तको छनौट गने पयवत्र उद्देश्र्ले भएको हो ।  

बेलार्त र संर्कु्त राज्र् अमेररकाबाट र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत धनजामती कमयचारी 
लगार्तका सावयजधनक सेवामा रहने राि सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्तको छनौट, भनाय र 
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धनर्वु्क्तको लाधग एक स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र सक्षम धनकार् वा अंगको रुपमा लोक सेवा 
आर्ोगको स्थापना गने अभ्र्ासको प्रारम्भ भएको धथर्ो । र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा 
धनजामती कमयचारीको छनौट गने उद्देश्र्ले नेपालमा पधन यव.सं. २००८ सालमा लोक 
सेवा आर्ोगको स्थापना भएकोमा आर्ोगको भधूमकामा क्रमशः यवस्तार हनु पगुी हाल 
नेपालका अधधकांश सावयजधनक सेवाका रहने राि सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्तको छनौट 
गने लगार्तको व्जम्मेवारी नेपालको संयवधानले तोयकर्दएको र अन्र् संिीर् कानूनले पधन 
सोही अनरुुपको व्जम्मेवारी तोक्ने व्र्वस्था गररएको पाइन्छ ।  

उपर्ुयक्त सेरोफेरोमा र्स आलेिमा सावयजधनक सेवाको अथय, सावयजधनक सेवाको दार्रा वा 
क्षेत्र, लोक सेवा आर्ोगको अवधारणागत यवकास, सावयजधनक सेवा सम्बन्धी नेपालको 
संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्था, लोक सेवा आर्ोगले अवलम्बन गदै आएका कार्य 
सम्पादनका धसद्धान्तहरु, लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार, सावयजधनक 
सेवाको प्रभावकाररतामा लोक सेवा आर्ोगको भधूमका, बदधलँदो पररव्स्थधतमा लोक सेवा 
आर्ोगका चनुौतीहरु, लोक सेवा आर्ोगका सधुारका क्षेत्रहरु र न्र्ायर्क व्र्ाख्र्ा समेतका 
यवर्षर्वस्तलुाई समेटेर एउटा िाका व्िच्ने जमको गररएको छ । 

२. सावयजधनक सेवाको अथय 

यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरु माफय त नै नागररकको सामाव्जक, आधथयक, भौधतक तथा 
संवेगात्मक इच्छालाई साकार पाने कार्य संभव हनु्छ । राज्र्ले अवलम्बन गरेका 
सावयजधनक नीधत, धनर्म, र्ोजना र कार्यक्रमलाई समन्वर्ात्मक रुपमा अगाधड बढाई कुशल 
व्र्वस्थापन माफय त दीियकालीन लक्ष्र्मा पगु्ने मागय प्रशस्त गने कार्य पधन सावयजधनक 
सेवाको माध्र्मबाटै संभव हनु्छ । नागररकका मौधलक हक अधधकार र मानव 
अधधकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी सावयभौमसत्तासम्पन्न जनमतको सम्मान, देशमा 
स्थार्ी शाव्न्त, र्दगो यवकास र समयृद्ध तथा लोकतन्त्रलाई नै संस्थागत गने कार्य पधन 
सावयजधनक सेवाबाट मातै्र संभव हनु्छ । हाल नेपालमा सावयजधनक सेवाका आर्ामहरु 
अन्तगयत संिीर्, प्रादेव्शक र स्थानीर् सरकारहरु यक्रर्ाव्शल रहेको पाइन्छ ।  
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सावयजधनक सेवाको बहृत्तर पररभार्षाधभत्र राज्र् कोर्षबाट तलब, भत्ता, सयुवधा र धनववृ्त्तभरण 
व्र्होररने राज्र् वा सरकारद्वारा सञ्चाधलत र व्र्वव्स्थत धनजामती सेवा, सरकारी सेवा 
लगार्तका सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरु समेयटने गदयछन ्। सावयजधनक सेवालाई नागररक 
सेवाको रुपमा पधन अथ्र्र्ाउने गररन्छ ।  

सावयजधनक सेवा कानून अन्तगयत धनजामती सेवा लगार्तका सम्पूणय सरकारी सेवा पदयछन ्
। संिीर्ता भएको मलुकुमा सावयजधनक सेवा कानून अन्तगयत संिीर् धनजामती सेवा, अन्र् 
संिीर् सरकारी सेवाहरु, प्रदेश सरकारी सेवा, स्थानीर् सरकारी सेवा लगार्तका सेवाहरु 
पदयछन ् । देशमा यवद्यमान सावयजधनक सेवा माफय त मूलतः सावयजधनक नीधतहरुको 
कार्ायन्वर्न गने गररन्छ ।  

राज्र्शव्क्तको प्रर्ोगकतायको हैधसर्तले अधधकारसम्पन्न व्र्व्क्त वा अव्ख्तर्ारवालाले राज्र् 
वा सरकारद्वारा िोयर्षत सम्पूणय सावयजधनक नीधतहरुको उद्देश्र् प्राप्त गनयको लाधग गररने 
सम्पूणय यक्रर्ाकलापहरु नै सावयजधनक सेवा हनु ् भनी भन्न सयकन्छ । अथायत ् राज्र् वा 
सरकारका यवधभन्न राज्र् संर्न्त्रद्वारा संयवधानमा उल्लेव्ित राज्र्का नीधत धनदेशक 
धसद्धान्त, सरकारका यवधभन्न क्षेत्रगत सावयजधनक नीधतहरुको उद्देश्र् प्राप्त गनयको लाधग 
गररने सबै काम, कारवाही वा राज्र्को यक्रर्ात्मक हात (Functional Hands) नै 
सावयजधनक सेवा हो । सरकार वा राज्र्द्वारा धनधायररत नीधत, धनर्म र यवधनर्ोव्जत स्रोत 
साधनको आधारमा सावयजधनक यहतको लाधग र सवयसाधारण जनता, नागररक र आम 
समदुार्को हक यहत र सरोकारका सम्बन्धमा सञ्चालन गररने सामूयहक यक्रर्ाकलापको 
समयष्ट स्वरुप नै राज्र्को तफय बाट प्रदान गररने सावयजधनक सेवा हो ।  

३. सावयजधनक सेवाको दार्रा वा के्षत्र 

सावयजधनक सेवाको क्षेत्र वा दार्रा र्धत नै हो भनी त्र्सको आंव्शक सूची तर्ार गनय 
सयकने भए तापधन यकटानै भने गनय सयकदैन । जनमिुी, नागररक मैत्री, नागररक केव्न्रत 
शासनका धसद्धान्तहरु बमोव्जम पधन सावयजधनक सेवाको क्षेत्र वा दार्रा अझ व्र्ापक बन्दै 
गएको कुरामा दईुमत हनु सक्दैन । एक वाक्र्मा भन्नुपदाय सरकारले नागररकको 
जन्मदेव्ि मतृ्र्पुर्यन्त प¥ुर्ाउन ु पने सम्पूणय सेवा सयुवधालाई सावयजधनक सेवा भधनन्छ । 



   

 43  
 

सरकारको तफय बाट नागररकहरुलाई उपलब्ध गराइने सावयजधनक सेवाहरु प्रदान गदाय 
मूलतः नागररकलाई त्र्सरी प्रदान गररने सेवा सयुवधा गणुस्तर (quality) र्कु्त हनुपुने, 

त्र्स्ता सेवा सयुवधाको यवकल्प भएसम्म नागररकलाई रोजाइ वा छनौट (choice) गने 
मौका र्दनपुने, त्र्सरी प्रदान गररने सेवा सयुवधाको धनव्श्चत मापदण्ड (standard) तोक्न ुपने, 

करदाताले बझुाएको करको रकम सही काममा सही रुपमा प्रर्ोग भएकोछ भन्ने 
प्रधतबद्धता हनुपुने र त्र्स्तो रकम अनवु्चत कार्यको लाधग प्रर्ोग हनु नहनेु मूल्र् मान्र्ता 
(value) लाई आत्मसात गनुयपने, सावयजधनक जवाफदेहीको पदमा आधसन सरकारी 
सावयजधनक सेवा प्रदार्क राि सेवक, कमयचारी वा अधधकारीले आफ्नो पदको व्जम्मेवारी 
अनसुार गनुयपने काम नगरेको वा नगनुयपने काम गरेको वा पदको दरुुपर्ोग गरेको 
अवस्थामा सावयजधनकस्थलमा उधभएर जवाफ र्दनपुने वा व्र्व्क्तगत रुपमा एवं संगठनको 
तफय बाट उत्तरदार्ी हनुपुने जवाफदेहीता (accountability) बहन गनुयपने र पारदशीता 
(transparency) अन्तगयत र्ो धनर्म अनसुार र्धत दस्तरु, र्ोबाट, र्ो प्रयक्रर्ा बमोव्जम, र्धत 
र्दनधभत्र बझुाएको िण्डमा र्ो काम र्सरी सम्पन्न हनु्छ भन्ने सम्पूणय कुराको उल्लेि 
नागररक बडापत्र समेतको माध्र्मबाट सावयजधनक रुपमै उल्लेि गनुयपने र कुनै कुरा 
गोप्र् नरािी सूचनाको पहुँचलाई सकेसम्म बढाउने प्रर्ास गनुयपने यवर्षर्मा कुनै सम्झौता 
गनुय हुँदैन भन्ने मान्र्ता रयहआएको छ । राज्र् वा सरकारको तफय बाट उपलब्ध गराइने 
जनुसकैु प्रकारका सावयजधनक सेवाहरुको प्रवाहलाई गणुस्तरीर्, धनव्श्चत मापदण्डर्कु्त, 

स्वच्छ, धनष्पक्ष, पारदशी, सेवाग्राहीमैत्री, सेवा भावले र्कु्त, धनव्श्चत मूल्र् मान्र्ता अनकूुलको, 
पारदशी, व्र्ावहाररक र अन्तराययिर् मान्र्ता अनकूुलको बनाउन ुआजको आवश्र्कता हो 
।  

राज्र् वा सरकारले नागररकलाई प्रदान गनुय पने सावयजधनक सेवाहरुलाई परम्परागत, 

आधारभतू आवश्र्कता सम्बन्धी, परोपकारी वा कल्र्ाणकारी, पूवायधार यवकास सम्बन्धी, 
धनर्मन सम्बन्धी र क्षमता अधभवयृद्ध सम्बन्धी गरी यवधभन्न प्रकारका वगीकरण गने गररन्छ 
। परम्परागत सावयजधनक सेवाहरु अन्र्तगत मूलतः नागररकको जीउधनको सरुक्षा, शाव्न्त 
र सवु्र्वस्था, बाह्य आक्रमणबाट सरुक्षा, कानून र व्र्वस्था, कर, राजस्व संकलन समेतका 
कार्यलाई धलने गररन्छ । आधारभतू आवश्र्कता सम्बन्धी सावयजधनक सेवाहरु अन्तगयत 
गाँस, बास, कपास, स्वास््र्, व्शक्षा, सरुक्षा, यवद्यतु, र्ातार्ात, संचार, दैवी प्रकोप व्र्वस्थापन 
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समेतका कार्यलाई धलने गररन्छ । परोपकारी वा कल्र्ाणकारी सावयजधनक सेवाहरु 
अन्तगयत जेष्ठ नागररक, असहार्, अशक्त, अपांगता भएका व्र्व्क्त, मयहला, बालबाधलका, 
दधलत, उत्पीधडत, सीमान्तीकृत, यवपन्न आर्द वगयको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, राहत र 
यवकास कार्यक्रमसँग सम्बव्न्धत कार्यलाई धलने गररन्छ । पूवायधार यवकास सम्बन्धी 
सावयजधनक सेवाहरु अन्तगयत यवधभन्न भौधतक पूवायधारहरु जल, स्थल र वार् ु सेवासँग 
सम्बव्न्धत पूवायधारहरु यवमानस्थल, सावयजधनक र्ातार्ात, वार्रु्ान, पानी जहाज, रेल, सडक, 

पलु, यवद्यतु उत्पादन, प्रसारण र यवतरण सम्बन्धी व्र्वस्था, धसंचाई, सूचना प्रयवधध र सञ्चार 
क्षेत्र लगार्तका सम्पूणय आधथयक तथा समाव्जक यवकास र धनमायण सम्बन्धी कार्यलाई धलने 
गररन्छ । धनर्मन सम्बन्धी सावयजधनक सेवाहरु अन्तगयत नीधतगत, कानूनी र संस्थागत 
व्र्वस्थाको लाधग सवयप्रथम क्षेत्रगत नीधत धनमायण गने, सो बमोव्जमका कानून धनमायण गने, 

सो को कार्ायन्वर्नको लाधग संस्थागत संरचना धनमायण गने र धतनीहरुको आधारमा 
आवश्र्कता अनसुार गररने धनरीक्षण, अनगुमन, मूल्र्ांकन, अनसुन्धान तहयककात समेतका 
कार्यलाई धलने गररन्छ । क्षमता अधभवयृद्ध सम्बन्धी सावयजधनक सेवाहरु अन्तगयत 
नागररकका दक्षता, क्षमता, व्र्वसायर्कता अधभवयृद्धका लाधग गररने जनुसकैु प्रकारका पेशा, 
व्र्वसार्, रोजगारी, श्रम, ताधलम, धसप यवकास जस्ता कार्यलाई धलने गररन्छ । सरकारको 
तफय बाट आफ्ना नागररकहरुलाई प्रदान गररने उपर्ुयक्त सबै प्रकारका सावयजधनक 
सेवाहरुलाई सरकारले प्रशासधनक संरचना माफय त यवद्यमान कानून बमोव्जम सशलु्क वा 
धनःशलु्क रुपमा प¥ुर्ाउने गदयछ । आधधुनक लोकताव्न्त्रक र्गुमा यवधभन्न सरकारी संर्न्त्र 
माफय त उपलब्ध गराइने सावयजधनक सेवाहरु सरकारको दर्ा वा कृपाको यवर्षर् नभएर 
नागररकको अधधकारकै रुपमा स्थायपत भएका छन ्।  

आधधुनक लोक कल्र्ाणकारी राज्र्को अवधारणाधभत्र माधनसको जन्मदेव्ि मतृ्र्पुर्यन्त कुनै 
न कुनै सावयजधनक सेवाको संलग्नता रहेकै हनु्छ । त्र्सका साथै सावयजधनक सेवाको 
क्षेत्र वा दार्रा स्थानीर् तहदेव्ि संिीर् तहसम्म, रायिर्स्तरदेव्ि अन्तराययिर् स्तरसम्म र 
कयहले काहीीँ यविव्र्ापी रुपमै फैधलएको पाइन्छ । देशको सावयजधनक सेवा कानून 
अन्तगयत सञ्चाधलत यवधभन्न सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनहरुको लक्ष्र् प्राधप्तको लाधग 
मूलतः जनशव्क्त (man), मरुा (money), सामग्री (material), कार्ययवधध÷पद्धधत (method), 
सूचना (information) र उव्चत व्र्वस्थापन (management) को आवश्र्कता पदयछ । 
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उपर्ुयक्त स्रोत साधन मध्रे् मानवीर् साधन वा जनशव्क्त नै त्र्स्तो साधन हो, जसले अन्र् 
सबै साधनलाई सयुवचाररत रुपमा पररचालन गने हुँदा त्र्सको अत्र्न्त महत्वपूणय भधूमका 
हनेु गदयछ ।  

देशधभत्रको सम्पूणय सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनहरुले सरकारका सम्पूणय नीधतहरु 
बमोव्जम नै राज्र् संर्न्त्र वा राज्र्का यक्रर्ाकलापलाई गधतशीलता प्रदान गने भएकोले 
त्र्स्ता संगठनहरुका अन्र् पक्षहरु भन्दा त्र्हाँ कार्यरत रहने जनशव्क्तको महत्व अधधक 
हनेु गदयछ । त्र्स्ता संगठनहरुमा मानव साधनलाई संगर्ठत र व्र्वव्स्थत रुपमा 
पररचालन गने शंृ्रिलाबद्ध यक्रर्ाकलाप सावयजधनक सेवाहरुमा हनेु गदयछ । संयवधानद्वारा 
प्रत्र्ाभतू नागररकका मौधलक हक अधधकारको संरक्षण गने, त्र्स्ता हक अधधकारको रक्षा, 
उपभोग र प्रचलनको व्र्वस्था धमलाई कानूनी राज्र्को स्थापना गनुय प्रत्रे्क 
लोककल्र्ाणकारी राज्र्को दायर्त्व हनु्छ । कुनै पधन देशको राज्र् सञ्चालनको 
मेरुदण्डको रुपमा धनजामती सेवा लगार्तका यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरु रहेका हनु्छन ्
भने त्र्स्ता सम्पूणय सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनहरुलाई गधतशील तलु्र्ाउने धमर्ोको 
रुपमा त्र्हाँ कार्यरत मानव साधन÷जनशव्क्तलाई धलइन्छ ।  

धनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगार्तका सम्पूणय सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनहरु 
संयवधान र प्रचधलत कानूनको अधीनमा रही आम नागररक र जनतालाई तटस्थ र धनष्पक्ष 
सेवा प¥ुर्ाउने अंगहरु वा धनकार्हरु हनु ्। स्थार्ी सरकारको रुपमा धलइने त्र्स्ता सबै 
सावयजधनक सेवालाई जनमिुी, नागररकमैत्री, पारदशी, धनष्पक्ष, तटस्थ, लोकयहत अनकूुल र 
प्रभावकारी तलु्र्ाउन संयवधान र कानून बमोव्जम स्थायपत धनकार्हरुको भधूमका त्र्व्त्तकै 
महत्वपूणय हनेु गदयछ । संयवधान तथा प्रचधलत कानून बमोव्जम स्थायपत सावयजधनक सेवा 
प्रदार्क धनकार्को प्रभावकाररताको लाधग लोक सेवा आर्ोगको भधूमकाका सम्बन्धमा 
तलका पररच्छेदहरुमा चचाय गने प्रर्ास गररएको छ । 

४. लोक सेवा आर्ोगको अवधारणागत यवकास  

लोक सेवा आर्ोगका सम्बन्ध धनजामती सेवा, सरकारी सेवा समेतका सरकारद्वारा 
सञ्चाधलत र व्र्वव्स्थत सम्पूणय सावयजधनक सेवासँग हनु्छ । लोक सेवा आर्ोगको 
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संवैधाधनक र कानूनी दायर्त्व भनेकै राज्र् वा सरकारद्वारा सञ्चाधलत र व्र्वव्स्थत 
धनजामती सेवा, सरकारी सेवा समेतका सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरुका लाधग धनधायररत 
यवधभन्न पदहरुमा नर्ाँ धनर्वु्क्त, बढुवा आर्द हनुका लाधग आवेदन र्दने उम्मेदवारहरुको 
र्ोग्र्ता जाँची वा परीक्षण गरी र्ोग्र् उम्मेदवारहरुको छनौट गने, अनमुोदन गने र 
संवैधाधनक तथा कानूनी व्र्वस्था बमोव्जम तोयकएका धनकार् वा सरकारलाई सेवाको शतय 
सम्बन्धी कानून, धनर्वु्क्त, सरुवा, बढुवा, यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने धसद्धान्त, 

स्थार्ी धनर्वु्क्त, सरुवा र बढुवा गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तता समेतका यवर्षर्मा परामशय 
र्दने हो । तसथय राज्र् वा सरकारद्वारा सञ्चाधलत सावयजधनक सेवालाई प्रभावकारी 
तलु्र्ाउने, त्र्हाँ कार्यरत जनशव्क्तको भनाय, ववृ्त्त यवकास, सेवाको सरुक्षा र र्ोग्र्ता 
प्रणालीको प्रमिु संरक्षकको रुपमा लोक सेवा आर्ोगलाई धलने गररन्छ । लोक सेवा 
आर्ोगले अवलम्बन गने गरेका नीधत, धनर्म, धसद्धान्त, मान्र्तालाई अन्र् धनकार्हरुले 
समेत अवलम्बन गने गरेको पाइन्छ ।  

शरुु शरुुमा सरकारी वा सावयजधनक सेवामा राजाका िरार्सी काम गने सेवकहरुको 
रुपमा कमयचारी धनर्कु्त गने प्रचलन धथर्ो । यवस्तारै राजाको अधधकार कम हुँदै गएपधछ 
मन्त्री वा यवभागीर् प्रमिुहरुले कमयचारी धनर्कु्त गनय थाले, त्र्सबित व्र्व्क्तगत रोजाई र 
राजनीधतक आस्थाका आधारमा धनर्वु्क्त हनेु गदय्र्ो । सरकारद्वारा इच्छा अनकूुल 
कमयचारीको भनाय र बिायसी गररन््र्ो जसले गदाय भ्रष्टाचार बढ्यो र र्समा सधुारको लाधग 
दबाब बढ्यो । यवस्तारै धनव्श्चत पदको लाधग धनव्श्चत र्ोग्र्ता धनधायरण गने काम भर्ो । 
धनर्वु्क्त र बढुवा सधमधतहरु स्थायपत भए र्सले नाताबाद, कृपावाद, पक्षपात र राजनीधतक 
संरक्षणलाई धनर्न्त्रण गनय मद्दत ग¥र्ो । यवस्तारै छनौटका धसद्धान्तहरु, कमयचारी 
व्र्वस्थापनका धसद्धान्तहरुको पधन यवकास भर्ो । सावयजधनक प्रशासनको यवस्तारका साथै 
कार्यमा जयटलता र यवयवधताले गदाय यवव्शष्ट िालको जनशव्क्त आवश्र्क पनय थाल्र्ो । 
यवधभन्न यकधसमका परीक्षाको माध्र्मबाट र्ोग्र् उमेदवार छनौट गने प्रचलन भर्ो । 
त्र्सपधछ मात्र र्ोग्र्ता प्रणालीको बहसले क्रमशः चचाय पाउन थाल्र्ो ।  

जनुसकैु सावयजधनक सेवामा र्ोग्र् र सक्षम जनशव्क्तको भनाय महत्वपूणय पक्ष हो । 
सावयजधनक सेवामा जनशव्क्तको भनाय वा धनर्वु्क्तका दईु वटा फरक फरक मान्र्ता 
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रयहआएका छन,् त्र्स मध्रे् पयहलो मान्र्ता हो लटु प्रणाली (spoil system) जस अन्तगयत 
कार्यकाररणी वा कार्यपाधलकाले आफूिशुी सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनमा जनशव्क्त 
वा कमयचारी धनर्वु्क्त गने र प्रत्रे्क नर्ाँ सरकारले परुानो सरकारले भनाय वा धनर्कु्त 
गरेका सबै जनशव्क्त वा कमयचारीहरु हटाई आफू अनकूुलका जनशव्क्त वा कमयचारीको 
भनाय वा धनर्कु्त गने र दोस्रो मार्न्ता हो र्ोग्र्ता प्रणाली (merit system) जस अन्तगयत 
संयवधान र कानून बमोव्जम स्थायपत स्वतन्त्र धनकार् वा लोक सेवा आर्ोगद्वारा 
सावयजधनक सेवा प्रदार्क संगठनहरुको जनशव्क्त वा कमयचारीको छनौट, भनाय र धनर्वु्क्त 
गने । 

स्वतन्त्र धनकार्बाट सावयजधनक सेवाका जनशव्क्त वा कमयचारीको छनौट गरी भनाय वा 
धनर्कु्त गने प्रणालीको शरुुवात सन ्१८५५ मा बेलार्तबाट भएको हो । सन ्१८५४ 
को फेब्रअुरीमा प्रकाव्शत The Northcote-Trevelyan Report अनसुार धनजामती सेवा 
आर्ोगको व्र्वस्था गरी धनजामती सेवाको लाधग समानतामा आधाररत धनष्पक्ष धनकार्को 
व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । र्सरी लोक सेवा आर्ोगको अवधारणा बेलार्तबाटै प्रारम्भ 
भएको माधनन्छ । त्र्स भन्दा पयहले बेलार्तमा पधन त्र्हाँको धनजामती सेवामा 
सरकारका यविाधसला पात्रहरुलाई स्वेच्छामा भनाय गने प्रचलन धथर्ो ।  

संर्कु्त राज्र् अमेररकामा The Pendleton Act पाररत हनु ुभन्दा अगाधड लटु प्रणाली कार्म 
रहेकोमा एक वेरोजगार र्वुकले तत्कालीन रािपधत James A. Garfield को हत्र्ा गररर्दए 
पधछ, सरकारले संयवधान वा कानून बमोव्जम स्थापना गरेका धनजामती सेवा लगार्तका 
यवधभन्न सावयजनयक सेवाहरुमा एक स्वतन्त्र, धनष्पक्ष, तटस्थ, धाँधलीरयहत र यविसनीर् 
धनकार्बाट जनशव्क्त वा कमयचारीको छनौट गरी भनाय वा धनर्वु्क्त गररन ु पदयछ भन्ने 
अवधारणाको जन्म हनु पगु्र्ो । तत्पश्चात्सन ्१८८३ को जनवरीमा कँग्रसेद्वारा पाररत 
भई रािपधतद्वारा स्वीकृत भएको The Pendleton Act  बमोव्जम र्ोग्र्ता प्रणालीको 
शभुारम्भ भई संिीर् धनजामती सेवाका कमयचारीको भनाय र धनजहरुको कार्यको धनरीक्षण 
गने व्र्वस्था गररर्ो र उक्त ऐनको कार्ायन्वर्न गने क्रममा संिीर् धनजामती 
कमयचारीहरुको छनौट गरी भनाय वा धनर्वु्क्त गनय यवधधवत रुपमा धनजामती सेवा आर्ोगको 
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स्थापना गररएको धथर्ो । त्र्हाँका संिीर् धनजामती कमयचारीहरुको छनौट सोही 
आर्ोगबाट हनेु गरेको छ ।  

तत्पश्चात ् यविका अधधकांश देशमा धनजामती लगार्तका सावयजधनक सेवाहरुमा र्ोग्र् र 
सक्षम जनशव्क्तको छनौट, भनाय र धनर्वु्क्तको लाधग एक स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र सक्षम 
धनकार्को व्र्वस्था गरेको पाइन्छ ।  

East India Company द्वारा भारतमा सवयप्रथम सन ्१९२६ को १ अक्टुवरमा  Section 

96(c) of the Government of India Act, 1919 बमोव्जम सल्लाहकारी धनकार्को रुपमा 
लोक सेवा आर्ोगको स्थापना गररएको धथर्ो । पधछ न्र्िभचलmभलत र्ा क्ष्लमष्ब बअ्त, 

ज्ञढिछ बमोव्जम उक्त ऐन लागू भएको धमधत सन ्१९३७ को अयप्रल १ देव्ि केन्रमा 
संिीर् लोक सेवा आर्ोग र प्रत्रे्क राज्र् वा राज्र्हरुको समूहको लाधग प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोगहरुको स्थापना गररएको धथर्ो । भारत स्वतन्त्र भए पधछ सन ्१९५० मा जारी 
The Constitution of India मा भएको व्र्वस्था बमोव्जम त्र्स अव्ि कार्म रहेको संिीर् 
लोक सेवा आर्ोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधाधनक धनकार्को रुपमा संि लोक सेवा आर्ोग 
(Union Public Service Commission) को रुपमा रुपान्तरण गररर्ो, उक्त संयवधानको 
धारा ३१५ देव्ि ३२३ सम्म संि तथा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग सम्बन्धी व्र्वस्था 
गररएको छ ।  

त्र्सका साथै पायकस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भटुान समेतमा लोक सेवा आर्ोगलाई 
संवैधाधनक धनकार्को रुपमा मान्र्ता प्रदान गररएको पाइन्छ The Constitution of the 

People's Republic of Bangladesh को धारा १३७ देव्ि १४१ सम्म Public Service 

Commissions को व्र्वस्था गररएको छ । The Constitution of the Kingdom of 

Bhutan   को धारा २६ मा The Royal Civil Service Commission को व्र्वस्था गररएको 
छ । The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan को धारा २४२ मा ए 

Public Service Commission को व्र्वस्था गररएको छ । The Constitution of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka को धारा ५४ मा Public Service 

Commission को व्र्वस्था गररएको छ । 
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प्रारम्भमा धनजामती सेवामा आवश्र्क पने कमयचारीको उपर्कु्तताको आधारमा छनौट गरी 
धनर्वु्क्तको लाधग धसफाररश गनय यवधभन्न मलुकुमा स्वार्त्त संस्था भए झैं नेपालमा पधन 
यव.सं. २००८ साल असार १ गते पव्ब्लक सधभयस कधमशनको स्थापना भएकोमा यव. सं. 
२०१६ सालबाट उक्त कधमशनलाई लोक सेवा आर्ोगमा रुपान्तरण गररएको पाइन्छ । 
यव. सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको संयवधान बमोव्जम संिमा लोक सेवा आर्ोग र 
प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग रहने व्र्वस्था गररएको छ । 

 

५. सावयजधनक सेवा सम्बन्धी नेपालको संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्था 

उपर्ुयक्त उल्लेि भए बमोव्जमका राज्र् वा सरकारको तफय बाट प्रदान गररने यवधभन्न 
प्रकारका सावयजधनक सेवाहरु सम्बन्धी नेपालको संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्था धनम्न 
बमोव्जम रहेका छन ्M  

१. संवैधाधनक व्र्वस्था M नेपालको वतयमान संयवधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले 
देशको प्रशासन सञ्चालन गनय संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् 
सरकारी सेवाहरूको गठन गनय सक्ने, त्र्स्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय 
संिीर् ऐन बमोव्जम हनेु, संिीर् धनजामती सेवा लगार्त सवै संिीर् सरकारी सेवामा 
प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूधतय गदाय संिीर् कानून बमोव्जम िलुा र समानपुाधतक 
समावेशी धसद्धान्तका आधारमा हनेु र प्रदेश मव्न्त्रपररर्षद, गाउँ कार्यपाधलका र नगर 
कार्यपाधलकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गनय आवश्र्कता अनसुार कानून बमोव्जम यवधभन्न 
सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गनय सक्ने व्र्वस्था गररएको छ ।46  त्र्सैगरी 
धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीर् तहमा आवश्र्क सेवा प्रवाह गनय नेपाल सरकारले 
आवश्र्क व्र्वस्था गने, त्र्सरी व्र्वस्था गदाय र्ो संयवधान प्रारम्भ हुँदाका बित सरकारी 
सेवामा कार्यरत रािसेवक कमयचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोव्जम संि, प्रदेश र 
स्थानीर् तहमा समार्ोजन गरी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था धमलाउन सक्नेछ ।47   
                                                           
46 नेपालको संयवधानको धारा २८५ को उपधारा (१), (२) र (३) 

47 नेपालको संयवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) र (२) 
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त्र्सको साथै वतयमान संयवधानको भाग २३ मा सावयजधनक सेवाहरुमा छनौट, भनाय र 
धसफाररस गने समेतको र्ोग्र्ता प्रणालीको अधभभावकीर् व्जम्मेवारी हनेु गरी एक अधत 
महत्वपूणय संवैधाधनक धनकार्को रुपमा लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था गररएको छ । 
संयवधानको धारा २४२ मा लोक सेवा आर्ोग सम्बन्धी, धारा २४३ मा लोक सेवा 
आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार सम्बन्धी र धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 
सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छ । उक्त संवैधाधनक प्रावधानलाई केलाउँदा राज्र् वा 
सरकारद्वारा प्रदान गररने सावयजधनक सेवाहरुमा रहने पदमा राि सेवक, कमयचारी वा 
जनशव्क्तको छनौट, भनाय र धसफाररस गनय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल र अन्र् संिीर् सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गदाय अपनाउन ु पने सामान्र् 
धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने, कुनै संगर्ठत संस्थाको सेवाका 
कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून र त्र्स्तो सेवाको पदमा बढुवा र यवभागीर् 
कारवाही गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय 
धलनपुने, नेपाल सरकारबाट धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना 
धनर्वु्क्त नगररने र प्रदेश लोक सेवा आर्ोगका काम, कतयव्र् र अधधकारका सम्बन्धमा 
संिीर् संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड धनधायरण गने व्र्वस्था रहेको देव्िन्छ 
।48  

राजनीधतक तथा शासन व्र्वस्था सम्बन्धी नीधत मध्रे्को एउटा महत्वपूणय नीधत सावयजधनक 
प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगतामूलक 
बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सधुनव्श्चत गरी 
सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने रहेको देव्िन्छ ।49  

उपर्ुयक्त संवैधाधनक प्रावधानको आलोकमा लोक सेवा आर्ोगले मूलतः उपर्कु्त 
उम्मेदवारको छनौटका लाधग परीक्षा सञ्चालन गने, उपर्कु्तता सम्बन्धी धसद्धान्त धनमायण र 
कार्ायन्वर्न गने, सरुक्षा धनकार् र संिीर् सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गदाय अपनाउन ुपने 

                                                           
48 नेपालको संयवधानको धारा २४३ र २४४ 

49 नेपालको संयवधानको धारा २४३ र २४४ 
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सामान्र् धसद्धान्तको (धनमायण र कार्ायन्वर्न) यवर्षर्मा परामशय र्दने, संगर्ठत संस्थाका 
कमयचारीका सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्तको (धनमायण र कार्ायन्वर्न) यवर्षर्मा परामशय र्दने, संिीर् धनजामती सेवाको शतय 
सम्बन्धी कानून, धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने धसद्धान्तको 
(धनमायण र कार्ायन्वर्न) यवर्षर्मा परामशय र्दने, नेपाल सरकारबाट धनववृ्त्तभरण पाउने 
जनुसकैु स्थार्ी पदमा धनर्वु्क्त गनुय अव्ि परामशय र्दने र संिीर् धनजामती सेवा, संिीर् 
सरकारी सेवाहरु लगार्तका सावयजधनक सेवाहरुको सधुारका लाधग आवश्र्क यवर्षर्मा 
धसफाररश गने । 

@. कानूनी व्र्वस्था M उपर्कु्त संवैधाधनक व्र्वस्था बमोव्जम संिीर् धनजामती सेवा 
ऐन, धनर्मावली, यवधभन्न संिीर् सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐन तथा धनर्मावलीहरु, प्रदेश 
सरकारी सेवाहरु सम्बन्धी ऐन तथा धनर्मावलीहरु, स्थानीर् प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी 
कानून लगार्तका कानूनी व्र्वस्था गनुयपने देव्िन्छ ।  

नेपालमा संिीर्ता बमोव्जमका तीन वटै तहका सरकारहरुले गठन गने धनजामती सेवा, 
सरकारी सेवा, सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरुका यवधभन्न पदमा गररने पदपूधतय सम्बन्धी कानूनी 
व्र्वस्थाहरु, सरुक्षा धनकार्हरुका यवधभन्न पदमा गररने पदपूधतय सम्बन्धी कानूनी 
व्र्वस्थाहरु, संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्था बमोव्जमका संगर्ठत संस्थाहरुका यवधभन्न पदमा 
गररने पदपूधतय सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थाहरु र त्र्स्ता संस्थाको सेवाका कमयचारीको 
सेवाका शतय सम्बन्धी कानूनहरुमा भएका व्र्वस्थाहरु पधन प्रस्ततु सन्दभयमा प्रासंधगक 
रहेका छन,् जस मध्रे् केही कानूनहरु धनमायण भैसकेका छन ् भने धेरैजसो कानूनहरु 
धनमायणकै क्रममा रहेका छन ्।  

त्र्स बाहेक लोक सेवा आर्ोगद्वारा धनम्न धलव्ित कानूनहरुको आधारमा आफ्नो 
संवैधाधनक र कानूनी व्जम्मेवारी पूरा गने गररएको देव्िन्छ M 

 लोक सेवा आर्ोग ऐन, २०६६ तथा लोक सेवा आर्ोग धनर्मावली, २०६७, 

 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग (आधार र मापदण्ड धनधायरण) ऐन, २०७५, 

 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५०, 
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 नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५, 

 संिीर् संसद सव्चवालर् सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा संिीर् संसद सव्चवालर् 
कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, २०६५, 

 सवोच्च अदालतद्वारा यवधभन्न मदु्दामाधमलाका सन्दभयमा प्रधतपार्दत गरेका कानूनी 
धसद्धान्तहरु, 

 यवधभन्न सेवा÷समूह सञ्चालन सम्बन्धी प्रचधलत ऐन र धनर्मावलीहरू, 

 लोक सेवा आर्ोग  ) कार्य सञ्चालन (धनदेव्शका, २०६७, 

 लोक सेवा आर्ोगका पदाधधकारी एवं दक्ष÷यवज्ञ र कमयचारीहरुको आचार संयहता, 
२०६९, 

 संगर्ठत संस्थाका कमयचारीका सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् 
कारवाही सम्बन्धी सामान्र् धसद्धान्त, २०७४, 

 लोक सेवा आर्ोगको रणनीधतक र्ोजना, २०७५–२०७८, 

 लोक सेवा आर्ोगबाट जारी यवधभन्न धनदेव्शका तथा लोक सेवा आर्ोगका समर् 
समर्का धनणयर्हरू, 

 लोक सेवा आर्ोगबाट प्रधतपार्दत यवधभन्न धसद्धान्तहरू, 

 सरुक्षा धनकार् तथा संगर्ठत संस्थाहरुसँग सम्बव्न्धत ऐन, धनर्म, यवधनर्मावलीहरु, 

 लोक सेवा आर्ोगको कार्य सम्पादनसँग सम्बव्न्धत अन्र् प्रचधलत ऐन, धनर्म र 
धनदेव्शकाहरू । 

६. लोक सेवा आर्ोगले अवलम्बन गदै आएका कार्य सम्पादनका धसद्धान्तहरु 

लोक सेवा आर्ोगले अन्तरायिर् मूल्र् मान्र्ता र मापदण्ड समेतमा आधारमा आफ्ना 
काम–कारबाही, धनणयर् र आचरणमा र्ोग्र्ता, धनष्पक्षता र स्वच्छताका मूलभतू मूल्र्हरु 
प्रधतयवव्म्बत गदै यवद्यमान ऐन कानूनको पररधधधभत्र रही धनम्न धलव्ित धसद्धान्तहरुका 
आधारमा कार्य सम्पदन गदयछM

50   

                                                           
50 उल्लेव्ित धसद्धान्तहरुलाई लोक सेवा आर्ोगको वायर्षयक प्रधतवेदनबाट साभार गररएको छ M साठीऔ ंवायर्षयक 
प्रधतवेदन (२०७५ श्रावण – २०७६ आर्षाढ), लोक सेवा आर्ोग, अनामनगर, काठमाण्डौ, पषृ्ठ ७-९ । 
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१. र्ोग्र्ताको धसद्धान्त -principle of merit_ M आर्ोगबाट सञ्चालन हनेु परीक्षाहरूमा 
अब्बल ठहने उम्मेदवारलाई मात्र धनर्वु्क्तको लाधग धसफाररस गररन्छ । सम्बव्न्धत पदको 
कार्यसम्पादन गनय आवश्र्क पने ज्ञान, सीप, मनोभाव आर्दको परीक्षण गने गरी पाठ्यक्रम 
धनमायण हनेु र सोही पाठ्यक्रम बमोव्जम परीक्षा सञ्चालन हनेु हुँदा धनर्वु्क्तका लाधग 
धसफाररस हनेु उम्मेदवार सो पदको कार्यसम्पादनका लाधग क्षमतावान हनेु यविास गररन्छ 
। 

२. धनष्पक्षताको धसद्धान्त (principle of impartiality) M आर्ोगका धनणयर्हरू 
पूवायग्रहरयहत हनु्छन ् । आर्ोगका धनणयर् र परीक्षा सम्बन्धी काम कारवाहीबाट कोही 
कसैलाई अन्र्ार् नहनेुमा पूणय सजगता अपनाइन्छ भने कुनै पधन ढंगले कसैलाई पधन 
पक्षपात गररंदैन । 

३. स्वच्छताको धसद्धान्त -principle of fairness_ M आर्ोगका सम्पूणय काम 
कारवाहीहरूमा इमान्दाररता, व्जम्मेवारीपन, यविसनीर्ता र उत्तरदायर्त्व सधुनव्श्चत गररन्छ 
। आर्ोगले धलने धनणयर्हरू र मातहतका कार्ायलर्हरूबाट सञ्चालन हनेु यक्रर्ाकलापलाई 
स्वच्छ र वस्तपुरक बनाउन आवश्र्क संस्थागत, संरचनागत एवं कार्ययवधधगत प्रबन्ध 
गररन्छ ।  

४. समान अवसरको धसद्धान्त -principle of equal opportunity_ M आर्ोगबाट हनेु 
यवज्ञापनमा सम्बव्न्धत पदका लाधग र्ोग्र्ता पगु्ने नेपाली नागररकको पहुँच सधुनव्श्चत गनय 
आवश्र्क प्रबन्ध धमलाइन्छ । सम्बव्न्धत यवज्ञापनका लाधग तोयकएको र्ोग्र्ता पगु्ने 
सबैलाई दरिास्त पेश गनय समान अवसर प्रदान गररन्छ ।  

५. समावेशीताको धसद्धान्त -principle of inclusiveness_ M पदपूधतयका लाधग आर्ोगमा 
प्राप्त माग पदहरू राज्र्को समावेशीकरण नीधत बमोव्जम प्रधतशत धनधायरण गरी सम्बव्न्धत 
समूहका उम्मेदवार बीच मात्र प्रधतस्पधाय हनेु गरी पदपूधतय गररन्छ । लोक सेवा आर्ोग 
ऐन, २०६६ को दफा ३५ बमोव्जम अन्तवायताय सधमधत गठन गदाय समावेशी सहभाधगता 
सधुनव्श्चत गने प्रावधान रहेकोछ ।  
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६. र्द्वअन्ध धसद्धान्त -principle of double blind_ M पदपूधतय प्रयक्रर्ाको कुनै एक गोप्र् 
चरणमा संलग्न हनेु पदाधधकारी, यवज्ञ वा कमयचारीलाई सो प्रयक्रर्ाको अन्र् चरणमा संलग्न 
गराइदैन र जानकारी समेत र्दइदैन । उत्तर पवु्स्तका परीक्षण गने परीक्षकले कुन 
परीक्षाथीको उत्तर पवु्स्तका परीक्षण गरेको हो, पतै्त पाउँदैनन ्। प्राप्ताड्ढ ताधलकीकरण गने 
कमयचारी कुन प्राप्तांक कसको हो भन्ने बारेमा पूणयतः अनधभज्ञ रहन्छ । अन्तवायताय 
सधमधतका सदस्र्हरू अन्तवायताय र्ददै गरेको उम्मेदवारको धलव्ित परीक्षाको प्राप्तांकका 
बारेमा पूणयतः अनधभज्ञ रहन्छन ्। त्र्स्तै आर्ोगका हरेक महाशािाहरूलाई यवव्शयष्टकृत 
व्जम्मेवारी प्रदान गररएको हनु्छ । कुनै एक महाशािा÷शािाको कार्यसम्पादनमा अको 
महाशािा÷शािाको प्रत्र्क्ष पहुँच र संलग्नता रहँदैन ।  

७. पररचर्–शून्र्ताको धसद्धान्त -principle of identity masking_ M प्रत्रे्क उत्तर 
पवु्स्तका परीक्षण गनुय अव्ि दोहोरो संकेतीकरण -double coding_ प्रयक्रर्ा माफय त उक्त 
उत्तर पवु्स्तकाबाट दरिास्त र्दने उम्मेदवारको पररचर् अलग गररन्छ । र्सबाट उत्तर 
पवु्स्तकाको धनष्पक्ष र धनवैर्व्क्तक परीक्षण सधुनव्श्चत हनु्छ । त्र्स्तै उत्तर पवु्स्तका 
परीक्षण पश्चात ् वैर्व्क्तक पयहचानयवहीन रूपमा प्राप्तांकको ताधलका तर्ार पाररन्छ । 
अन्तवायताय लगार्त छनौट प्रयक्रर्ाका सम्पूणय परीक्षाका अंकहरू एकीकृत गरेपश्चात ्मात्र 
छनौट हनेु उम्मेदवारको वैर्व्क्तक पयहचान यवसंकेतीकरण -decoding_ प्रयक्रर्ा माफय त 
पत्ता लगाइन्छ । 

८. असंलग्नताको धसद्धान्त -principle of non-involvement_ M आर्ोगबाट सञ्चाधलत 
कुनै पधन परीक्षामा आर्ोगका पदाधधकारी, कमयचारी वा यवज्ञका नातेदार संलग्न भएको 
अवस्थामा त्र्स्ता पदाधधकारी, कमयचारी वा यवज्ञलाई उक्त परीक्षाको नधतजा 
प्रकाशनसम्मको प्रयक्रर्ाबाट अलग राव्िन्छ, संलग्न गराइदैन । 

९. गोपनीर्ताको धसद्धान्त -principle of confidentiality_ M परीक्षा प्रणालीलाई पूणयतः 
यविसनीर् बनाउने प्रर्ोजनको लाधग पदपूधतय प्रयक्रर्ाका यवधभन्न चरणहरूमा आर्ोगले 
गोपनीर्ता कार्म राख्दछ । आर्ोगबाट धलइने यवधभन्न परीक्षाका प्रश्नपत्रहरूको पररमाजयन 
र छनौटको कार्य पूणय गोप्र् रहन्छ । परीक्षाथीको धलव्ित परीक्षाको प्राप्तांक अव्न्तम 
नधतजा प्रकाशन हनेु बेलासम्म गोप्र् रहन्छ । आर्ोगको अनलाइन डाटावेसमा रहेका 
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व्र्व्क्तगत सूचनाहरू गोप्र् रहेको सधुनव्श्चत गररन्छ । र्सरी पदपूधतय प्रयक्रर्ाका अधधकांश 
चरणहरूमा पूणय गोपनीर्ताका साथ साथै गणुस्तरीर्ता सधुनव्श्चत गररन्छ । 

७. लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार 

राणाकालीन शासन व्र्वस्थासम्म नेपालको सावयजधनक सेवाको मखु्र् उद्देश्र् भनेकै 
शासकको सत्ताको रक्षा गने, धनजको व्र्व्क्तगत स्वाथय पूरा गने र धनजको सामन्ती 
शैलीलाई मान्र्ता र्दने िालको धथर्ो । त्र्सबेलासम्म शासकको व्र्व्क्तगत प्रशंसा, 
गणुगान, भव्क्तगान, चाकडी र चाप्लसुी प्रथाको आधारमा सावयजधनक सेवाहरुमा राि सेवक, 

कमयचारी वा जनशव्क्तको छनौट र भनाय गररन््र्ो भने पजनी प्रथाको आधारमा धतनीहरुको 
नोकरीमा सरुवा, बढुवा र िोसवुा हनेु गदय्र्ो । र्ोग्र्ता, धनष्पक्षता, राजनीधतक तटस्थता, 
व्र्वसायर्कता, नागररकमैत्री सेवाभाव जस्ता आधधुनक सावयजधनक सेवाका कुनै पधन 
यवशेर्षताहरु त्र्स बितको शासन व्र्वस्थामा धथएनन ्। 

यव.सं. २००७ सालमा जहाधनर्ाँ राणा शासनको अन्त्र् र प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात ्
गठन भएको सरकारको ठूलो चनुौती भनेकै राणाकालीन सावयजधनक सेवा प्रभावको 
व्र्वस्थामा आमूल पररवतयन गरी आधधुनक र अन्र् मलुकुले अवलम्बन गदै आएको 
सावयजधनक सेवाको जग बसाल्न ुधथर्ो । सरकारी सेवामा र्ोग्र्ताका आधारमा मात्र राि 
सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्तको छनौट गररन ुपदयछ भन्ने मान्र्तालाई अंधगकार गदै यव.सं. 
२००८ साल आर्षाढ १ गते पव्ब्लक सधभयस कधमशनको गठन गररएको धथर्ो । नेपाल 
अन्तररम शासन यवधान, २००७ को भाग ५ धारा ६४ बमोव्जम उक्त कधमशनको काम, 

कतयव्र् र अधधकारमा नेपाल सरकारका सबै जाधगरदारमा भनायको लाधग जाँच गनुय र 
धनजामती दजाय र नोकरीमा भनाय गने तररका सम्बन्धी यवर्षर्, धनजामती पदमा धनर्वु्क्त गने, 

सरुवा, बढुवा गने धसद्धान्तका यवर्षर्मा सल्लाह र्दन ुलगार्तका यवर्षर् समेयटएका धथए ।  

र्सरी केही सीधमत काम, कतयव्र् र अधधकार प्रदान गने गरी प्रारम्भ भएको लोक सेवा 
आर्ोगको भधूमकामा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै वतयमान नेपालको संयवधान जारी भएसँगै 
त्र्सको दार्रा र क्षेत्र बयृद्धको कारण काम, कतयव्र् र अधधकारमा पधन व्र्ापक बयृद्ध 
भएको पाइन्छ । लोक सेवा आर्ोगले मूलतः उपर्कु्त उम्मेदवारको छनौटको लाधग 
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परीक्षा सञ्चालन गरी र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा उपर्कु्त उम्मेदवारलाई धनर्वु्क्तको 
धसफाररस समेतको कार्यकाररणी कार्य, सेवाका शतय, धनर्वु्क्त, बढुवा, यवभागीर् कारबाही गदाय 
अपनाउन ु पने धसद्धान्तका लगार्तका यवर्षर्मा उपलब्ध गराउने सल्लाहकारी वा 
परामशयदार्ी कार्य र बढुवा उपरको उजरुी सनुी धनणयर् र्दने समेतको अधयन्र्ायर्क कार्य 
गदयछ । हाल संि अन्तगयत रहेको लोक सेवा आर्ोगको मखु्र् काम, कतयव्र् र अधधकार 
धनम्न बमोव्जम रहेका छन ्M 

 धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय परीक्षा 
सञ्चालन गने,

51
  

 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्र् संिीर् सरकारी सेवा र 
संगर्ठत संस्थाको पदमा पदपूधतयका लाधग धलइने धलव्ित परीक्षा सञ्चालन गने,

52 
 

 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्र् संिीर् सरकारी सेवाका 
पदमा बढुवा गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा परामशय र्दने,

53

   

 कुनै संगर्ठत संस्थाको सेवाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून र त्र्स्तो 
सेवाका पदमा बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा परामशय र्दने,

54 
  

 नेपाल सरकारबाट धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा स्थार्ी धनर्वु्क्त गररन ुअव्ि परामशय 
र्दने,

55
 

 संिीर् धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानून, धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही 
गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्त, संिीर् धनजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी 

                                                           
51 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (१) 

52 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (२)   

53 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (३)   

54 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (४)   

55 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (५)   

 



   

 57  
 

समर्का लाधग धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तता, कुनै एक प्रकारको संिीर् 
धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको संिीर् धनजामती सेवाको पदमा वा अन्र् 
सरकारी सेवाबाट संिीर् धनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय वा कुनै प्रदेशको 
धनजामती सेवाको पदबाट संिीर् धनजामती सेवाको पदमा वा संिीर् धनजामती 
सेवाको पदबाट प्रदेश धनजामती सेवाको पदमा सेवा पररवतयन वा स्थानान्तरण गदाय 
उम्मेदवारको उपर्कु्तता, आर्ोगको परामशय धलन ु नपने अवस्थाको पदमा बहाल 
रहेको कमयचारीलाई आर्ोगको परामशय धलन ुपने अवस्थाको पदमा स्थार्ी, सरुवा 
वा बढुवा गने र संिीर् धनजामती सेवाको कमयचारीलाई र्दइने यवभागीर् सजार् 
समेतको यवर्षर्मा परामशय र्दने ।56  

उपर्ुयक्त काम, कतयव्र् र अधधकार प्रर्ोग गदै आर्ोगले वायर्षयक कार्यताधलका सावयजधनक 
गने, शैव्क्षक र्ोग्र्ता धनधायरण गने, पाठ्यक्रम धनमायण र पररमाजयन गरी लागू गने, यवज्ञापन 
प्रकाशन गने, दरिास्त संकलन गने, धलव्ित परीक्षा सञ्चालन गने, उत्तर पवु्स्तका 
संकेतीकरण र परीक्षण गने, धलव्ित परीक्षाको नधतजा प्रकाशन गने, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, in 

basket experience, माधमला अध्र्र्न (case study) एवं प्रस्ततुीकरण, अन्तवायता समेतका 
परीक्षा सञ्चालन गरी कूल र्ोगको आधारमा अधधकतम अंक प्राप्त गने र्ोग्र् 
उम्मेदवारलाई स्थार्ी धनर्वु्क्तको लाधग धसफाररस गने र माधथ उल्लेि भए बमोव्जम 
परामशय लगार्तका कार्य गदयछ । 

८. सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररतामा लोक सेवा आर्ोगको भधूमका 

संयवधानमा व्र्वव्स्थत एवं सरकारद्वारा धनधमयत नीधतहरु र देशमा यवद्यमान कानूनहरुलाई 
कार्ायन्वर्नमा ढाल्ने, नागररकहरुका मौधलक हक एवं अधधकारको संरक्षण गने, जनता 
समक्ष राज्र्को तफय बाट प्रदान गररने यवधभन्न सेवा, सयुवधा र यवकासको प्रधतफल प¥ुर्ाउने 
तथा लोक कल्र्ाणकारी राज्र् व्र्वस्थाको स्थापना गनयको लाधग आवश्र्क पने सम्पूणय 
काम गने व्जम्मा देशमा रहेका यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरुको हनेु भएकोले त्र्स्ता सम्पूणय 

                                                           
56 नेपालको संयवधान को धारा २४३ को उपधारा (६) र सो को िण्ड (क) देव्ि (च) सम्म  
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सावयजधनक सेवाहरु पारदशी, स्वतन्त्र, धनष्पक्ष, स्वच्छ, व्जम्मेवार, जवाफदेही र व्र्वसायर्क 
हनुपुदयछ ।  

जनुसकैु देशमा पधन संवैधाधनक वा कानूनी प्रावधान बमोव्जम सम्पन्न हनेु आवधधक 
धनवायचनको माध्र्मबाट जनधनवायव्चत भई आएका जनप्रधतधनधधहरुद्वारा गर्ठत सरकारको 
धनव्श्चत अवधध पश्चात ् हनेु पररवतयन अवश्र्म्भावी भए जस्तै देशमा यवद्यमान सम्पूणय 
सावयजधनक सेवाहरुको धनरन्तरता पधन अपररहार्य हनु्छ । राज्र् वा सरकारद्वारा सञ्चाधलत 
र व्र्वव्स्थत त्र्स्ता सबै प्रकारका सावयजधनक सेवाहरुका संरचनात्मक दृयष्टले धनरन्तरता 
(continuty), सक्षमता (competence), तटस्थता र धनष्पक्षता (neutrality and 

impartiality), अवैर्व्क्तकता (impersonality), पदशंृ्रिला (hierarchy), श्रम यवभाजन 
(division of labour), र्ोग्र्ता परीक्षण (merit test), ववृ्त्त यवकास (careerism), ऐन, धनर्म 
र प्रयक्रर्ामा आधाररत (red tapism), अनशुासन र आचार संयहता (discipline and code of 

conduct) तथा धलव्ित अधभलेि (written record) आर्द जस्ता यवशेर्षताहरु हनेु गदयछन ्
। तसथय स्थार्ी सरकारको रुपमा रहेका मलुकुका यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरुका गठन, 

त्र्स्ता सेवाहरु अन्तगयत धनर्कु्त हनेु राि सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्तहरुको छनौट, 

धसफाररस र भनाय, धतनीहरुको संरक्षण, यवकास एवं सावयजधनक प्रशासनका आधारभतू 
धसद्धान्तको पररपालनामा लोक सेवा आर्ोगको भधूमकालाई गहन रुपमा धलने गररन्छ । 

लोक सेवा आर्ोगको रणनीधतक र्ोजना तफय  दृयष्टगत गदाय र्सको दूरदृयष्ट (vision) 
गणुस्तरीर्, चसु्त र पररणाममिुी सावयजधनक सेवा प्रवाह सधुनव्श्चत गनय सक्ने तथा शासन 
प्रणालीमा आइपने चनुौतीहरु सामना गनय सक्षम मानव संशाधनको समवु्चत व्र्वस्था गने 
रहेको देव्िन्छ भने र्सको ध्रे्र् (mission) उव्चत पद्दधत, साधन र प्रयवधधको प्रर्ोग गदै 
स्वच्छ, धनष्पक्ष र भरपदो प्रयक्रर्ाको माध्र्मबाट गणुस्तरीर् सावयजधनक सेवाको 
आवश्र्कता अनसुारको उपर्कु्त र सक्षम मानव संशासधन छनौट गरी धसफाररस गने 
रहेको देव्िन्छ ।57   

                                                           
57 लोक सेवा आर्ोगको रणनीधतक र्ोजना (२०७५÷७६–२०७७÷७८, लोक सेवा आर्ोग, कामाण्डौ, पषृ्ठ ७ 
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माधथ उल्लेि भैसकेको छ यक सावयजधनक सेवाका यवयवध पक्षहरु मध्रे् र्ोग्र्ता 
प्रणालीको आधारमा दक्ष जनशव्क्तको छनौट, भनाय र धनर्वु्क्त गने कार्य पयहलो र अधत 
महत्वपूणय कार्य हो । देशका सवयसाधारण नागररक वा सम्पूणय जनतालाई राज्र् संर्न्त्र 
माफय त यवतरण गररने सम्पूणय सेवा, सयुवधा र यवकासको प्रधतफल स्थार्ी सरकारी संर्न्त्रको 
रुपमा रहने धनजामती सेवा, अन्र् सरकारी सेवाहरु लगार्तका सावयजधनक सेवाहरुद्वारा नै 
यवतरण गने पदमा सक्षम र र्ोग्र् उम्मेदवारहरुको भनाय र छनौट कार्यको व्जम्मेवारी 
लोक सेवा आर्ोगलाई छ । थमु प्रशासन, थरिर, एकतन्त्रीर् जहाधनर्ाँ शासन हुँदै 
र्ोग्र्ता प्रणालीबाट सावयजधनक सेवाहरुको पदमा गररने छनौट प्रयक्रर्ालाई र्ोग्र्ता, 
धनष्पक्षता, स्वच्छता र रािको आवश्र्कता अनसुार सवलीकरण गने कार्यमा लोक सेवा 
आर्ोगको भधूमका सदैव अग्रणी रहदै आएको छ ।  

वतयमान नेपालको संयवधान जारी भएसँगै मलुकुको शासकीर् स्वरुप बहदुलीर् 
प्रधतस्पधायत्मक संिीर् गणतन्त्रात्मक संसदीर् शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएपश्चात ्लोक 
सेवा आर्ोगले लोकताव्न्त्रक धसद्धान्त, सामाव्जक मूल्र्, मान्र्ता, जनइच्छा वा चाहना, 
सामाव्जक न्र्ार् जस्ता र्गुीन माग र आवश्र्कता अनसुार र्ोग्र्ता प्रणाली, धनष्पक्षता, 
स्वच्छता, स्वतन्त्रता र सावयजधनक सेवाको भावना र ममयलाई केन्रयवन्दमुा रािी आफ्नो 
व्जम्मेवारीमा आएको व्र्ापक बढोत्तरी बमोव्जम नै माधथ उल्लेव्ित काम, कतयव्र् र 
अधधकारका आधारमा आफ्नो भधूमकालाई अझ सशक्त तलु्र्ाउँदै आएको छ । नेपालको 
वतयमान संयवधानले राज्र्कोर्षबाट धनववृ्त्तभरण पाउने अधधकांश सावयजधनक सेवाहरुमा रहने 
राि सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्त बमोव्जमका पदहरुमा लोक सेवा आर्ोगको रार् 
सल्लाह र परामशय यवना स्थार्ी धनर्वु्क्त नगररने कुराको सवु्श्चतता गरेको छ ।  

वतयमान संयवधान जारी भएसँगै यवगतमा लोक सेवा आर्ोगले िेल्दै आएको धनजामती सेवा 
आर्ोगको सीधमत भधूमकाबाट वास्तवमै लोक सेवा आर्ोगको यवस्ततृ भधूमकामा रुपान्तरण 
भएको देव्िन्छ । यव.सं. २०७२ साल देव्ि नै लोक सेवा आर्ोगको भधूमका संिीर् 
धनजामती सेवा, अन्र् संिीर् सरकारी सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल र यवियवद्यालर् र व्शक्षक सेवा आर्ोग बाहेकका ५० प्रधतशत वा सो भन्दा बढी 
शेर्र वा जार्जेथा नेपाल सरकारको स्वाधमत्व वा धनर्न्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, 
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सधमधत वा संिीर् कानून बमोव्जम स्थायपत वा नेपाल सरकारद्वारा गर्ठत आर्ोग, संस्थान, 

प्राधधकरण, धनगम, प्रधतष्ठान, बोडय, केन्र, पररर्षद् र र्स्तै प्रकृधतका अन्र् संगर्ठत संस्थाको 
पदमा पदपूधतयको लाधग धलइने धलव्ित परीक्षासम्मको सम्पूणय कार्यहरु गने गरी यवस्तार 
भए बमोव्जमका आवश्र्क नीधतगत, कानूनी र संगठनात्मक संरचना, जनशव्क्त, स्रोत, साधन, 

सामान्र् धसद्धान्तहरु र मापदण्डहरु तर् गरी धलव्ित परीक्षाहरु सञ्चालन गदै आएको छ 
।  

नेपालको संयवधान जारी भएपश्चात ् लोक सेवा आर्ोगको भधूमका धनजामती सेवा 
लगार्तका धेरै जसो सावयजधनक सेवाका पदमा भनाय छनौट र संिीर् धनजामती सेवा, अन्र् 
संिीर् सरकारी सेवा र नेपाल सरकारको स्वाधमत्व वा धनर्न्त्रण भएको वा संिीर् कानून 
बमोव्जम स्थायपत वा नेपाल सरकारद्वारा गर्ठत संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका सतय 
सम्बन्धी कानून, धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारवाही गदाय अपनाउन ु पने सामान्र् 
धसद्धान्तहरुको प्रधतपादनका साथै सो को प्रभावकारी कार्ायन्वर्न पधन गदै आएको छ ।  

राज्र् एवं संिीर् सरकारका नीधत, र्ोजना, तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गने 
क्रममा सम्पूणय नागररकलाई सेवा, सयुवधा र यवकासको प्रधतफल राज्र्का यवधभन्न 
सावयजधनक सेवाहरु माफय त प्रवाह गनय र्ोग्र्, सक्षम, प्रधतभाशाली, क्षमतावान र व्र्वसायर्क 
राि सेवक, कमयचारी वा जनशव्क्तको छनौट गरी भनाय गने कार्यलाई धनष्पक्ष, भरोसार्कु्त, 

स्वच्छ, यविसनीर्, पारदशी, अनमुानर्ोग्र्, कानूनसम्मत र प्रभावकारी बनाउने लोक सेवा 
आर्ोगको कार्यप्रणालीमा धनष्पक्षता, स्वच्छता, यविसनीर्ता, पारदव्शयता, अनमुानर्ोग्र् र 
कानूनसम्मत व्र्वहार हालसम्म सधुनव्श्चत हुँदै आएको र भावी र्दनमा पधन सो को 
धनरन्तरता हनु ु पने देव्िन्छ । र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षकको भधूमकालाई नवीनतम ्
परीक्षण यवधधको प्रर्ोगद्वारा अझ पररस्कृत गदै लगी देशका अधधकांश सावयजधनक सेवामा 
सवयसाधारण नागररकको सरल र सहज पहुँच कार्म गनय तथा र्ोग्र्, गधतशील, उजायवान, 

सक्षम, व्र्ावसायर्क एवं कुशाग्र नवप्रधतभाहरुको आकर्षयण र उपर्ोग गरी राज्र्का 
अपेव्क्षत उपलब्धीहरु हाधसल गने र्दशामा संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोगको भधूमका 
सदासवयदा अग्रगामी रहेको कुरामा दईुमत हनु सक्दैन ।  



   

 61  
 

उपर्कु्त यवश्लरे्षणको आधारमा राज्र् वा सरकारद्वारा सञ्चाधलत धनजामती सेवा, सरकारी 
सेवा लगार्तका सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरुको प्रभावकाररताको लाधग लोक सेवा 
आर्ोगको भधूमका सेवा शतय सम्बन्धी कानून, धनर्वु्क्त, सरुवा, बढुवा, यवभागीर् कारवाही, 
उम्मेदवारको उपर्वु्क्ततता, एक प्रकारको सेवाबाट अको प्रकारको सेवामा सरुवा र बढुवा 
समेतका यवर्षर्मा परामशयदाताको रुपमा, र्ोग्र् र सक्षम उम्मेदवारहरुको छनौट गनयको 
लाधग धलइने धलव्ित, मौव्िक र प्रर्ोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गने परीक्षकको रुपमा, 
सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, यवभागीर् कारबाही र बढुवाको यवर्षर् आर्दमा आर्ोगको 
परामशय र धनणयर् पधछ मात्र अव्न्तम हनेु व्र्वस्थाले सावयजधनक सेवाको संरक्षकको रुपमा, 
सरकारद्वारा सञ्चाधलत सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरुका पदमा र्ोग्र् उम्मेदवारको जाँच वा 
परीक्षण गरी छनौट र धसफाररस गरेर तथा र्ोग्र् उम्मेदवारको उपर्कु्तता, धनर्वु्क्त र 
बढुवा गदाय अपनाउन ु पने धसद्धान्तको यवर्षर्मा परामशय र्दएर र्ोग्र्ता प्रणालीको 
संरक्षकको रुपमा, आर्ोगले आफ्ना काम कारबाहीहरुलाई थप पारदशी, अनमुानर्ोग्र्, 

यविसनीर् र भरोसार्कु्त बनाउन सरोकारवाला र सवयसाधारणको जानकारीको लाधग 
यवधभन्न प्रधतवेदन, बलेुयटन, पाठ्यक्रम, कार्य यववरण, बढुवा उजरुी सम्बन्धी सार संग्रह, 

धनजामती सेवा पधत्रका लगार्तका सामग्रीको प्रकाशन गरेर प्रकाशकको रुपमा, संवैधाधनक 
व्जम्मेवारी अनरुुप आर्ोगले प्रत्रे्क आधथयक वर्षयभरी सम्पादन गरेका सबै काम 
कारबाहीको बारेमा र्थाथय यववरण उल्लेि गरी सावयजधनक सेवाहरुमा आर्ोगले प¥ुर्ाएको 
र्ोगदान सयहतको वायर्षयक प्रधतवेदन तर्ार गरी रािपधत समक्ष बझुाएर प्रधतवेदकको रुपमा, 
लोक सेवा आर्ोग ऐन बमोव्जम आर्ोगको परामशय धलनपुने कतयव्र् भएको धनकार् वा 
पदाधधकारीले परामशय नधलई वा परामशय यवपररत काम कारबाही गरेको धनरीक्षण वा 
अनगुमनको क्रममा पाइएमा त्र्स्तो कार्य नगनयको लाधग सम्बव्न्धत धनकार् वा 
पदाधधकारीलाई सचेत गराएर सचेतकको रुपमा, आर्ोगले धनजामती सेवा लगार्तका 
सावयजधनक सेवाका शतय सम्बन्धी प्रचधलत कानूनमा सधुार गनय आवश्र्क देिेमा 
सम्बव्न्धत धनकार्लाई सझुाव र्दएर सझुावकतायको रुपमा, लोक सेवा आर्ोग ऐन बमोव्जम 
सरकारी सेवा, सरुक्षा धनकार् र सावयजधनक संस्थाका कमयचारीको पदपूधतय गदाय तोयकए 
बमोव्जम परीक्षा लगार्तको काममा आर्ोगले सहर्ोग गरेर त्र्स्तो कार्यको सहर्ोगीको 
रुपमा, आर्ोगको काम कारबाहीलाई थप सदुृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्र्ले आर्ोगले 
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कार्य सम्पादन गने यवधभन्न यवर्षर्मा समर् समर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी आफ्ना काम 
कारबाहीलाई समर् सापेक्ष रुपमा सधुार गदै आएकोले अनसुन्धानकतायको रुपमा समेत 
रहेको देव्िन्छ ।  

नेपालको वतयमान संयवधानमा संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग र प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छ । उक्त संवैधाधनक व्र्वस्था बमोव्जम संिीर् 
धनजामती सेवा, संिीर् सरकारी सेवा लगार्तका सावयजधनक सेवाहरुमा रहने पदहरुका 
लाधग संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग र प्रदेश धनजामती सेवा, स्थानीर् सेवा 
लगार्तका अन्र् सावयजधनक सेवाहरुमा रहने पदहरुका लाधग प्रदेश लोक सेवा आर्ोगले 
परीक्षाहरू सञ्चालन गरी र्ोग्र् उम्मेदवारहरूको छनौटका साथै धसफाररश गने व्र्वस्था 
भइरहेको र आगामी र्दनमा पधन र्स व्र्वस्थाले धनरन्तरता पाउने छ ।  

वतयमान संवैधाधनक व्र्वस्था बमोव्जम नै हालको लोक सेवा आर्ोग संि अन्तगयतको 
लोक सेवा आर्ोगको रुपमा रुपान्तरण भएको छ भने र्सलाई प्रादेव्शक लोक सेवा 
आर्ोगको अयवभावकको रुपमा पधन महत्वपूणय भधूमका धनवायह गनुय पने व्जम्मेवारी थयपएको 
देव्िन्छ । स्थापना कालदेव्ि लोक सेवा आर्ोगले हालसम्म जोगाउँदै आएको जनयविास, 

साि र ख्र्ाती एवं अवलम्बन गदै आएका नीधत, धनर्म, रणनीधत, कार्य सम्पदान प्रयक्रर्ा, 
मूल्र्, मान्र्ता र स्थायपत सामान्र् धसद्धान्तहरूको अवलम्बन गनय संवैधाधनक र कानूनी 
व्र्वस्था माफय त प्रदेश लोक सेवा आर्ोगलाई अधभप्ररेरत गनुय पने अवस्था एकाधतर छ भने 
सो अनरुुप चल्न आवश्र्क सरसहर्ोग र प्रायवधधक पक्षमा समेत पथप्रदशयन र मागयदशयन 
संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोगले प्रदेश लोक सेवा आर्ोगहरुलाई र्दनपुने देव्िन्छ ।  

संिीर् व्र्वस्थाका कारण संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग र प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोगहरु बीचको सम्बन्ध र हैधसर्त समानान्तर हुु ुने र धतनीहरुले अबलम्बन गने 
स्वतन्त्रता, धनष्पक्षता, स्वच्छता, र्ोग्र्ता समेतको मूल्र् मान्र्तामा कुनै फरक नहनेु, संि 
अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग र प्रादेव्शक लोक सेवा आर्ोगबीच धनरन्तर सहर्ोग, 

सहकार्य, परामशय र समन्वर् हनु ु पने देव्िन्छ । त्र्सो हनु सकेमा मात्र नेपालका 
यवद्यमान सबै सावयजधनक सेवाहरुद्वारा व्र्वस्थापन र सञ्चालन गररने समग्र सावयजधनक 
प्रशासनलाई राज्र्ले धलएको लक्ष्र् अनरुुप अगाधड बढाउन एवं उव्त्तकै धनष्पक्ष, र्ोग्र्तामा 
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आधाररत, सक्षम, गधतशील, स्वच्छ, प्रभावकारी, जनमैत्री, लोकयहत अनकूुलको र पररणाममिुी 
बनाउन सयकने कुरामा आशावादी हनु सयकन्छ । 

वतयमान समर्मा संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोगले अवलम्बन गदै आएको पद्धधत, 

प्रणाली र मागयदशयक धसद्धान्तहरुको अनसुरण गदै संवैधाधनक प्रावधान बमोव्जमको अहं 
व्जम्मेवारी धनवायह गनुयपने भधूमकामा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगहरु रहेका छन ्तसथय प्रदेश 
लोक सेवा आर्ोगहरुले पकै्क पधन लोक सेवा आर्ोगले यवगत ६९ वर्षयदेव्ि जोगाउँदै 
आएको साि र अवलम्बन गदै आएका सम्पूणय पद्धधत, प्रणाली र मागयदशयक धसद्धान्तहरुको 
अनसुरण गने छन ्भन्ने कुरामा पधन यविस्त हनु सयकन्छ । त्र्सो हनु सकेमा मात्र प्रदेश 
लोक सेवा आर्ोगको क्षेत्र र दार्रा अन्तगयत पने प्रदेश र स्थानीर् कानून बमोव्जमका 
प्रदेश सरकारी सेवा, स्थानीर् सरकारी सेवा, प्रदेश सरुक्षा धनकार्, प्रदेश र स्थानीर् स्तरका 
संगर्ठत संस्था लगार्तका यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरुको प्रभावकाररतामा प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोगहरुको भधूमका अझ सशक्त, व्जम्मेवार, यविसनीर्, कानूनसम्मत, धनष्पक्ष, स्वच्छ, 

भरोसार्ोग्र्, अनमुानर्ोग्र् भएको कुरामा यविस्त हनु सयकन्छ ।  

९. बदधलंदो पररवेशमा लोक सेवा आर्ोगका चनुौतीहरु 

लोक सेवा आर्ोग देशको अधत महत्वपूणय स्वच्छ, धनष्पक्ष, भरोसार्ोग्र्, यविसनीर् र 
प्रभावकारी संवैधाधनक धनकार् भएकोले र्सको इज्जत, प्रधतष्ठा, मानसम्मान, जनयविास र 
शाि जोगाई वढ्दो व्जम्मेवारीलाई कुशलतापूवयक कार्य सम्पादन गनुय प्रमिु चनुौती हो । 
सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररता बढाउने प्रमिु व्जम्मेवारी बोकेको र र्ोग्र्ता, धनष्पक्षता र 
स्वच्छताको द्योतकको रुपमा रहेको लोक सेवा आर्ोगको लाधग वदधलंदो पररवेशमा 
भौधतक, मानवीर्, यवव्त्तर्, सूचना प्रयवधध, प्रयवधध व्र्वस्थापन, परीक्षा प्रणाली, र्ोग्र्ता धनधायरण 
र पररमाजयन, पाठ्यक्रम धनधायरण, यवधभन्न धनकार्मा पदपूधतयका सन्दभयमा आर्ोगको 
प्रधतधनधधत्व, संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग तथा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग बीचको 
सम्बन्ध, सहर्ोग र समन्वर्, सम्बद्ध धनकार् बीचको समन्वर् लगार्तका चनुौतीहरू रहेका 
देव्िन्छन ् । त्र्सैगरी आर्ोगका साम ु गोपनीर्ता र पारदव्शयता बीचको सामञ्जस्र्ता 
कार्म गने चनुौती पधन रहेको देव्िन्छ । 
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उनान्सत्तरी वरे्ष इधतहास बोकेको आर्ोगको व्जम्मेवारीमा क्रमशः भएको बढोत्तरी तर 
प्रयवधधमैत्री जनशव्क्त बीचको समूव्चत तादम्र्ताको अभावमा आर्ोगको कार्य पदपूधतय 
सम्बन्धी वायर्षयक कार्यताधलका अनरुुप सम्पादन हनु नसक्न ु पधन चनुौतीकैरुपमा देिा 
परेको छ । आर्ोगको सािको व्जवन्तता कार्म नै राख्न,ु कार्यक्षेत्रका यवस्तार अनरुुप 
व्र्वव्स्थत रुपले कार्यसम्पादन गनुय, प्रादेव्शक आर्ोगको लाधग उपर्कु्त मापदण्ड र यवधध 
धनमायण गरी कार्ायन्वर्न गनुय गराउन,ु धसफाररश भएका उमेदवारहरूको कार्यसम्पादन 
मापन धलने पद्धधत स्थार्ी गनुय गराउन,ु प्रयवधधर्कु्त आर्ोग र प्रयवधधमैत्री कमयचारीको 
यवकास र यवस्तार, आर्ोगको गोपनीर्ता, धनष्पक्षता, तटस्थता, प्रधतवद्धता, धनष्ठा र प्रधतस्पधाय 
एवम ् पारदव्शयता कार्म गनुय आर्ोगका चनुौतीका थप प्रधतधनधध यवर्षर् हनु ्। वदधलंदो 
पररवेशमा लोक सेवा आर्ोगका साम ुमूलतः धनम्न बमोव्जमका चनुौतीहरु रहेका छनM्  

 र्ोग्र्ता, धनष्पक्षता र स्वच्छताका मूलभतू मूल्र्हरु प्रधतयवव्म्बत गदै आर्ोगले 
हालसम्म अवलम्बन गदै आएका कार्य सम्पादनका धसद्धान्तहरुको पररपालनालाई 
धनरन्तरता र्दने, 

 सरकारद्वारा सञ्चाधलत सम्पूणय सावयजधनक सेवाहरु तथा र्ोग्र्ता प्रणालीको 
संरक्षकको भधूमकालाई धनरन्तरता र्दने, 

 आर्ोगद्वारा नेपाल सरकार तथा अन्र् धनकार्लाई र्दइएका परामशय र सझुावको 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने गराउने कार्यलाई व्र्वहारमा रुपान्तरण गने र 
त्र्स्तो परामशय र सझुाव पालना नगने धनकार्को यववरण प्रकाशन गने गराउने, 

 आर्ोगकका काम कारबाहीलाई यविसनीर्, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् तलु्र्ाउने, 

 र्ोग्र्ता प्रणालीलाई सदैव जोगाएर राख्न े र आर्ागको स्वच्छता, धनष्पक्षता र 
यविसनीर्तालाई सदैव प्रबद्र्धन गने, 

 आर्ोगको नीधत, र्ोजना, कार्यक्रम, वायर्षयक कार्यताधलका, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र 
समग्र छनौट कार्यका सम्बन्धमा र्थेष्ट प्रचार–प्रसार गने,  

 आर्ोगले सावयजधनक सेवाहरुलाई सक्षम र प्रभावकारी तलु्र्ाउन तथा सावयजधनक 
सेवाहरुप्रधत प्रधतभावान, उत्कृष्ठ र तीक्ष्ण बयुद्धका व्र्व्क्तको आकर्षयण बढाउनका 
लाधग भएका अध्र्र्न अनसुन्धानलाई धनरन्तरता र्दई आर्ोगको काममा 
गधतशीलता ल्र्ाउन तथा सावयजधनक सेवाहरुमा र्वुाहरुको थप आकर्षयण कसरी 
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गने एवं त्र्हाँ धसव्जयत समस्र्ा र व्र्वधानलाई कसरी धनराकरण गने भन्न े
सम्बन्धमा अध्र्र्न अनसुन्धानको पाटोलाई उच्च प्राथधमकतामा राख्न,े 

 सावयजधनक प्रशासनका व्र्वस्थापकीर् परीक्षण प्रणालीलाई स्थायपत गने, 

 आर्ोगको वायर्षयक प्रधतवेदन उपर संिीर् संसदको सम्बव्न्धत सधमधतमा र्थासमर्मा 
छलफल गरी त्र्हाँ र्दइएका सझुावको प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने, 

 आर्ोगका पदाधधकारी, दक्ष, यवज्ञ र कमयचारीको आचार संयहताको प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायन्वर्न गने,  

 आर्ोगका दक्ष, यवज्ञको रोष्टर वैज्ञाधनक आधारमा तर्ार गने र समर् समर्मा 
अद्यावधधक गने, 

 दक्ष, यवज्ञहरुको सहज उपलब्धताको वातावरण तर्ार गने, 

 आर्ोगको लाधग आवश्र्क पने बजेटको सधुनव्श्चतता गते तथा आवश्र्कता 
अनसुारको जनशव्क्त र स्रोत साधन समर्मै उपलव्ध हनेु, 

 आर्ोगको भधूमकाको सम्बन्धमा भएका संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्थाको सरकार 
र अन्र् धनकार्द्वारा कडाइका साथ पालना गनुयपने,  

 सावयजधनक सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन यविमा प्रयवधध, प्रयक्रर्ा र प्रणालीमा 
आमूल पररवतयन हनेु गरी नवीन प्रवतयनहरु भइरहेको सन्दभयमा सोसँग मेल वा 
ससंुगधत हनेु गरी कार्य सम्पादनमा सधुार गने, 

 यवधभन्न धनकार्हरुको ऐनमै लोक सेवा आर्ोगको सदस्र्लाई पदपूधतय सधमधतको 
सदस्र्को रुपमा राव्िएको तर मर्ायदाक्रम नधमलेको व्स्थधतमा ती धनकार्मा 
प्रधतधनधधत्व गनय असहज भैरहेकोले ती ऐनका प्रावधानलाई संशोधन गने, 

 सावयजधनक सेवाहरुका यवधभन्न पदमा धनर्वु्क्त र बढुवाको लाधग आवश्र्क पने 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता धनधायरण तथा पाठ्यक्रम धनधायरण र पररमाजयन गने, 

 सरुक्षा धनकार् र संगर्ठत संस्थाले अपनाउन ु पने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा 
आर्ोगको परामशय धलन ुपने व्र्वस्थाको व्र्वहारमा कार्ायन्वर्न गने,  

 आधधुनक सूचना प्रयवधधको प्रभावकारी उपर्ोग गने,  

 वढ्दो उमेदवार संख्र्ा र छररतो परीक्षा व्र्वस्थापन गने,  

 आर्ोगको अधभलेि प्रणालीमा समसामयर्क सधुार गने, 
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 जनशव्क्तलाई आर्ोगमै यटकाइराख्न ेर धनरन्तर उत्प्ररेरत गरररहन ुपने,  

 धनजामती सेवामा रहने यवधभन्न पदहरूको लाधग न्रू्नतम र्ोग्र्ता पररमाजयन गनय, 
धनजामती कमयचारी माधथ हनुसक्ने यवभागीर् कारवाही सम्वन्धमा छुटै्ट कार्ययवधध वा 
धनदेव्शका बनाउन, समावेशी पदपूधतय व्र्वस्था अनसुार कुन पद कुन यकधसमको 
अपाङ्गता भएको उमेदवारका लाधग उपर्कु्त हनेु हो सो को धनक्र्र्ौल गरी 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गनय आर्ोगद्वारा र्दएको सझुावहरु व्र्वहारमै 
कार्ायनवर्न गने आर्द ।  

१०. लोक सेवा आर्ोगका सधुारका के्षत्रहरु 

उपर्ुयक्त चनुौतीहरुको सामना गनय लोक सेवा आर्ोगका सधुारका क्षेत्रहरु धनम्न बमोव्जम 
रहेका छन ्M 

 आर्ोगको नीधतगत एवं संरचनागत क्षेत्रमा गनुयपने सधुार अन्तगयत आर्ोगको लाधग 
छुटै्ट सेवा, समूह गठन गरी आर्ोगको कार्य सम्पादन र व्र्वस्थापनलाई सदुृढ, 

सक्षम, गणुस्तरीर् गराउने, आर्ोगले र्दएका परामशय र सो को कार्ायन्वर्न अवस्था 
स्पष्ट रुपमा झव्ल्कने गरी प्रधतवेदन तर्ार गरी आर्ोगको वेवसाइट माफय त 
सावयजधनक गने तथा त्र्सलाई धनरन्तर रुपमा अद्यावधधक पधन गररराख्न,े आर्ोगको 
कार्य सम्पादनसँग सम्बव्न्धत यवद्यमान कानूनलाई वतयमान संयवधान अनकूुल हनेुगरी 
सधुार तथा धनमायण गने, 

 आर्ोगबाट सञ्चालन गररने सम्पूणय परीक्षालाई धनष्पक्ष, समसामयर्क, व्र्वहाररक, 

व्र्वव्स्थत, प्रभावकारी र यविसनीर् बनाउन ुपदयछ, त्र्सो गनयका लाधग र्ोग्र् र 
सक्षम उम्मेदवारहरुको छनौट प्रयक्रर्ामा गनुयपने सधुार अन्तगयत यवियवद्यालर् एवं 
कलेजका प्रधतभाशाली जनशव्क्तलाई आकर्षयण गनय सकारात्मक छनौट पद्धधतमा 
जाने व्र्वस्था धमलाउने, सावयजधनक सेवाका यवधभन्न पदहरुमा पदपूधतयको लाधग 
सम्बव्न्धत धनकार्ले आर्ोगको कार्यताधलका अनसुार यवज्ञापनको सूचना प्रकाशन 
गने समर् भन्दा कम्तीमा एक मयहना अगाधड ररक्त पदको माग आकृधत फाराम 
भरी आर्ोगमा पठाउने व्र्वस्था धमलाउने,  



   

 67  
 

 परीक्षण यवधध तथा पाठ्यक्रम धनधायरण र पररमाजयनको क्षेत्रमा गनुयपने सधुार 
अन्तगयत कअचभभलष्लन तभकत को दार्रा बढाउने, उत्तर पवु्स्तकाको जाँच वा 
परीक्षण यवधधलाई अझ वैज्ञाधनक र वस्तधुनष्ठ तलु्र्ाउने, अन्तवायताय धलने यवज्ञको 
वैज्ञाधनकतामा जोड र्दने, उत्तर पवु्स्तका परीक्षण गने दक्ष, यवज्ञको मापदण्ड तर्ार 
गने, आर्ोगबाट अन्र् धनकार्को पदपूधतय सधमधतमा ियटइ जाने प्रधतधनधधलाई अझ 
बढी व्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउने संर्न्त्र तर्ार गने, धनष्पक्षता एवं 
गोपनीर्ताको सधुनव्श्चत आधारर्कु्त छनौट वा पदपूधतय गने कार्ययवधध वा मापदण्ड 
नभएका धनकार् एवं संगर्ठत संस्थाको लाधग आवश्र्क पने कार्ययवधध व्र्वव्स्थत 
गने, आर्ोगद्वारा यवज्ञापन हनेु प्रत्रे्क पदको लाधग आवश्र्क न्रू्नतम शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता, त्र्स्तो पदले सम्पादन गनुयपने काम, कतयव्र् र व्जम्मेवारी अनरुुपको 
पाठ्यक्रम धनधायरण र समर् समर्मा पररमाजयन गने, त्र्स्तो पाठ्यक्रम बढी भन्दा 
बढी व्र्वहाररक, उपर्ोगी, सान्दधभयक र फलदार्ी हनेु गरी धनमायण गने, त्र्सको 
पररमाजयजन गदाय पधन समसामयर्क र उपलब्धीमूलक तलु्र्ाउने, 

 आर्ोगद्वारा प्रदान गररने यवधभन्न यवर्षर्को परामशयका यवर्षर्मा गररनपुने सधुार 
अन्तगयत त्र्स्तो परामशयलाई संयवधान, कानून र न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्तको 
अनकूुल, सबैको लाधग समान दृयष्टकोणले हेररएको तथा एकरुपता, व्स्थरता र 
आर्ोगले अवलम्बन गदै आएका मूल्र्, मान्र्ता, मापदण्ड र धसद्धान्तहरु अनकूुलको 
बनाउने,  

 आर्ोगद्वारा प्रधतधनधधत्व हनेु धनकार्को पदपूधतय र बढुवा सम्बन्धी कार्यमा गनुयपने 
सधुार अन्तगयत यवधभन्न धनकार्हरुको ऐनमै लोक सेवा आर्ोगको सदस्र्लाई 
पदपूधतय सधमधतको सदस्र्को रुपमा प्रधतधनधधत्व गराइदै आएको भए तापधन त्र्स्ता 
धनकार्हरुको पदपूधतय र बढुवा सम्बन्धी कार्यमा धनष्पक्षता कार्म हनु नसकेको 
भन्ने जनगनुासोलाई सम्बोधन गनय आर्ोगले आफ्नो छयव, साि र यविसनीर्तालाई 
कार्मै राख्न आर्ोगको प्रधतधनधधत्व हनेु सावयजधनक सेवाहरु प्रदार्क धनकार्हरुको 
पदपूधतय र बढुवा सम्बन्धी कार्यमा पधन धनष्पक्षता, स्वच्छता र यविसनीर्ता कार्म 
राख्न,े 
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 आर्ोगद्वारा सम्पादन हनेु जनुसकैु कार्य आधधुनक सूचना प्रयवधधमा आधाररत र 
प्रयवधधमैत्री तलु्र्ाउन गनुयपने सधुार अन्तगयत सावयजधनक सेवाहरुको ररक्त पदको 
माग संकलन, दरिास्त दताय, प्रधतशत धनधायरण, परीक्षाफल समेतको जानकारी IT 

माफय त गराउने व्र्वस्था गने, सम्भाव्र् उम्मेदवारहरुको दरिास्त संकलनको 
कार्यलाई अझ बढी सहज र व्र्वहाररक तलु्र्ाउन Tele Center का साथै अरु 
धनजी क्षेत्रसँग समेत समन्वर् गरी सकेसम्म बढी दरिास्त संकलनको व्र्वस्था 
गने, 

 आर्ोगमा कार्यरत कमयचारीको कार्य क्षमता र जनशव्क्त यवकासका क्षेत्रमा गनुयपने 
सधुार अन्तगयत आर्ोगका कमयचारीको क्षमता यवकासको आवश्र्कता पयहचान गदै 
यवस्ततृ र ठोस जनशव्क्त यवकास र्ोजना वा रणनीधत तर्ार गने, वतयमान संयवधान 
बमोव्जम थप भएको आर्ोगको कार्य व्जम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन 
गनयका लाधग आवश्र्क पने जधत जनशव्क्तको व्र्वस्था गने, आर्ोगका अनभुवी, 
सक्षम, दक्ष र यविसनीर् कमयचारीलाई आर्ोगधभतै्र यटकाइराख्न ेरणनीधत तर्ार गने, 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगका कमयचारीलाई यवज्ञापन प्रकाशन, वायर्षयक कार्यताधलका 
धनमायण, पाठ्यक्रम धनमायण र पररमाजयन, परीक्षण यवधध, धलव्ित परीक्षा सञ्चालन, उत्तर 
पवु्स्तका संकेतीकरण र परीक्षण, धलव्ित परीक्षा नधतजा, अन्तवायताय र धसफाररस 
लगार्तका यवर्षर्मा आवश्र्क पने प्रायवधधक सहर्ोग, समन्वर्, अधभमिुीकरण, 

ताधलम, अभ्र्ासको व्र्वस्था गरी क्षमता यवकास गने,  

 संि अन्तगयतको लोक सेवा आर्ोग र प्रदेश लोक सेवा आर्ोगका कमयचारीलाई 
मूलतः पाठ्यक्रम धनमायण एवं पररमाजयन सम्बन्धी ज्ञान र सीप, छनौट प्रयवधधहरु 
)test techniques (जस्तैः अन्तवायताय धलने सीप, मनोवैज्ञाधनक परीक्षणका सीपहरु, 

मनोवैज्ञाधनक व्र्व्क्तत्व  ) IQ का प्रश्नपत्र धनमायण गने सीप, वस्तगुत प्रश्नहरु धनमायण 
गने सीप, समावेशीमैत्री प्रश्नपत्र धनमाणय एवं परीक्षा प्रणाली यवधी सम्बन्धी, परीक्षाको 
यविसनीर्ता र वैधता अनगुमन, अनसुन्धान गने प्रयवधध सम्बन्धी, परीक्षा 
व्र्वस्थापन र परीक्षा यवधध सम्बन्धी यवर्षर्मा क्षमता यवकासको अवसर उपलब्ध 
गराउने, 
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 आर्ोगले सावयजधनक सेवाहरुलाई सक्षम र प्रभावकारी तलु्र्ाउन तथा सावयजधनक 
सेवाहरुप्रधत प्रधतभावान, उत्कृष्ठ र तीक्ष्ण बयुद्धका व्र्व्क्तको आकर्षयण बढाउनका 
लाधग गररने अध्र्र्न अनसुन्धानको क्षेत्रमा गनुयपने सधुार अन्तगयत आर्ोगको काम 
कारबाहीलाई सकेसम्म वैज्ञाधनक, वस्तधुनष्ठ, प्रभावकारी, उपलब्धीमूलक र 
पररणाममिुी तलु्र्ाउन अध्र्र्न र अनसन्धनात्मक कार्यलाई थप प्राथधमकता र्दई 
धनरन्तरता र्दने, परीक्षण यवधधलाई धछटो–छररतो, स्वच्छ र वैज्ञाधनक तलु्र्ाउन 
यवधभन्न यवधधको िोज र प्रर्ोगमा अधभवयृद्ध गने, राज्र्ले अवलम्बन गरेको 
समावेशीकरणको नीधत अनरुुप सावयजधनक सेवाहरुमा परेको समावेशी प्रभावको 
अध्र्र्न, अनसुन्धान र यवश्लरे्षण गरी सधुारका र्ोजना धनमायण गने, धनजामती सेवा, 
सरकारी सेवा लगार्तका सम्पूणय सावयजधनक सेवामा सवोत्कृष्ट प्रधतभा आकर्षयण गने 
यवर्षर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गने, हाल यवद्यमान िलुा प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्वारा 
छडके प्रवेशबाट परेको प्रभाव मूल्र्ांकन गने, अध्र्र्न अनसुन्धानबाट प्राप्त भएका 
धनचोड एवं धनष्कर्षयलाई व्र्वहारमै अवलम्बन गदै धनरन्तर सधुारको र्दशा तफय  
अग्रसर हनेु आर्द । 

उपर्ुयक्त सधुारका क्षेत्रहरुका अलावा अन्र् सधुारका क्षेत्रहरुको सूची लामै हनु सक्छ । 
पाठक वगयका सजहताको लाधग लोक सेवा आर्ोगका मखु्र् मखु्र् सधुारका क्षेत्रहरुलाई 
धनम्न व्चत्रबाट पधन थप स्पष्ट गने प्रर्ास गररएको छ M 
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यविका आधधुनक लोकताव्न्त्रक व्र्वस्था अवलम्बन गने प्रार्ःजसो देशमा लोक सेवा 
आर्ोगलाई र्ोग्र्ता प्रणालीका साथै कार्य क्षमता प्रणालीको पधन संरक्षक -custodian of 

merit system and work efficiency system_ को रुपमा धलइने गररन्छ । र्सबाट स्थार्ी 
सरकारको संरचना अन्तगयत रहेका यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरुमा कार्यरत राि सेवक, 

कमयचारी वा जनशव्क्तको आस्था एवं वफादाररता संवैधाधनक धनकार्को रुपमा रहेको 
लोक सेवा आर्ोगसँग गाधसन्छ । लोक सेवा आर्ोगले आफ्नो प्रधतष्ठा, यविसनीर्ता, 
धनष्पक्षता, स्वच्छता, साि, ख्र्ाधत, भरोसा वा गरीमामा कुनै पधन हालतमा आचँ आउन 
नर्दने गरी समर् र पररवेश अनरुुप ढाल्दै र नर्ाँ नर्ाँ प्रयवधधहरुलाई अंगाल्दै अगाधड 
बढ्न ुपने देव्िन्छ । सो का लाधग लोक सेवा आर्ोगले पररवधतयत पररवेश अनकुुलका 
नीधत, र्ोजना, कानून, रणनीधत, कार्यर्ोजना तर्ार गने र त्र्स्ता नीधत, र्ोजना, कार्यक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनुय पने देव्िन्छ ।  

११. न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

सावयजधनक सेवा र लोक सेवा आर्ोगको भधूमकाका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतको 
न्र्ायर्क दृयष्टकोणलाई संक्षेपमा चचाय गने प्रर्ास गररएको छ M 

नोकरीमा प्रवेश गदाय बहाल रहेको सेवा सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सयुवधा र सेवाका 
सतयहरूलाई संकुचन हनेु र गने गरी कुनै पधन कानून पधछ बनाएर लागू गनय हक 
अधधकार सम्बन्धी कुनै पधन मान्र् कानूनी धसद्धान्तले राज्र्लाई अनमुधत प्रदान नगने ।58  

कुनै पधन संस्थाले कमयचारीको धनर्वु्क्त गदाय केही उद्देश्र् रािेको हनु्छ । कमयचारी 
सम्बन्धी सेवा शतयलाई कमयचारीले पाउने र संस्थाले उपलब्ध गराउने सयुवधाहरू धलयपबद्ध 
गरररािेको अवस्थामा त्र्स्तो सेवा शतय प्रचधलत कानूनसँग नबाव्झएसम्म कमयचारी तथा 
रोजगारदाता दवैुले समान रूपमा मान्नु पने नै हनु्छ । कमयचारीले सयुवधाको दाबी गदै 
जाने र रोजगारदाताको लाधग गनुयपने काममा लापरवाही गने वा बर्िर्त व्चताई कुनै काम 
गने वा तोयकएको काममा अटेर गरी बस्ने कमयचारीलाई त्र्स्तो सेवा शतय एवं प्रचधलत 
                                                           
58 पणु्र्प्रसाद बराल समेत धबरुद्ध लोक सेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण÷परमादेश, ने.का.प. 
२०७६, अंक २, धन.नं. १०२०७ । 
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कानूनले पधन सयुवधा र्दन सक्दैन । सेवा शतयले तोकेको पूवायवस्थाहरू पूरा भएको 
अवस्थामा मात्र त्र्स बमोव्जमको सयुवधाको माग गनय धमल्ने ।59  

यवधायर्काद्वारा धनधमयत ऐनमा पदावधध यकटान गररनकुो अथय धनर्वु्क्तकतायको इच्छाअनसुार 
जयहलेसकैु नहटाइर्ोस ्भनी धनर्वु्क्त हनेु पदाधधकारीको पदीर् सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूत गनुय हो 
। र्सरी कानूनले नै धनव्श्चत पदावधध यकटान गरी धनर्कु्त भएका पदाधधकारीको तोयकएको 
अवधधसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक शृ्रजना भएको मान्नु पछय । त्र्स्तो 
पदाधधकारीको धनर्वु्क्त यवधधसम्मत ् तररकाले बदर नभएसम्म तोयकएको अवधधसम्म 
कामकाज गनय नपाउने भन्न नधमल्ने । पशपुधतक्षेत्र यवकास कोर्षको सदस्र्–सव्चव पद 
राजनीधतक धनर्वु्क्तको पद नभई यवधायर्काद्वारा धनधमयत ऐनमा नै पदावधध यकटान गररएको 
कानूनद्वारा सवृ्जत गैरराजनीधतक पद रहेको पाइँदा कार्यकाररणीले कानूनी प्रावधान यवपरीत 
आफ्नो तजधबजी अधधकार ठानी बीचैमा हटाउन सक्ने देव्िँदैन । साथै र्स्तो यवर्षर्मा 
धनर्वु्क्तकतायको इच्छा अनकूुलताको धसद्धान्त -doctrine of pleasure_  यक्रर्ाशील हनु 
नसक्ने ।60   

धनजामती सेवाको प्रमिु यवशेर्षता भनेको नै र्ोग्र्ता प्रणाली -merit system_ हो । र्ोग्र्ता 
प्रणालीको संरक्षकको भधूमका लोकसेवा आर्ोगले आफ्नो स्थापना कालदेव्ि नै धनवायह गदै 
आएको पाइन्छ । ... धनजामती सेवाको पदमा र्ोग्र्, दक्ष तथा उपर्कु्त उम्मेदवार 
छनौट गरी धसफाररस गने सम्बन्धमा लोक सेवा आर्ोगको कतयव्र् र स्वार्त्तता रहेको 
देव्िँदा आर्ोग परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गने यवर्षर्मा अधधकारसम्पन्न स्वतन्त्र संवैधाधनक 
धनकार् रहेको पयुष्ट हनु आउने । िलुा र समावेशी समूहको एकै समर्मा एउटै 
प्रश्नपत्रबाट र्ोग्र्ता परीक्षण गररदा िलुातफय  धसफाररस हनु नसकेका समावेशी समूहमा 
पने उम्मेदवारहरू मात्र समावेशीतफय  छुट्टर्ाइएका पदहरूमा धसफाररस हनु सक्ने भएकोले 
आर्ोगबाट संर्कु्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन हुँदा धनवेदक लगार्तका 
                                                           
59 रोशनकुमार शे्रष्ठ धबरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमटेड केन्रीर् कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण÷परमादेश, ने.का.प. 
२०७५, अंक ६, धन.नं. १००३६ । 

60 डा. गोयवन्द टण्डन समेत धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण परमादेश, ने.का.प. 
२०७४, अंक ८, धन.नं. ९८५१ । 
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समावेशी समूहमा पने अन्र् कुनै पधन उम्मेदवारलाई रोक्न िोव्जएको अथय गनय नधमल्ने 
हुँदा आर्ोगबाट लागू भएको संर्कु्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले धनवेदकहरूको यहतमा 
प्रधतकूल असर पनय गएको मान्न सयकने अवस्था नदेव्िने ।61   

कुनै पदमा पदस्थापन हनेु कुरालाई कानूनले समथयन गनुयपछय । पदस्थापन हनुको लाधग 
पदको संख्र्ा िलुाई यवज्ञापन माग हनेु, त्र्समा र्ोग्र्ता पगुेका उम्मेदवारबाट दरिास्त 
पने र परीक्षा आर्द हनेु एउटा धनव्श्चत प्रयक्रर्ा आवश्र्क हनु्छ । र्ो प्रयक्रर्ाको 
अवलम्बन िलुा र बढुवा दवैुमा गनुयपने हनु्छ । कानूनद्वारा हनैु नसक्ने पदस्थापन 
बदरबाट धनवेर्दकाको कानूनी हकको हनन ् नभएको कुरामा सफाइको मौका र्दनपुने 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त आकयर्षयत नहनेु ।62  

संयवधानसँग कानून अमान्र् भएको भन्ने धनवेदनको धनरूपणका लाधग र्स अदालतले धलने 
गरेको आधारहरूमा यवधायर्का धनधमयत कानून संयवधानसम्मत रहेको अनमुान गररन्छ । 
कानून संयवधानसँग बाव्झएको छ भन्ने व्जयकर धलने पक्षले सो कुरा स्पष्ट यकधसमले 
प्रमाव्णत गनुयपछय । र्सको लाधग धनजले सफा हात धलएर आउनपुछय र उव्ल्लव्ित 
कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्र्सबाट फाइदा धलएको देव्िन ुहुँदैन । बाव्झएको कुरा 
सामान्र् यववेक भएको माधनसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हनुपुछय । सामान्र् 
माधनसले त्र्सरी बझु्न सक्दैन भने त्र्सलाई बाव्झएको भनेर अदालतले बलपूवयक व्र्ाख्र्ा 
गदैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर र्स्तो कानून भैर्दए अझ राम्रो हनु््र्ो भनी 
त्र्सको औव्चत्र् िोज्ने वा मसौदाकारको काम गदैन । अदालतले दाबी गररएको कानून 
स्पष्टसँग संयवधानसँग बाव्झएको छ छैन भन्नेसम्म हेछय । कमयचारी प्रशासनको स्वरूप, 

संगठन र धतनीहरू बीचको वगीकरण राज्र्को नीधतधभत्र पने नीधतगत कुरा भएकाले र्ो 

                                                           
61 अधधवक्ता अमरबहादरु शाह समेत धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण, ने.का.प. 
२०७४, अंक १, धन.नं. ९७५४ । 

62 सकुमेल बराल धबरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत उत्प्ररे्षण÷परमादेश, ने.का.प. २०७३, अंक ७, 
धन.नं. ९६३८ । 
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अन्र्ार्पूणय नदेव्िएसम्म अदालतले हात नहाल्ने । अदालतलाई कानून बदर गने 
अधधकार मात्र छ । त्र्समा थपिट गरी संशोधन गने अधधकार छैन ।63  

 

सावयजधनक पदाधधकारीलाई धनर्वु्क्तकतायको इच्छाअनकूुलको अवधधसम्म बहाल राख्न े र 
इच्छाअनकूुल नै हटाउन हनु्छ भन्न धमल्दैन । सावयजधनक पदाधधकारीको धनर्वु्क्त र 
बिायसी धनर्वु्क्त गने पदाधधकारीको इच्छाबाट धनदेव्शत गनय धमल्दैन र र्ो कुरा इच्छा 
अनकूुलको धसद्धान्त -doctrine of pleasure_ अनकूुल हुँदैन । कानूनको शासनको 
धसद्धान्तले पधन त्र्स्तो धनणयर्लाई समथयन गदैन ।64  

धनजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, र्सको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हनेु, पदसोपानको 
संरचना कुन प्रकारको राख्न,े धनजामती कमयचारीको धनर्वु्क्त, बढुवा र बिायसीका मापदण्ड 
के कस्तो आधारबाट धनधायरण गने, सेवाका सतय र सयुवधाहरू के कस्तो प्रदान गने भन्ने 
यवर्षर्हरू कमयचारी प्रशासनको क्षेत्रमा यवकधसत मान्र्ता, धसद्धान्त र प्रचलनलाई ध्र्ान र्दई 
देशको अवस्था र आवश्र्कता अनरुूप राज्र्ले अव्ख्तर्ार गने नीधतमा भर पने यवर्षर् 
भएको हुँदा न्र्ायर्करूपमा व्र्वस्थापन हनेु यवर्षर् मान्न नधमल्ने ।65  

यवशेर्षीकृत चररत्र भएको िास कुनै संस्थाको जनशव्क्तको आपूधतय गदाय के कस्तो र्ोग्र्ता 
धनधायरण गने, छनौट यवधध कसरी तर् गने, परीक्षा प्रणाली कसरी तर् गने भन्ने कुरा 
सम्बव्न्धत धनकार्ले धनव्श्चत गने यवर्षर् हो । स्वार्त्त स्वतन्त्र धनकार्ले कमयचारीको 
छनौट गदाय र्ोग्र्ता, दक्षता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, अनभुव र धनजको सेवाप्रधतको लगाव 
समेतका आधारमा स्वतन्त्र यकधसमबाट र्ोग्र्तम ् व्र्व्क्तको छनौट गनुय पदयछ । कुनै 
सावयजधनक संस्थाको सेवामा कमयचारीको धनर्वु्क्त गदाय अपनाउनपुने सामान्र् धसद्घान्तको 

                                                           
63 रयवन्र शे्रष्ठ धबरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत उत्प्ररे्षण÷परमादेश, ने.का.प. २०७३, अंक २, 
धन.नं. ९५३८ । 

64 हररगोयवन्द लइुटेल धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण परमादेश समेत, ने.का.प. 
२०७२, अंक ६, धन.नं. ९४१३ । 

65 र्ादवप्रसाद थपधलर्ा धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण परमादेश समेत, ने.का.प. 
२०७२, अंक ६, धन.नं. ९४११ । 
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यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगसँग त्र्स्तो संस्थाले आवश्र्क परामशय धलन सक्ने गरी 
नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १२६(६) मा व्र्वस्था भएको हुँदा 
धनर्वु्क्तका लाधग यवज्ञायपत पदहरूमा अपनाउन ुपने मापदण्डका यवर्षर्मा कुनै र्द्वयवधा भई 
लोक सेवा आर्ोगको परामशय आवश्र्क छ भनी प्रधतष्ठानलाई लागेमा आवश्र्कता 
अनसुार लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलई मापदण्ड धनधायरण गनय सक्ने नै हुँदा सो 
सम्बन्धमा व्चयकत्सा यवज्ञान रायिर् प्रधतष्ठान र सेवा आर्ोगलाई ध्र्ानाकर्षयण गराइने ।66 

 

संयवधान र ऐन बमोव्जम गर्ठत संवैधाधनक धनकार् रायिर् मानव अधधकार आर्ोगको 
कमयचारी प्रशासनको व्र्र्भार सव्ञ्चत कोर्षमाधथ धनभयर रहेको हुँदा त्र्सला्ुाई मलुकुको 
सावयजधनक सेवाभन्दा बायहरको हो भन्न सयकने कुनै संवैधाधनक आधार नदेव्िने । आर्ोग 
एउटा सावयजधनक प्रकृधतको संवैधाधनक धनकार् भएको र त्र्सको प्रशासधनक िचय रािको 
सव्ञ्चत कोर्षबाट व्र्र् हनेु संवैधाधनक व्र्वस्था रहेको सन्दभयमा आर्ोगको प्रशासधनक सेवा 
मलुकुको सावयजधनक सेवाभन्दा पथृक रहन नसक्ने । कमयचारी छनौटको यवधध जयहले 
पधन बैज्ञाधनक, पारदशी, प्रधतष्पधायत्मक र पक्षपातरयहत हनुपुछय, प्रधतष्पधायलाई सीधमत 
तलु्र्ाउने िालको कमयचारी छनौटको व्र्वस्थाले संभायवत र्ोग्र् र दक्ष व्र्व्क्तहरूलाई नै 
बायहर पाने हुँदा त्र्सबाट कुनै पधन संस्थाको स्वार्त्तता जोधगन नसक्ने र संस्थाको गररमा 
पधन कार्म हनु नसक्ने । धनव्श्चत र्ोग्र्ता र दक्षता भएका सबै नागररकहरूले 
सावयजधनक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्दछन ्। केही सीधमत माधनसहरूलाई मात्र 
लाभ पगु्ने र अन्र्लाई बव्ञ्चत, धनष्काशन र अलग्र्ाउने गरी भएको कुनै पधन व्र्वस्था 
समानताको हक यवपरीत हनु जाने ।67 

 

कुनै एक प्रकारको धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको धनजामती सेवाको पदमा 
सरुवा वढुवा गदाय र अकै प्रकारको सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवाको पदमा सरुवा 

                                                           
66 अधधवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेत धबरुद्ध व्चयकत्सा यवज्ञान रायिर् प्रधतष्ठान, वीर अस्पताल समेत, उत्प्ररे्षण–
परमादेश समेत, ने.का.प. २०७१, अंक ८, धन.नं. ९२१८ । 

67 अधधवक्ता मीना िड्का समेत धबरुद्ध रायिर् मानव अधधकार आर्ोग समेत, उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश समेत, 
ने.का.प. २०६७, अंक १, धन.नं. ८२९२ । 
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वढुवा गदायको अवस्थामा मात्र लोक सेवा आर्ोगबाट उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा 
परामशय धलन ुपने ।68  

कमयचारीको उमेरको आधारमा अवकास र्दने व्र्वस्था जसलाई service law मा super 

annotation भधनन्छ सो ब्र्वस्था, पदावधधको आधारमा अवकास र्दने व्र्वस्था -tenure 

post_ वा सेवा अवधधको आधारमा अवकास र्दने व्र्वस्था रोजगारदाता राज्र्ले अथवा 
अन्र् झउयर्थभच ले नीधतगत धनणयर् गरी कानूनी व्र्वस्था गनय सक्ने कुरा हो, र्ी नीधतगत 
कुराहरु कमयचारीको अधधकारको कुरा नहनेु । कानून बनाउने वा संशोधन गने राज्र् 
लगार्त धनजी क्षेत्रको जनुसकैु रोजगार प्रदार्क (employer) को नीधतगत यवर्षर्को 
कुरामा समान बगय वा similarly situated सबै कमयचारीलाई भेदभाव नगरी समानरुपले 
लागू हनेु गरी बनेको कानूनको न्र्ायर्क पनुरावलोकन हनु नसक्ने ।69  

कुनै पधन धनजामती कमयचारी, संस्थानका कमयचारी, व्शक्षक वा सरुक्षा धनकार्का कमयचारी 
हनु ् ती धनकार्मा कार्यरत पदाधधकारीहरूको पदोन्नतीको प्रर्ोजनको लाधग शतय र 
अवस्थाहरू तोक्ने वा बनाउने कार्यहरू नीधतगत कार्यहरू भएकाले र्स्ता नीधतगत 
कार्यहरू धनर्मावलीमा समावेश गदाय संयवधान यवपरीत नहनेु ।70 

 

धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्तताको परीक्षण गने अधधकार पाएका कमयचारीहरुलाई धनर्वु्क्त 
सम्बन्धी प्रयक्रर्ा तोकी एकरुपता ल्र्ाउन र धनर्धमत गनय लोक सेवा आर्ोगवाट अधधकार 
प्रत्र्ार्ोजन भए वमोव्जम ररक्त पदपूधतय गने कार्ययवधधको धनदेव्शका, २०५१ बनाएको 
पाइन्छ । जसलाई अक्षरस पालना गरी धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्तता परीक्षण गने 
अधधकारीको लाधग वाध्र्ात्मक कतयव्र् हनेु । लोक सेवा आर्ोगवाट प्रत्र्ार्ोव्जत 

                                                           
68 भपुालबहादरु पाण्डे धबरुद्ध भौधतक र्ोजना तथा धनमायण मन्त्रालर् समेत, उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश समेत, ने.का.प. 
२०६५, अंक ७, धन.नं. ७९८९ । 

69 वासदेुव थपधलर्ा धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत, ने.का.प. २०६५, अंक ५, धन.नं. 
७९६० 

70 गजबहादरु बम्म धबरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत, उत्प्ररे्षण परमादेश, ने.का.प. २०६४, 
अंक ६, धन.नं. ७८५५ । 
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अधधकार अन्तगयत धनर्वु्क्त प्रयक्रर्ा पूरा गनुयपनेमा ररक्त पदपूधतय गने कार्ययवधधको 
धनदेव्शका, २०५१ को ररत नप¥ुर्ाई धनर्वु्क्त गरेको र सोको आधारमा धनर्वु्क्त पाएका 
कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त समेत लोक सेवा आर्ोगवाट वदर भै सकेको अवस्थामा त्र्स्तो 
प्रयक्रर्ा नै नप¥ुर्ाई बेरीतसँग पदपूधतय गने धनवेदक व्जल्ला वन अधधकृतउपर कानून 
बमोव्जम यवभागीर् कारबाहीको लाधग धसफाररस गररएको कारणवाट मात्र ररट धनवेदकको 
अधधकार हनन ्भएको भनी मान्न नधमल्ने ।71 

 

कुनै पधन धनकार् वा संस्थामा कुनै पधन पदका लाधग के कस्तो न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
भएको जनशव्क्त आवश्र्क पने हो र त्र्स्तो न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता समर्ानकूुल के 
कस्तो पररवतयन गनुय पने हो सम्बव्न्धत यवधायर्की अधधकार प्रर्ोग गने धनकार्को नीधतगत 
कुराहरु हनेु । समानताको मौधलक हक पधन धनरपेक्ष समानताको हक नभै सापेक्ष 
समानताको हक भएको पररप्रके्षमा जनुसकैु धबर्षर्मा स्नातकोत्तर गरेको व्र्व्क्तहरु बीच 
जहाँसकैु पधन धनरपेक्षरुपले समानता हनुपुने भन्ने कुरा संयवधानसम्मतको व्जयकर नदेव्िने 
।72 

 

लोक सेवा आरे्ग (कार्ययवधध) ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आर्ोगवाट धलइने परीक्षाको 
यवधभन्न तररकाहरु तोयकएको छ जस धभत्र यवज्ञापन नं. ९६३।०५२ वमोव्जम पदपूधतय 
गररने प्रकृर्ा समेत समावेश भएको तथा उल्लेव्ित दफा ७ अन्तगयतको परीक्षा सम्वन्धी 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता समेत तोक्न सक्ने अधधकार सोही ऐनको दफा ८(१) ले आर्ोगलाई 
र्दएको देव्िन्छ । यवज्ञायपत जनरल हेल्थ सधभयसेज अन्तगयतको मेधडकल अधधकृत पद 
डाक्टरको भई सो पदमा धनर्वु्क्त हनेु व्र्व्क्तको काम कारवाही प्रत्र्क्षरुपमा 
जनस्वास््र्सँग सम्वव्न्धत भई अधतसम्वेदनशील भएको त्र्लाई इन्कार गनय सयकदैन । 
मेधडकल अधधकृतले गने काम तथा धनजको शीप र दक्षता धनजको शैव्क्षक र्ोग्र्ताले 
समेत धनदेव्शत गने कुरामा समेत कसैको दईुमत हदैुन । सवयसाधारण जनताको स्वास््र् 
र जीवनमा आइपने रोगव्र्ाधधको उपचारमा लाग्न ुपने डाक्टर जस्तो पेशा तथा कामको 
                                                           
71 र्ोगेन्रप्रसाद र्ादव धबरुद्ध लोक सेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर् समेत, उत्प्ररे्षण परमादेश, ने.का.प. २०५९, 
अंक ७, धन.नं. ७१२१ । 

72 प्रमेप्रसाद धधताल धबरुद्ध नेपाल राि बैंक समेत, ने.का.प. २०५९, अंक ७-८, धन.नं. ७१०८ । 
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प्रकृधतले अधतनै संवेदनव्शल पदका लाधग लोक सेवा आर्ोग (कार्ययवधध) ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) ले र्दएको अधधकार वमोव्जम नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्महरु, २०५१ को 
धनर्म ७ सँग सम्वव्न्धत अनसूुची ३(१) वमोव्जम मान्र्ता प्राप्त व्शक्षण संस्थावाट 
एम.यव.यव.एस. वा न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ताको रुपमा प्राप्त एम.डी. वा सो सरहको उपाधध 
प्राप्त हनु ुपने भनी तोकी सो शैव्क्षक र्ोग्र्ता नपगुेको धनवेदकलाई प्रधतर्ोधगतावाट हटाउने 
गरी गरेको यवपक्षी आर्ोगको धनणयर्लाई अन्र्था भन्न सयकने अवस्था नदेव्िने ।73

 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९  को दफा ५८ मा आधथयक सयुवधा तलव, उपदान, धनववृ्त्तभरण 
आर्द यकयटएका र र्स्तै प्रकारका अन्र् आधथयक सयुवधा पररलव्क्षत छन ्। तसथय र्स्ता 
आधथयक सयुवधा सम्वन्धी शतयमा मात्र कमयचारीको मन्जूरी धलनपुने हनु्छ । सो वाहेक 
सेवाको गठन, पदाधधकारको सजृना र समाधप्त आर्द प्रत्र्क्षरुपले सरकारको नीधतमा धनभयर 
गने नीधतगत औव्चत्र् वा अनौव्चत्र्का कुरा वा काममा लगाउने सरकारले उपर्कु्त 
लागेको व्र्वस्था गनय पाउने कार्यकारीको ससुञ्चालन र यवकासका लाधग आवश्र्क 
व्र्वस्था गनय पाउने र त्र्स्तो व्र्वस्था संयवधान, कानूनी व्र्वस्था र भावना मान्र् न्र्ार् 
कानूनका धसद्धान्त एवं सामान्र् समझ आर्द यवपरीत नहनेु गरी धनजामती लगार्तका सेवा 
शतय सम्वन्धमा व्र्वस्था गनय पाउने नै देव्िंदा कमयचारीहरुका सम्वन्धमा धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोयकएको र त्र्स्तै प्रकृधतका अन्र् आधथयक सयुवधा 
वाहेकको पदोन्नधतको सम्वन्धमा प्रासंधगक हनेु जेष्ठता वापतको नम्वर र्दने सम्वन्धको 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ७९ को व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा ५८ सँग वाव्झएको भन्न धमल्ने देव्िन नआउने ।74
 

धनवेदकको सेवा र समूह पररवतयन गने सम्बन्धमा सरकारको धनणयर्बाटै सरकारको 
स्वइच्छानसुार नै धनवेदकको सेवा र समूह पररवतयन भएको देव्िएको र तत्कालीन 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को धनर्म ३.३ (८.क) को सम्बन्धमा उल्लेव्ित 
स्पष्टीकरणको (२) मा कुनै कमयचारीको आफ्नो इच्छाले नभई सरकार वा 
                                                           
73 टासरुाम ज्ञवाली धबरुद्ध लोक सेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर् समेत, उत्प्ररे्षणधमव्श्रत परमादेश, ने.का.प. २०५४, 
अंक ३, धन.नं. ६३३३ । 

74 गोयवन्दबहादरु शे्रष्ठ धबरुद्ध मव्न्त्रपररर्षद समेत, उत्प्ररे्षण, ने.का.प. २०५३, अंक ७, धन.नं. ६२२७ । 
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अव्ख्तर्ारवालाले नै धनजको र्ोग्र्तानसुारको कामको प्रकृधत धमल्दो पदमा सेवा समूह वा 
उपसमूह पररवतयन गरी र्दएको भए त्र्स्तो कमयचारीको सम्बन्धमा िण्ड (च) र (छ) को 
बन्देज लागू हनेु छैन भनी प्रष्ट व्र्वस्था रहे भएको देव्िँदा तत्कालीन धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०२१ को धनर्म ३.३ (८.क) को (च) र (छ) को बन्देज धनवेदकको 
हकमा लागू हनु नसक्ने ।75

 

सम्भाव्र् उम्मेदवारहरु मध्रे् जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नधतको लाधग र्ोग्र् 
उम्मेदवारको चर्न नगररने हुँदा सेवा अवधधको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले 
कुनै पधन कमयचारीहरुले पदोन्नधत स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको 
अधतररक्त कमयचारीहरुको कार्य दक्षताको सम्बन्धमा कार्य सम्पादनको मूल्र्ांकन 
पदोन्नधतको लाधग एउटा महत्वपूणय आधार भएकोले र्स्तो समवु्चत पदोन्नधत सम्बन्धी 
कुराहरुको यवचार गरेर मात्र कुन कमयचारी पदोन्नधत पाउन र्ोग्र् छ भनी धनधायरण गनुयपने 
लोक सेवा आर्ोगको सामान्र् धसद्धान्तको व्र्वस्था रहेको देव्िने ।76  

 

अधयन्र्ायर्क धनणयर् गने कार्य अन्र् अधधकारीको रार् यवचारलाई समथयन गने कार्य नभै 
धनणयर्कताय स्वरं्ले न्र्ायर्क यववेक प्रर्ोग गरी न्र्ार् र कानूनका मान्र् तौरतररका धबधध 
प¥ुर्ाएर धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने । यटप्पणी प्रकृधतका धनणयर् प्रशासधनक कार्यसँग सम्बव्न्धत 
यवर्षर्मा हनु्छ, र्स्तो प्रकृधतको प्रशासकीर् धनणयर् प्रशासधनक नीधत धनदेशन समेतको 
आधारमा समेत गनय सयकने । यवशदु्ध प्रशासकीर् धनणयर्मा कुनै नागररकको हकयहतमा 
असर पने हुँदैन, त्र्स्तो असर पने भएमा असर पने व्र्व्क्त समेतलाई बझुी उसको कुरा 
सनेुर उसले पेश गरेको प्रमाण समेतलाई आधार बनाई धनणयर् गनुय पने । बढुवा सधमधतले 
धनर्म र सम्बद्ध फाइल कागजको आधारमा धनवेदकलाई समेत बढुवाको लाधग धसफाररश 
गने गरेको धनणयर् र्ो र्धत कारणले धनर्म यवपरीत भर्ो भन्ने कुराको आधार सयहत 
आफूले बढुवा पाउन ुपने व्जयकर धलई परेको उजूरी पनुरावेदन प्रकृधतको हनेु हुँदा त्र्स्तो 
                                                           
75 लोकमान धसंह काकी धबरुद्ध लोक सेवा आर्ोग समेत, उत्प्ररे्षण समेत, ने.का.प. २०५३, अंक ३, धन.नं. 
६१५५ । 

76 तलुसी प्रसाद अर्ायल धबरुद्ध नीलम ताम्राकार समेत, उत्प्ररे्षण, ने.का.प. २०५०, अंक ४, धन.नं. ४७३५ । 
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उजूरी सनु्न पाउने अधधकार प्राप्त अधधकारी स्वरं्ले नै हेरी धनणयर् गनुय पने । आफैले 
धनणयर् नगरी अकायले रार् व्र्क्त गरी उठाएको यटप्पणीमा समथयनसम्म जनाएको 
देव्िएकोले उक्त धनणयर् र सो अनरुुप प्रकाव्शत गररएको संशोधधत नामावली सूचना समेत 
त्रयुटपूणय देव्िँदा उक्त धनणयर् एवं सूचना समेत उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा बदर हनेु ।77 

 

धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्त धनधमत्त उपर्कु्त उम्मेदवारको छनौट गनय परीक्षा संचालन 
गने अधधकार लोक सेवा आर्ोगमा रहेकै देव्िने । अनभुवको अंक बेग्लै जोड्न पाउने 
स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था बेगर ऐनको उद्देश्र्मा प्रधतकूल असर पने गरी पररपत्र गनय नधमल्ने 
। संयवधान, ऐन, धनर्मको पररधध नािी कार्य गनय नधमल्ने, कानूनी व्र्वस्था र उद्देश्र्लाई 
प्रधतकूल असर पने गरी पररपत्र धनकाल्ने र काननु बमोव्जम बाहेक धनवेदकको बढुवा हनेु 
हकमा प्रधतकूल असर पने गरी काम कारवाही गनय नधमल्ने ।78

 

१२. धनष्कर्षय  

यव.सं. २०४७ साल पधछ हालसम्मका संवैधाधनक प्रावधान बमोव्जम लोक सेवा आर्ोगको 
अधधकार क्षेत्र धनरन्तर रुपमा बढदै गएको सन्दभयमा एकाधतर आम नागररक वा 
सवयसाधारणको यविासको आधार बनेको छ भने अकोधतर उम्मेदवारहरुको धनष्पक्ष छनौट 
गनुयपने कुरामा केही चनुौतीहरू थप हुँदै गएको अवस्था छ । र्स्तो अवस्थामा मलुकुले 
अपेक्षा गरे बमोव्जम आर्ोगको मूल ममय र भावनालाई आर्ोगका सम्बद्ध सबै पदाधधकारी, 
दक्ष वा यवज्ञ, कमयचारी, सरोकारवालाले मात्र नभएर आर्ोगद्वारा सञ्चाधलत उम्मेदवारहरुको 
प्रारम्भदेव्ि अव्न्तमसम्मको छनौट प्रयक्रर्ामा संलग्न सम्पूणयले धभत्री मनैदेव्ि आत्मसात 
गनय सके आगामी र्दनमा पधन आर्ोग थप सदुृढ, मजवतु, सवल, भरोसार्ोग्र्, प्रभावकारी र 
जनताको यविासको केन्र बन्न सक्ने कुरामा कुनै दईुमत हनु सक्दैन । 

अन्र् कधतपर् लोकताव्न्त्रक मलुकुमा जस्तै नेपालमा पधन र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षक, 

धनजामती र सरकारी कमयचारीको अधभभावक, प्रधतस्पधायत्मक, धनष्पक्ष र स्वच्छ परीक्षा 
                                                           
77 काव्शकान्त धमश्र धबरुद्ध रामाव्शर्ष शाह, उत्प्ररे्षण, ने.का.प. २०४९, अंक ७, धन.नं. ४५८९ । 

78 कुमारप्रसाद पौडेल धबरुद्ध लोक सेवा आर्ोग समेत, उत्प्ररे्षणधमव्श्रत परमादेश, ने.का.प. २०४९, अंक ६, 
धन.नं. ४५६८ । 
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प्रणालीको प्रवद्र्धक, परीक्षा र र्ोग्र्ता परीक्षण सम्बन्धी यवधभन्न धसद्धान्तको प्रवद्र्धक, 

समावेशीकरणको कार्ायन्वर्नकतायको भधूमकामा लोक सेवा आर्ोग रहदै आएको छ ।  

लोक सेवा आर्ोगले स्थापना कालदेव्ि नै धनजामती सेवा, सरकारी सेवा लगार्तका 
धेरैजसो सावयजधनक सेवाहरुको अधभभावकीर् तथा र्ोग्र्ता प्रणालीको यवकास संरक्षण र 
सम्वद्र्धन माफय त सावयजधनक सेवाको लाधग र्ोग्र् उम्मेदवारको छनौट गने व्जम्मेवारी 
कुशलतापूवयक धनवायह गदै आएको छ । समानता, स्वच्छ प्रधतस्पधायको िेल र समन्र्ार् 
जस्ता लोकताव्न्त्रक गणुहरुलाई आर्ोगले मूलमन्त्रको रुपमा अंगीकार गदै आएको छ ।  

नेपालको संयवधानले आर्ोगको व्जम्मेवारी र कार्यक्षेत्र बढाएको, यविव्र्ापीकरण, सूचना 
प्रयवधधको यवकास, समावेशीकरण र यवयवधताहरुको व्र्वस्थापन गदै सक्षम र प्रधतस्पधी 
धनजामती सेवा, सरकारी सेवा समेतका सावयजधनक सेवाहरुलाई नधतजामिुी र व्र्वसायर्क 
बनाउने र्दशामा आर्ोगले नवीनतम प्रर्ासहरुको थालनी गररसकेको छ । 

नेपालको वतयमान संयवधान जारी भएसँगै देश संिीर्तामा पररवतयन भएको र लोक सेवा 
आर्ोगको भधूमकामा उल्लेख्र् बयृद्ध भएको पररवधतयत सन्र्दभमा र्सको औव्चत्र् उल्लेख्र् 
मात्रामा बढदै गएको पाइन्छ । आर्ोगले हालसम्म आजयन गरेको यविास, जनआस्था, 
भरोसाका कारण र्सले अभ्र्ास र अवलम्बन गदै आएका पदपूधतय सम्बन्धी धसद्धान्त, मूल्र् 
मान्र्ता एवं र्ोग्र् र प्रधतस्पधी उम्मेदवारको स्वच्छ, धनष्पक्ष, पारदशी, भरोसार्ोग्र् र 
यविसनीर् छनौट प्रधतको आर्ोगको दृढताले र्सको उचाईलाई सगरमाथाको उचाई तफय  
प¥ुर्ाउँदै लगेको छ ।  

संवैधाधनक प्रावधान बमोव्जम सावयजधनक सेवाहरु अन्तगयत पने यवधभन्न सरकारी सेवाहरु, 

सरुक्षा धनकार्हरु, संगर्ठत संस्थाहरुमा पधन आर्ोगको संलग्नताले धनकार्हरुमा हनेु 
पदपूधतय, बढुवा र यवभागीर् कारबाही समेतका कार्य कानूनी, धनष्पक्ष, स्वच्छ, पारदशी, 
अनमुानर्ोग्र्, मापदण्ड अनकूुल र जवाफदेही हुँदै गएको महशसु सरोकारवाला र आम 
नागररकले गरररहेको पररप्रके्षमा आर्ोगको उचाइ र गररमा झन पधछ झन उल्लेख्र् 
मात्रामा बयृद्ध हुँदै गएको पाइन्छ । यवधभन्न सावयजधनक सेवाहरुको यवधभन्न पदहरुका 
आकांक्षी उम्मेदवारहरुको र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा स्वच्छ, धनष्पक्ष र यविसनीर् 
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छनौट यवधधका आधारमा भनाय र धसफाररस गने कुरामा आर्ोग सदैव अधडग रहेको 
देव्िन्छ ।  

लोक सेवा आर्ोगसँग अधनवार्य रुपमा परामशय धलनपुने संवैधाधनक प्रावधानलाई नेपाल 
सरकारका यवधभन्न मन्त्रालर् र धनकार् तथा सरुक्षा धनकार्, संगर्ठत संस्था समेतका 
तफय बाट र्दाकदा अनदेिा र अनादर गनुय, आर्ोगद्वारा प्रदान गररएको परामशयलाई आफूले 
सोचे अनकूुलको नहुँदा व्र्वहारमा नउतानुय र सच्चाउन आग्रह गदाय वेवास्ता गनुय कानूनी 
राज्र्मा यकमाथय शोभनीर् नहनुकुो साथै लोकताव्न्त्रक मूल्र् मान्र्ताको समेत यवपररत हनेु 
हुँदा त्र्सतफय  सम्बव्न्धत धनकार्को समर्मै ध्र्ान जान ुपने देव्िन्छ  ।  

सावयजधनक सेवाहरुमा रहने यवधभन्न पदहरुका लाधग र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा एउटा 
स्वतन्त्र, धनष्पक्ष, स्वच्छ, भरोसार्ोग्र्, यविसनीर् र प्रभावकारी संवैधाधनक धनकार्को रुपमा 
रहेको लोक सेवा आर्ोगले र्ोग्र् उमेदवारको ल्र्ाकत वा िबुी परीक्षण गनुय पदयछ भन्ने 
मान्र्तालाई नेपालमा पधन दशकौंदेव्ि आत्मसात गररदै आएको छ । लोक सेवा 
आर्ोगको धनरन्तर चासो सदैव र्ोग्र्तामा आधाररत गणुस्तरीर् छनौट यवधध वा परीक्षा 
प्रणाली, मलुकुधभत्र रहेका सम्पूणय र्ोग्र् उमेदवारहरूको व्र्ापक सहभाधगता र सावयजधनक 
सेवाहरुमा रहेका अधधकारी वगय वा जनशव्क्तको उच्च कार्यसम्पादन स्तर हनुपुने कुरामा 
रहने गदयछ । तसथय लोक सेवा आर्ोगले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्बन्धी चासोलाई 
सदायसवयदा यविव्र्ापी मूल्र् मान्र्ता, मापदण्ड र धसद्धान्तको आधारमा र्ोग्र्ता, धनष्पक्षता र 
स्वच्छताका मूलभतू मूल्र्हरु प्रधतयवव्म्बत गदै संयवधान, यवद्यमान कानून, न्र्ार्का मान्र् 
धसद्धान्त र आर्ोगद्वारा धनरन्तर रुपमा अवलम्बन गररदै आएका नौ वटा कार्य सम्पादन 
धसद्धान्तहरुका आधारमा कार्य सम्पादन गनय सदैव तत्पर, प्रधतवद्ध, दृढ र समयपयत हनेु 
कुरामा कुनै र्द्वयवधा छैन । 

सन्दभय सामग्री 

नेपालको संयवधान 

नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ 
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नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ 

नेपालको संयवधान, २०१९ 

नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०१५ 

नेपालको अन्तररम शासन यवधान, २००७ 

नेपाल सरकारको वैधाधनक कानून, २००४ 

साठीऔ ं वायर्षयक प्रधतवेदन (२०७५ श्रावण – २०७६ आर्षाढ), लोक सेवा आर्ोग, 

अनामनगर, काठमाण्डौ ।  

धनजामती सेवा पधत्रकाका यवधभन्न अंकहरु, लोक सेवा आर्ोग, अनामनगर, काठमाण्डौ । 

कृष्णजीवी व्िधमरे, सावयजधनक कमयचारीको सेवा सम्बन्धी कानूनः न्र्ायर्क दृयष्टकोणको 
समीक्षा, सावयजधनक प्रशासनका चनुौती र सधुारका क्षेत्रहरु, सोपान माधसक, काठमाण्डौ ।  

िेमराज ज्ञवाली, लोकताव्न्त्रक धनवायचन व्र्वस्थापन, वैशाि २०७४, ब्रदर बकु्श प्रकाशन 
प्रा.धल., काठमाण्डौ । 

िेमराज ज्ञवाली समेत, सशुासनका लाधग न्र्ार् प्रशासन सम्बन्धी नवीन दृयष्टकोण, २०७६, 

दोस्रो संस्करण, न्रू् होराइजन पव्ब्लसर एण्ड धडयिब्र्टुसय प्रा.धल., काठमाण्डौ ।  

डण्डपाणी शमाय, सावयजधनक कमयचारी प्रशासनमा लोक सेवा आर्ोग, सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्, न्र्ार् सेवा आर्ोग र सेवा समूह सञ्चालन गने मन्त्रालर्को भधूमका, न्र्ायर्क 
आवाज, न्र्ार्पाधलका अधधकृत समाज, काठमाण्डौ ।  

नेपाली बहृत ्शब्दकोश, २०७५, दशौं संस्करण, नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान, काठमाण्डौ । 

प्रशासन सधुार सझुाव सधमधतको प्रधतवेदन, २०७०, प्रशासन सधुार सझुाव सधमधत, 

धसंहदरबार, काठमाण्डौ ।  
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प्रा. राजनारार्ण प्रधान, आधधुनक अंग्रजेी–नेपाली शब्दकोश, २०५८, चौथो संस्करण, 

एजकेुशनल इन्टरप्राइज (प्रा.) धल., काठमाण्डौ ।  

सवोच्च अदालतबाट प्रशासधनक माधमला सम्बन्धी मदु्दाहरुमा भएका फैसलाहरुको सँगालो, 
नेपाल सरकार सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्, धसंहदरबार, काठमाण्डौ । 

डा. शंकर कुमार शे्रष्ठ (सं.), नेपाली कानूनी शब्दकोश, २०७५, आठौं संस्करण, पैरवी 
प्रकाशन, काठमाण्डौ ।  

यवधभन्न वेवसाइटहरु । 
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धनजामती कमयचारीको आचरण सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था तथा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

- सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री दमनधसंह यवष्ट 

यवर्षर् प्रवेश 

कुनै पधन व्र्व्क्तको आनीवानी, स्वभाव, चररत्र, यवचार, दृयष्टकोण एवं व्र्वहार लगार्तका 
गधतयवधधहरुको समयष्टगत स्वरुपलाई नै त्र्ो व्र्व्क्तको आचरण मान्न सयकन्छ । मानवीर् 
जीवनमा अनशुासन तथा नैधतक आचरणको ज्र्ादै ठूलो महत्व रहेको हनु्छ । माधनसले 
जीवन धनवायहका लाधग यवधभन्न पेशा तथा व्र्वसार्मा आवद्ध हनुपुने र हरेक पेशा र 
व्र्वसार्का आ-आफ्नै मूल्र् र मान्र्ताहरु हनेु तथा पेशागत मार्ायदा र अनशुासन कार्म 
गनय पेशामा आवद्ध व्र्व्क्तहरुको व्र्वहारलाई धनर्धमत र धनदेव्शत गनय ती व्र्व्क्तहरुले 
पालना गने गरी केयह धनव्श्चत नैधतक आचरणका धनर्महरु धनधायरण गररने गररन्छ । ती 
नैधतक आचरणका धनर्महरुको पालना गने कतयव्र् सो पेशा र व्र्वसार्मा संलग्न 
कमयचारीको हनेु तथा पेशागत आचरणको पररपालना गने अनशुाधसत कमयचारीहरुको 
माध्र्मबाट नै संस्थाको धनधायररत लक्ष्र् हाधसल गनय सयकने हुँदा अनशुासन एवं असल 
आचरण अवलम्वन गररन ु पेशागत रुपमा अझै बढी महत्वपूणय हनेु गदयछ । नेपालको 
सावयजधनक सेवामा आवद्ध कमयचारीहरुका आचरण सम्बन्धी धनर्महरुको सन्दभयमा हेदाय 
नेपालमा सावयजधनक सेवालाई धनर्धमत गने कानूनी व्र्वस्था अन्तगयत नेपालको संयवधान 
लगार्त यवधभन्न सेवा सम्बन्धी ऐन कानूनहरु यक्रर्ाशील रहेका र ती कानूनहरुमा 
सरकारी कमयचारीहरुले पालना गनुय पने आचरण सम्बन्धी धनर्महरु तथा ती आचरणका 
धनर्महरुको उल्लङिन गररएको अवस्थामा सो उपर गररने अनशुासनात्मक कारवाही 
सम्बन्धी प्रावधानहरुको समेत व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । सावयजधनक सेवा अन्तगयत 
धनजामती सेवाका अधतररक्त, स्वास््र् सेवा, व्शक्षक सेवा, संसद सेवा समेतका अन्र् 
सेवाहरु तथा सेना र प्रहरी लगार्तका सेवाहरु समेत पने र ती सेवामा कार्यरत 
कमयचारीहरुका लाधग पधन सम्बन्धीत सेवा सम्बन्धी कानूनमा आचरणका धनर्महरुको 
व्र्वस्था गरेको पाईन्छ तथापी र्स कार्यपत्रमा मलुभतू रुपमा धनजामती कमयचारीहरुका 
लाधग तजुयमा गररएका आचरणका धनर्महरु सम्बन्धी वतयमान कानूनी व्र्वस्थाको वारेमा 
यवशेर्ष चचाय पाने प्रर्ास गररएको छ । सावयजधनक सेवाका कमयचारीहरु उपर गररएका 
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यवभागीर् कारवाही समेतका सजार् संग सम्बव्न्धत यववादमा सवोच्च अदालतबाट भएका 
व्र्ाख्र्ाका सन्दभयमा भने धनजामती कमयचारीहरुका साथै अन्र् सावयजधनक सेवाका 
कमयचारीहरुको हकमा भएका सवोच्च अदालतका न्र्ायर्क दृयष्टकोणहरु समेतलाई समेट्ने 
प्रर्ास गररएको छ ।  

आचरणको अथय र पररभार्षा 
कुनै पधन व्र्व्क्तमा रहेको नैधतक दृयष्टले हेररने असल वा िराब बानी बेहोरा र व्र्वहार त्र्ो 
व्र्व्क्तको आचरण हो । ‘चरण’ शब्दमा ‘आ’ उपसगय जोधडएर आचरण शब्दको धनमायण भएको 
देव्िन्छ । चरण शब्दबाट चनुय, यहंड्न,ु र्ात्रा गनुय, िान,ु िमु्न,ु व्र्वहार गनुय, बोल्न ुआर्द भन्न े
बोध हनु्छ त्र्सैले असल आचरण वा सदाचार भन्नाले व्र्व्क्तले समाजमा पालना गनुयपने 
व्र्वहारको पररस्कृत र नैधतक दृयष्टले स्वीकार गररएको आचार, चालचलन र चररत्र भन्न े
बवु्झन्छ । केही सदाचारका धनर्महरु सावयभौम र सावयकाधलक हनु्छन ्भने केही देश, काल, 

पररव्स्थधत, धमय, संस्कृधत र समाजसापेक्ष हनु्छन । 

सामान्र्तर्ा कुनै पधन पेशामा संम्बद्ध व्र्व्क्तको पररपालनाको लागी धनधायररत गररएका धनर्म, 
मापदण्ड तथा मूल्र् मान्र्ताहरुको समग्रतालाई नै आचरण भन्ने गररन्छ । 
धनजामती कमयचारीको सन्दभयमा धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने गरी तर् गररएका 
व्र्व्क्तगत वा पेशागत मर्ायदा, अनशुासन वा मूल्र् मान्र्ता सम्बद्ध धनर्महरुको संग्रहलाई 
धनजामती कमायचारीको आचरण मान्न े गररन्छ । आचरणसम्बन्धी धनर्महरु कमयचारीको 
धनव्श्चत प्रकृधतको व्र्वहार रोक्ने प्रर्ोजनका लाधग जारी भएका हनु्छन ् । कमयचारीका 
आचरणसम्बन्धी धनर्महरुले कमयचारीको नैधतकता तथा पेशागत मूल्र् मान्र्ताहरुलाई उजागर 
गने हुँदा पेशागत मर्ायदा कार्म गरी कमयचारीहरुलाई आफ्नो कार्य प्रधत उत्तरदार्ी बनाउन 
र्स्ता धनर्महरुको तजुयमा गररएको हनु्छ ।  

सावयजधनक सेवामा नैधतक आचरणका सम्बन्धमा Terry Cooper ले An ethical principle is a 

statement concerning the conduct or state of being that is required for the fulfillment 

of value ; it explicitly link a value with a general mode of action. भनी उल्लेि गरेका 
छन।्79 

                                                           
79  लाल बहादरु कुवरँ, कमयचारीहरुको आचरण र अनशुासन, महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर् द्वारा धमधत 
२०७७।०२।२५ देव्ि संचाधलत सेवा कानून सम्न्धी यवव्शयष्टकरण प्रव्शक्षणको स्रोत सामग्री   
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र्सै गरी ग्ल्र्ाण्ड स्टेहल ले आचरणलाई कमयचारीको आचरणसँग जोड्दै दईुवटा कुरालाई 
महत्व र्दएका छनः 

क. आचरण कमयचारीको दृयष्ट र व्र्वहार हो जनु छुयट्टको वेलामा पधन प्रभावाकारी हनु्छ 
।  

ि. अनशुासन अन्तगयत तोयकएको व्र्वहार नगररएको अवस्थामा गररने सजार् र 
धतनीहरुको प्रयक्रर्ाहरु पदयछन।80  

कमयचारीका आचरणका धनर्महरुको आवश्र्कता र महत्व 

आम नागररकले समाजमा मर्ायदापूवयक जीवन र्ापन गनय अनशुासन एवं असल आचरणको 
पालना गनुय जसरी आवश्र्क हनु्छ त्र्सरी नै  आम जनताको सेवा गनय अग्र पङक्तीमा  
ियटने सम्पूणय व्जम्मेवार कमयचारीहरुले पधन अनशुासन एवं असल आचरणको पररपालना गनुय 
अधत आवश्र्क माधनन्छ । कुनै पधन पेशामा आवद्ध व्र्व्क्तहरुको नैधतक व्र्वहारको प्रवद्धयन 
र अनैधतक व्र्वहारको धनरोध गनय आचरण सम्बन्धी धनर्महरुको आवश्र्कता पदयछ । 
पेशामा संलग्न व्र्व्क्तहरुको आधधकार र कतयव्र्को धनधायरण, पेशागत मर्ायदाको प्रवद्धयन, 
संगठन प्रधत सेवाग्रायहको अपेक्षा संवोधन गनय तथा संगठन प्रधत जनआस्था अधभवयृद्ध गराउने 
उदे्यश्र्ले नै सेवा सम्बन्धी कानूनमा आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गररने भएकोले कुनै 
पधन पेशामा आवद्ध व्र्व्क्तहरुले पालना गनुयपने व्र्वहार सम्बन्धी मापदण्डको रुपमा रहने 
आचरणका धनर्महरुको आवश्र्कता अपररहार्य ठाधनन्छ । सरकारी सेवा प्रवाहको आधारको 
रुपमा रहने सेवा कानूनले राज्र्ले धलएको नीधत बमोव्जम सरकारको तफय  बाट जनता समक्ष 
परु्ायउन ुपने सेवा सयुवधाहरु सरल, सलुभ र प्रभावकारी ढङ्गले परु्ायउने पद्धधत र प्रयक्रर्ा 
धनधायरण गदयछ ।81 सेवा कानूनले धनधायरण गरेको उक्त पद्धधत र प्रयक्रर्ा पररपालना गरी 
जनतामा सेवा प्रवाह गने दायर्त्व भएका कमयचारीहरुमा उच्च नैधतकता र सदचररत्रपूणय 
व्र्वहार हनु ु अधत आवश्र्क हनु्छ । र्सका साथै आफ्नो पदीर् मर्ायदा कार्म राख्दै 
स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र पारदशी रुपमा अनशुाधसत र लगनशील भई उत्तरदार्ीपूणय तररकाले 
जनतालाई सेवा प्रवाह गने कार्यमा दत्तव्चत्त हनु सकेको िण्डमा मात्र कमयचारी वगयले 
                                                           
80  Glenn O Stahl (1962), Public Personnel Administration Oxford  & IBH Publishing, p.6  

81 श्र्ाम कुमार भट्टराई (२०७६), संवैधाधनक तथा प्रशासयकर् कानून, तेस्रो संस्करण, प्रकाशक सोपान माधसक, 
धडव्ल्लबजार, काठमाण्डौँ पेज ५११ । 
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जनयविास व्जत्न सक्ने तथा सरकारको नीधत एवं कार्यक्रमहरुको सफल कार्यन्वर्न गने 
र्दशामा सफलता हाधसल गनय सक्ने देव्िन्छ । र्सै ममयलाई आत्मसात गदै नेपालमा पधन 
धनजामती सेवाका कमयचारीहरुका साथै अन्र् सावयजधनक सेवाका कमयचारीहरुका लागी यवधभन्न 
ऐन कानूनहरुले आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गनुयको साथै आचरणका धनर्महरु उल्लङ्घन 
गररएमा उलङ्घनकताय कमयचारीहरु उपर यवभागीर् कारवाही गररने व्र्वस्था गरेको पाइन्छ ।  
धनजामती सेवाको पररभार्षा  
धनजामती सेवा के हो भन्न ेसम्बन्धमा यवद्वानहरु बीच मतैक्र्ता पाइँदैन त्र्सैले र्सको कुनै 
सवयस्वीकार्य पररभार्षा भेटाउन सयकदैन । सामान्र्तर्ा र्ोग्र्ताका आधारमा छाधनएका यवव्शष्ट 
सीप , ज्ञान र क्षमता भएका स्थार्ी प्रकृधतका राज्र्को कोर्षबाट तलब भत्ता पाउने, गैर सैधनक 
व्र्वसार्ीक कमयचारीहरुको समूहलाई धनजामती सेवा भधनन्छ ।  राज्र्को शासन व्र्वस्था 
संचालनका लाधग संयवधान र कानूनले व्र्वस्था गरेको आम जनताको धनरन्तर सेवाको लागी 
स्थायपत सरकारी नीधतको कार्यन्वर्न गने सरकारको स्थार्ी संर्न्त्रको रुपमा धनजामती 
सेवालाई धलने गररन्छ । 

धनजामधत सेवाको लामो अभ्र्ास र ईधतहास भएको वेलार्तमा धनजामधत सेवालाई र्सरी 
पररभायर्षत गररएको छ ए "Those servant of the crown other than holders of political or 

audicial offices who are employed in a civil capacity, and whose remuneration is paid wholly 

and directly out of monies voted by parliament.”82   र्स पररभार्षा वाट के स्पष्ट हनु्छ भने 
धनजामती कमयचारीहरु भनेको राज्र्कोर्षवाट तलब भत्ता िाने राजनैधतक र न्र्ार्ीक 
कार्ायलर्मा काम गने क्षमता भएका व्र्व्क्तहरुको समहु हो ।  
नेपालको संयवधानको धारा २४३ मा “धनजामती सेवाको पद” भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी 
वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कमयचारीको सेवाको पद तथा धनजामती सेवाको पद होइन 
भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद 
सम्झन ुपछय भनी उल्लेि गररएको पाइन्छ । उक्त धारामा भएको व्र्वस्थाको आधारमा 
धनजामती सेवाको पदमा कार्यरत रहने कमयचारीको समूहलाई नेपालको सन्दभयमा धनजामती 
सेवा मान्नु पने देव्िन्छ । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गनय संिीर् धनजामती 

                                                           
82 Valentin Yakushik, the British civil service reform and its importance for Ukrain (London.. Cambridge 

publication p.4)  
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सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय सक्ने व्र्वस्था 
समेत वतयमान संयवधानमा रहेको पाइएको पाइन्छ ।83  

धनजामती कमयचारीको आचरण सम्बन्धी यवद्यमान कानूनी व्र्वस्थाए 
धनजामती प्रशासनलाई मर्ायर्दत र अनशुाधसत सेवाको रुपमा यवकास गरी उत्तरदायर्त्वपूणय 
बनाउन धनजामती सेवा ऐन र अन्र् ऐन कानूनहरुमा कमयचारीहरुले पालना गनुयपने 
आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । धनजामती सेवा वाहेकका अन्र् 
सावयजधनक सेवाका कमयचारीहरुका लाधग समेत सम्बव्न्धत सेवा सतय सम्बन्धी कानूनहरुमा 
आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 

नेपालको संयवधानले सावयजधनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचार 
मकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगतामूलक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा 
जनताको समान र सहज पहुँच सधुनव्श्चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने नीधत अवलम्बन 
गने व्र्वस्था गरेको छ ।84 धनजामती सेवा ऐन, 2049 ले धनजामती कमयचारीको 
आचरणको सम्बन्धमा यवस्ततृ व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । त्र्सै गरी धनजामती 
कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी धनर्मावली 2065 ले कमयचारीहरुका पदीर् तथा 
पेशागत आचरण सम्बन्धी व्र्ापक धनर्महरुको व्र्वस्था गरेको पाईन्छ । उल्लेव्ित 
प्रमिु कानूनी व्र्वस्थाका अधतररक्त सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064, 
सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कार्ायलर्का कमयचारीहरुको आचार संयहता, 
2075 तथा अदालतमा कार्यरत कमयचारीहरुको आचार संयहता, 2075 लगार्त यवधभन्न 
अन्र् धनकार्हरुले समेत कमयचारीहरुका लाधग आचार संयहताहरु धनमायण गरी लाग ुगरेको 
पाइएतापधन र्स कार्यपत्रमा धनजामती सेवा ऐन, 2049 तथा धनजामती कमयचारीहरुको 
आचरण सम्बन्धी धनर्मावली 2065 मा भएको व्र्वस्थाको बारेमा धनम्न बमोव्जम चचाय 
गररएको छ । 

धनजामती सेवा ऐन, 2049: 
धनजामती सेवा ऐन, 2049 को पररच्छेद 7 दफा 41 देव्ि दफा ५५ सम्म धनजामती 
कमयचारीहरुले पालना गनुय पने धनम्नानसुारका आचरणहरुको व्र्वस्था रहेको छ । 

                                                           
83   नेपालको संयवधानको धारा २८५ 

84 नेपालको संयवधानको धारा ५१ (४)(ि) 
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 सरकारबाट धनधायररत समर्मा धनर्धमत रूपले कार्ायलर्मा हाव्जर हनेु । 

 सके सम्म पयहले यवदाको स्वीकृधत नधलई काममा अनपुव्स्थत हनु नहनेु । 

 अनशुासनमा रही आज्ञा पालना गनुयपने । 

 राजनैधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु । 

 राजनीधतमा भाग धलन नहनेु ।  

 सरकारको आलोचना गनय नहनेु । 

 सरकारको नीधत यवपरीत हनेु गरी कुनै लेि प्रकाव्शत वा प्रसारण गनय नहनेु । 

 सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गनय नहनेु ।  

 नेपाल सरकारको स्वीकृती यवना दान, उपहार, चन्दा आदी प्राप्त गनय र सापटी 
धलन नहनेु । 

 कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु । 

 धनवायचनमा भाग धलन नहनेु, कसैको धनधमत्त मत माग्न नहनेु । 

 अन्र्त्र नोकरी वा सेवा गनय नहनेु । 

 स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलन वा त्र्स्तो अनमुती प्राप्त गनयकालाधग आवेदन र्दन 
नहनेु ।  

 प्रदशयन र हडताल गनय नहनेु तथा सो कार्य गनय अरुलाई उक्साउन नहनेु । 

 हडताल, थनुछेक तथा िेराउ गनय नहनेु तथा त्र्स्ता कार्यका लागी अरुलाई 
उस्काउन नहनेु । 

 आधधकारीक टे्रड र्धुनर्नको तफय बाट गररने प्रधतधनधधत्व वाहेक प्रधतधनधधत्व गनय 
नहनेु । 

 सम्पव्त्त यववरण पेश गनुयपने । 

 कसैलाई पधन र्ातना र्दन नहनेु । 

 पदीर् व्जम्मेवारी मर्ायदापूवयक, धनष्पक्ष, स्वच्छ तथा धछटोछररतो रुपमा सम्पादन 
गनुयपने । 

 सरकारी सम्पतीको प्रर्ोग वा उपर्ोग िरार्सी कार्यका लागी गनय नहनेु । 

 सरकारी कमयचारीलाई आफ्नो िरार्सी काममा लगाउन नहनेु । 

 र्ौनजन्र् दवु्र्यवहार र िरेल ुयहंसा सम्बन्धी कार्य गनय नहनेु । 
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 सेवाग्राही प्रधत मर्ायर्दत व्र्वहार गनुयपने ।  

 आफ्नो सेवा र पद अनसुारको आचरण पालन गनुयपने । 

 समर् पालना गनुयपने, आफुभन्दा माधथको कमयचारीले र्दएको आज्ञा पालना गनुयपने, 
कार्ायलर्को काममा लापरवाही वा यढला सवु्स्त गनाय नहनेु ।  

धनजामती कमयचारीको आचरण सम्बन्धी धनर्मावली, 2065:  

सशुासन (व्र्वस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064ले र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी र्स 
धनर्मावलीले धनजामती कमयचारी र स्वास््र् सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुले पालना गनुयपने 
देहार् बमोव्जमका आचरण सम्बन्धी धनर्महरुको व्र्वस्था गरेको छ । 

 प्रचधलत कानूनको अधधनमा रही पर्दर् मर्ायदा कार्म राख्नपुने । 

 कुनै पधन आधारमा भेदभाव नगरी सवैलाई सम्मानका साथ उव्चत र समान 
व्र्वहार गने । 

 कार्ायलर् समर्मा कार्ायलर् संग सम्बव्न्धत काममात्र गनुयपने । 

 असम्बन्धीत र व्र्व्क्तगत यक्रर्ाकलापमा संलग्न हनु नहनेु । 

 कार्ायलर् प्रर्ोजनका मेधसनरी र्न्त्र वा अन्र् सामान तथा सयुवधा दरुुपर्ोग गनय 
नहनेु । 

 सूचना र्दन वा सूचनाको दरुुपर्ोग गनय नहनेु । 

 काम कारवाहीमा धनष्पक्षता कार्म गने अनवु्चत प्रभाव, प्रलोभन दवाव, भनसनु वा 
अन्र् कुनै आग्रह बाट प्रभायवत नभई स्वतन्त्र र धनरन्तरताका साथ पालना गनुयपने 
। 

 प्रचधलत कानूनले अनमुती र्दएकोमा वाहेक व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु । 

 कार्ायलर् संग सम्बव्न्धत काम आफ्नो व्र्व्क्तगत स्वाथय रहेको यवर्षर्मा माधथल्लो 
शे्रणीका अधभर्कु्तलाई जानकारी गराउन ुपने । 

 कार्ायलर्मा पररचर्पत्र र धनधायररत गररएको पोसाक लगाउनपुने । 

 पूणय रुपमा राजनीधतक तटस्थता कार्म पदीर् व्जम्मेवारी पूरा गनुय पने । 

 कार्ायलर्बाट प्रदान गररने सेवा सयुवधा तथा धनणयर् पयक्रर्ालाई पारदव्शयता कार्म 
गनुय पने । 
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 सेवा प्रवाह गनय आफूलाई समु्पीएको व्जम्मेवारी धछटो, छररतो, पूणय र गणुस्तरीर् 
रुपमा धनवायह गने । 

 गनुासो व्र्वस्थापन गने । 

 आफ्नो काम संग सम्बन्धी सवै कानूनको जानकारी र पालना गनुयपने ।  

 पेसाको सम्मान र प्रधतष्ठा कार्म गनुयपने । 

 आफ्नो काम कारवाहीका साथ आफ्नो क्षमता यवकास गनय प्रर्त्न गनुयपने । 

 पेशागत अनमुतीपत्र धलनपुनेमा सोका शतयपत्रहरु पालना गनुयपने । 

 आफूलाई समु्पीएको व्जम्मेवारी इमान्दारी साथ क्षमताले भ्र्ाएसम्म गणुस्तरीर् 
रुपमा कार्यसम्पादन गनुयपने । 

 व्र्ावसायर्क मापदण्डको पालना गनुयपने । सरकारी वा कार्ायलर्को कामको 
सम्बन्धमा आफू भन्दा माथीको कमयचारीले र्दएको धनदेशनको पालना गनुयपने । 

 आफ्नो कामकारवाही आधथयक रुपमा धमतव्र्ार्ी तथा यकफार्तपूवयक गने पने 
।आधथयक अनशुासन र सदाचाररता गनुयपने । 

आचरणको उल्लङ्घन र कारवाही सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था 
कमयचारीले पालना गनुयपने कतयव्र् वा संगठन प्रधतको उत्तरदायर्त्व नवायह नगरेको 
अवस्थामा त्र्स्ता कमयचारीलाई गररने सजार्लाई सामान्र्तर्ा यवभागीर् कारवाही 
भधनन्छ । धनजामती सेवा ऐन, 2049 ले धनम्नानसुारको यवभागीर् सजार्को गने 
व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 

यवभागीर् कारवाहीका प्रकार 
उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ५९ अनसुार दईु प्रकारका सजार्को व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । 

 सामान्र् सजार् 

 यवशेर्ष सजार् 

सामान्र् सजार् 

 नधसहत र्दने 

 दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तलब वयृद्ध रोक्का गने । 

 दईु देिी पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईु देिी पाँच तलब वयृद्धसम्म रोक्का 



   

 92  
 

गने । 

यवशेर्ष सजार् 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने । 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने । 

र्सै गरी धनजामती कमयचारीहरुले आचरणको उल्लङ्घन लगार्त कानून यवपररतका कार्य 
गरेको कुन-कुन अवस्थामा के कस्ता सामान्र् सजार् हनेु भन्ने व्र्वस्था धनजामती सेवा 
ऐन 2049 को दफा 60 मा तथा कुन-कुन अवस्थामा कुन यवर्षेश सजार् हनेु भन्ने 
व्र्वस्था सोही ऐनको दफा 61 मा गरेको पाइन्छ ।  
यवभागीर् सजार् र्दने अधधकारी 
धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२(1) मा धनजामती कमयचारीलाई यवशेर्ष 
सजार्को आदेश र्दने अधधकारी तोकेको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा 62(2) ले 
व्र्वस्था गरे बमोव्जम सामान्र् सजार् र्दने अधधकारी धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 
को धनर्म १०६ मा तोयकएको पाईन्छ ।  

यवभागीर् कारवाही सम्बन्धी प्रकृर्ागत व्र्वस्था 
धनजामती कमयचारी उपर यवभागीर् कारवाही गदाय अपनाउन ु पने प्रयक्रर्ाको सम्बन्धमा 
धनजामती सेवा ऐन 2049 तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, 2050 ले धनम्नानसुार 
प्रमिु व्र्वस्था गरेको पाइन्छ ।  

 कुनै धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनुय पदाय कारवाही गनय लाधगएको 
कारण उल्लेि गरर धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका र्दनपुने तथा 
आवश्र्क देव्िएमा जाँचवझु गनय वा गराउन सयकने ।85 

 सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा प्रस्तायवत सजार् 
यकन नगने भनी स्पष्टीकरण माग गनुय पने ।86 

 यवभागीर् सजार् गनुयपने देव्िएमा कमयचारीलाई र्दन लाधगएको सजार् प्रस्ताव गरी 
लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने ।87 

                                                           
85 धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६६ 

86 ऐ. दफा ६७ 

87 ऐ. दफा ६८ 
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 यवभागीर् कारवाही गदाय धनलम्बन गनुय पने भएमा सफाई पेश गने मौका र्दइएको 
पत्रसाथ धनलम्बन गररएको जानकारी गराइएको पत्र समेत र्दनपुने ।88 

 यवभागीर् कारवाही गनुयपने अवस्था धसजयना भएमा सो को १५ र्दन धभत्र कारवाही 
प्रारम्भ गनुय पने ।89 

 यवभागीर् कारवाहीको लागी जाँचबझु गने क्रममा जाँच बझु गने अधधकारीले 
कमयचारीको बर्ान धलने, प्रमाण पेश गराउने र सजार् गने अधधकारी छुटै्ट भए सो 
को प्रधतवेदन पेश गने ।90 

 सामान्र् सजार् हनेु अवस्थामा वा भागी बेपत्ता भएको कमयचारीको हकमा वा 
नैधतक पतन देव्िने फौजदारी सजार् भएको वा भ्रष्टाचारमा सजार् पाएको 
कमयचारीको हकमा जाँचबझु गनुय नपने ।91 

 के कुन कारणले कारवाही गनय लाधगएको हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेि गरी सफाई 
पेश गनय १५ र्दनको समर् र्दई सफाईको मौका र्दन ु पने तथा सफाई 
सन्तोर्षजनक नभएमा धनजलाई गररन लागेको सजार् सम्बन्धी आधार र कारण 
सयहतको सजार्को प्रस्ताव गरी ३० र्दनको म्र्ाद र्दई स्पष्टीकरण माग गनुयपने 
।92 

 सफाई वा स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक नलागेमा सजार् र्दन पाउने अधधकारीले 
लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ु पने, परामशय धलन ु पूवय पेश भएको सफाई, 
स्पष्टीकरण तथा प्रमाणको मूल्र्ांकन गरी के कुन आधारमा सजार् गनय लाधगएको 
हो सो सजार् प्रस्ताव गनुयपने तथा परामशयको लागी पठाउँदा प्राप्त सफाई, 
स्पष्टीकरण सम्बन्धी र जाँचबझु गररएको भए ती सबै सबूद प्रमाण संलग्न रािी 
सम्बव्न्धत मन्त्रालर्, सव्चवालर् वा आर्ोगको सव्चव माफय त सबै सक्कल कागजात 

                                                           
88  धनजामती सेवा धनर्मावलीको धनर्म १०७  

89 ऐ. धनर्म १०७ क 

90  ऐ. धनर्म १०८  

91  ऐ. धनर्म १०९  

92  ऐ. धनर्म ११० 
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सयहतको फाइल पठाउन ुपने ।93 

 सम्पूणय सवतु प्रमाणको समवु्चत मूल्र्ाङ्कन गरी स्पष्ट कारण िलुाई धनणयर् गनुयपने 

 एउटा सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण माग गरेर पधछ अको सजार् र्दने गरी 
धनणयर् गनय नहनेु ।94 

यवभागीर् कारवाही उपर पनुरावेदन सम्बन्धी व्र्वस्था 
प्रशासकीर् अदालत ऐन, 2076 ले यवभागीर् कारवाहीको धनणयर् उपर गररने 
पनुरावेदनको सम्बन्धमा धनम्न व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 

 यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् वा अव्न्तम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको 
धमधतले पैंतीस र्दनधभत्र प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन गनुय पने तर पनुरावेदन 
गने म्र्ाद गवु्िएको अवस्थामा प्रशासकीर् अदालतले तीस र्दनसम्मको म्र्ाद 
थाधमर्दन सक्ने ।95 

 प्रशासकीर् अदालतको धनणयर् अव्न्तम हनेु96 तर प्रशासकीर् अदालतले गरेको 
धनणयर् वा अव्न्तम आदेश उपर देहार्को अवस्थामा सवोच्च अदालतमा पैतीस 
र्दनधभत्र पनुरावेदन गनय अनमुधत माग्ने धनवेदन र्दन सयकने ।97 

 (क) अदालतको धनणयर् वा अव्न्तम आदेशमा गम्भीर संवैधाधनक वा कानूनी त्रयुट 
भएको, 
 (ि) सवोच्च अदालतबाट स्थायपत कानूनी धसद्धान्त वा नव्जरको पालना नगरेको 
वा गलत यकधसमले व्र्ाख्र्ा गरी प्रर्ोग गरेको । 

कमयचारी उपर आचरण उल्लङ्घन गरे वापत गररने यवभागीर् कारवाही सम्वन्धी यववादमा  
सवोच्च अदालतको दृयष्टकोणः 

                                                           
93  ऐ. धनर्म १११ 

94  ऐ. धनर्म ११२ 

95  प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा १२ 

96  ऐ. दफा १५ 

97  ऐ. दफा १६ 
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धनजामती कमयचारी लगार्त अन्र् सावयजधनक सेवाका कमयचारीहरुलाई आचरणका 
धनर्महरु उलङ्घन गरेवापत यवभागीर् कारवाही गने गरी भएका धनणयर् संग सम्बन्धीत 
सवोच्च अदालत सम्म पगुेका यववादहरुमा सवोच्च अदालतबाट स्थायपत केही न्र्ायर्क 
नजीरहरुको चचाय धनम्नानसुार गररएको छ । 

 गलुाब धसंह ठाकुर यव. मध्र्पव्श्चमाञ्चल के्षत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् नेपालगञ्ज समेत98 

र्स मदु्दामा अदालती कारवाहीले अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार् गने र 
यवभागीर् कारवाहीले कमयचारीको पदीर् आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई 
सजार् गने हनुाले अदालती कारवाही र यवभागीर् कारवाही दईु छुट्टाछुटै्ट प्रकृर्ाबाट 
गररने कारवाही हनेु भएबाट एउटै अपराधमा दईु पटक सजार्को भागी बनाएको 
भन्न नधमल्ने भनी ब्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ ।  

 दशरथचन्र काकी यव .प्रशासकीर् अदालत99   

र्स मदु्दामा स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा मागी पधछ सजार् प्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा गरेकोलाई कानून सम्मत भन्न नधमल्ने भनी व्र्ाख्र्ा गदै अव्ख्तर्ार प्राप्त 
अधधकारीले अकायको रार्को आधारमा यटप्पणी सदर गरी धनणयर् गने नभई आफुले 
नै सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्र्क सबदु प्रमाण बझुी सोको मूल्र्ांकन 
समेत गरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुयपने भनी व्र्ाख्र्ा भएको पाईन्छ 
। 

 प्रकाश र्ादव यव .प्रशासकीर् अदालत काठमाडौं समेत100  

र्स मदु्दामा यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग 
नगररएको अवस्थामा पधछ अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो 
धनणयर्ले कानूनी मान्र्ता प्राप्त गने व्स्थधत नहनेु भधन यवभागीर् कारवाही गदाय शरुु 
देव्िनै अधधकार प्राप्त अधधकारी बाट नै कारवाहीको प्रयक्रर्ा अव्ि बढन ुपने र 
धनणयर् हनु ुपने भन्न ेव्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ । 

                                                           
98 ने . का.प. २०४५ अंक ६ धन.नं. ३४७६ 

99 ने.का.प. २०४७, अंक १०, धन.नं. ४२१५   

100 ने.का प. २०६३ अंक ६ धन.नं. ७७१५    
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 रामप्रसाद धसटौला यव .यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन 
यवभाग बबरमहल समेत101   

र्स मदु्दामा कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत कार्य गरेमा गररने कारवाही भनेको 
Non-Criminal  / Disciplinary Action  को कारवाही हनेु र राज्र्को फौज्दारी 
कानून तोडे वापत राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून 
बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही 
भएकोले र्ी दईु कारवाही धभन्दा धभन्दै हनेु हुँदा कमयचारीलाई आचरण यवपरीत 
कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट 
सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु भनी यवभागीर् 
कारवाही र अदालती कारवाही दवैु फरक फरक अवस्थाका कारवाही भएको भनी 
यवभागीर् कारवाही र अदालती कारवाहीको सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्ाख्र्ा भएको 
पाइन्छ । 

 इव्न्दरा झा यव .व्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् धनरु्षा समेत102  

र्स मदु्दामा कसैलाई पधन कारवाही गने अधधकार भनेको अधधकार प्राप्त 
अधधकारीले मात्र प्रर्ोग गनुयपने यवर्षर् हुँदा सो बाहेक अरुले प्रर्ोग गरेमा 
कानूनको दृयष्टमा आपव्त्तजनक, दोर्षपूणय र त्र्स्तो त्रयुट अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट हनु 

जाने भई र्स्तो अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट गरी भएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा 
अमान्र् हनेु भधन अधधकार प्राप्त अधधकाररले मात्र यवभागीर् कारवाही गनय सक्ने 
भन्न ेव्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ । 

 कुलबहादरु धलम्बू यव .पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् समेत103  

र्स मदु्दामा उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा तोयकएको अधधकारीले कानूनको रीत 
परु्ायई स्पष्टीकरण माग गने कार्य सेवा शतयसम्बन्धी कानूनको सामान्र् र धनर्धमत 
प्रयक्रर्ा भएकाले स्पष्टीकरण माग गदैमा हक हनन नहनेु भनी व्र्ाख्र्ा हनुकुो साथै 

                                                           
101 ने का.प.२०६४ अंक २ धन.नं. ७८१६     

102  ने.का.प.२०६५ अंक २ धन.नं. ७९३० 

103  ने.का.प. २०६७, अंक ७, धन.नं. ८४१४ 
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कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा वाहेक धनर्वु्क्त गने अधधकार पाएको 
अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले यवभागीर् कारबाही गनय नसक्ने भनी यवभागीर् 
कारवाही गदाय कानूनको रीत पूर्ायई अधधकार प्राप्त अधधकारीले नै गनुयपने र 
यवभागीर् कारवाही स्वेच्छाचारी ढंगबाट नभई सेवा शतय सम्बव्न्ध कानून बमोव्जम 
धनष्पक्ष तररकाले हनु ुपने समेत व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ । 

 

 धभमप्रसाद लाधमछाने यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्ला समेत104  

र्स मदु्दामा यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरण यवपरीत काम गरेको 
र कतयव्र् पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारबाही गनय सयकने 
भएतापधन कारबाही गनय नपने कारण केही भए प्रमाण सयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई 
आफ्नो कुरा राख्न ेमौका प्रदान गनुयपने तथा  सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् 
कारबाही भएको कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् अदालतबाट 
बदर भएमा बीचको अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी 
व्र्वस्था भएमा मात्र त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त गने भनी व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ 
। 

 वीरबहादरु राउत अयहर यव .नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्  समेत105  

र्स मदु्दामा जस्तोसकैु गम्भीर प्रकृधतको आरोप लगाइएको व्र्व्क्तलाई पधन सो 
आरोप ठहर गनुयपूवय आफ्नो कुरा भन्ने मौका र्दनपुने तथा प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको उल्लंिन गरी वा कानून बमोव्जमको उव्चत प्रयक्रर्ा पालना नगरी हनु 
पगुेको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा शून्र् हनेु तथा सनुवुाईको मौका र्ददा प्रस्तायवत 
सजार्को सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा िलुाउन ुपने भनी व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ । 

 नेपाल सरकार यव. अधनलकुमार आचार्य106  
र्स मदु्दामा कमयचारीले सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई अन्र्त्र कुनै 
प्रकारको नोकरी गने वा आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्रापत् गने गरी 

                                                           
104  ने.का.प. २०६७,  अंक ११,  धन.नं. ८४९६  

105  ने.का.प. २०६८ अंक ८, धन.नं. ८६६३ 

106 ने.का.प. २०७६, अंक ३, धन.नं. १०२१८     
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परामशयदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैधसर्तले कार्य गरेमा सो यवर्षर् रािसेवक 
कमयचारीको व्र्ावसायर्क आचरणको प्रधतकूल हनेु हुँदा यवभागीर् कारबाहीको 
दार्राधभत्र हेररने यवर्षर् हनेु भनी स्पष्ट व्र्ाख्र्ा गररएको छ । र्सै गरी सम्बव्न्धत 
धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आजयन गरेको 
सम्पव्त्तलाई गैरकानूनी सम्पव्त्त मानन् ुन्र्ार्ोव्चत नहनेु भन्न ेसमेत  व्र्ाख्र्ा भएको 
पाइन्छ । 

धनजामती कमयचारीको आचरण सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था तथा न्र्ार्ीक दृयष्टकोणको 
सामान्र् यववेचना 
राज्र्को शासन व्र्वस्था संचालनका लाधग संयवधान एवं कानून वमोव्जम गठन 
गररएको सावयजधनक प्रशासनको एक अधभन्न अंगको रुपमा रहेको धनजामती सेवालाई 
मर्ायर्दत र अनशुाधसत सेवाको रुपमा यवकास गरर उत्तरदायर्पूणय बनाउन धनजामती 
सेवा ऐन लगार्त अन्र् ऐन कानूनहरुमा धनजामती कमयचारीहरुले पालना गनुयपने गरी 
धनव्श्चत नैधतक आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गररनकुो साथै र्ी धनर्महरुको 
उल्लङ्घन गररएमा उल्लङ्घन कताय कमयचारीलाई अनशुासनात्मक कारवाही गररने 
व्र्वस्था समेत उक्त ऐन कानूनमा रहेको पाइन्छ । वतयमान समर्मा नेपालको 
धनजामती प्रशासन मर्ायर्दत र अनशुाधसत हनु नसकेको कारण आम जनतालाई सेवा 
प्रवाह गने र्दशामा प्रभावकारी हनु नसकेको गनुासो सनु्ने गररएको पाइएकोले सो 
हनुकुो प्रमिु कारक तत्वहरु मध्रे् धनजामती सेवाका कमयचारीका लाधग तजुयमा 
गररएका आचरणका धनर्महरुमा कधतपर् कधम कमजोरीहरु रहनकुो साथै आचरणका 
धनर्महरु उल्लङ्घन गने व्र्व्क्त उपर गररने यवभागीर् कारवाहीमा समेत यवधभन्न त्रयुटहरु 
रहने गरेको पाइएकोले धनजामती कमयचारीहरुका आचरणका धनर्महरुको सन्दभयमा 
देव्िएका कमी कमजोरीहरु तथा सावयजधनक सेवाका कमयचारीहरुका आचरण उल्लङ्घन 
सम्बन्धी यववादमा सवोच्च अदालतबाट भएका व्र्ाख्र्ाहरुलाई समेत समेटी देहार् 
बमोव्जम सामान्र् यववेचना गररएको छ । 

 सरोकारवालाको सहभाधगता यवना नै धनजामती कमयचारीहरुका आचारणका 
धनर्महरु धनमायण गररने र त्र्सको आवश्र्कता अनसुार सञ्चार पधन नगररने 
प्रवधृतले गदाय धनजामधत कमयचारी आफू उपर लागहुनेु आचरणका धनर्महरुको 
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वारेमा पूणय जानकार नहनुकुो साथै ती धनर्महरु पररपालना गने तफय  पूणय सचेत 
रहने गरेको नपाइएकोले आचरणका धनर्महरुको तजुयमा गदाय सरोकारवालाको 
सहभाधगतामा आचार संयहता धनमायण गरी सो को सवैलाई जानकारी गराउदै 
प्रभावकारी यकधसमले कार्ायन्वन गने व्र्वस्था हनु ुपने देव्िन्छ । 

 आचारणका धनर्महरु अन्तगयत अव्र्वहाररक कुराहरू राख्न े गररएको पाइन्छ । 
जस्तोए कमयचारीले कुनै यकधसमको व्र्वसार् सञ्चालन गनय नपाउने व्र्वस्था 
धनजामती सेवा ऐनमा राव्िएको भए तापधन त्र्सको कार्ायन्वर्न गनय कर्ठन हनेु 
गरेको देव्िन्छ, त्र्सैले आचार संयहता धनमायण गदाय धेरै आदशयवादी कुरा राख्नकुो 
सट्टा व्र्वहाररक तथा कार्ायन्वर्न हनु सक्ने कुराहरू मात्र राख्न ु पने उपर्कु्त 
देव्िन्छ।  

 आचारणका धनर्महरुको कार्ायन्वर्नको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने प्रभावकारी 
धनकार्को व्र्वस्थाको अभाव देव्िएकोले आचारणका धनर्महरुको कार्ायन्वर्नको 
अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने कार्यलाई धनर्धमत कार्यको रुपमा स्थायपत गरी प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायन्वर्न गने धनकार्को व्र्वस्था गररन ुपने देव्िन्छ। 

 धनजामती सेवामा बढ्दो दण्डहीनता र अराजकताको धनर्न्त्रण गनय नसयकनकुो 
मखु्र् कारण आचरणका धनर्महरुको पररपालना नहनु ु भएकोले आचरणका 
धनर्महरुको पालना नगने कमयचारीलाई अधनवार्य रुपमा सजार् गने व्र्वस्था 
प्रभावकारी रुपमा लागहुनु ुपने देव्िन्छ । 

 कमयचारीको आवश्र्कता भन्दा बढी सेवा सरुक्षाको अवस्थाले गदाय गल्ती गने 
कमयचारीलाई सजार् र्दन नसयकएको अवस्था यवद्यमान रहेको देव्िएकोले 
कमयचारीको आवश्र्कता भन्दा बढी सेवा सरुक्षाको अवस्थाको अन्त्र् गने प्रावधान 
राव्िन ुपने  देव्िन्छ ।  

 राजनैधतक र प्रशासधनक सयक्रर्ताको कधमले सेवामा दण्डयहनता र  
अनसुाशनयहनताले प्रश्रर् पाएकोले अनसुाव्शत र राजनैधतक हस्तक्षपेबाट मकु्त 
धनजामती सेवाको रुपमा यवकास गनुयपने आवश्र्कता देव्िएकोले सो सम्बन्धी 
आवश्र्क प्रावधानहरुको व्र्वस्था हनुपुने देव्िन्छ ।  
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 दण्ड, परुस्कारको प्रभावकारी व्र्वस्था हनु नसक्न ु पधन आचरणका धनर्महरु 
पालना नहनुकुो एक कारण रहेकोले दण्ड र परुस्कारलाई कार्यसम्पादन संग 
आवद्ध गने गरी आवश्र्क कानूनी प्रावधानको व्र्वस्था हनुपुने देव्िन्छ । 

 टे्रड र्धुनर्नको व्र्वस्थाले राजनैधतक हस्तक्षेपलाई मलजल गरेकोले राजनैधनक 
रुपमा तथस्ट रहनपुने धनजामती सेवाको चनुौधतको रुपमा रहेको देव्िएको र टे्रड 
र्धुनर्नको आडमा दण्डयहनता समेत बढ्ने अवस्था देव्िदा टे्रड र्धुनर्नको कधम 
कमजोरी हटाई कमायचारीको यहतमा केव्न्रत हनेु गरी धनजामती सेवा धभत्र एकल 
टे्रड र्धुनर्नको व्र्वस्था गने प्रावधान समावेश हनु ुपने देव्िन्छ । 

 सावयजधनक सेवामा आवद्ध कमयचारीहरु उपर सम्बन्धीत सेवा सम्बन्धी कानूनले 
धनर्दयष्ट  गरेका आचरणका धनर्महरु तथा अन्र् सेवा शतय सम्बन्धी कानूनी 
प्रावधानको उल्लङ्घन गरेवापत धनज उपर यवभागीर् कारवाही गदाय प्रशासकीर् 
आधधकारीहरुले कानूनको उव्चत पररपालना नगने, स्वेच्छाचारी पूवयक एवं 
वदधनर्तपूवय तररकाले कानून यवपरीत धनणयर् गने लगार्तका तमाम त्रटुीहरु रहने 
गरेकोमा सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट त्र्स्ता त्रटुीहरु औीँल्र्ाउदै यवभागीर् 
कारवाही गदाय अपनाउन ुपने यवधधसम्मत प्रयक्रर्ाहरुको वारेमा व्र्ापक व्र्ाख्र्ा एवं 
यवश्लरे्षण गरी कानून र न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्तको अवलम्वन गरी उव्चत धनणयर् 
गनय महत्वपूणय न्र्ायर्क मागय धनदेशन प्रदान गरेको अवस्था यवद्यमान रहेको 
देव्िएतापधन अदालतबाट स्थायपत न्र्ायर्क धसद्धान्तको पररपालना नगरी पटक 
पटक एउटै त्रटुी दोहर्ायई धनणयर् गने गरेको देव्िदा कमयचारीहरु उपर गररने 
यवभागीर् कारवाही सम्बन्धी धनणयर्मा स्वच्छता कार्म हनु सकेको नदेव्िदा 
सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत नजीरको पररपालना अधनवार्य रुपमा हनुपुने तफय  
गम्भीर पहल हनुपुने देव्िन्छ । 

 धनजामती कमायचारी उपर यवभागीर् कारवाही गने अधधकारीले कानून बमोव्जम 
परु्ायउन ुपने प्रयक्रर्ा परुा नगरेको कारण कमयचारीलाई कारवाही गने पर्ायप्त आधार 
यवद्यमान हुँदा हुँदै पधन त्र्स्ता अधधकारीले गरेको धनणयर् अदालत बाट बदर हनेु 
गरेको देव्िएतापधन यवभागीर् कारवाही गने पदाधधकारीको गल्तीबाट धनणयर् बदर 
भएपधन धनजलाई उत्तरदार्ी बनाउने व्र्वस्थाको अभाव हुँदा बदधनर्त रािी जानी 
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जानी प्रयक्रर्ा परुा नगरी गलत धनणयर् गने पदाधधकारी उपर समेत कारवाही गने 
प्रावधानको व्र्वस्था हनुपुने देव्िन्छ । 

 कमायचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गदाय गररएका धनणयर्हरुमा एउटा कसूरमा 
सफाइ वा स्पष्टीकरण मागी अकोमा सजार् गने, सम्बव्न्धत कमयचारीलाई 
कारवाहीको सूचना नर्दने तथा सनुवाइको मौका नर्दने, सफाइको मौका र 
स्पष्टीकरण माग्दा कानून बमोव्जमको समर् प्रदान नगने, सफाइको मौका र 
स्पष्टीकरण माग्दा आरोयपत कसूर स्पष्ट उल्लेि नगने, अव्ख्तर्ारवालाले सजार् 
नगने, सजार्को धनणयर्मा आधार कारण निोल्ने, धनणयर्कतायले न्र्ायर्क मनको 
प्रर्ोग नगरी यटप्पणीमा सदर गरी धनणयर् गने, सम्बद्ध ऐनले तोकेको कार्ययवधध वा 
प्रकृर्ालाई पालना नगरी धनणयर् गने, कुनै स्पष्टीकरण समेत नधलई हचवुाकै 
आधारमा अवकाश र्दने, आफ्नो स्वाथय गाँधसएको अवस्थामा पधन धनणयर् गने जस्ता 
त्रयुटहरु रहने गरेको कुरा सवोच्च अदालतबाट भएको व्र्ाख्र्ाबाट देव्िदा 
यवभागीर् कारवाही हनु ुनै पने अवस्था यवद्यमान रहेका कमयचारीहरुका हकमा पधन 
कधतपर् अवस्थामा कानून सम्मत प्रयक्रर्ा परुा नगरेको कारण त्र्स्ता धनणयर्हरु 
अदालतबाट बदर हनेु गरेकोले कानूनको उल्लङ्घन हनेु गरी तथा सवोच्च 
अदालतबाट स्थायपत नव्जरको समेत पालना नगरी र्स्ता त्रटुीहरु बारम्बार 
दोहोर्ायई धनणयर् गने पदाधधकारीलाई उत्तरदार्ी बनाउने गरी कानूनी व्र्वस्था 
हनुपुने देव्िन्छ । 

धनष्कर्षय 
नेपालको शासन व्र्वस्था संचालन गनय संयवधान एवं कानून वमोव्जम गठन गररएको 
सावयजधनक प्रशासनको एक अधभन्न अंगको रुपमा नेपालको धनजामती सेवा रहेको पाइन्छ 
। नेपालको संयवधानले सावयजधनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचार 
मकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगतामूलक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा 
जनताको समान र सहज पहुँच सधुनव्श्चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने नीधत अवलम्बन 
गने व्र्वस्था गरेकोले उक्त व्र्वस्थालाई मतुयरुप र्दन आम जनताको सेवामा समयपयत रयह 
कार्य गने धनजामती कमयचारीहरुको महत्वपूणय भधुमका रहने गदयछ । कुनै पधन पेशा र 
व्र्वसार्मा संलग्न व्र्व्क्तहरुको अधधकार र कतयव्र् धनधायरण गनय, पेशागत मर्ायदाको 
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प्रवधयन गनय, पेशामा आवद्ध व्र्व्क्तको नैधतक व्र्वहारको सम्वधयन गनय तथा अनैधतक 
व्र्वहारलाई धनर्षधेधत गरी अनशुाधसत र उत्तरदार्ी सेवाको रुपमा स्थायपत गने लगार्तका 
उद्देश्र्का साथ सम्बन्धीत कानूनमा  कमयचारीहरुका लाधग नैधतक आचरणका धनर्महरुको 
तजुयमा गररने हुँदा कुनै पधन संगठनको लक्ष्र् हाँधसल गनय कमयचारीहरुले आचरणका 
धनर्महरुको पररपालना गनुय अधत आवश्र्क हनेु गदयछ । नेपालमा पधन धनजामती 
कमयचारीहरुका लाधग धनजामती सेवा ऐन तथा अन्र् कानूनहरुमा धनजामती कमयचारीहरुले 
पालना गनुयपने गरी व्र्ापक आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गदै ती धनर्महरुको 
उल्लङ्घन गररएमा उल्लङ्घन गने कमयचारी उपर अनशुासनात्मक कारवाही गने समेत 
व्र्वस्था गरेको पाइन्छ तर धनजामती कमयचारीहरुका लाधग तजुयमा गररएका आचरणका 
धनर्महरु र त्र्स्को कार्ायन्वर्नको अवस्था हेदाय त्र्ती सन्तोर्षजनक रहेको पाइदैन । 
नेपालको धनजामती सेवा प्रभावकारी नहनुमुा आचरणका धनर्महरु पूणय रुपमा पालना नहनु ु
तथा आचरणका धनर्महरु उल्लङ्घन गने कमयचारी उपर गररने कारवाही समेत प्रभावकारी 
नहनुलुाई पधन एक प्रमिु कारणको रुपमा धलन सयकने भएकोले धनजामती प्रशासनलाई 
स्वतन्त्र, धनष्पक्ष, पारदशी, तटस्थ, जवाफदेहीपूणय, सक्षम तथा अनशुाधसत र मर्ायर्दत 
सेवाको रुपमा यवकास गरी आम जनतालाई धछटो छररतो सेवा प्रवाह गने सर्न्त्रको 
रुपमा स्थायपत गनय यवद्यमान ऐन कानूनमा रहेका आचरण सम्बन्धी धनर्महरुका कधम 
कमजोरीहरु हटाई व्र्वहाररक एवं कार्ायन्वर्न र्ोग्र् प्रावधानहरुको व्र्वस्था हनुपुने 
देव्िन्छ । र्सका साथै आचरणको उल्लङ्घन गने कमयचारी उपर गररने यवभागीर् 
कारवाही प्रभावकारी हनु ुपने भएकोले यवभागीर् कारवाही गदाय जानी जानी वदधनर्तपूवयक 
कानूनको प्रयक्रर्ा परुा नगरी यवभागीर् कारवाही गदै पटक पटक एउटै यवर्षर् वस्तमुा 
कानूनी त्रटुी गने तथा यवभागीर् कारवाहीका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका 
व्र्ाख्र्ाको समेत पररपालना नगरी स्थायपत नव्जरको यवपररत धनणयर् गने पदाधधकारीलाई 
समेत जवाफदेही बनाउने कानूनी व्र्वस्था हनु सकेको िण्डमा नेपालको धनजामती सेवा 
सम्बन्धी ऐन कानून पररस्कृत हनुकुो साथै कमयचारीहरुले आचरणका धनर्महरु उल्लङ्घन 
गरे वापत धनजहरु उपर हनेु सजार् समेत प्रभावकारी हनु जाने भई संयवधान र कानूनले 
पररकल्पना गरेको स्वतन्त्र धनष्पक्ष एवं अनशुाधसत र मर्ायर्दत सक्षम धनजामती सेवाको 
स्थापना हनु सक्ने र आम जनताले सीघ्र सेवा प्राप्त गनय सक्ने यविास धलन सयकन्छ । 
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धनजामती सेवामा धनवतृ्तभरण सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्था र न्र्ायर्क दृयष्टकोण 
                                      - सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री राम कुमार थापा       

                                                                          

 

१. यवर्षर् प्रवेशः 
 सेवा धनवतृ्त भएपधछको भरण-पोर्षणको लाधग राि सेवक कमयचारीलाई माधसक 
रुपमा र्दईने रकम धनवतृ्तभरण हो ।राि सेवामा समयपयत कमयचारीको उत्तराधयको 
जीवनर्ापनको लाधग अत्र्ावश्र्क आधथयक आधारको रुपमा रहेकोले धनजमा र्सको ठूलो 
महत्त्व रहेको छ ।र्ो राि सेवकको हकमा सेवामा रहँदाको लाधग उत्प्ररेणाको आधार हो 
भने धनजमा आव्श्रत पररवारको जीवनर्ापनको भरोसा पधन, र्सरी र्ो सामाव्जक सूरक्षाको 
यवर्षर् पधन हो । धनवतृ्तभरणको कारणले सेवामा रहँदा कमयचारीलाई भयवष्र्प्रधतको व्चन्ता 
नधलई धनभयर्ताका साथ सेवामा लाग्न मद्दत गदयछ । र्सैको राप र तपमा जागीरे 
जीवनमा उगयवयलो भावका साथ रमाएको हनु्छ । 

 हाल धनवतृ्तभरण व्र्वस्था गनय नेपाल सरकार अथय मन्त्रालर्, महालेिा धनर्न्त्रक 
कार्ायलर् अन्तगयत धनवतृ्तभरण व्र्वस्थापन, कार्ायलर् रहेको छ । पयहला कौयर्षतोर्षािाना 
कार्ायलर्ले सेवा धनवतृ्त हनेु कमयचारीको अधभलेि राख्छ । धनजामती, प्रहरी, सैधनक, र 
व्शक्षकहरुको धनवतृ्तभरण रकम र्दने व्र्वस्था धमलाउने गदय्र्ो । धनजामती, प्रहरी, सैधनक 
र व्शक्षकहरुको धनवतृ्तभरण रकम र्दने व्र्वस्था धमलाउने गदय्र्ो । नेपाल सरकारले 
हाल मलुकुभर छररएर रहेका बैकहरुका २५० वटा शािाहरुबाट र्ो यवतरण हनेु गरेको 
छ ।107   

आधथयक पाटोको रुपमा हेदाय धनजामती सेवाको एउटा यवशेर्षता कमयचारीको वेतनमा 
आधाररत रही वतृ्ती यवकाशको अवसर भएको पेशा हो । मौरीक तथा गैरमौर्रक सेवा 
सयुवधाहरु र्सका सबल पक्ष हनु ्तर सोही वतृ्ती यवकाशमा अस्पष्टता र्ो सेवाका समस्र्ा 
पधन हो । धनवतृ्तभरण धनजामती तथा अन्र् यवधभन्न सेवामा आकर्षयणको आधार भएपधन 
कधतपर् अवस्थामा स्पष्ट काननुतए उलेि गरीएको र्ो आधथयक सयुवधाको  धबर्षर्मा पधन 
पाउने यक नपाउने/कसले पाउने/कयहले सम्म पाउने/के के शतयमा पाउने/दोहोरो पाउने 

                                                           
107 www.pension.gov.np, visited on 2077/06/06 

http://www.pension.gov.np/


   

 106  

 

यक नपाउने जस्ता यववादहरु उठ्दा सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट र्समा न्र्र्ीक 
दृयष्टकोण समेत प्रधतपादन भएका छन सो बारे अध्र्र्न गने तथा साकय  रािहरुमा र्स 
सम्बन्धमा के कस्तो काननुी ब्र्वस्था रहेको छ त्र्स बारेमा पनी सधमक्षा गने र्स 
लेिको मखु्र् ध्रे्र् हो ।  

२. धनवतृ्तभरणको अथय र महत्वए- 
क शाव्ब्दक पररभार्षा :  

धनवतृ्तभरणलाई अङ्ग्रजेी भार्षामा पेन्सन भनेर भधनने भएता पधन नेपालमा र्ी दबैु शव्दहरु 
जनबोलीमा प्रचलनमा छ ।यवधभन ् सेवामा रहेका कमयचारीहरुले धनधयरीत समर्मा 
अयवव्च्छन्न सेवा गरी यवना िनु-िोट अवकास प्राप्त गरेमा त्र्स्ता कमयचारीलाई 
सरकारबाट संबव्न्धत धनकार्बाट र्दईने भत्ता‚ धनवतृ्तभरण हो भधन नेपाली वहृत 
शब्दकोर्षमा परीभायर्षत गरीएको छ ।108  त्र्स्तै शंकर कुमार शे्रष्ठले लेख्न ुभएको काननु 
तथा न्र्ार् सम्बव्न्ध शब्दकोर्षमा र्सलाई पाँच भागमा परीभायर्षत गरीएको छ, जसअनसुार 
: 1) A fixed amount, other than wages, paid at regular intervals to a person or to the 

pensions survining dependents in consideration of past service, age, merit, poverty, 

injury, or loss sustained , e.t.c. 2) A fixed sum paid regularly to a person or to the 

person’s beneficiaries, especially by an employer as a retirement benefit. 3) A 

regular payment paid to a scientist, artist,etc for service to the state, or to found 

work 4) A boarding house in france or continental  Europe etc, providing  full or half 

board at a fixed rate, A small private hotel in france and certain European countries 

5) (Grant a pension to) अथायत धनवतृ्तभरण‚ पेन्सन‚ धनवतृ्त कमयचारीको आश्रीत वा 
परीवारले पाउने धनववृ्त्त वेतन वा भत्ता‚ वजृ्ञानीक‚ कलाकार आदीलाई राज्र्ले प्रदान गने 
भत्ता , धनवतृ्तभरण र्दन ु वा उपलब्ध गराउन ु , बदृ्धभत्ता‚ज्रे्ष्ठ नागरीक धनववृ्त्त भत्ता 
।109…A Pension is a fixed sum paid regularly to a person after retirement from 

Service.110  भधन उल्लेि गरीएको छ ।  

      सबै िाले धबकाशको गन्तव्र् र साध्र् नै मानव धबकाश हो ।मानवको सवायङ्गीण 
पक्षको धबकाश आवश्र्कताहरुको पररपधुतय र स्तरोन्नती तथा मानव छनोटको 

                                                           
108नेपाली बहृत शब्दकोर्ष नेपाल प्रज्ञा-प्रधतष्ठान प्रथम संकरण २०४० पौर्ष १४ गते 
109 Shanker Kumar Shrestha, Ph.D,  Comprehensive Dictionary,  First Editions:2010 
110

 Dilip Raj Paudel (PHD Scholar 2016, Jun 27-29; Pokhara University Nepal ) 
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अवसरहरुको बढोत्तरी नै मानव धबकाश हो जसमा मानव जीवनलाई राजनीधतक, आधथयक, 
सामाव्जक, शैव्क्षक लगार्तको बहआुर्ाधमक तवरले समयृद्ध र सिुानभुधुत प्राप्त भएको 
हनु्छ । सेवा धनवतृ्त कमयचारी रुपी मानवको धबकाशको लाधग धनवतृ्तभरणले ठूलो र्ोगदान 
गरेको हनु्छ ।सेवा धनवतृ्त कमयचारीको धनर्धमत आधथयक स्रोत धनवतृ्तभरण हो । र्ो सेवा 
धनवतृ्त  कमयचारीको आधथयक यवकासको मेरुदण्ड हो । िशुी र  सिुी जीवन (Happy and 

Joyes Life of People) को सधुनव्श्चतता प्रदान गनय तथा सबै धबकाशको साध्र्को रुपमा रहने 
मानव धबकाशलाई आत्मसात गनय पेन्सनको अपररहार्यता हनु्छ ।त्र्स्तै मानव धबकाश 
सूचक/सूचकांकको रुपमा आर् (Income), आरू् (Life Expentency) र साक्षरता (Literacy) 
लाई धलईन्छ । आर्को अधधकतम मान ४०,०००।- अमेररकी डलर र न्र्नुतम मान 
१०० अमेररकी डलर माधनएको छ । आर् ुअधधकतम ८५ वर्षय र न्रू्नतम २५ वर्षय 
माधनएको छ भने साक्षरता अधधकतम १००%  र न्रू्नतम ० (शनु्र्) तोयकएको छ 
।धनवतृ्तभरणले धनवतृ्त कमयचारीको मानव धबकाश सचुकांकमा सकारात्मक प्रभाव पाछय । 
मानव धबकाशको बाधकको रुपमा रहेको गररबीलाई हटाउने नेपाल सरकारको लक्ष्र्लाई 
धनवतृ्तभरणले ठूलो राहत परु्ायएको छ । 

ि. सामाव्जक सरुक्षाको रुपमा धनववृ्त्तभरण 

Pension is also a subject matter of social security. The internarional social security 

association has defined social security as any program of social protection 

establish by legislation or any other mandatory arrangement that provides an 

individual with a degree of income security when faced with income  

contingencies of old age, survivorship, incapacity, disability and unemployment 

and rearing children. It is basic human rights was enshrined in the 1948 Univarsal 

Decllaration of Human Rights. Today most of countries in the world have some 

type of social security system worldwide. The most common type of program is 

for old age, disability and survivors pensions, among others. The Social Security 

Minimum Standerd Convention 102 of ILo mentions nine branches of social 

security which include: Sickness, maternity employment injury, unemployment, 

invalidity, old age, death, provision of medical care and provision for families with 

children (ILO, 1984)111 
‘Social security is the protection that a society provides to individual and 

households to ensure access to health care and to guarantee income security, 

                                                           
111

 Paper on Assessment of  Social Security, Allowance Program in Nepal,Government of Nepal, National 

Planning Commission, May 2012 Page 1 
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particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, 

maternity or loss of a breadwinner.’ ILO 

शारीररक तथा मानधसक रुपमा अशक्त, गररव, असहार्, यपछधडएका वगय, बेरोजगार, जेष्ठ 
नागररकलाई आधथयक सहार्ता, स्वास््र् र सरुक्षाको प्रत्र्ाभतुी साथै अवकासप्राप्त  सरकारी 
कमयचारीलाई धनववृ्त्तभरणको  माध्र्मद्वारा सामाव्जक सरुक्षाको प्रत्र्ाभतुी गररन्छ । 
सामाव्जक सरुक्षाको अवधारणा लाग ु भएदेव्ि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, व्शक्षक र 
धनजामती कमयचारीलाई धनववृ्त्तभरणको रुपमा सामाव्जक सरुक्षा कार्यक्रमले धनरन्तरता 
पाएको छ । 

 

John Rawl का अनसुार धनववृ्त्तभरण कार्यक्रमपधन सामाव्जक न्र्ार्को एक अंश हो । 
सामाव्जक न्र्ार्लाई यवतरणात्मक न्र्ार्को माध्र्मबाट राज्र्ले नागररक प्रधत गने समान 
व्र्वहारको रुपमा धलइन्छ । Social justice is about assuring the protection of equal 

access of liberties, rights and opportunities, as well as taking care of the least 

advantaged members of society.  

सामाव्जक सूरक्षालाई यविमै नागरीकको सरोकारको अधधकारको रुपमा धलईन्छ । 
सामाव्जक सूरक्षाले सामाव्जक समानता र न्र्ार्लाई अधभवधृ्दी गरेको हनु्छ ।112 

 

३. नेपालमा धनवतृ्तभरणको इधतहासए- 

                             जदु्ध शमसेर जसले यव.सं १९४४ मा सेवाधनवतृ्त सैधनक कमयचारीको 
लाधग र्स धनवतृ्तभरण र्दने व्र्वस्था सरुु गरे ।पयहलो धनवतृ्तभरण  प्रणालीको सरुुवात 
१७ भार १९९८ यव. स. मा शैधनक कमयचारीहरुको लाधग सरुुवात गरीएको धथर्ो । 
तलवको पाँच भागको एक भाग धनवतृ्तभरण बाचनु्जेल पाउने व्र्वस्था धथर्ो । सरकारी 
कमयचारीको लाधग १४ मंधसर १९९९ यव.स. मा र्ो स्थापना भर्ो र तलवको ६ भागको 
एक भाग रकम धनवतृ्तभरणको रुपमा पाइन््र्ो र २५ बर्षयको जागीरे अवधध परुा भएपछी 
मात्र र्ो पाईन््र्ो । नेपालमा धनजामती सरकारी कमयचारीहरुले मात्र पेन्सन र्दइन्छ । 
नेपालमा र्ोगदानमा आधारीत पेन्सन प्रणाली छैन अतः सबै व्जम्मा नेपाल सरकारले 

                                                           
112 सामाव्जक सरुक्षा भत्ता कार्यक्रमको मूल्र्ङ्कन रायिर् र्ोजना आर्ोगको प्रधतवेदन सन २०१२ 
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धलन्छ अतः र्सको अथय करदाताले धतरेको कर केवल सेवा धनवतृ्त धनजामती कमयचारीको 
धनवतृ्तभरणको लाधग मात्र हो ।113  

एक एतीहासीक दसतावेजका अनसुार धनजामती सेवामा २५ बर्षय परुा गरेका कमयचारीलाई 
माधसक तलवको एक धतहाई रकम धनवतृ्तभरणको रुपमा र्दइने गरेको र र्ो रकम 
माधसक रु ३००।- भन्दा बढी नहनेु तर सेवा अवधधमा कमयचाररको मतृ्र् ु भएमा 
कमयचारीको नव्जकको परीवारले उपदान वा धनवतृ्तभरणमध्रे् कुनै एक पाउने व्र्वस्था 
गरीएको धथर्ो र धनवतृ्तभरण बढीमा ५ बर्षय सम्मको समर्को लाधग र्दईन््र्ो  र सेवा 
गने क्रममा कमयचारी दिुयटना परी मतृ्र् ु भएमा मतृ्र् ु भएको धमधतले ७ बर्षयसम्म एक 
तीहाई रकम धनवतृ्तभरणको रुपमा परीवारका सदस्र्लाई र्दईन््र्ो । त्र्धतबेला जम्मा 
धनवतृ्तभरण पाउने ३२३ जना धथए र धतधनहरुको लाधग प्रधतवर्षय रु १,२०,८७०।- िचय 
हनु््र्ो । अयहलेको अवस्थामा कुनै धनवतृ्तभरण कोर्ष नहदुा धनवतृ्तभरण पाउने अवस्था 
छैन सामाव्जक सूरक्षाको रुपमा केवल िरपरीवारका सदस्र्हरु मात्र छन । 
धनवतृ्तभरणलाई पनुः व्र्वस्थनपन गने धबर्षर्मा सेधमनारहरुमा छलफल गरीदैछ, यवशेर्ष गरी 
अवकाश पाउने उमेर जनु ६० बर्षयबाट ६ बनाईएको छ त्र्सको बारेमा पधन छलफल 
चल्दैछ।114 

धनवतृ्तभरण व्र्वस्थापन कोर्षका अनसुार सरकारले तलव वदृ्धीका कारण थप १.३ 
धबधलर्न (एक अवय धतस करोड) रकम धनवतृ्तभरण वापत व्र्होनुयपने हनु्छ ।आथीक बर्षय 
२०१४-१५ मा २६ धबधलर्न रकम िचय भएकोमा आ. व. २०१८-१९ मा ४३-५६ 
धबधलर्न रकम िचय भएको छ र २,७१,०००।- व्र्क्ती पेन्सन होल्डर छन ।  

वतयमान काननुी व्र्वस्थामा कमयचारीको पत्नी र नावालक छोराछोरी १८ बर्षय नपगुेसम्म 
१८ बर्षय सम्म र पत्नीले नमरे सम्म आधा धनवतृ्तभरण पाँउदछन। र्स्तै धनवतृ्तभरण र्दने 
व्र्वस्था कार्म रयहरहे एक र्दन सरकार र्ो लाग ु गनय नसक्ने अवास्थामा पगु्दछ। 

                                                           
113 Nishant Khanal, Research Intern, Time to Review the Pension System 

114  प्रशासन प्रत्रीका Vo. 3 No. 2 पषृ्ठ १७८ Mr.Walter Fischer (यव.स. १९५७ मा नेपालका प्रशासधनक 
सल्लाहाकार) 
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र्ोगदानमा आधारीत धनवतृ्तभरण प्रणाली भएको िण्डमा सरकारलाई कुने बोझ हनेु धथएन 
।115 

एक अध्र्र्नका  अनसुार २,११,६६७ धनजामती कमयचारी पेन्सन धलन्छन र ने. रु. ३२ 
यवधलर्न वजेट र्सकालाधग छुट्याउन ु पछय र र्ो कुल वजेटको ३% हो ।धनजामती 
सेवामा १८ बर्षय पधछ रोजगारीमा प्रवेश हनु्छन र नेपाली सेनामा १६ बर्षय पधछ र 
धनजामती सेवामा २० बर्षय पधछ धनवतृ्तभरण पाउन र्ोग्र् हनु्छन, र्सरी ३८ बर्षयकै 
उमेरमा धनवतृ्तभरण पाउन र्ोग्र् हनेु हदुा सरदर आर् ु ६८ बर्षय छ र्र्द सरकारी 
कमयचारीको बाँच्ने आर् ु७२ बर्षय भइर्दर्ो ।116 

 

धनजामती सेवा ऐन, २०१३ मा आउँदा सबै धनजामती कमयचारीले धनवतृ्तभरण पाउने 
व्र्वस्था भर्ो।२०४७ सालको प्रजातान्त्र प्राप्ती पश्चात धनवतृ्तभरणको व्र्वस्थापन 
कार्यलाई धमलाई मासीक रुपमा र्दने व्र्वस्था गरीएको हो ।117 

४. साकय  रािहरुमा धनवतृ्तभरणको ब्र्वस्था  
दव्क्षण एधसर्ामा धनजामती कमयचारीहरुको लागी प्रार्: धनवतृ्तभरण र्ोजनाहरुमा धेरै 
सधुबधाहरु साझा छन । सबै दव्क्षण र्धसर्ाका देशहरुमा Benefit Component अन्तगयत 
कव्म्तमा १० बर्षय सेवा सयहत धनजामती कमयचारीहरु पेन्सनको लाधग र्ोग्र् हनु्छन जब 
उधनहरु उमेर वा सेवा आवश्र्कताहरु पूरा गदयछन । अवकाश उमेर करीव ६० बर्षय र 
सेवा अवधध २० देव्ि २५ बर्षय हनु्छ । धनवतृ्तभरण धनधायरणमा प्रर्ोग गरीएको रकम 
प्राप्तीको आधार  अव्न्तम तलव रकम हो, दव्क्षण एसीर्ामा धनवतृ्तभरण पध्दती अवकाश 
उमेर सांगठधनक सँरचनाहरुको बारेमा तलको तालीकाहरुमा उल्लेि गरीएको छ :118 
नेपाल 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षते्रहरु 
धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश 
उमेर 

सांगठधनक 
संरचना 

                                                           
115 The Kathmandu Post Saturday, Aug 22, 2020, Prithvi Man Shrestha 

116 Nishant Khanal, Research Intern, Time to Review the Pension System 

117 Dilip Raj Paudel (PHD Scholar 2016, Jun 27-29 Pokhara University Nepal ) 

118 Mejor Formal sector Pension Schems in South Asia, visite on 2 Aug. 2020 
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१.धनजामती 
सेवा धनवतृ्तभरण 
भत्ता 
(यव.स .२०७५ 
भन्दा अगाडी 
धनर्कु्ती 
भएकाको 
हकमा) 
 
 
 
 
 
 
२.र्ोगदानमा 
आधारीत 
धनवतृ्तभरण 
(यव.स .२०७५ 
भन्दा पछाडी 
धनर्कु्ती 
भएकाको 
हकमा) 

धनजामती 
कमयचारी‚सैधनक, 
प्रहरी, व्शक्षक, 
सावयजनीक 
बेंकका 
कमयचारीहरु र 
संथानका 
कमयचारीहरु 
 
 
 
 
 
धनजामती 
कमयचारी‚सैधनक, 
प्रहरी, व्शक्षक, 
सावयजनीक 
बेंकका 
कमयचारीहरु र 
संथानका 
केमचारीहरु 
 
 
 
 

बीस बर्षय वा 
सोभन्दा बढी 
समर् सम्म 
सरकारी सेवा 
गरेको धनजामतीले 
देहार्बमोव्जमको 
यहसाबले 
धनवतृ्तभरण पाउँछ 
। 
धनवतृ्तभरण   =
जम्मा सेवा बर्षय   *
आव्िरी तलव 
रकम/५० 
 
कार्ायलर्ले 
कमयचारीको 
माधसक तलवबाट 
६ प्रधतशतले हनु 
आउने रकम कट्टा 
गरी सो मा नेपाल 
सरकारको 
तफय बाट सत 
प्रधतशत थप गरी 
कोर्षमा जम्मा गनुय 
पनेछ । 

५८ बर्षय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५८ बर्षय 

अथय मन्त्रालर् 
द्वारा प्रशाधसत 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अथय मन्त्रालर् 
द्वारा प्रशाधसत 

 
अफगाधनस्तान 
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र्ोजना समावेश भएका 
क्षत्रहरु 

धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.रायिर् 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 
 
 
 
 
 
 

२० बर्षय वा 
२० बर्षय भन्दा 
बढी सावयजनीक 
वा धनजी क्षेत्रमा 
कार्य गरेको 
कमयचारीहरु 
 
 
 

 

१० बर्षय सम्म 
कार्य गरेको 
कमयचारीलाई 
अव्न्तम बर्षयको 
तलवको ४० 
प्रतीशत र १० 
बर्षय भन्दा बढी 
समर् कार्य 
गरेको 
कमयचारीलाई 
हरेक बर्षय काम 
गरे वापत २ 
प्रधतशत जोड गने  

६५ बर्षय 
 
 
 
 
 

धनवतृ्तभरण 
यवभागद्वारा 
प्रसासीत 
 
 
 
 

 
बङ्गलादेश 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षेत्रहरु 
धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.सरकारी 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 
 
 
 
 

धनजामती 
कमयचारी तथा 
सैधनकहरु 
 
 
 
 
 

अव्न्तम तलवको 
३२%- ८०% 
सम्म धनवतृ्तभरण 
र्दईने जसमा 
१० बर्षय सम्म 
कार्य गरेको 
कमयचारीलाई 
३२% सम्म र 

५७ बर्षय 
 
 
 
 
 
 
 

कोर्ष तथा लेिा 
धनर्न्त्रक 
कार्ायलर् द्वारा 
धनर्व्न्त्रत 
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२५ बर्षय कार्य 
गरेको 
कमयचारीलाई 
८०% 
धनवतृ्तभरण भत्ता 
। 

 
 

 
भटुान 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षेत्रहरु 
धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.रायिर् 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 
 
 
 
 
 
 

धनजामती 
कमयचारी तथा 
तोयकएको 
यवत्तीर् 
संस्थाको 
कमयचारी 
 
 
 
 
 

१० बर्षय वा १० 
बर्षय बढी काम गने 
कमयचारीलाई 
देहार्बमोव्जम 
धनवतृ्तभरण प्रदान 
गरीनेछ । 
 
धनवतृ्तभरण=जम्मा 
सेवा बर्षय*आव्िरी 
तलव रकम/५०  
 
तर, अव्न्तम 
तलवको ३० 
प्रतीशत भन्दा कम 
धनवतृ्तभरण भत्ता 
र्दइने छैन । 

५६ बर्षय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 114  
 

भारत 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षत्रहरु 
धनवतृ्तभरण 
पाउने पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.धनजामती 
कमयचारी 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
(सन ् २००४ 
भन्दा अगाडी 
धनरू्क्ती भएका 
कमयचारीको 
हकमा) 
 
२.नर्ा धनजामती 
कमयचारी 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
(सन ् २००४ 
भन्दा पछाडी 
धनरू्क्ती भएका 
कमयचारीको 
हकमा) 
 

संव्िर् धनजामती 
कमयचारी तथा 
प्रादेशीक 
धनजामती 
कमयचारी 
 
 
 
 
 
संव्िर् धनजामती 
कमयचारी तथा 
प्रादेशीक 
धनजामती 
कमयचारी 
 

औपचारीक 
धनर्म छैन । 
 
 
 
 
 
 
 
 
र्ोगदानमा 
आधारीत 
धनवतृ्तभरण 

६० बर्षय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६० बर्षय 
 

अथय मन्त्रालर् 
द्वारा धनर्व्न्त्रत 
 
 
 
 
 
 
 
PFRDA द्वारा 
धनव्न्त्रत 

 
माव्ल्दभ्स 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षेत्रहरु 
धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 
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१.धनजामती 
कमयचारी 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 

धनजामती 
कमयचारी  
 
 
 
 

-२० बर्षय काम 
गने कमयचारीलाई 
  अन्तीम 
तलवको ५० 
प्रतीशत ।    
-धनवतृ्तभरणको 
लाधग अवकाश 
धलन जरुरी 
नभएको । 
-औपचारीक 
धनर्म नभएको 
। 

उल्लेि 
नगरीएको 
 
 
 
 

मयहला माधमला 
र सामाव्जक 
सरुक्षा मन्त्रालर् 
द्वारा धनर्व्न्त्रत 
 

पायकस्तान 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षेत्रहरु 
धनवतृ्तभरण 
पाउने पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.सरकारी 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 
 
 
 
२.र्ोगदानमा 
आधारीत 
धनवतृ्तभरण 
र्ोजाना 

1986 भन्दा 
अगाडी धनर्कु्त 
भएका सर्कु्त 
सरकारी 
कमयचारीहरु । 
 
 
सन्  1986 
भन्दा पछाडी 
धनर्कु्त भएका 
सर्कु्त सरकारी 
कमयचारीहरु । 

अव्न्तम तलवको 
२.३२ 
प्रधतशतलाई 
सेवा गरेको 
जम्मा अवधधले 
गणुन गरी प्राप्त 
रकम । 
 
प्रत्रे्क एक बर्षय 
सेवा गरे वापत 
एक मयहनाको 
तलव । 

६० बर्षय 
 
 
 
 
 
 
६० बर्षय 
 
 

संव्िर् तथा 
प्रदेव्शक अथय 
मन्त्रालर् द्वारा 
धनर्व्न्त्रत 
 
 
 
संव्िर् तथा 
प्रदेव्शक अथय 
मन्त्रालर् द्वारा 
धनर्व्न्त्रत 
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श्रीलङ्का 
र्ोजना समावेश भएका 

क्षेत्रहरु 
धनवतृ्तभरण पाउने 
पद्दत्ती 

अवकाश उमेर सांगठधनक 
संरचना 

१.सावयजनीक 
सेवा धनवतृ्तभरण 
र्ोजना 
 

स्थार्ी सरकारी 
कमयचारी  
 
 
 
 

कमयचारीलाई  
सेवा अवधधको 
आधारमा अन्तीम 
तलवको प्रतीशत 
(धनवतृ्तभरण प्राप्त 
गनय सरकारी 
सेवाको 
धनवतृ्तभरण प्राप्त 
र्ोग्र् पदमा 
धनरन्तर रुपमा 
कव्म्तमा १२० 
मयहना  सेवा 
गरेको हनु ु पने 
।) 

५५ बर्षय 
 
 
 
 

धनवतृ्तभरण 
यवभाग 
 

 

५. धनजामधत कमयचारीलाई धनवतृ्तभरण व्र्वस्थापन गने काननुी संरचना 
क. धनवतृ्तभरण कोर्ष ऐन, २०७५ 

 सरकारी कमयचारीको लाधग र्ोगदानमूलक धनवतृ्तभरण प्रणाली लागू गनय तथा प्रचधलत 
कानून बमोव्जम सरकारी कोर्षबाट धनवतृ्तभरण पाउने गरी धनर्कु्त भएका कमयचारीले 
अवकाश पधछ पाउने धनवतृ्तभरण वा उपदान रकमलाई व्र्वव्स्थत गने सम्बन्धमा 
धनवतृ्तभरण कोर्षको स्थापना तथा सञ्चालन गने हेतलेु ऐनको दफा ५ मा एउटा कोर्षको 
व्र्वस्था गरर त्र्स कोर्षमा कमयचारीको माधसक तलबबाट कट्टा गररएको रकम, र्ो ऐन 
प्रारम्भ हनुअुव्ि दफा १६ बमोव्जमको सेवामा धनवतृ्तभरण पाउने गरी धनर्कु्त भएका 
कमयचारी तथा सामदुायर्क यवद्यालर्का व्शक्षकलाई धनवतृ्तभरण तथा उपदान उपलब्ध 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b7-%e0%a4%90%e0%a4%a8-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ab
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गराउने प्रर्ोजनको लाधग नेपाल सरकारले वायर्षयक रुपमा उपलब्ध गराएको 
रकम,र्ोगदानमूलक धनवतृ्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लाधग कोर्षलाई प्राप्त अन्र् 
रकम,कमयचारीलाई धनवतृ्तभरण लगार्तको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा 
र्दगो बनाउन नेपाल सरकारले समर् समर्मा कोर्षमा थप गरेको रकम समेत रहनेछ 
।कोर्षलाई प्राप्त भएको रकम सधमधतले तोकेको नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” 

वगयको वाव्णज्र् बैङ्कमा िाता िोली जम्मा गररनेछ। धनवतृ्तभरण वा उपदान उपलब्ध 
गराउन ुपने कमयचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्र्वस्था गने र्ो कोर्षको उदे्यश्र् हो 
। ऐनको दफा ९ अनसुार र्ो ऐन प्रारम्भ भएपधछ देहार्का सरकारी सेवामा स्थार्ी रुपमा 
धनर्कु्त हनेु कमयचारीलाई दफा १० बमोव्जम कोर्षमा र्ोगदान गने गरी र्ोगदानमूलक 
धनवतृ्तभरण प्रणालीमा समावेश गररनेछः- 

(क)   धनजामती सेवा,दफा १६ को उपदफा (१) को िण्ड (क) को प्रर्ोजनका लाधग 
“धनजामती सेवा” भन्नाले नेपाल स्वास््र् सेवा तथा व्र्वस्थायपका-संसद सेवा समेत सम्झन ु
पछय। 

(ि)   नेपाली सैधनक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल 
यवशेर्ष सेवा। 

ऐनको दफा १०अनसुार कार्ायलर्ले कमयचारीको माधसक तलबबाट छ प्रधतशतले हनु 
आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफय बाट शतप्रधतशत रकम थप गरी 
कोर्षमा जम्मा गनुय पनेछ।कुनै कमयचारी वेतलधब वा असाधारण धबदामा रहेको वा 
धनलम्बन भएकोमा त्र्स्तो यवदामा रहेको वा धनलम्बन भएको अवधधभर कोर्षमा रकम 
जम्मा गररने छैन । तर त्र्स्तो कमयचारीलाई लगाइएको अधभर्ोग प्रमाव्णत नभई धनलम्बन 
फुकुवा भएमा कार्ायलर्ले धनजले पाउने तलब बापतको रकमबाट कट्टा गरी धनलम्बनमा 
रहेको अवधधको एकमषु्ट रकम कोर्षमा जम्मा गनुय पनेछ । कोर्षले र्स दफा बमोव्जम 
कार्ायलर्बाट प्राप्त भएको रकम तोयकएको अवधधधभत्र कमयचारीको व्र्व्क्तगत िातामा 
धनर्धमत रुपले जम्मा गनुय पनेछ । ऐनको दफा ११ अनसुार प्रत्रे्क कमयचारीको लाधग 
कोर्षमा छुटै्ट व्र्व्क्तगत धनवतृ्तभरण िाता रहने छ । कमयचारीको माधसक तलबबाट कट्टा 
भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्र्ाज र कोर्षले 
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आजयन गरेको मनुाफाको तोयकए बमोव्जमको रकम कमयचारीको व्र्व्क्तगत िातामा जम्मा 
गनुय पनेछ । ऐनको दफा १२ अनसुार बीस वर्षय वा सोभन्दा बढी सेवा अवधध पूरा गरी 
सेवाबाट अलग भएका कमयचारीले कोर्षबाट माधसक रुपमा जम्मा सेवा वर्षय  
x आव्िरी तलबको  गणुन गदाय हनु आउने रकमलाइ ५० ले भाग गदाय हनेु रकम 
आजीवन धनवतृ्तभरण पाउनेछ । नेपाल सरकारले कोर्षबाट धनवतृ्तभरण पाउने कमयचारीको 
धनवतृ्तभरण रकममा प्रत्रे्क तीन वर्षय पगुेपधछको अको मयहनादेव्ि िाइपाई आएको 
धनवतृ्तभरण रकमको १० प्रधतशतले हनु आउने रकम थप गरी  भकु्तानी गनेछ। 

पाररवाररक धनवतृ्तभरण र्दइनेः  
बीस वर्षय सेवा अवधध पूरा गरेको कुनै कमयचारीको दफा १२ बमोव्जम धनवतृ्तभरण धलन ु
अगावै वा धनवतृ्तभरण धलएपधछ मतृ्र् ुभएमा धनजको सगोलको पधत वा पत्नीलाई कमयचारीले 
पाउने धनवतृ्तभरण रकमको पचास प्रधतशत रकम पाररवाररक धनवतृ्तभरणको रुपमा 
र्दइनेछ। मतृ्र् ुभएको कमयचारीको सगोलको पधत वा पत्नी नभएमा, पाररवाररक धनवतृ्तभरण 
धलन थालेपधछ त्र्स्तो पधत वा पत्नीको मतृ्र् ुभएमा वा त्र्स्तो पधत वा पत्नीले अको यववाह 
गरेमा मतृ्र् ु भएको कमयचारीको नाबाधलग सन्तान अठार वर्षय उमेर नपगुेसम्म त्र्स्तो 
पाररवाररक धनवतृ्तभरण पाउनेछ ।  

कुनै कमयचारीको एकभन्दा बढी नाबाधलग सन्तानले पाररवाररक धनवतृ्तभरण पाउने 
अवस्थामा त्र्स्तो धनवतृ्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइनेछ । 

 कुनै कमयचारी बीस वर्षय सेवा अवधध पूरा नहुँदै जनुसकैु कारणवश सेवामा नरहेमा धनजको 
व्र्व्क्तगत िातामा जम्मा भएको रकम, ब्र्ाज र मनुाफा समेत धनजले एकमषु्ट रुपमा 
पाउनेछ । 

 कुनै कमयचारीको बीस वर्षय सेवा अवधध पूरा नहुँदै मतृ्र् ुभएमा धनजको व्र्व्क्तगत िातामा 
जम्मा भएको रकम, सोको ब्र्ाज तथा मनुाफा समेत धनजले इच्छाएको व्र्व्क्तले एकमषु्ट 
रुपमा पाउनेछ । 

 मतृ्र् ु भएको कमयचारीले कसैलाई नइच्छाएको वा इच्छाएको व्र्व्क्तको समेत मतृ्र् ु
भईसकेको अवस्थामा त्र्स्तो कमयचारीलाई हेरचाह गरेको धनजको हकवाला वा त्र्स्तो 
हकवाला पधन नभए प्रचधलत कानून बमोव्जमको हकवालाले त्र्स्तो रकम पाउनेछ। 
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ि. धनजामती कमयचारी कल्र्ाणकारी कोर्ष धनर्मावली, २०७२119 

धनजामती कमयचारी कल्र्ाणकारी कोर्षमा पूवय कमयचारीको पेन्सनको ०.३ (सनु्र् दशमलव 
धतन) प्रधतशत कट्टा गरीएको रकम पधन रहन्छ जनु रकम सोयह ऐनको दफा ७ अनसुार 
कोर्षबाट बेहोररने िचयहरु अवकाश प्राप्त व्र्व्क्त वा धनजको पररवारका सदस्र्हरुलाई कडा 
रोग लाधग उपचार गराउँदा, दिुयटनामा परी अङ्गभङ्ग हुँदा, िरबासको क्षधत हुँदा,काज 
यकररर्ा िचय वापत सहर्ोग गने देव्िन्छ । 
 

६.  धनजामधत सेवामा धनवतृ्तभरण पाउने सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्थाहरु 

 धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ लगार्त अन्र् यवशेर्ष ऐन तथा धनर्मावली हरुले संगर्ठत 
सरकारी क्षेत्रमा धनवतृभरणको काननुी व्र्वस्था का बारेमा उल्लेि गरीएको छ । गैर 
सरकारी तथा अधय सरकारी क्षेत्रहरुमा पधन धनवतृ्तभरणको व्र्वस्था गरीएको भएता पधन 
र्स कार्यपत्रमा ती क्षेत्रहरुका बारेमा चचाय नगरी केवल सरकारी क्षेत्र संग सम्बन्धीत 
काननुी व्र्वस्थाको मात्र चचाय गरीएको छ । जसलाइ धनवतृ्तभरण कोर्ष ऐन, २०७५, 
धनजामती कमयचारी कल्र्ाणकारी कोर्ष धनर्मावली, २०७२ आदी काननुी व्र्वस्थाहरुबाट 
व्र्वव्स्थत गरीएको छ ।  जसलाइ धनम्नानसुार उल्लेि गरीएको छ  : 

 

१. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 

(क) र्स ऐन अनसुार धनम्नानसुार धनजामती कमयचारीहरुलाई धनवतृ्तभरण उपलव्ध 
हनेुछ120 : 

धनजामती कमयचारी जसले बीस बर्षय वा सो भन्दा बढी समर्सम्म सरकारी सेवा गदयछ 
।धनवतृ्तभरण माधसक रुपमा प्राप्त हनेुछ ।मयहला कमयचारी उमेरका कारण अधनवार्य 
अवकाश हदुा धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने बढीमा २ बर्षयसम्म सेवा 
अवधध थप गरी धनवतृ्तभरण प्रदान गरीनेछ ।धनवतृ्तभरणको रकम धनवतृ्त कमयचारीको 
समान पदका कमयचारीको तलवको सरुु अङ्कको आधा भन्दा कम र तलवको सरुु स्केल 
भन्दा बढी हदैुन ।५८ बर्षयको उमेरमा स्वतः अवकाश पाएका व्र्क्ती (दफा ३३) 
                                                           
119 धनजामती कमयचारी कल्र्ाणकारी कोर्ष, धनर्मावली, २०७२, दफा ३ (ि) 

120 धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ को दफा ३७ 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%95
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b7-%e0%a4%90%e0%a4%a8-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%ab
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%95
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२०४९ साल काधतयक २१ गते भन्दा अव्िदेिी धनजामती सेवामा बहाल भै ५८ बर्षय 
उमेर परुा भएपछी ६० बर्षय परुा हनु जधत अवधध वाँकी छ सो अवधध थप भई सेवा 
धनवतृ्त व्र्व्क्त l१५ बर्षय सेवा अवधध पगुेको कुनै धनजामती कमयचारीको मतृ्र् ु भएमा 
धनजको सेवा अवधधमा बढीमा पाँच बर्षय अवधध थप हदुा पररवारले धनवतृ्तभरण रोजेको 
अवस्थाका व्र्व्क्त ।अव्ि गरेको सेवा वापत धनवतृ्तभरण पाईसकेको व्र्व्क्तले पधछ पनुः 
धनजामती पदमा धनर्कु्त भएमा धनजले पधछ गरेको सेवा अवधधमा अव्ि गरेको सेवा अवधध 
जोडी धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त ।मयहला यवकास कार्यक्रमको स्थार्ी पदमा कार्यरत 
कव्म्तमा ५ बर्षय अस्थार्ी सेवा गरी लोकसेवा उतीणय भई स्थार्ी धनर्कु्ती पाएको धनजामती 
कमयचारीले धमधत ०७०।१२।१२ पश्चात साठी र्दन धभत्र परुानो सेवा अवधध जोडाउन 
धनवेदन र्दई धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त।कमयचारीले धनवतृ्तभरण कधत पाउने भन्ने यहसाव 
गनयको लाधग ऐनको दफा ३७ ले जम्मा नोकरी गरेको बर्षयलाई आव्िरी तलव रकम गणुा 
गरेर आएको अंकलाई ५० अंकले भाग गदाय हनु आउने रकम नै धनवतृ्तभरणको रकम हो 
। 
(ि) धनवतृ्तभरणमा वधृ्दी कसरी हनु्छ ? 
      धनवतृ्तभरणमा वधृ्दी हनु बहालवाला कमयचारीको तलबमा वधृ्दी हनु ु पदयछ । 
बहालवाला कमयचारीको तलवको सरुु अङ्कमा जधत वधृ्दी भएको छ त्र्सको दईुधतहाई 
रकम समान पदका धनवतृ्त धनजामती कमयचारीहरुको धनवतृ्तभरण रकममा पधन थप गरीनेछ 
।121 र्ो वधृ्दी पारीवारीक धनवतृ्तभरण पाईरहेका व्र्व्क्तले िाईपाई आएको पारीवाररक 
धनवतृ्तभरणमा पधन थप गरीनेछ ।122 
तर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको धमती भन्दा पछी धनर्वु्क्त 
हनेु अथायत र्ोगदानमा आधारीत भई िडा गरीएको धनवतृ्तभरण कोर्षबाट धनवतृ्तभरण पाउने 
धनजामधत कमयचारीको हकमा र्ो ववृ्ध्द हनेु छैन ।123 
(ग) पारीवाररक धनवतृ्तभरण कसरी पाईन्छ ? 

                                                           
121धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ (दफा ३८) 

122धनजामधत सेवा ऐन,२०४९  (दफा ३९ (क)) 

123 धनजामधत सेवा ऐन,२०४९  (दफा ३९ (ि)) 
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कुनै धनजामती कमयचारीको धनवतृ्तभरण पाउन थालेको सात बर्षय नपगु्दै मतृ्र् ुभएमा धनजको 
परीवारलाई वा धनजको नाबालक वा भाई वा अयववाहीता र्ददी बयहनीलाई धनवतृ्तभरण प्राप्त 
हनेुछ । तर र्ो धनवतृ्तभरण सात बर्षय भन्दा बढी प्रप्त हनेु छैन । धनवतृ्तभरण पाउन 
थालेको सात बर्षय नपगु्दैमा मतृ्र् ु भएको धनजामती कमयचारीको परीवारलाई सात वर्षय 
पगुपेछी धनवतृ्तभरण प्राप्त हनेु छैन तर धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त नावालक रहेछ भने धनज 
बाधलग नभएसम्म त्र्स्तो धनवतृ्तभरण पाउनेछ । ७ बर्षयपधछ धनजामती कमयचारीको यवधरु 
पधत वा पत्नीले कमयचारीको मतृ्र् ु भएको धमधतदेिी जीवनभर आधा रकम धनवतृ्तभरण 
पाउनेछ । र्र्द त्र्स्तो यवधरु पधत वा पत्नीले अको यववाह गरेमा धनजले त्र्स्तो 
धनवतृ्तभरणको सयुवधा पाउने छैन तर त्र्स्तो धनजामती कमयचारीको नावालीक सन्तानले 
वाधलग नभएसम्म त्र्स्तो धनवतृ्तभरणको रकम तोयकए बमोव्जम पाउनेछ । धनजामती 
कमयचारीले धनजामती सेवा ऐन अन्तगयत पाउने कुनै रकम धलन नपाउदै धनजको मतृ्र् ु
भएको िण्डमा धनजको परीवारको सदस्र्हरुमध्रे् धनजको धनवतृ्तभरण पाउने ठहरीएको 
व्र्व्क्तले  उक्त रकम पधन धलन पाउनेछ । मतृ धनजामती कमयचारीले धनवतृ्तभरण पाउन 
आफ्नै परीवारको सदस्र् मध्रे्मा वा आफ्नो नावालक  भाई वा अयववायहत र्दर्द बयहनी 
कसैलाई ईच्या  एको रहेछ भने सो व्र्व्क्तलाई र कसैले पधन पाउन नसक्ने अवस्था 
भएमा वा कसैलाई ईच्याईएको रहेनछ भने नेपाल सरकारले सो कमयचारीको पररवारका 
सदस्र् मध्रे् ठहर्ायएको व्र्व्क्तलाई र्दईनेछ । 
(ि) बेपत्ता भएको धनजामती कमयचारीको धनवतृ्तभरण के कसरी र कसलाई र्दईन्छ । 
तोयकएको अवधधसम्म धनजामती सेवामा काम गरेको कुनै कमयचारी हराई बेपत्ता भएमा 
मरे बाचेको पत्ता नलागेमा धनजकव परीवारलाई धनवतृ्तभरण र्दईनेछ । तर धनवतृ्तभरण 
धलन पाउने  व्र्व्क्त धनवतृ्तभरण धलन नपाउदै बेपत्ता भएमा सात बर्षयसम्म र धनवतृ्तभरण 
पाउन थालेपधछ बेपत्ता भएमा सात बर्षय पगु्न बाँयक अवधधसम्म धनजको परीवारलाई 
धनवतृ्तभरणको परैु रकम र सो अवधधपधछ पधत वा पत्नीलाई आजीवन धनवतृ्तभरणको आधा 
रकम र्दइनेछ । 
बेपत्ता भएको व्र्व्क्त पधछ फेला परी धनवतृ्तभरण पाउन दावी गरेमा दावी पधछको रकम 
धनजले नै पाउने तर भकु्तानी र्दईसकेकोमा भने दावी गनय पाउने छैन । 
(ङ) धनवतृ्तभरण सम्वन्धी यवशेर्ष व्र्वस्थाः- 
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राजपत्रमा सचुना धनकाले पधछ धनर्कु्ती हनेु धनजामती कमयचारीलाई धनवतृ्तभरण र्दने 
प्रर्ोजनका लाधग नेपाल सरकारद्वारा िडा गररने कोर्षमा कमयचारीको तलवबाट दश 
प्रधतशत रकम कट्टा गरर सो रकममा नेपाल सरकारले माधसक तलवको दश प्रधतशत 
बराबरको रकम थप गरी हनु आउने रकम सो कोर्षमा जम्मा गरीर्दने काननुी व्र्वस्था 
छ । 
भयवस्र्मा सरकारी सेवाका धनधमत्त अर्ोग्र् ठहरीने गरर सेवाबाट बिायस्त भएका धनजामती 
कमयचारीले उक्त कोर्षमा नीजको तलवबाट कट्टी गरीएको कूल रकम र सो वित 
पाकेको ब्र्ाज तथा मनुाफा समेत एकमसु्ट धलन पाउनेछ । (दफा ३९ ि) 
(च) पाररवाररक धनवतृ्तभरण सम्बव्न्धत यवशेर्ष व्र्वस्था 
नेपाल सरकारले िटाएको कार्य सम्पादन गने धसलधसलामा द्वन्दको कारणले कुनै 
धनजामती कमयचारीको मतृ्र् ुभएमा त्र्स्तो कमयचारीको पदावधध धबस बर्षय भन्दा कमरहेछ 
भने बाँयक अवधध थप गरी धनजको पधत वा पत्नीलाई आव्जवन ऐन बमोव्जमको धनवतृ्तभरण 
र्दईन्छ । र्सरी धनवतृ्तभरण प्राप्त गने व्र्व्क्तले पाररवारीक धनवतृ्तभरण पाउने छैन र 
धनवतृ्तभरण प्रप्त गने व्र्क्तीले अको यववाह गरेममा धनजले त्र्स्तो धनवतृ्तभरण पाउने छैन 
। र्स्तो धनवतृ्तभरणको रकम वाहालवाला धनजामती कमयचारीको तलव वदृ्धी हुँदा 
तलवकोसरुु अंकमा भएको वदृ्धीको दईु धतहाई रकम थप गरीने छ । धनवतृ्तभरण 
पाईरहेको व्र्व्क्तको मतृ्र् ु भएमा वा धनजले अको यववाह गरेमा मतृक कमयचारीको 
नावालक छोराछोरी भए त्र्स्त छोरा छोरी वाधलग नभएसम्म धनवतृ्तभरण पाउने छन ।  
(छ) धनवतृ्तभरण सम्वव्न्ध सेवा शतयको सयवधा 
कुनै पधन धनजामतीकमयचारीलाई धनजको धनर्कु्ती हदुा तत्काल लाग ुरहेको धनवतृ्तभरण र 
अन्र् सयुवधा सम्बव्न्ध सेवाका शतयहरुमा धनजको व्स्वकृती बेगर धनजलाई प्रधतकुल असर 
पने गरी परीवतयन गरीने छैन । पधछ हनेु संसोधनले त्र्स्तो संसोधन हनु ुअगावे वहाल 
रहेको कुनै धनजामती कमयचारीको उपर्ुयक्त सेवाका शतयहरुमा कुनै प्रकारले प्रधतकुल असर 
पने भएमा त्र्स्तो संसोधधत व्र्वस्था वमोव्जम गनय मन्जरु गरेको धलव्ित व्स्वकृत नभई 
त्र्स्तो व्र्वस्था धनजको हकमा लागू हनेु छैन । 
(ज) धनवतृ्तभरण सयुवधा नपाउने अवस्था  
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धनजामती कमयचारीले ऐनको दफा ६१ (२) बमोव्जम भयवस्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् हनेु अवस्थाहरु अथायत नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट 
कसरुदार ठहरीएमा। भ्रष्टचार ठहररएमा । स्थायर् आवासीर् अनमुती धलएमा वा सो को 
लाधग आवेदन र्दएमा धनजामती सेवामा धनर्कु्त हनेु वा वाहाल रहने उद्देस्र्ले नागरीकता 
उमेर वा र्ोग्र्ता ढाँटेको प्रमाणीत भएमा धनजले ऐनको दफा ७१ (ि) अनसुार सञ्चर् 
कोर्ष र यवमा बाहेक  अन्र् कुनै सयुवधा नपाउने भन्ने कानूनी व्र्वस्था गरीएको हनुाले 
धनवतृतभरणको सयुवधा पधन नपाउने भन्ने बवु्झन्छ । 
(झ) धनवतृ्तभरण प्राप्त कमयचारीले पाउने चाडपवय िचय तथा अन्र् सयुवधा  

 अवकास प्राप्त कमयचारीलाई धनजले पाउने एक मयहनाको धनवतृ्तभरण बराबरको 
रकम चाडपवय िचयको रुपमा पाउने । (दफा ३२ (२)) 

 धनजामती कमयचारीले पाउने उपचार िचय अशक्त ववृ्त्त अङ्गभङग भएवापत पाउने 
सयुवधा असाधारण पारीवारीक धनवतृ्तभरण तथा उपदान शैक्षीक भत्ता सन्तधत ववृ्त्त 
व्शश ुस्र्हार भत्ता वा अन्र् सयुवधा सम्वन्धी व्र्वस्था तोयकए बमोव्जम हनेुछ । 
दफा ३२ (३) मा भधनएकोमा धनर्मावलीमा कुनै धनजामती कमयचारी सरकारी 
कामको धसलधसलामा दिुयटनामा परी अङगभङ्ग भएको वा चोटपटक लागेको 
कारणले शारीरीक वा मानधसक रुपमा अशक्त भएमा बाचनु्जेलसम्म धनवतृ्तभरण 
सयहत अशक्त भत्ता पाउने । धनर्म ९६ (१) अशक्त भएको धनजामती 
कमयचारीको सेवा अवधध धनवतृ्तभरण पाउने अवस्थामा पगुेको नभए ऐन बमोव्जम 
धनवतृ्तभरण पाउने वर्षय परु्ायउन नपगु प्रत्रे्क परुा वा चानचनु वर्षयको धनधमत्त 
दामासाहीबाट रकम कट्टी गरी बाँयक हनु आउने रकम धनवतृ्तभरण वापत पाउनेछ 
। दफा ९६(२) अशक्त धनवतृ्तभरणको अधतररक्त थप पाउने माधसक अशक्त 
भत्ताको रकम धनजलै िईपाई आएको तलवको २० प्रधतशत बराबर हनेुछ । 
धनर्म ९६(५) । 

२. धनजामधत सेवा ऐन २०४९ बाहेक अन्र् यवशेर्ष ऐनहरु तथा धनर्मावलीहरुमा 
धनवतृ्तभरण पाउने सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्थाहरु : 

 धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ बाहेक प्रधान न्र्ार्ाधीस तथा सवोच्च अदालतका न्र्ार्धीसको 
पाररश्रधमक सयुवधा र सेवाका अन्र् शतय सम्बव्न्ध ऐन, २०७४ को दफा १५ र 
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१६,संवैधाधनक धनकार्मा पदाधधकारीहरुको पररश्रधमक सेवाको शतय र सयुवधा सम्बव्न्ध 
ऐन, २०५६ को दफा १८ र १९, उच्च तथा  व्जल्ला अदालतका न्र्ार्ाधधशहरुको 
पररश्रधमक सयुवधा र सेवाका अन्र् शतय सयुवधा ऐन,२०७४ को दफा १४ र 
१५,महान्र्ार्ाधधवक्ताको पाररश्रधमक, सेवाको शतय र सयुवधा सम्बव्न्ध ऐन, २०५२ को दफा 
१७ र १८,संव्िर् संसदका महा सव्चव, प्रधतधनधध शभाका सव्चव तथा रािर् सभाका 
सव्चवको पाररश्रधमक, सेवाको शतय र सयुवधा सम्बव्न्ध ऐन, २०७५ को दफा १५ 
र१६,संिीर् संसद सव्चवालर् सम्बव्न्ध ऐन, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६ र ७९ 
का धनवबृत्तभरण सम्बन्धी  काननुी व्र्वस्थाहरुको धनम्न व्शर्षयकहरुमा आधारीत भइ चचाय 
गरीएको छ । 

क. धनवतृ्तभरण प्राप्त हनेु सेवा अवधधः 

धनजामी सेवामा प्रवेश २० बर्षय सेवा अवधध पश्चात धनवतृ्तभरण पाउने भएता पधन 
संवैधाधनक अंगमा र सरुक्षा फौज तफय को सेवामा धनवतृ्तभरण पाउने बारेका 
व्र्वस्था देव्िन्छ । प्रधान न्र्ार्ाधधस तथा न्र्ार्ाधधसहरुले सवोच्च अदालतमा 
कम्तीमा ५ बर्षय सेवापरुा गरेपधछ संवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीहरुले १० बर्षय 
सेवा परुा गरेपधछ उच्च अदालका न्र्ार्ाधधसले १२ बर्षय सेवा गरेपधछ, 
महान्र्ार्ाधधवक्ताको पदमा १० बर्षय सेवा अवधध परुा भएमा आंव्शक र २० बर्षय 
)न्र्ार् सरकारी सेवा जोड्दा (पनेुपधछ धनवतृ्तभरण पाईन्छ । सरुक्षा फौज तफय  
सैधनक सेवा तफय  ०६० साल बैशाि २८ पयहले सेवामा प्रवेश गरेको १६ बर्षयमा 
फलोअसय र सो भन्दा माथी हदुा सम्म, १७ बर्षयमा जमदार देव्ि प्रमिु सवेुदार 
सम्मको सेवा पश्चात धनवतृ्तभरण पाईन््र्ो त्र्स्तै शसस्त्र प्रहरीमा ०६०।१२।२६ 
अगावै धनर्कु्तको हकमा शसस्त्र प्रहरी जवान देव्ि शसस्त्र प्रहरी बरीष्ठ हवल्दार 
सम्म १६ बर्षयमा शसस्त्र प्रहरी सहार्क धनररक्षकदेव्ि शसस्त्र प्रहरी बररष्ठ नार्ब 
धनररक्षकसम्मको १८ बर्षयमा धनवतृ्तभरण पाईन््र्ो । नेपाल प्रहरीमा पधन 
०६०।१२।२६ अगावै धनर्कु्त प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानको १६ बर्षयमा र 
प्र .ना .नी .र प्र .स .नी .को हकमा १८ बर्षयमा धनवतृ्तभरण पाउने व्र्वस्था धथर्ो 
। 
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ि .धनवतृ्तभरण वापत पाउने रकम सयुवधा 

सामान्र्तर्ा धनजामती सेवामा धनवतृ्तभरण र्दँदा कुल नोकरी अवधधलाई आव्िरी 
तलव रकमले गणुन गरीदा आएको अंकलाई ५० ले भाग गदाय हनु आउने रकम 
र्दईन्छ । कधतपर् सेवामा दजाय र तह अनसुार फरक फरक यहसाब पाईन्छ । 
प्रधान न्र्ार्ाधधश तथा सवोच्चको न्र्ार्ाधधश भई ५ देव्ि ७ बर्षय सेवा गरेकोमा 
माधसक पारीश्रधमकको ५० प्रधतशत र ७ बर्षयभन्दा बढी गरेकोमा माधसक 
पाररश्रधमकको ६६ प्रधतशत का साथै माधसक २ प्रधतशत थयपनेछ र बढीमा ८० 
प्रधतशत सम्म पाउने व्र्वस्था छ । सैवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीहरुलाई 
माधसक माधसक पारीश्रधमकको ६६ प्रधतशत सम्म धनवतृ्तभरणपाउने व्र्वस्था छ । 
उच्च तथा व्जल्ला अदालतका न्र्ार्ाधधशले माधसक पाररश्रधमकको ५० प्रधतशत 
धनवतृ्तभरण पाउने र १२ बर्षय भन्दा बढी सेवा गरेकोमा प्रत्र्क थप बर्षयकोलागी 
माधसक पाररश्रधमकको ०.५ प्रधतशत थप रकम पाउनेछ । प्रहरी धनर्मावली 
अनसुार प्र.ना.नी .सो भन्दा मनुीको पदकालाधग धनवतृ्तभरण यहसाब गदाय नोकरी 
बर्षयलाई आव्िरी तलवले गणुन गरी आएको अंक्कलाई ४० ले भाग गदाय हनु 
आउने अंक्कलाई धनवतृ्तभरणको रुपमा र्दईन्छ त्र्स्तै सयुवधा रायिर् सतकय ताका 
राजपत्र अंयकत र शसस्त्र प्रहरीका राजपत्र अंयकत र शे्रणी यवयहन कमयचारीहरुको 
हकमा समेत सोयह ढङंगले यहसाव गरी र्दईन्छ ।संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्बव्न्ध 
ऐनले धनवतृ्तभरणको रकम समान पदको वहालवाला कमयचारीको तलवको सरुु 
अङ्कको आधा रकम भन्दा कम र उक्त पदको सरुु अङ्क भन्दा बढी हनेु छैन । 
सोयह व्र्वस्था रायिर् सतकय ताका प्रहरी, शक्षक, सैधनक र शसस्त्र प्रहरीका हकमा 
समेत समान व्वस्था छ । 
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ग .धनववृ्त्तभरणमा बयृद्ध के कसरी हनु्छ ? 

 धनजामती सेवामा प्रार्शःवहालवाला कमयचारीको तलवमा जे जधत बयृद्ध हनु्छ 
सो बयृद्धको दईु धतहाई)२÷३ (रकम धनववृ्त्तभरण पाउने कमयचारीकाहकमा समेत 
बयृद्ध हनु्छ । तर कधतपर्धबशेर्ष ऐनले फरक फरक बयृद्धका व्र्वस्थाहरु गरेका 
छन ्। सवोच्च अदालतका प्रधानन्र्ार्ाधीश तथा न्र्ार्ाधीशको हकमा दईुधतहाई 
जस्तै हो तर त्र्सरी नभनी ६६ %बढ्ने तर वहालबाला न्र्ार्ाधीशको सरुु तलव 
रकमको आधाभन्दाधनवतृ्त कमयचारीको धनववृ्त्तभरण रकमकमहनेु रहेछ भने आधा 
हनेु गरर बयृद्ध गनयपछय भधनएको छ । त्र्स्तै धनववृ्त्तभरणमा हनेु बयृद्ध उच्च तथा 
व्जल्ला अदालतका न्र्ार्ाधीशको हकमा समेत उल्लेि छ । दईु धतहाई 
धनववृ्त्तभरण बयृद्ध हुँदा पररवारीक धनववृ्त्तभरणमा समेत हनेु गरर महान्र्ार्ाधधवक्ता, 
संिीर् संसद्कामहासव्चव, संिीर् संसद् सव्चवालर्काकमयचारी,धनजामतीकमयचारी, 
रायिर् सतयकता, प्रहरी, व्शक्षकको हकमा समेत हनेुछ । सैधनक सेवामा ६० बर्षय 
उमेर परुा भएपधछ ५ %देव्ि ३० %रकम, ७५ बर्षय परुा भएपधछ पनुः १० %र 
८५ बर्षय परुा भएपधछ पनुः १०%थप गरी धनववृ्त्तभरण र्दने व्र्वस्था छ । र्ो थप 
सयुवधा पाररवाररक धनवतृ्तभरणका हकमा समेत थयपनेछ । प्रहरी धनर्मावलीले 
शसस्त्र मठुभेड जस्ता कार्य गदाय अशक्तभएकाकमयचारीको हकमावहालवालाप्रहरी 
कमयचारीको तलव बयृद्ध रकम बरावर नै रकमधनवतृ्तभरणमा बयृद्ध हनेुछ ।  

ि .पाररवाररक धनवतृ्तभरण कसरी प्राप्त हनु्छ ? 

धनजामती सेवामा सबैमा पाररवाररक धनवतृ्तभरणको व्र्वस्था पाईन्छ । तर सेवा 
यवशेर्षज्ञका आधारमा पाररवाररक धनवतृ्तभरण पाउने सयुवधा र अवास्था पथृक पधन 
छ । सवोच्चका प्रधान न्र्ार्ाधधशहरुको पाररवाररक धनवतृ्तभरण धनजद्धारा 
ईच्याईएको व्र्व्क्त वा नव्जकको हकदारले पाउने, न्र्ार्ाधधश पदमा छदै मतृ्र् ु
भएमा ७ बर्षयसम्म परुा तलवसयहतको धनवतृ्तभरण र धनवतृ्तभरण पाउन थालेको ७ 
बर्षय धभत्र मतृ्र् ुभएमा ७ बर्षय नपगुेसम्म पाउने र त्र्सपधछ न्र्ार्ाधधशको यवधवा 
पत्नी वा यवधरु पधतले आफ्नो व्जवनभरु आधा रकम पाउने भन्ने व्र्वस्था छ र 
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नईच्याईएको अवस्थामा नव्जकको हकदारले पाउने उल्लेि छ । त्र्स्तै 
व्र्वस्था उच्च तथा व्जल्ला न्र्ार्ाधधशहरुको, संवैधाधनक धनकर्का पदाधधकारी, 
महान्र्ाधधवक्ताको,संव्िर् संसदका महासव्चवको र व्शक्षकको हकमा पधन छ । 

संिीर् संसद सव्चवालर्का कमयचारीहरुको सेवामा हदै वा धनवतृ्तभरण पाउन 
थालेको ७ बर्षय नपगु्दै मतृ्र् ुभएमा धनजको पररवारलाई वा धनजको नावालक भाई 
वा अवायहता र्ददी बयहधनलाई ७ बर्षय नपगुेसम्म परुा तलव बराबरको धनवतृ्तभरण 
प्राप्त हनेुछ । त्र्सपधछ ईच्याईएको व्र्व्क्तले पारीवारीक  धनवतृ्तभरण पाउने र 
धनजको पधन मतृ्र् ुभएको अवस्थामा नव्जकको हकवालाले पाररवाररक धनवतृ्तभरण 
पाउनेछन । धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त नावालक रहेछ भने धनज बाधलग नभएसम्म 
त्र्स्तो धनवतृ्भरण पाउनेछ । धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त नावालक रहेछ भने धनज 
वाधलग नभएसम्म त्र्स्तो धनवतृ्तभरण पाउनेछ । धनवतृ्तभरण पाउने व्र्व्क्त धनजको 
बाब/ुआमा रहेकोमा धनजहरुको मतृ्र् ु पधछ नावालकले वाधलग नभएसम्म 
नवतृ्तभरणको रकम पाउनेछ। सोयह व्र्वस्था प्रहरी कमयचारी र रायिर् सतकय ताका 
प्रहरी कमयचारी, सैधनक, शसस्त्र प्रहरीमा पधन छ र प्रहरीका हकमा धनवतृ्तभरण 
पाउने व्र्व्क्त नावालक रहेछ भने धनज १८ बर्षयको उमेर नभएसम्म धनवतृ्तभरण 
पाउनेछ भधन उमेर प्रष्ट गररर्दएको छ । 

संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्बव्न्ध ऐनले कमायचारीले पाररवाररक धनवतृ्तभरण पाउने 
व्र्व्क्त ईच्याईएको रहेनछ भने सो कमयचारीको पररवारको सदस्र् मध्रे् सधमधतले 
उव्चत ठहर्ायएको व्र्व्क्तलाई र्दने भनेको छ । त्र्स्तै प्रहरी धनर्मावलीले र 
रायिर् सतकय ता प्रहरी धनर्मावाली, सैधनक धनर्मावली, शसस्त्र प्रहरी धनर्मावलीले 
र्स्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले उव्चत ठहर्ायएकालाई र्दईनेछ भनेको छ । 
प्रहरी धनर्मावली अनसुार पाररवाररक धनवतृ्तभरण मतृक कमयचाको पधत वा वत्नी, 
बाब,ु आमा भए आव्जवन र छोरा वा यववाह नगरेकी छोरी भए २१ बर्षय उमेर 
परुा नगरेसम्म वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको जनु अगाडी हनु्छ सो धमतीसम्म 
पाउनेछ भन्न ेउल्लेि छ, सोही व्र्वस्था रायिर् सतकय ता प्रहरी र शसस्त्र पहरीको 
हकमा समेत उल्लेि छ । 
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ङ. धनववृ्त्तभरण पाउने नोकरी अवधधजोड्ने ब्र्वस्था के छ ? 

 नोकरी अवधधजोड्ने धबर्षर्मा फरक फरक कानूनीव्र्वस्था पाईन्छ । 
सबोच्च अदालतका प्रधानन्र्ार्ाधीश तथा न्र्ार्ाधीशको तथा सबोच्चअदालतको 
अल वा तल्लो अदालतमा काम गरेको र नेपाल सरकारको काम गरेको कुल 
अवधध जोधडनेछ । उपदान धलएकाले न्र्ार्ाधीशधनर्वु्क्त भएपधछ १ बर्षय धभत्र 
रकमयफताय गरेकामा नोकरी अवधध जोधडनेछ भधनएको छ । संवौधाधनक धनकार्का 
पदाधधकारीको हकमापधन संवौधाधनक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमावा सो दवैु 
पदमाकाम गरेको कुलअवधधजोधड गणना गररने, महान्र्ार्ाधधवक्ताको हकमा 
महान्र्ार्ाधधवक्ता हनुपूुवय संवैधाधनक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा काम गरेको 
कुल अवधधको आधा अवधध जोधडने उल्लेि छ । संिीर् ससद्का महासव्चव वा 
सव्चवले परुानो सरकारी सेवा वापत धनववृ्त्तभरण पाईरहेको रहेछ भने त्र्ो समेत 
जोड्दा २० बर्षय पगुे धनववृ्त्तभरण पाउने उल्लेि छ । संिीर् संसद् सव्चवालर्का 
कमयचारीको हकमा कुनै सरकारी पदमा सेवा वापत धनववृ्त्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्त 
संिीर् ससद् सेवाको कुनै पदमा धनर्वु्क्त भएमा पयहलो अवधध जोधडने उल्लेि छ 
। प्रहरी र सैधनकको हकमाकुनै पदमा स्थार्ी धनर्वु्क्त भई नोकरी गरेको जम्मा 
अवधध  ) धबचमा टुटेको भए टुटेको अवधध कटाई (लाई गणना गररनेछ । 
धनलव्म्बत प्रहरी कमयचारी अदालतको फैसलाबाट पनुःबहाली भएमा धनलम्बनमा 
रहेको अवधधलाई समेत गणना गररनेछ । व्शक्षककाहकमा २०२८ साल 
अव्िदेव्ि कार्यरत अवधध,स्थार्ी सरकारी व्शक्षक भएकोमा धबचमा नोकरी अवधध 
टुट्न गएपधनकाम गरेको अवधध, २०२८ पधछ अयवधछन्न नोकरी गरेको अवधध र 
एक पटक धनववृ्त्तभरण पाई अवकाश भएकोमा पनुःव्शक्षक पदमा धनर्वु्क्त भएमा 
धनजले चाहेमा पयहलै धलएको उपदान यफताय गरेमा नोकरी अवधध जोधडनेछ ।   

संिीर् संसद्का सव्चवालर्का कमयचारीको कार्य सम्पादनको धसलधसलामा द्वन्दमा 
परर मतृ्र् ुभएमा त्र्स्तो कमयचारीको पदावधध २० बर्षय भन्दा कम रहेछ भने बाँकी 
अवधध थप गरी धनजको पधत वा पत्नीलाई आव्जवन धनववृ्त्तभरण र्दईनेछ । प्रहरी 
कमयचारी पधन सेवागने क्रममा अशक्त भएमावा मतृ्र् ु भएमा धनववृ्त्तभरण पाउन 
नपगु उमेर जोधड धनववृ्त्तभरण र्दईनेछ । र्यह व्र्वस्था सतयकता प्रहरी, नेपाल 
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स्वास््र् सेवाका कमयचारी सैधनक र शसस्त्र प्रहरीका हकमा लाग ुभई सेवा अवधध 
जोधडने व्र्वस्था छ ।   

 

च. जागीरको क्रममा अशक्त भएमा वा ज्र्ान गएमा धनवतृ्तभरण सम्बव्न्ध व्र्वस्था 

प्रहरी धनर्मावली अनसुार सेवामा रहदा अशक्त कमयचारीको सेवा अवधध नवतृ्तभरण 
पाउने अवधधभन्दा ियट भएमा धनवतृ्तभरण पाउने बर्षय परु्ायउन नपगु प्रत्र्क परुा वा 
चानचनु बर्षयको धनधमत्त दामाशाहीबाट कट्टी गरी बाँयक हनु आउने रकम धनवतृ्तभरण 
बापत पाउने उल्लेि छ ।प्रहरी कमयचारी शसस्त्र मडुभेड समेतको कारण 
दिुयटनामा परी वा लडी वा कुनै प्रकारले अशक्त भएमा त्र्स्तो कमयचारीलाई एक 
तह पदोन्नती गरी ७० बर्षयको तलव र्दने र त्र्सपधछ धनवतृ्तभरण पाउने अवधध 
भन्दा कम सेवा अवधध भएको प्रहरी कमयचमरीले धनवतृ्तभरण पाएको अवधध सरह र 
धनवतृ्तभरण पाउने अवधध भन्दा बढी सेना अवधध भएको प्रहरी कमयचारीले सोयह 
बमोव्जम धनवतृ्तभरण पाउनेछ । 

प्रहरी कमयचारी कतयव्र् पालना गदाय वा ताधलमका क्रममा चोटपटक लाधग मतृ्र् ु
भएमा नोकरी अवधध जधतसकैु पगुेको भएपधन िाईपाई आएको तलवको आधा 
तलव पाररवाररक धनवतृ्तभरणका रुउमा र्दईन्छ । हधतर्ारधारी समहुको कारवाही 
वा शसस्त्र मडुभेडमा वा आकस्मीक दिुयटनामा मतृ्र् ु भएमा धनवतृ्तभरण पाउने 
अवधध नपगुेकोमा सेवा अवधध थप गने र बढी भएमा सोही अनसुार पाररवाररक 
धनवतृ्तभरण र्दईन्छ । र्ो सयुवधा सैधनक कमयचारीको हकमा र सैधनक कमयचारीको 
हकमा पधन छ । जसमा १ तह बढुवा सयहत धनवतृ्तभरण सयुवधा र्दईन्छ । कुनै 
प्रहरी कमयचारी आफ्नो पदको कतयव्र् पालना गदाय वा तालीमको धसलधसलामा 
दिुयटनामा पारी वा आिातमा परर अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटक लाधग शारररीक वा 
मानधसक रुपमा प्रहरी सेवामा वहाल रहन अशक्त भएमा त्स्तो प्रहरीले धनवतृ्तभरण 
सयहत अशक्त भत्ता पाउनेछ । र्ो अशक्त भत्ता सयहतको धनवतृ्तभरण राव्ष्ट्टर् 
सतकय ता प्रहरी, नेपाल स्वास््र् सेवाका कमयचारी,संव्िर् संसद सव्चवालर्का 
कमयचारी, सैधनक कमयचारी (९ बर्षयसम्म अशक्त धनवतृ्तभरण पाउने) 
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छ .धनवतृ्तभरण नपाउने अवस्थाहरु 

सवोच्च अदलतका प्रधान न्र्ार्ाधधश तथा न्र्ार्ाधधशहरुको संवैधाधनक ड्ढारा १३१ 
को िण्ड  ) ग (र  ) ङ (बमोव्जम पदमकु्त भएमा, संवैधाधनक धनकार्का 
पदाधधकारीहरु कार्य क्षमताको अभाव वा िराव आचरण भएको वा ईमान्दारीपूवयक 
आफ्नो पर्दर् कतयव्र् पालना नगरेको आधारबाट हटाईएमा,उच्च तथा व्जल्ला 
अदालतका न्र्ार्ाधधशहरु संयवधानको धारा १४२ को िण्ड (ग) र (ङ) र धारा 
१४९(६) को िण्ड ग वा ङ वमोव्जम पदमक्त भएमा, संव्िर् संसदककहासव्चव, 

सव्चव आर्द सम्बव्न्धत  ऐनको दफा ६ को िण्ड ि र ङ को आधारमा पदमकु्त 
भएमा , संव्िर् सव्चवालर्का कमयचारीहरुका हकमा धनवतृ्तभरण पाउने कमयचारीको 
यवधरु पधत वा पत्नीले अको यववाह गरेमा वा संव्िर् संसद सेवामा वा अन्र् 
सरकारर सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहरीने गरी संव्िर् संसदबाट विायस्त गररएको 
एवम ्पदमा रहन नागररकता, र्ोग्र्ता वा उमेर ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा , नेवाल 
पेरहरी , सतकय ता प्रहरीका हकमा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् 
ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररएको अवस्थामा धनवतृ्तभरण पाउने छैनन ्। 
कुनैपनी धनजामती कमयचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको अदालतबाट पूयष्ट भएमा 
धनवतृ्तभरण पाउने छैनन ्। 

  

ज .धनवतृ्तभरण सम्बव्न्ध कार्ाययवधध 

धनवतृ्तभरण सम्बव्न्ध कार्ाययवधध भधन केयहय यवशेर्ष ऐन काननुले उल्लेि गरेको 
पाईन्छ ।प्रहरी धनर्मावली, व्शक्षा धनर्मावली, नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्मावली, 
संव्िर् संसद सव्चवालर् कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, शसस्त्र प्रहरी धनर्मावलीमा 
कार्ययवधधको प्रावधानहरु उल्लेव्ित छन । जस अनसुार साझा रुपमा हेरी 
अवकाश पाउने कमयचारले ६ मयहना अगावै फारम भरी साधधकार धनकार्मा 
पठाउन ुपने, फारम भनय नपाउदै कमयचारीको मतृ्र् ुभएको िण्डमा धनवतृ्तभरण 
पाउने ईच्याईएको धनजको परीवारको सदस्र्ले भनुयपने, धनजको पधन मतृ्र् ुभएको 
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भए काननुले तोकेको नव्जकको सदस्र्ले भनुयपने गरर काननुी व्र्वस्थाहरु पथृक 
पथृक रुपमा उल्लेव्ित छन ।त्र्सरी भने बारेमा पधन छुट्टाछुटै्ट समर्ावधधको पनी 
उल्लेि छ ।र्सरी भरीसकेपधछ साधधकार धनकर्हरु धनजामती यकताबिानामा, 
शैधनक  अधभलेि कार्ायलर्, प्रहरी यकताबिाना,व्शक्षक यकताबिाना आदीले 
प्रमाव्णत गरर धनवतृ्तभरण अधधकारपत्र सम्बव्न्धत कमयचारी वा धनजको पररवारलाई 
उपलब्ध गराउन ुपदयछ । 

  

झ .धनवतृ्तभरण सम्वव्न्ध अन्र् व्र्वस्थाहरु 

कुनै कमयचारी हराई वेपत्ता भई मरे बाचेको पत्ता नलागेमा धनजको परीवारलाई 
धनवतृ्तभरण र्दईनेछ । धनवतृ्तभरण धलन पाउने व्र्व्क्त धनवतृ्तभरण धलन नपउदै 
वेपत्ता भएमा सात बर्षय सम्म र धनवतृतभरण पाउन थालेपछी बेपत्ता भएमा सात 
बर्षय पगु्न बाँयक अवधधसम्म धनजको पररवारलाई धनवतृ्तभरण र्दईनेछ । वेपत्ता 
व्र्व्क्त पधछ आएमा धनवतृ्तभरण धनजले नै पाउनेछ । तर पयहले र्दईसकेको 
धनवतृ्तभरणमा दावी गेन पाउँदैन भधन संव्िर् संसद सव्चवालर् ऐनमा उल्लेि छ । 
त्र्सतै व्र्वस्था सैधनक ऐनले पधन गरेको छ , सैधनक ऐनले वेपत्ता भएको २ बर्षय 
सम्म मरे बाचेको पत्ता नलगेमा भधन समर् समेत तोकेकोछ । 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाव्शत गरर तोकेको धमधत भन्दा पधछ 
धनर्कु्त हनेु कमयचारीलाई धनवतृ्तभरण र्दने प्रर्ोजनको लाधग धनवतृ्तभरण कोर्ष िडा 
गरी त्र्समा कमयचारीको १० पधतशत भकम तलवबाट कट्टा गरी सरकारले १० 
प्रधतशत थप गरी जम्मा गरीनेछ। र्ो कोर्षको रकम भकु्तानी तथा अन्र् व्र्वस्था 
नेपाल सरकारले तोके बमोव्जम हनेुछ । 

सेवा धनवतृ्त कमयचारीले वरवझुारथ  नगरुन्जेलको अवधधसम्म धनवतृ्तभरण रोक्का गनय 
सयकने काननुी व्र्वस्था नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्मावलीमा, संव्िर् संसद 
सव्चवालर् कमयचारीप्रशासन धनर्ममा उल्लेव्ित छ । 
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कुनै पधन प्रहरर कमयचारीलाई धनजको धनर्वु्क्त हुँदाका वित कार्म रहेको 
धनवतृ्तभरण समेतका सयुवधा सम्बव्न्ध सेवाका शतयहरुमा धनजलाई प्रधतकुल असर 
पनेगरर पररवतयन गररने छैन । 

 

७. दोहोरो धनवतृ्तभरण नपाउने बारे काननुी व्र्वस्था 
१. प्रधान न्र्ार्ाधधस तथा सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधधसको पाररश्रधमक सयुवधा र सेवाका 
अन्र् शतय शम्बव्न्ध ऐन २०७४ को दफा १५ (४) अनसुार धनवतृ्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्त 
प्रधान न्र्ार्ाधधस वा न्र्ार्ाधधस पदमा धनर्कु्त भई त्र्स पद अनसुार धनवतृ्तभरण पाउन 
सक्ने भएमा धनजले अव्ि पाइरहेको धनवतृ्तभरण र्स ऐन बमोव्जम पाउने धनवतृ्तभरणमध्रे् 
कसनै एक रोज्न सक्नेछ । 

अन्र् कुनै सेवाबाट अवकाश भई सरकारी कोर्षबाट धनवतृ्तभरण पाईरहरेको व्र्व्क्तले 
प्रधान न्र्ार्ाधधश वा न्र्ार्ाधधश पदमा सेवा गरे वापत उपदान पाउने छैन । तर उपदान 
पाइसकेको कुनै व्र्व्क्त प्रधान न्र्ार्ाधधश वा न्र्ार्ाधधश पदमा धनर्कु्त भएमा धनजले 
त्र्सरी धनर्कु्त भएको एक बर्षय धभत्र आफुले अव्ि पाएको उपदानको परैु रकम यफताय 
गरेमा मात्र धनजले अव्ि गरेको सेवा अवधध धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनाथय जोडीनेछ ।(दफा १५ 
(३) र (७) को प्रधतवन्धात्मक वाक्र्ांशको व्र्वसथा अनसुार ) 

२.सवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीहरुको पारीश्रधमक सेवाको शतय र सयुवधा सम्बव्न्ध 
ऐन, २०५३ को दफा १८ (६) अनसुार कुनै संवैधाधनक पदमा वा नेपाल सरकारको 
सेवा गरेवापत धनवतृ्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्त संवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीको पदमा 
धनर्कु्त भई र्स ऐन बमोव्जम पधन धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने भएमा धनजले अव्ि पाईरहेको 
नवतृ्तभरण र र्स ऐन बमोव्जम पाउने धनवतृ्तभरण मध्रे् एक रोज्न सक्नेछ । 

कुनै संवैधाधनक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत धनवतृ्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्त 
संवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीको पदमा धनर्कु्त भई र्स ऐन बमोव्जम पधन धनवतृ्तभरण 
पाउन सक्ने भएमा धनजले अव्ि पाइरहेको धनवतृ्तभरण र र्स ऐन बमोव्जम पाउने 
धनवतृ्तभरण मध्रे् कुनै एक रोज्न सक्नेछ । कुनै संवेधाधनक पदमा वा नेपाल सरकारको 
सेवा गरैवापत उपदान पाई सकेको कुनै व्र्व्क्त संवैधाधनक धनकार्को पदाधधकारीको 
पदमा धनर्कु्त भएमा धनजले त्र्सरी धनर्कु्त भएको एक बर्षय धभत्र आफुले अव्ि पाएको 
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उपदानको पूरा रकम यफताय गरेमा मात्र धनजलेअव्ि गरेको सेवा अवधध धनवतृ्तभरणको 
प्रर्ोजनको लाधग गणना गररनेछ । (दफा १८ (३) र (६)) 

३. उच्च तथा व्जल्ला अदालतका न्र्ार्ाधधशहरुको पाररश्रधमक  सयुवधा र सेवाका अन्र् 
शतय सम्बव्न्धत ऐन, २०७४ को दफा १४ (७) अनसुार नेपाल सरकार वा धनवतृ्तभरण 
प्रदान गने व्र्वस्था भएको नेपाल सरकारको स्वाधमत्व भएको संस्थाको सेवा गरे वापत 
धनवतृ्तभरण  पाईरहेको व्र्व्क्त न्र्ार्ाधधश पदमा धनर्वु्क्त भई र्स ऐन बमोव्जम पधन 
धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने  भएमा धनजले अव्ि पाईरहेको धनवतृ्तभरण र र्स ऐन बमोव्जम 
पाउने धनवतृ्तभरणमध्रे् कुनै एक रोज्न सक्नेछ । धनवतृ्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्तले दोहोरो 
धनवतृ्तभरण पाउने छैन । 

४. महान्र्ार्ाधधवक्ताको पारीश्रधमक सेवाको शतय र सयुवधा  सम्बव्न्धत ऐन २०५२ को 
दफा १७ (६) अनसुार संवैधाधनक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरेवापत 
धनवतृ्तभररण पाईरहेको व्र्व्क्त महान्र्ार्ाधधवक्ताको पदमा धनर्वु्क्त भई र्स ऐन बमोव्जम 
पधन धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने भएमा धनजले अव्ि पाइरहेको धनवतृ्तभरण र र्स ऐन 
बमोव्जम पाउने धनवतृ्तभरण मध्रे् कुनै एक रोज्न सक्नेछ । पाररवारीक धनवतृ्तभरणको 
हकमा महान्र्ार्ाधधवक्ताको यवधवा पव्त्न वा यवधरु पधतले आफुले गरेको सरकारी सेवा 
वापत धनवतृ्तभरण पाई रहेको भएमा पाररवारीक धनवतृ्त्भरण दोहोरो पाउने छैन । 

५.संव्िर् संसदका महासव्चव, प्रधतधनधधसभाका सव्चव तथा रायिर् सभाका सव्चवको 
पारीश्रधमक, सेवाका शतय र सयुवधा सम्बव्न्ध ऐन , २०७५ को दफा १५(५) अनसुार 
नेपाल सरकारको सेवा गरे वापत धनवतृ्तभरण पाईरहेको व्र्व्क्त महासव्चव वा सव्चवको 
पदमा धनर्कु्त भई र्स ऐन बमोव्जम पधन धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने भएमा धनजले अव्ि 
पाइरहेको धनवतृ्तभरण र र्स ऐन बमोव्जम पाउने धनवतृ्तभरणमध्रे् कुनै एक रोज्न र्दइनेछ 
। ऐन को दपा १६ (३) अनसुार आफुले गरेको सरकारी सेवा वापत धनवतृ्तभरण  
पाइरहेको भएमा पारीवारीक धनवतृ्तभरण पाउने छैन । 

६. प्रधानन्र्ार्ाधधश तथा सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधधशका पाररश्रधमक सयुवधा र सेवाका 
अन्र् शतय सम्बव्न्ध ऐन, २०७४ को दफा १६ (३) अनसुार धनवतृ्तभरण पाइरहेको 
व्र्व्क्तले दोहोरो धनवतृ्तभरण पाउने छैन भन्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 
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७.संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन, २०६४ को दफा ५५ (२) अनसुार दफा ५५ 
(१) बमोव्जम २० बर्षय सेवा अवधध नपगुेको कमयचाररको कार्यसम्पादन गने धसलधसलामा 
द्त्द्न्दको कारणले मतृ्र् ु भएमा पधन बाँयक अवधध थप गरर धनजको पधत वा पव्त्नलाई 
आव्जवन धनवतृ्तभरण प्रदान गररसकेपधछ दफा ५३ बमोव्जमको पाररवाररक धनवतृ्तभरण 
पाउने छैन । 
 

८ . त्र्ाङ्कमा धनवतृ्तभरण र वायर्षयक बजेटका आधारमा तलुना 

* आ. व. ०७७/७८ मा अधनवार्य सेवा धनवतृ्त हनेु कमयचारीहरुको पदका आधारमा 
अध्र्र्न गदाय देहार् बमोव्जम रहेको पाईर्ोः 

यवव्शष्ठ शे्रणी १९ जना‚ रा. प. प्रथम शे्रणी ६८ जना‚ रा.प. यद्धतीर् शे्रणी १५६ जना‚‚ 
रा.प. तधृतर् शे्रणी ३०५ जना‚ रा.प. अनं प्रथम ३५५ जना‚ रा.प. अनं द्धतीर् शे्रणी 
१६४ जना‚‚ रा.प. अनं ततृीर् शे्रणी २६ जना‚ रा.प. अनं चतथुय शे्रणी ४ जना‚ रा.प. 
अनं पाँचौ १८ जना‚अधधकृत एिारौ १५ जना‚ अधधकृत दशौ २४ जना‚ अधधकृत नवौ 
१० जना‚ अधधकृत आठौ ५३ जना‚ अधधकृत सातौ ६७ जना‚ अधधकृत छैटौ १८७ 
जना‚ सहार्क पाँचौ १७५ जना‚सहार्क चौथो ८ जना‚ सहर्क तेस्रो ६ जना‚ शे्रणी 
यवहीन ८२० जना गरी जम्मा २४८० जना रहेका छन ।124 

* माथी उल्लेिीत सेवा धनवतृ्त कमयचारीहरुको और्षतमा नोकरी अवधी ३० बर्षय र हाल 
प्रचलीत तलव मानको अव्न्तम तलव मानलाई आधार मान्ने हो भने आ.व.०७७/७८ मा 
राज्र्लाई देहार् अनसुार आथीक भार पने देिीन्छ । 

१.धबव्शष्ठ शे्रणी    ३०*६४७२६/५० = ३८८३५.६*१९=७३७८७६.४ 

२.रा.प. प्रथम     ३०*५८४३३/५० = ३५०५९.८*६८=२३८४०६६.४ 

३.रा.प.l4tLo   ३०*५११४८/५० = ३०६८८.८*१५६=४७८७४५२.८ 

४.रा.प. ततृीर्    ३०*४५५९०/५० =२७३५४*३०५=८३४२९७० 

५.रा.प. अनं प्रथम ३०*३७६००/५० = २२५६०*३५५=८००८८०० 
                                                           
124 धनजामती यकताबिाना 
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६.रा.प. अनं l4tLo ३०*३५४८०/५० = २१२८८*१६४=३४९१२३२ 

७.रा. प. अनं ततृीर् ३०*२७१४८/५० = १६२८८.८*२६=४२३५०८.८ 

८.रा.प. अनं चतथुय   ३०*२४८१४/५० = १४८८८.४*४=५९५५२ 

९.अधधकृत एिारौ    ३०*५५६६१/५० = ३३३९६.६*१५=५००९४९ 

१०.अधधकृत दशौ ३०*५३६९६/५० = ३२२१७.६*२४=२४३२२१७.६ 

११.अधधकृत नवौ ३०*४९३९२/५० = २९६३५.२*१०=२९६३५२ 

१२.अधधकृत आठौ ३०*४५७६४/५०  =२७४५८.४*५३=१४५५२९५.२ 

१३. अधधकृत सातौ ३०*४४१८०/५० = २६५०८*६७=१७७६०३६ 

१४. अधधकृत छैटौ ३०*४१९९०/५० = २५१९४*१८७=४७११२७८ 

१५. सहार्क पाँचौ ३०*३३८४०/५० =२०३०४*१७५=३५५३२०० 

१६.सहार्क चौथो ३०*३२८१९/५० =१९६९१.४*८=१५७५३१.२ 

१७.सहार्क तेस्रो ३०*२७१४८/५० = १६२८८.८*६=९७७३२.८ 

१८.शे्रणी यवहीन ३०*३०११४/५० =१८०६८.४*८२०=१४८१६०८८ 

१९.रा.प. अनं पाँचौ ३०*२६६००/५० =१५९६०*१८=२८७२८०  

जम्मा आथीक भार रकम रु              ५‚८३‚१९‚४१८.२ 

        र्सथय सेवा धनवतृ्त कमयचारीहरुको आ.व. ०७७/०७८ को त्र्ाङ्क हेदाय 
और्षतमा नोकरी अवधी ३० बर्षय र हाल प्रचलीत तलव मानको अव्न्तम तलव मानलाई 
आधार मान्दा पधन आधथयक भार मासीक रु. ५‚८३‚१९‚४१८।२ र बायर्षयक रु 
६९९८३३०१८।४ पने देव्िन्छ । र्स आ.व.०७७/०७८ को सेवा धनवतृ्त 
कमयचारीको संख्र्ा पधछल्लो पाँच बर्षयको सबै भन्दा कम संख्र्ा हो । 

पधछल्लो ५ बर्षयमा सेवा धनवतृ्त भएका कमयचारीहरुको संख्र्ा 

क्र.स. आधथयक बर्षय संख्र्ा 
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१ २०७२ ७३ ३३७५ 

२ २०७३/०७४ ३४१३ 

३ २०७४/०७५ ३३९६ 

४ २०७६/०७७ ४०३६ 

५ २०७७/०७८ २४८० 

 

 

        माधथको त्र्ाँङ्क हेदाय सेवा धनवतृ्त कमयचारी सङ्ख्र्ा शरुुको चार बर्षय बढ्दै 
गएको र पधछल्लो एक बर्षय िटेको अवास्था छ । पधछल्लो पाँच बर्षयमा सेवा धनवतृ्त हनेु 
कमयचारीहरुको संख्र्ालाई धबष्लेशण गदाय बार्षीक ३३४० जना कमयचारी  और्षतमा सेवा 
धनवतृ्त हनेु देव्िन्छ ।  
अत: ५ बर्षयको त्र्ाङ्कबाट और्षत बरे्षनी कमयचारी धनवतृ्त हनेु र उधनहरुलाई और्षत 
मासीक रु.५‚८३‚१९‚४१८।२।- र और्षत बायर्षयक रु. ६९९८३३०१८।४।- 
राज्र्लाई व्र्र् भार पने देव्िर्ो । 
 
९. धनवतृ्तभरणका सम्बन्धमा न्र्ायर्क दृयष्टकोणए- 
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सवोच्च अदालतबाट धनवतृ्तभरणका धबर्षर्मा प्रधतपार्दत धसद्धान्त (नव्जर ) जसलाई 
संधबधानत: काननु सरह माधनन्छ सो को अध्र्र्न गदाय धनम्मानसुार ब्र्ाख्र्ा भएको पाईन्छ 
। 

 

१. धनर्म बन्न ुभन्दा अव्िका कमयचारीका सम्बन्धमा पधछ बन्न ेधनर्मले तलव र पेन्सनमा 
असर पानय सक्दैन। 

उपसव्चव श्री उत्तम शम्सेर समेत यव. नेपाल सरकार 

  

(ने.का.प.२०१७ अंक ६ धन.नं.१०३ पषृ्ठ ७४)  

  

यववादको धबर्षर् - २०१६।५।२२ गते प्रकाव्शत धनर्म १५ ले तोकेको शतयमा धनर्कु्त 
भएको र सोही १ मात्र शतय धनवेदकहरूको हकमा लाग ुहनेु । त्र्समा धबपरीत हनेु गरी 
शतय बदली उपधनर्म २ बनाई २०१७।४।३१ र २०१६।५।१ मा प्रकाव्शत 
गरेकोले सो २०१७ साल श्रावण ३१ र भार १ गते प्रकाव्शत नेपाल प्रशासन सेवा 
(गठन) धनर्मको धनर्म १५ को २, ०१६।५।२२ गते प्रकाव्शत धनर्म १५ (जसलाई 
पधछ उपधनर्म १ गराइर्ो) सँग बाव्झएको छ । तसथय उपधनर्म २ अबैध िोयर्षत गरी 
पाउँ भन्ने । 
 

प्रधतपादीत धसद्धन्त ए-   
     सेवाको शतय व्र्वव्स्थत गने धनर्म धनजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तगयत बन्ने 
व्र्वस्था ऐनमा छ । र्ही धनजामती सेवा ऐनको यवचार गने हो भने पधन भनाय र सेवाको 
शतय व्र्वव्स्थत गने धनर्म पयहला पटक जारी भए पधछ सो धनर्मलाई संशोधन गने 
पधछका धनर्मले त्र्स्तो संशोधधत धनर्म हनु अगावै बहाल रहेका कुनै धनजामधत 
कमयचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै यकधसमसँग असर गने भएमा त्र्स्तो 
कमयचारीले सो संशोधधत धनर्म बमोव्जम गनय मन्जरु गरेको धलव्ित स्वीकृधत नभई 
धनजलाई लाग ुहनु सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेव्िएको छ । धनर्म बन्न ु
भन्दा अव्िका कमयचारीका सम्बन्धमा पधछ बन्ने धनर्मको तलब र पेन्सनमा सम्म असर 
पानै सक्दैन भन्ने देव्िर्ो । 
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प्रशासन सेवा गठन धनर्मको धनर्म १५ (२) लाई १५ (जनु पधछ उपधनर्म (१) भर्ो) 
को परुक भन्नु पने । 

     जहाँ सम्म धनर्म १५ को उपधनर्म (२) को उपधनर्म (१) सँग बाव्झर्ो भन्ने प्रश्न 
छ, उपधनर्म (१) को कुरा जनुमा परीक्षणककालको कुरा छ, त्र्सलाई कार्ायव्न्वत गने 
धबधध सम्म बनाईएको छ । अथायत सो उपधनर्म (२) नभएमा पधन धनर्म १५ (जनु 
पधछ उपधनर्म (१) हनु गएको छ) को परीक्षणकाल हेनय पधन त्र्स्तै यकधसमको 
कार्ययवधध अपनाउन पने नै धथर्ो । परीक्षणकालमा रहने कमयचारीहरुले गरेको काम र 
आचरण समेत जो जाँचबझु गनुय पछय गरी सो हेरी मात्र सदर गने धनणयर् गनय पने धथर्ो । 
तसथय, उपधनर्म (२) लाई धनर्म १५ (जनु पधछ उपधनर्म (१) भर्ो) को परुक भन्न 
पने देव्िन आउँछ । 

   
 कस्तो धनर्म अवैध िोयर्षत हनेु ? 

 उपधनर्म २ अबैध िोयर्षत गररपाउँ भन्ने कुराको हकमा कुनै धनर्म तब मात्र अबैध 
िोयर्षत हनु्छ, जब उक्त धनर्म जनु ऐन अन्तगयत बनेको छ, सो ऐनको दार्राभन्दा बायहर 
हनु्छ । अथायत जनु ऐन अन्तगयत धनर्म बनेको छ, त्र्ो ऐन सँग बाव्झने गरी अथायत उक्त 
ऐनको दार्रा बायहर गई धनर्म बनेको छ भने त्र्स्तो धनर्म बाव्झएको भई अबैध िोयर्षत 
हनु सक्छ । प्रस्ततु केसमा धनवेदकहरूले प्रशासन सेवा गठन धनर्म १५ को उपधनर्म 
२ मूल ऐन धनजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाव्झन गर्ो भन्न सकेको छैन । िाली 
उपधनर्म २ उपधनर्म १ सँग बाव्झर्ो भन्ने मात्र भनाई छ । वास्तवमा उपधनर्म २ 
उपधनर्म १ सँग बाव्झनकुो सट्टा उपधनर्म २ उपधनर्म १ को पूरकको ढाँचाको छ भनी 
माधथ भनी सकेकै छ । उपरोक्त कारणहरूले उपधनर्म २ उपधनर्म १ सँग बाव्झएको 
नहुँदा अबैध िोयर्षत गनय नधमल्ने । 

 

 

२. पारीश्रमीक नधलएको समर्को पेन्सन काननु बमोव्जम हनेु हनुाले र्समा दावी बेगर 
बोली रहन नपने । 

 

सरु्यमान शे्रष्ठ यव. नेपाल सरकार 
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(ने.का.प. २०३८  धनणयर् नं. १४८१   ,   अङ्क ६) 

 

यववादको धबर्षर् - धमधत ०२७।५।१७ देव्ि अवकास पाएपधछ कानून सल्लाहकारको 
रूपमा माधसक रू.४५०। िाने गरी धनर्वु्क्त पाएपधछ ०३६ काधतयक १ गते अवकाश 
र्दएपधछ मैले धनबतृ्तभरणमा दावी गदाय अथयमन्त्रालर्को आदेशले मेरो धनबतृ्तभरण रोक्का 
राव्िर्ो । त्र्समा धनबतृ्तभरण समेत िान पाउने गरी धनर्वु्क्त भएको कमयचारीलाई 
यवपक्षहरूले रोक्का राख्न धमल्दैन मैले ०३०।४।१० गतेदेव्ि धनर्वु्क्त पाएको र 
धनबवृ्त्तभरण रोक्का आदेश ०३२।८।२८ को धनणयर्ले असर पादैन । मेरो जस्तो 
अवस्थामा धनबवृ्त्तभरण नपाउने भन्ने कुनै िास कानूनै छैन । र्सरी यवपक्षहरूले 
गैरकानूनी आदेशको पालन गरी मेरो संवैधाधनक हकको हनन ्भएको छ । साथै रायिर् 
बाव्णज्र् बैंक कमयचारी धनर्मावलीको दफा ८६ मा आवश्र्कता अनसुार सल्लाहकार 
धनर्वु्क्त गनय सक्ने र त्र्स सल्लाहकारको सेवाको शतय सञ्चालन सधमधतले समर्–समर्मा 
सल्लाहकार धनर्कु्त गनय सक्ने र त्र्स सल्लाहकारको सेवाको शतय सञ्चालक सधमधतले 
समर्–समर्मा धनधायरण गरे बमोव्जम हनेुछ भन्ने व्र्वस्था छ र दफा ८७ मा कुनै 
कमयचारी वा सल्लाहकारको धनर्वु्क्त हुँदा पाएको सयुवधाबाट धनजलाई मकाय पने गरी 
बदलीन सयकने छैन भन्ने प्रष्ट व्र्वस्था हुँदा हुँदै सो कमयचारीले पाएको सयुवधामा असर 
पने गरी मेरो धनबतृ्तभरण रोक्का रािेकोले मेरो हकको हनन ्भएकाले सो गैरकानूनी आदेश 
बदर गररपाउँ भन्न।े 

 

प्रधतपादीत धसद्धन्त ए- 

   पेन्सनको दावी धनवेदकले गरेकोमा धनजामती सेवा गरेबापत ऐन धनर्मबमोव्जम पाएको 
पेन्सेनलाई अन्र्था गने श्री ५ को सरकारको धनणयर् सामथ्र्र् प्राधप्त गनय पर्ायप्त हुँदैन भन्ने 
कुरा धमधत ०३५।१।१ देव्ि लागू भएको धनजामती सेवा धनर्मावलीको धनर्म ७ को 
प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ांश ५ को धनर्म प्रकाश भएकोबाट प्रष्ट भएको छ । सो धनर्म लागू 
हनुभुन्दा अव्िको पेन्सन धनवेदकले पाररश्रधमक धलए पधन पाउने देव्िएको हुँदा धमधत 
०३५।१।१ को अव्िल्लो र्दनसम्मको पेन्सन बापतको रुपैर्ाँ“ धनवेदकलाई नर्दने भनी 
गरेको कारवाई समेत उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा बदर गररएको छ । पाररश्रधमक नधलएको 
समर्को पेन्सन कानूनबमोव्जम हनेु हनुाले र्स्मा दावी बेगर बोली रहन नपने । 
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३. धनवतृ्तभरण लगार्तका सयवधाहरु कसले पाउने भन्न ेधबर्षर्मा ररट के्षत्रबाट धनणयर् गनय 
नधमल्ने । 
र्दिय कुमारी पन्त यव. नेपाल सरकार 

(ने.का.प. २०४२      धनणयर् नं. २५०३    अङ्क १०)  

 
यववादको यवर्षर्ए- 

  स्वगीर् यपताजी िनानाथ पन्तले आफूले प्राप्त  गने रकम आफ्ना शेर्षपधछ पाउने 
व्र्व्क्तमा मलाई इच्छाउन ुभएको र्थाथयता यवपक्षी धनजामती यकताबिानामा रहने धसटरोल 
फाराममा र्सै अदालतमा रहेको व्र्व्क्तगत फाइल हेररएमा प्रष्ट हनु्छ । यपताजीले आफ्नो 
जीवनकालमा म बाहेक अरुलाई इच्छाउन ुभएको कुनै सबूद यवपक्षीहरूले छ भन्न, र्दन 
गजुानय सक्न ु हनेु छैन । यपताजी स्वरं्ले पधन धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को 
धनर्म ७(१) अनसुार फाराम भनुय पने अवस्था समेत नभएकै समर्मा परलोक हनुभुएको 
हनुाले ऐ.को उपधनर्म (२) र सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशहरूको पाररश्रधमक सेवाको 
सतय र सयुवधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ७ अनसुार स्वगीर् यपताजी स्वरं्ले 
इच्छाएको छोरा मैले नै पाउन ु पनेमा यवपक्षीलाई र्दलाउने गरेको त्रयुटपूणय छ । 
यवपक्षीहरूको कारवाइबाट नेपालको संयवधानको धारा ११(२)(ङ) ऐ. धारा १५ ले प्रदान 
गरेका हकहरू हनन ्गररएकोले यवपक्ष सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को ०३९।११।२।२ 
को धनणयर् र त्र्स सम्बन्धमा भएका सम्पूणय कारवाइहरू उत्प्ररे्षणको आदेश जारी गरी 
बदर गरी यवपक्षीलाई नर्दन ुनर्दलाउन ुभन्ने प्रधतर्षधेको आदेश समेत जारी गररपाउँ भन्ने 
। 
प्रतधतपार्दत धसद्धन्त - धनवतृ्तभरण लगार्तका सयुवधाहरु कसले पाउने भन्ने धबर्षर्मा ररट 
के्षत्रबाट धनणयर् गनय नधमल्ने । 
 
४.श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संबैधाधनक सेवामा रही गरेको सेवालाई जोडी 
धनवतृ्तभरण तथा उपदान पाउन ुपने भन्न ेव्जयकर ।  
 

नतुनदेव िनाल यव. नेपाल सरकार 
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(ने.का.प. २०४९ (क)   धनणयर् नं. ४४९२    अङ्क ३)   

 

यववादको धबर्षर् - श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संबैधाधनक सेवामा रही गरेको 
सेवालाई जोडी धनवतृ्तभरण तथा उपदान पाउन ुपने भन्ने व्जयकर । 

  

प्रधतपार्दत धसद्धान्त ए- 

(१)    धनवेदकको प्रव्शक्षण केन्रको सेवा र पञ्चार्त नीधत तथा जाँचबझु सधमधतको सेवा 
समेतलाई लोक सेवा आर्ोगको सदस्र् भई गरेको सेवामा जोड्न नधमल्ने । 

 (२)   धनवेदकको श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संवैधाधनक सेवामा रही काम गरेको 
अवधध समेत लोक सेवा आर्ोगको सदस्र् पदमा रही गरेको सेवामा जोडाई लोक सेवा 
आर्ोग अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरुको पाररश्रधमक सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६(२) 
बमोव्जम धनवतृ्तभरण तथा उपदान पाउन ुपने भन्ने धनवेदन व्जयकर पगु्न नसक्ने । 

५. ५० बर्षय उमेरको सावालक भएकोमा मतृक सौतेनी आमाको नववृ्त्तभरण वापतको रकम 
प्राप्त नहनेु ।  

जगतप्रसाद शमाय (गोतामे) यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प. २०४९ धनणयर् नं. ४६४५     अङ्क १० ) 

 

यववादको धबर्षर् -मतृक सौतेनी आमाको नववृ्त्तभरण वापतको रकम प्राप्त गरीपाँउ भन्ने । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

(१)    धनवेदक करीब ५० वर्षय उमेरको साबालक भएको फाइल संलग्न कागजातबाट 
देव्िन्छ । तसथय धनजलाई नाबालक छोरा मानी सौतेनी आमा उपर धनज आव्श्रत भएको 
मान्न सयकने अवस्था नरहने । 

 (२)   प्रहरी धनर्मावली, २०३३ को धनर्म १.२ को पररभार्षा िण्ड (ि) धभत्र नपने 
साबालक सौतेनी छोरालाई ऐ.को धनर्म १०.४ बमोव्जमको पाररवाररक धनवतृ्तभरण प्राप्त 
हनु नसक्ने काननुी व्र्वस्था भइरहेको देव्िँदा धनवेदकलाई मतृक सौतेनी आमाको 
धनवतृ्तभरण बापतको रकम प्राप्त हनु नसक्ने । 
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६. २० बर्षय सेवा अवधध नपगुकेोले पेन्सन नपाउने ।  

 

रामचन्र ठाकुर लोहार यव. नेपाल सरकार 

(धनणयर् नं. ४७१५    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३) 

 

यववादको धबर्षर् - अटुट रुपमा स्थार्ी पदमा कमयचारी भै २० बर्षय सेवा गरेकोले पेन्सन 
पाँउ भन्ने बारे । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

(१)    धनवेदक स्वर्मले अटुट रुपमा स्थार्ी पदमा रही सेवा गदै आएको भन्न सयकने 
धनर्वु्क्त पत्र, धनजामती यकताबिाना तथा संचर्कोर्ष समेतको कुनै अधभलेि प्रस्ततु गरेको 
धमधसलबाट देव्िंदैन । र्स अवस्थामा स्थार्ी कमयचारी भै धनवेदकले २० वर्षय सेवा गरेको 
भन्न धमल्ने नदेव्िंदा धनवेदकको माग कानूनन ्नभएबाट माग बमोव्जमको आदेश जारी गनय 
नधमल्ने । 

 

 

७. धनवेदकको नोकरी जोडीदाकै अवस्थामा जेष्ठता प्रर्ोजनको लागी गणना हनेु गरी धनणयर् 
भएको अवस्थामा धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनकोलाधग जोड्न नधमल्ने भन्न ेहनु सक्दैन । 

  

सूर्य नारार्ण लाल कणय यव. नेपाल सरकार 

(ने.का.प.२०६१       धनणयर् नं. ७३१९     अङ्क १ ) 

यववादको धबर्षर् - धमधत २०३२/०८/०४ देव्ि २०४२ साल सम्म १० बर्षयको अस्थार्ी 
नोकरी अवधध समेत जोडी धनवतृ्तभरण पाँउ भन्ने बारे । 

  

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

  

क)  धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को हालसम्म भएको 
संशोधन समेतले जेष्ठता र धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनको लाधग छुट्टाछुटै्ट नोकरी जोड्ने प्रावधान 
रािी रहेको र साधारण तफय  अस्थाई सेवा अवधध धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनको लागी गणना 
गरीने व्र्वस्था गरेको नदेव्िएकोले धनजामती यकताविानाले जेष्टता प्रर्ोजनको लागी जोडी 
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सकेको भन्ने आधारमा धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनको लागी जोड्न नधमल्ने भधन गरेको धनणयर् 
कानूनसम्मत नै देव्िने। 

ि) स्थाई सेवामा जोडीएको सेवा अवधध गणना गने सम्वन्धमा छुट्टाछुटै्ट व्र्वस्था गरी 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म १२३(१)(क) ले जेष्ठता प्रर्ोजनको लागी 
गणना हनेु व्र्वस्था गरी सो कुरा िण्ड(ि) मा समावेश नगरेको अवस्थामा धनवेदकको 
अस्थाई नोकरी अवधध धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनको धनधमत्त पधन गणना हनेु भधन सम्झन धमल्ने 
नदेव्िने । 

ग)  धनवेदकको नोकरी जोडीदाकै अवस्थामा जेष्टता प्रर्ोजनको लाधग गणना हनेु गरी धनणयर् 
भएको र त्र्स उपर तत्काल कुनै कारवाही नचलाई चपुलागी वसेको अवस्थामा एकपटक 
जेष्टता प्रर्ोजनको लाधग गणना गरी सयकएको नोकरी अवधध धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनको लागी 
जोडन नधमल्ने भधन धनजामती यकताविानाले गरेको धनणयर् र सो को आधारमा भएका 
अन्र् काम कारवाही समेत संयवधान एवं कानून यवपरीत भन्न नधमल्ने हुँदा धनवेदकको 
माग वमोव्जमको आदेश जारी हनु नसक्ने । 

 

 

८. धमधत २०४९/०७/२१ गते भन्दा अव्ि बहाल रही ३० बर्षयसेवा अवधध परुा भएको 
अवस्थामा दफा ३७ (३) बमोव्जमको सयवधा नपाउने भन्न े सव्चव स्तरको धमधत 
२०६२/०८/२२ को धनणयर्लाई काननु अनरुुपको मान्न नधमल्ने । 
 

छयवलाल पौडेल यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प.२०६३ धनणयर् नं. ७७५०    अङ्क ८) 

 

यववादको धबर्षर् - धनजामती सेवा ऐन २०४९ कव दफा ३७(३) ले प्रदान गरेको ६० 
बर्षय बाँयक अवधध थप गरी धनवतृ्तभरणको सयुवधा पाउन ु पनेमा सो काननुी सयुवधाबाट 
बव्न्चत गदै सो काननुी ब्र्वस्थाको यवपरीत हनेु गरर सेवा अवधध थप्ने सयुवधाबाट बव्न्चत 
गदै कानधुन ब्र्वस्था यवपररत हनेु गरी सेवा अवधध थप्ने सयुवधा नपाउने गरी र्दईएको 
िवै्च्छक अवकास सरासर गैह्र काननुी रहेको भन्ने । 
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प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

  

क) धनजामती सेवा ऐनका दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग–अलग व्र्वस्था र छुट्टा छुटै्ट 
प्रर्ोजनका लाधग बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सयुवधा पाएपधछ अको दफाले 
र्दएको सयुवधा पाउँदैन भनी अथय गनय उक्त दफामा प्रर्कु्त शव्दावलीले समेत नधमल्ने । 

ि) धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनसुारको प्रकृर्ा परुा गरी स्वेव्च्छक 
अवकाश धलने कमचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रकृर्ा पधन परुा भएकोमा सो 
ऐन बमोव्जम थप गनय धमल्ने सेवा अवधध थप गनय ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा 
कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले र्दएको सयुवधा र्दंदा एक 
साथ अको दफाले पाउने सयुवधा र्दन धमल्दैन भनी धनणयर् गनुय उव्चत र कानूनसँग त 
नदेव्िने । 

ग) धनवेदक धमधत २०४९।७।२१ गते भन्दा अव्िदेव्ि बहाल रही धतस वर्षय सेवा अवधध 
परुा भएको अवस्थामा दफा ३७(३) अनसुारको सयुवधा नपाउने गरी श्री ५ को सरकार 
(सव्चवस्तर) बाट धमधत २०६२।८।२२ मा भएको धनणर्यलाई कानून अनरुुपको मान्न 
नधमल्ने । 

 

 

९. ईच्याएको ब्र्व्क्तले नै धनवतृ्तभरण पाउने । 

 

 काञ्चनमाला चाधलसे यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प. २०६३     धनणयर् नं.  ७७५५   अङ्क ९ ) 

 

यववादको धबर्षर् - ईच्यार्को ब्र्क्तीलाई मात्र पेन्सन र्दने भन्न धमल्दैन । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

  

क) कुनै धनजामती कमयचारीको मतृ्र् ुभएमा कस्ले धनवतृ्तभरण पाउने भन्ने प्रश्न मतृ धनजामती 
कमयचारीसँगको नातासम्बन्ध, पालनपोर्षण सम्बन्धमा धनजको दायर्त्व र इच्छा आर्द 
कुराहरुद्वारा धनधायरीत हनेु । 
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ि) नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा १ को सबै नागररक 
कानूनको दृयष्टमा समान हनेुछन,् कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बव्ञ्चत गररने छैन 
भन्ने व्र्वस्थाले समान अवस्थामा रहेका समान व्र्व्क्तमा कानूनको समान प्रत्र्ाभधूत 
गरेबाट त्र्सलाई यवधभन्न पररव्स्थधतका कारण कुनै िास व्र्व्क्तलाई इच्याएको 
अवस्थालाई समानताको प्रश्नसँग गाँसेर हेनय उपर्कु्त नदेव्िने । 

ग) प्रस्ततु यववादमा मतृ कमयचारी यवद्यतुराज चाधलसेले आफ्नी श्रीमती हेमलक्ष्मी चालीसेलाई 
इच्याएको अवस्था धमधसल संलग्न प्रमाणहरुबाट देव्िन आएको छ । र्सरी 
इच्याइएको व्र्व्क्त धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९(६) ले धनर्दयष्ट गरेको 
पररधधधभत्रकै व्र्व्क्त भएको र कानूनले इच्याउन पाउने अधधकार प्रदान गरे अनरुुप 
इच्याएको अवस्थामा इच्याएको व्र्व्क्तले नै धनवतृ्तभरणको अधधकार पाउने कानूनी 
व्र्वस्था रहने । 

ि) धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ को उपदफा (६) नेपाल अधधराज्र्को 
संयवधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) सँग बाव्झएको नदेव्िनकुा अधतररक्त 
धनवेदीकाका पधत यवद्यतुराज चाधलसेले धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३९(६) 
बमोव्जम हेमलक्ष्मी चालीसेलाई इच्याएको र सो बमोव्जम धनजामती यकताविानाले धनज 
हेमलक्ष्मी चालीसेले धनवतृ्तभरण पाउने गरी गरेको धनणयर् र प्रदान गरेको अधधकारपत्र 
कानून प्रधतकूल नदेव्िँदा धनवेदकको माग बमोव्जमको आदेश जारी गरररहन ुनपने । 

 

   

१०. उमेर िलु्ने जन्म धमधत राख्न ेधनकार्ले हचवुाको भरमा नर्ा जन्म धमधत कार्म गरी 
५/५ बर्षयको पारीश्रधमक रकम कट्टा गनय नहनेु । 

 

जगदेव शाह कान ुयव. नेपाल सरकार 

 

 (धनणयर् नं. ८१५१     भदौ, २०६६         अङ्क ५) 

  

यववादको यवर्षर् - नागररक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेव्ित जन्म धमधत अनसुार राव्जनामा र्दएको 
धमधतलाई कर्म नगरी सो भन्दा अगाडी अथायत २०५६/०३/२८ मा अवकास हनेु भधन 
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धमधत २०६२/०६/२० मा धनजामती यकताबिानाले जारर गरेको अधधकार पत्र 
उत्प्ररे्षणको आदेशले बदर गरर पाँउ भन्ने । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

क) सेवामा कार्यरत ्सम्पूणय कमयचारीहरूको रेकडय संकलन गरी अद्यावधधक गरी राख्न ेकतयव्र् 
भएको कार्ायलर्ले धनवेदकले सेवाबाट राजीनामा गरी धनवतृ्तभरणको अधधकारपत्र बनाउन 
जानभुन्दा पयहले धनवेदक र कार्यरत ् अदालतलाई अवकास धमधतको सम्बन्धमा सूचना 
जानकारी र्दनपुने । 

ि) आफूसँग रेकडय नै नभएका कार्ायलर्ले सेवाबाट राजीनामा गरी पेन्सन पट्टा बनाउन गएका 
धनवेदकको जन्मधमधत नागररकता प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएभन्दा फरक अवकास हनेु धमधत 
कार्म गरी तलब भत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गने र २०६४ साल काधतयक मयहनाबाट 
पेन्सन र्दने भनी गरेको धनणयर् कानून एवं न्र्ार्सँगत देव्िन नआउने । 

ग) एकातफय  रेकडय राख्न ेआफ्नो कानूनी कतयव्र् पूरा नगने र आको तफय  हचवुाका आधारमा 
जन्मधमधत कार्म गरी धनवेदकले कानूनबमोव्जम रािसेवा गरेको ५।५ वर्षयको 
पाररश्रधमकबापतको रकम कट्टा गने जस्तो अयववेकपूणय धनणयर् असंवैधाधनक हनेु । 

 

 

११.  पधतको धनवतृ्तभरणको अधधकार पत्रको अधारमा आधा रकम पाउ भन्न ेमाग । 

 

देवकुमारी भन्ने उर्षा ढकाल भन्ने उर्षामैर्ा के.सी. यव. नेपाल सरकार 

 

(धनणयर् नं. ८१७६     २०६६ असोज        अङ्क ६ ) 

  

यववादको यवर्षर् - पधतको मतृ्र् ुपश्चात अधधकार पत्रमा ईच्यार्को ब्र्क्ती म धनवेदीका 
भएको हदुा २०५६ साल देिी कावायही चलाउदा हाल सम्म पधन अधधकार पत्र प्राप्त गरी 
धनवतृ्तभरण प्राप्त हनु नसकेको भन्ने । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  
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क) अधनर्धमत र गैरकानूनी ढंगले प्राप्त गररएको पेन्सन पट्टाबाट र्ी धनवेर्दकाको कानूनी 
हकको धसजयना हनु सक्दैन । साथै गैरकानूनी ढंगबाट पयहला पेन्सन पट्टा प्राप्त गररए 
तापधन त्र्सलाई रोकेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नधमल्ने । 

ि) कानूनबमोव्जम पूरा गनुयपने कानूनी दायर्त्व पूरा नगने सरकारी वा सावयजधनक 
धनकार्को पदाधधकारीलाई सो कानूनी दायर्त्व पूरा गनय लगाउने प्रर्ोजनको लाधग 
परमादेश जारी हनेु हो। अधनर्धमत र गैरकानूनी कार्यलाई रोकेकोमा सोही कार्यलाई 
पनुः धनरन्तरता र्दन लगाउने परमादेशको प्रर्ोजन कदायप होइन । र्सको प्रर्ोग 
गरेर कसैले कुनै पदाधधकारीबाट अधनर्धमत काम गराउन सक्ने वा गैरकानूनी लाभ 
प्राप्त गनय सक्ने अपेक्षा राख्न ु नै सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगनुय हो । असल 
धनर्त र सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको व्र्व्क्तको हकमा र्स अदालतले 
असाधारण अधधकारक्षेत्रको प्रर्ोग गरी कानूनी उपचार प्रदान गनय नसक्ने । 

ग) पधतको जनु धनवतृ्तभरणको अधधकारपत्रको आधारमा आधा रकम पाउन माग गरेको 
हो सो अधधकार पत्र नै गैरकानूनी ठहररएको अवस्थामा दावीबमोव्जम परमादेशको 
आदेश जारी गनय नपने। 

 

 

१२ . काननुले तोकेको बर्षय उमेर परुा भए पछी अधनवार्य अवकास र्दने कार्य काननु सम्मत 
रहेको देव्िने । 

 
सवुास बस्न्र्ात यव. नेपाल सरकार 
 
(ने.का.प. २०६६   धनणयर् नं. ८१९९  अङ्क ७) 
  

यववादको धबर्षर् - ५० बर्षयको उमेर परुा भए पधछ Cabin Attendent पदमा रहेर सेवा 
गनय नधमल्ने वतयमान काननुी ब्र्वस्थालाई यवचार गरेको िण्डमा पधन मलाई मेरो सायवक 
बमोव्जम Assistant पदमा नै यफताय हनेु गरर सरुवा गरी ५८ बर्षयको उमेर परुा नभए 
सम्म कार्यरत रहन र्दनपुनेमा काम चलाउने उद्देश्र्ले सरुवा गरीएको पदकै हैधसर्तले 
अवकाश र्दने धनणयर् गैरकानूनी छ । 



   

 148  
 

 
प्रधतपार्दत धसद्धान्त - 

  सेवामा प्रवेश गरेपधछ उक्त सेवा समूहसँग सम्बव्न्धत प्रावधान मान्न सवै कमयचारी 
वाध्र्कारी हनेु । 

  यवमान पररचालक पदलाई कार्मै रािी तत्कालीन पररव्स्थधत र आवश्र्कता अनसुार 
केही समर्को लाधग अन्र्त्र काम गदैमा धलर्न पदको हक वा दायर्त्वबाट मकु्त हनु 
नसक्ने । 

  धलर्न पदमा रहेसम्म सोही पदको हैधसर्तले पाउने हक दायर्त्व एवं सयुवधा उपभोग 
गनुयपने । 

  कुनै िास व्र्व्क्तको हकमा गरेको त्र्गत यववेचना सयहतको धनणयर् नजीर नभै दृष्टान्त 
मात्र हनु्छ । िास कानूनको प्रचलनको लाधग कानूनको व्र्वस्थामा गररएको 
ब्र्ाख्र्ामाफय त प्रधतपार्दत हनेु धसद्धान्त नजीर हनेु । 

  धबना कानूनी धसद्धान्त, कुनै कुराको दृष्टान्तलाई आधार बनाई नजीर मानी उपचार र्दन 
नधमल्ने। 

  नेपाल वार्सेुवा धनगम कमयचारी सेवा शतयसम्बन्धी यवधनर्मावली, २०५८ को यवधनर्म 
६३ को प्रावधान Crew समूहमा आवद्ध सवै कमयचारीहरू बीच आकृष्ट हनेु भएबाट 
कानूनको प्रर्ोगमा भेदभाव भर्ो वा आफूलाई असमान व्र्वहार गररर्ो भन्न नधमल्ने । 

  समानहरूका बीचमा भएको समान व्र्वहारले समानताको धसद्धान्त उल्लंिन हनु नसक्ने 
। 

 

  

१३. अव्ख्तर्ार प्राप्त धनकार्बाट धनणयर् भई सो बमोव्जम पेन्सन पट्टाबाट प्राप्त गरेको पेन्सन 
रकम शे्रणी िटुवा गरी बढी गएको भन्न ेपत्राचारको आधारमा यफताय गनुय नपने । 
धबष्णमुार्ा पौडेल यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प.२०६६  धनणयर् नं. ८२४४  अङ्क १० ) 

यववादको धबर्षर् -  
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यवद्यालर् व्शक्षक यकताबिाना परामशय सधमधतको २०६२।४।१७ को धसफाररश धनणयर् 
यवपक्षी यवद्यालर् व्शक्षक यकताविानाको च.नं.२७४ धमधत २०६२।४।३० को बढी 
रकम दाव्िल गने पत्र र मेरो पट्टामा रहेको व्शक्षक तहलाई र्द्वतीर् शे्रणी काटी ततृीर् 
बनाइर्दने गरेको गैरकानूनी एवं असंवैधाधनक कार्यबाट मलाई नेपाल अधधराज्र्को 
संयवधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पधतसम्बन्धी मौधलक हकमा सायवक व्शक्षा 
धनर्मावली, २०२८ को धनर्म ४८ट, ४८ङ, ४८च हालको व्शक्षा धनर्मावली, २०५९ को 
धनर्म ११५, ११६, ११७, १२६ र १२७ क ले प्राप्त हकका साथै यवपक्षीको कार्य 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तधबपरीत हुँदा यवपक्षीहरूबाट भए गरेका उव्ल्लव्ित धनणयर् पत्र 
एवं सोका आधारमा भएका काम कारवाही उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा बदर गरी पूवयवत ्
एकलौटी रुपमा सायवकदेव्ि िाइपाई आएको धनवतृ्तभरण मलाई र्दन ु भनी यवपक्षीका 
नाउँमा परमादेश जारी गररपाऊँ 

  

प्रधतपार्दत धसद्धान्त -  

  प्रचधलत नेपाल कानून व्शक्षा ऐन धनर्मावली, मलुकुी ऐन अंशबण्डाको महल, अपतुालीको 
महलसमेतले पधतको मतृ्र्पुधछ नव्जकको हकवालाको रुपमा धनजको श्रीमतीलाई स्वीकार 
गरेको अवस्थामा श्रीमतीहरू एकभन्दा वढी भएकोमा कुनै एकलाई मात्र हकवालाको 
रुपमा ग्रहण नगरी सवैलाई समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेकोबाट पधतको 
मतृ्र्पुधछ नव्जकको हकवालाको रुपमा धनजका श्रीमतीहरू समान अव्स्तत्व रही प्रचधलत 
नेपाल कानूनले समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा धनवतृ्तभरण पाउने 
हकलाई समान हकवालामा शरुुमा कारवाही चलाएको आधारमा यवस्थायपत वा हकबाट 
बव्ञ्चत गने भन्न नधमल्ने । 

  व्शक्षा धनर्मावली २०५९, को धनर्म १२७क. अनसुार गठन हनेु परामशय सधमधतले 
व्शक्षकहरूलाई र्दइने धनवतृ्तभरण, पाररवाररक धनवतृ्तभरण शैव्क्षक भत्ता सन्तधत बवृ्त्तसमेतका 
यवर्षर्मा व्र्वव्स्थत गनय व्शक्षक यकताविानालाई आवश्र्क सहर्ोग गनय परामशय र्दन 
सक्ने अधधकार प्रदान गरेको अवस्थामा धनवेदन परी कारवाही प्रयक्रर्ा प्रारम्भ भएको 
यवर्षर्मा धनर्मावलीले धनदेव्शत गरेका यवर्षर्मा आवश्र्क परामशय र्दन अधधकार परामशय 
सधमधतलाई रहने । 
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  धनवतृ्तभरणको अव्ख्तर्ार पट्टामा व्शक्षकको तह धन.मा.यव. शे्रणी र्द्वतीर् कार्म रहेको, पेन्सन 
सयुवधा प्रदान गरररहेकोमा उव्चत र पर्ायप्त कारणधबना शे्रणी िटुवा गरी पेन्सन कम गने 
धनणयर् न्र्ार्संगत देव्िन नआउने । 

  अव्ख्तर्ार प्राप्त धनकार्को पेन्सनपट्टाबमोव्जम प्राप्त गरेको पेन्सन रकम शे्रणी िटुवा गरी 
वढी गएको भनी गररएको पत्राचारको आधारमा यफताय गनुय नपने । 

  प्रचधलत नेपाल कानून व्शक्षा ऐन धनर्मावली, मलुकुी ऐन अंशबण्डाको महल, अपतुालीको 
महलसमेतले पधतको मतृ्र्पुधछ नव्जकको हकवालाको रुपमा धनजको श्रीमतीलाई स्वीकार 
गरेको अवस्थामा श्रीमतीहरू एकभन्दा वढी भएकोमा कुनै एकलाई मात्र हकवालाको 
रुपमा ग्रहण नगरी सवैलाई समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेकोबाट पधतको 
मतृ्र्पुधछ नव्जकको हकवालाको रुपमा धनजका श्रीमतीहरू समान अव्स्तत्व रही प्रचधलत 
नेपाल कानूनले समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा धनवतृ्तभरण पाउने 
हकलाई समान हकवालामा शरुुमा कारवाही चलाएको आधारमा यवस्थायपत वा हकबाट 
बव्ञ्चत गने भन्न नधमल्ने । 

  व्शक्षा धनर्मावली २०५९, को धनर्म १२७क. अनसुार गठन हनेु परामशय सधमधतले 
व्शक्षकहरूलाई र्दइने धनवतृ्तभरण, पाररवाररक धनवतृ्तभरण शैव्क्षक भत्ता सन्तधत बवृ्त्तसमेतका 
यवर्षर्मा व्र्वव्स्थत गनय व्शक्षक यकताविानालाई आवश्र्क सहर्ोग गनय परामशय र्दन 
सक्ने अधधकार प्रदान गरेको अवस्थामा धनवेदन परी कारवाही प्रयक्रर्ा प्रारम्भ भएको 
यवर्षर्मा धनर्मावलीले धनदेव्शत गरेका यवर्षर्मा आवश्र्क परामशय र्दन अधधकार परामशय 
सधमधतलाई रहने । 

  धनवतृ्तभरणको अव्ख्तर्ार पट्टामा व्शक्षकको तह धन.मा.यव. शे्रणी र्द्वतीर् कार्म रहेको, पेन्सन 
सयुवधा प्रदान गरररहेकोमा उव्चत र पर्ायप्त कारणधबना शे्रणी िटुवा गरी पेन्सन कम गने 
धनणयर् न्र्ार्संगत देव्िन नआउने । 

  अव्ख्तर्ार प्राप्त धनकार्को पेन्सनपट्टाबमोव्जम प्राप्त गरेको पेन्सन रकम शे्रणी िटुवा गरी 
वढी गएको भनी गररएको पत्राचारको आधारमा यफताय गनुय नपने । 

 
१४. पेन्सन मापदण्ड बारे । 

 

 कयवता पाँडे समेत यव. नेपाल सरकार 
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(ने. का. प.भागए ५२ सालए २०६७ मयहनाए काधतयक अंकए ७ धनणयर् नं. ८४११) 
यववादको धबर्षर् -  
संवैधाधनक प्रावधानको आधारमा एकल मयहलाहरूलाई समान सामाव्जक सरुक्षा प्रदान गनय 
गराउन सम्पूणय एकल मयहला (यवधवा) हरूलाई समान तथा सलुभ रुपमा यवधवा भत्ता 
उपलब्ध गनुय गराउन ुभनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, अथय 
मन्त्रालर् तथा यवधवा मयहलाहरूको उमेर, जनसंख्र्ा, आधथयक, सामाव्जक एवं शैव्क्षक 
अवस्था र वास्तयवक त्र्ाङ्कको अभावले गदाय  धतनीहरूको उत्थान र यवकासका लाधग 
आवश्र्क कार्यक्रम र नीधत बनाउन सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परेको 
हनुाले अब आउने रायिर् जनगणनामा उपरोक्त बमोव्जमको त्र्ाङ्क संकलन गनुय गराउन ु
भनी रायिर् र्ोजना आर्ोग तथा केन्रीर् त्र्ाङ्क यवभागको नाउँमा अन्तररम संयवधानको 
धारा १०७(२) बमोव्जम परमादेशको आदेश जारी गररपाऊँ भन्ने । 
 
प्रधतपार्दत धसद्धान्त - 
   एकल मयहला (यवधवा) को प्रकृधत एवं उनीहरूको आधथयक, सामाव्जक, सांस्कृधतक जस्ता 

अवव्स्थधतलाई हेदाय उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाव्जक 
सरुक्षाबापत भत्ता उपलव्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलव्ध नगराउने कार्यलाई 
न्र्ार्ोव्चतरुपको मान्न नसयकने । 

(प्रकरण नं.५) 

   राज्र्को स्रोतसाधनले भ्र्ाएसम्म एकल मयहला (यवधवा) को आर्स्रोत, रोजगारी, धनजको 
श्री सम्पव्त्त, पधतको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आर्द यवयवध पक्षलाई यवचार गरी एक 
धनव्श्चत मापदण्ड धनधायरण गरी ६० वर्षय भन्दा कम उमेरका एकल मयहला (यवधवा) 
लाई पधन सामाव्जक सरुक्षाअन्र्तगत र्दइने भत्ता उपलव्ध गराउने तफय  ध्र्ानाकर्षयण 
गराउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् लगार्तका यवपक्षीहरूका 
नाउँमा धनदेशनात्मक आदेश जारी हनेु । 

   एकल मयहला (यवधवा) को वास्तयवक त्र्ाङ्क संकलन गरी उनीहरूको 
उमेर, जनसंख्र्ा, आधथयक, सामाव्जक एवं शैव्क्षक अवस्था र वास्तयवक त्र्ाङ्कको र्कीन 
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गदै उनीहरूको उत्थान र यवकासका लाधग आवश्र्क कार्यक्रम र नीधत बनाउन 
सहजता प्रदान गने उद्देश्र्ले आउने रायिर् जनगणनामा उपरोक्त बमोव्जमको त्र्ाङ्क 
समेत संकलन गनुय गराउन ुभनी रायिर् र्ोजना आर्ोग तथा केन्रीर् त्र्ाङ्क यवभागको 
नाउँमा समेत धनदेशनात्मक आदेश जारी हनेु । 

 
  

  

१५. काम गरेको अवधधमा बढेको तलव समेत रकमको यहसाव गरी धनवतृ्तभरण पाउने । 
 
कृष्णबहादरु शे्रष्ठ समेत यव. नेपाल सरकार 
 
(ने.का.प. २०६८ अंक १ धनणयर् नं. ८५४९) 
 
यववादको धबर्षर् - 
  हामी धनवेदकहरू नेपाल टेधलधभजन संस्थानमा २० वर्षयभन्दा बढी सेवा गरेका 
कमयचारीहरू  हौं । नेपाल टेधलधभजन संस्थानको कमयचारी सेवा शतय यवधनर्मावली, २०५५ 
धमधत २०६५।३।६ मा भएको पाँचौं संशोधनले संस्थानमा कार्यरत ् कमयचारीहरूलाई 
स्वेव्च्छक अवकाशसम्बन्धी नर्ाँ व्र्वस्था गरेको र यवधनर्मावलीको यवधनर्म ११५क(१) 
बमोव्जम संस्थानले धमधत २०६५।४।१५ मा एक मयहनाको अवधध तोकी स्वेव्च्छक 
अवकाशको सूचना प्रकाव्शत गरेअनरुूप हामी धभन्न–धभन्न कमयचारीले यवधभन्न धमधतमा 
आवेदन र्दएपधछ सञ्चालक सधमधतको धमधत २०६५।५।३० को धनणयर्बाट 
२०६५।७।१ देव्ि लागू हनेु गरी स्वेव्च्छक अवकाश धलएका छौं । स्वेव्च्छक अवकाश 
धलनभुन्दा अगाधड २०६५ आव्िन मयहनामा बढ भएको तलबमानअनसुारको रकम 
भकु्तानी पाउन ुपनेमा सायवक सञ्चालक सधमधतको धमधत २०६५।७।४ को धनणयर्यवपरीत 
स्वेव्च्छक अवकाश धलनभुन्दा अव्ि बढ भएको तलब रू.२०००।– र सोअनसुारको 
सयुवधा नर्दने गरी हालको सञ्चालक सधमधतले धमधत २०६५।९।२० र २०६६।५।९ 
मा गरेको धनणयर् बदर गरी पाँउ । 
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प्रधतपार्दत धसद्धन्त - 
  

   सेवा यवधधशास्त्र (Service Jurisprudence) मा कमयचारीको पक्षमा उदार व्र्ाख्र्ा अपेव्क्षत छ । 
कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा नपाउने भनी धनर्षधे नै गरेको सयुवधा र्दन धमल्दैन । तर सयुवधा 
नर्दने नै उद्देश्र् रािी गररने व्र्ाख्र्ालाई अपव्र्ाख्र्ा मान्नुपने । 

   स्वेव्च्छक अवकाश धलन सूचना र्दने कमयचारी कार्यरत ्नै छन ्भने अन्र् कमयचारीले पाउने 
तलब वयृद्घ समेतका सयुवधा नर्दने भन्ने तकय  संयवधान संरव्क्षत समानताको धसद्घान्त 
अनकूुल हनु्छ न त जयहले पधन सयुवधा र्दने सम्बन्धमा कानूनले प्रत्र्क्षरुपमै धनर्षधे गरेको 
अवस्थामा बाहेक कमयचारीको यहतमा कानूनको व्र्ाख्र्ा गररन ु पदयछ भन्ने सेवा 
यवधधशास्त्रको आधारभतू धसद्घान्त अनकूुल नै हनेु । 

  नीधतगत रुपमा धनणयर् गदाय कुनै कमयचारीले सयुवधा प्राप्त गने र सोही हैधसर्तका बढ तलब 
र्दने धनणयर् लागू भएपधछ अवकाश धलएका र्ी धनवेदकहरूले प्राप्त गनय नसक्ने भनी अथय 
गररन ु हुँदैन । समानहरूका बीच समानता कार्म गने क्रममा कानूनको प्रर्ोग गदाय 
असमान व्र्वहार गररन ु हुँदैन । र्सो गररएको देव्िन्छ भने त्र्सलाई न्र्ार्संगत मान्न 
उव्चत नहनेु । 

  

 
 
 
१६. धनवतृ्तभरणमा कर लाग्ने । 

 

अञ्जनीकुमार थापा यव. नेपाल सरकार 

(ने.का.प. २०६८,   अङ्क ७,   धनणयर् नं.८६४३) 

यववादको यवर्षर्ए- 

 २०६६ साल साउन मयहनाबाट लागू हनेु गरी संशोधन भएको उक्त ऐनको 
मनसार्यवपरीत सम्बव्न्धत कार्ायलर्बाट हाम्रो धनवतृ्तभरण रकममा नेपाल सरकारले र्दएको 
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छूट सीमा निटाई कर धनधायरण गरी १ प्रधतशत कर काट्ने गररएको हुँदा धनवतृ्तभरण 
रकममा १% कर नलगाउन ु र सो सम्बन्धमा भए गरेका संशोधन, धनणयर्हरू एवं 
कामकारवाही उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर गरी उपरोक्त मौधलक हक 
संरक्षण गररपाऊँ । साथै धनवतृ्तभरण रकममा कर कट्टा नगनुय र हालसम्म कट्टा गररएको 
१ प्रधतशत रकम सेवा धनवतृ्त कमयचारीहरूलाई यफताय र्दन ु भनी सवोच्च अदालत 
धनर्मावली, २०४९ को धनर्म ४१(१) बमोव्जम प्रत्र्थीहरूको नाममा अन्तररम आदेश 
समेत जारी गररपाऊँ भन्ने । 

 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

  

क) नागररकहरूको हकयहत र सयुवधाको प्रश्नमा राज्र् जयहले पधन उदार बन्नै पदयछ । 
त्र्समाधथ पधन लामो समर्सम्म राज्र्को सेवामा समयपयत भै सेवा धनवतृ्त भएका 
रािसेवकहरूको यहतसँग सम्बव्न्धत यवर्षर्लाई राज्र् संर्न्त्रले अनदेिा गनय नहनेु । 

ि) सेवा धनवतृ्त रािसेवकहरूले आफ्नो ऊजायशील समर् रािका लाधग लगानी गरेकै 
कारणबाट उनीहरूको धनवतृ्त जीवनको सधुनव्श्चतताका लाधग नै धनवतृ्तभरणको व्र्वस्था 
गररएको हो । धनवतृ्तभरण सामाव्जक सरुक्षाको अवधारणाअन्तगयत प्रदान गररने सयुवधा 
हो । त्र्सरी प्रदान गररने सयुवधालाई िव्ण्डत गदै जाँदा सामाव्जक सरुक्षासम्बन्धी मान्र्ता 
नै िल्बधलन पगु्ने । 

ग) करर्ोग्र् आर्को धनधायरण गदाय सामाव्जक सरुक्षाको अवधारणालाई नजरअन्दाज गररन ु
हुँदैन । सेवाधनवतृ्त कमयचारीहरूलाई धनवतृ्तभरणस्वरुप उपलब्ध गराइने रकम आफैं मा 
अत्र्न्त न्रू्न रहने गरेको छ । त्र्समा पधन कर कटृी गदाय सेवा धनवतृ्त कमयचारीको 
दैधनक गजुारा कष्टप्रद हनु जाने र त्र्सबाट सामाव्जक सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूत नहनेु अवस्था 
धसजयना हनु जाने । 

ि)  के कस्तो आर्लाई करर्ोग्र् आर् मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बव्न्धत धनकार्ले धनवतृ्तभरण 
र त्र्सले ग्रहण गरेको सामाव्जक सरुक्षासम्बन्धी अवधारणालगार्तका सबै पक्षमा यवचार 
प¥ुर्ाएर मात्र धनणयर्मा पगु्न ुपने हनु्छ । अन्र्था करको दार्रा बढाउने धनहुँमा व्र्व्क्तका 
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अधधकारहरू कटौती हनेु र सामाव्जक सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूतस्वरुप प्रदान गररने 
धनवतृ्तभरणसम्बन्धी व्र्वस्था कमजोर हनेु अवस्था आउन सक्ने । 

ङ) कर लगाउने र उठाउने यवर्षर् स्वाभायवक रुपमा यवधायर्की अधीनको यवर्षर् भएकाले 
संवैधाधनक व्र्वस्थाअनसुार नै कानूनी व्र्वस्थाद्वारा कर धनधायरण गरेको र संयवधानले नै 
यवधायर्काको अधधकारधभत्र पारेको यवर्षर्लाई न्र्ायर्क पनुरावलोकनको दार्राधभत्र ल्र्ाई 
नीधतगत यवर्षर्मा अदालत प्रवेश गनुय उपर्कु्त नहनेु । 

 

 

 

१७.धनलम्बन फुकुवा भएपछी उक्त अवधधलाई समेत जोडीन ुपने । 

 

गणेशबहादरु ित्री यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प. २०६८,      अङ्क ९   धनणयर् नं. ८६७६) 

यववादको यवर्षर्ए- 

धनलम्वनमा रहेको पूरै अवधधको तलवभत्ता समेत र्दइएको, यहरासत सजार् धनलम्वन 
रहेको अवधधमा नै भएको र नैधतकपतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा सजार् 
नपाएको, भयवतव्र् ठहर भएको, थनुाबाट छूट्करा भइसकेपधछ धनलम्वन फुकुवा गरी 
हाव्जर गराई वढुवा समेत गररएको अवस्थामा धनलम्वन अवधध नोकरी अवधधमा गणना 
नगररएको यवपक्षी प्रहरी यकताविानाको धमधत २०६२।४।१८ को धनणयर् कानूनयवपरीत 
त्रयुटपूणय भएको हुँदा बदरगरी पाँउ। 
 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए- 

  

क) धनलम्वन फुकुवा गरेउपर कोही कसैको उजूरवाजरु परी सो धनणयर् गैरकानूनी भएको 
भनी बदर वाधतल नगराएको अवस्थामा सो धनणयर्यवपरीत उक्त धनलम्वन अवधध सेवा 
अवधधमा जोधडने होइन भन्न धमल्ने देव्िँदैन । त्र्समा पधन यवपक्षी धनकार्हरूबाटै भएको 
उक्त अव्न्तम भएर बसेको धनणयर्को औव्चत्र्ताधभत्र प्रवेश गरी पक्षको स्थान ग्रहण गरी 
र्स अदालतले अन्र्था भन्न नधमल्ने । 
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ि)  धनलम्वन फुकुवा भएकोमा उक्त धनलम्वन अवधधलाई नोकरी अवधधमा गणना गनुयपने 
भन्ने धनर्ममा प्रष्ट व्र्वस्था भैरहेकोमा सो अवधध समेत गणना गरी धनवतृ्तभरण नपाउन ु
पने कुनै कानूनी र यववेकसम्मत ्कारण नदेव्िने ।  

 

१८.महङ्गी भत्ता समेतको रकम जोडी पेन्सन नपाउने । 

 

चण्डीराज ढकाल यव. नेपार सरकार 
 

(ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२   धनरण्र् नं ८७३६) 
 
यववादको धबर्षर् - लीलाराज िड्का र अधनता राजवंशीको कारवाही र धनणयर्मा संलग्न 
व्र्व्क्तहरू व्र्वस्थापक हनु ्भन्ने प्रमाण पेश गनय यवपक्षी श्रम अदालतले र्स प्रा.धल.सँग 
जानकारी माग गररएकोमा सो मागबमोव्जम धमधत २०६२।६।३ को पत्रद्वारा जानकारी 
गराएकोमा सो कागज प्रमाणका सम्बन्धमा धनणयर्मा बोल्दै नबोली आधधकाररक 
व्र्वस्थापक नभएको भनी वस्तधुनष्ठ प्रमाणको यववेचना नगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ यवपरीत श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ । प्रा.धल.को व्र्वस्थापक भनी स्वीकार 
गरेका व्र्व्क्तहरू हुँदाहुँदै अदालतले आफैँ  यववाद धसजयना गरी त्र्स यवर्षर्मा अमकु व्र्व्क्त 
व्र्वस्थापक हनेु र अमकु व्र्व्क्त व्र्वस्थापक हनु ्वा होइनन ्भनी हस्तक्षेप गनुय कानूनी 
व्र्व्क्तको धसद्धान्तयवपरीत छ । यवपक्षीमध्रे्को लीलाराज िड्काले श्रम ऐन, २०४८ को 
दफा ५१(क) र दफा ५१(ि) बमोव्जम िराब आचरण गरेकोमा यववाद छैन । धमधत 
२००२।९।६ को िटनाको मचुलु्काबाट नै यवपक्षी लीलाराज िड्काले िराब आचरण 
गरेको व्र्होरा पयुष्ट भैरहेको छ । श्रम अदालतले र्स प्रा. धल.ले जनु आधार र कारणमा 
यवपक्षी लीलाराज िड्कालाई सेवाबाट अवकाश र्दएको हो, सो आधार कारण ठीक छ वा 
छैन भनी सो कुरामा मात्र सीधमत रही फैसला गनुयपनेमा ठहर गनुय नपने कुरामा प्रा.धल.को 
व्र्वस्थापकबाट धनणयर् भएको हो वा होइन भनी त्र्सतफय  प्रवेश गरी धनणयर्मा पगु्न 
कदायप धमल्दैन । श्रम अदालतबाट पनुरावेदकले पनुरावेदन गदाय पाररश्रधमकमा मात्र दावी 
गरेकोमा तलब, भत्ता र सयुवधा र्दन ुभनी वादी दावीभन्दा बायहर गएर फैसला भएको छ । 
श्रम अदालतबाट भएको धमधत २०६३।१०।२२ को फैसला र सो फैसलाका आधारमा 
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यवपक्षी श्रम कार्ायलर् मेची अञ्चलले फैसलाअनसुार कार्ायन्वर्न गनुय भनी धमधत 
२०६४।२।२४मा गरेको पत्राचार, यवपक्षीहरूबाट भएका कामकारवाहीलगार्त 
धनवेदकलाई असर पाने गरी अन्र् कुनै धनणयर् पत्राचार भएको भए ती धनणयर् पत्राचार 
तथा कामकारवाही उत्प्ररे्षणको आधारमा बदर गरी श्रम अदालतको धमधत 
२०६३।१०।२२ को फैसला कार्ायन्वर्न गनय दवाव नर्दन,ु फैसला कार्ायन्वर्न नगनुय 
नगराउन ु भनी यवपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगार्त जो चायहने उपर्ुयक्त आदेश जारी 
गररपाऊँ भन्ने । 

  

प्रधतपनर्दत धसद्धान्त - 

   कुनै कम्पनीको समग्र व्र्वस्थापकीर् व्जम्मेवारी यवधभन्न व्र्वस्थापक वा अधधकृतहरू बीच 
यवभाजन पधन हनुसक्छ । तर एउटा व्र्वस्थापकलाई र्दइएको व्जम्मेवारी कम्पनीको 
समग्र व्र्वस्थापन कार्यसरह अलग–अलग हनेु वा यवभाजन हनेु वा आंव्शक व्जम्मेवारी 
मात्र नहनेु । 

   कम्पनीका हरेक इकाई वा शािाका प्रमिुले तत–्तत ्शािा वा इकाइको व्र्वस्थापनको 
व्जम्मा धलएका हनु्छन ्। तर ती सबै व्र्व्क्तहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को 
प्रर्ोजनको लाधग व्र्वस्थापक हनु नसक्ने । 

   पाररश्रधमकमा “समेत” शब्द जोधडएकोले त्र्समा जोधडएर आउने अन्र् धनर्मानसुार धनर्धमत 
रुपमा र्दइने गररएको भत्ता र सयुवधाका कुराहरूलाई नसमेट्ने भन्न नधमल्ने । 

   कामदार तथा कमयचारीलाई कसैलाई पाररश्रधमक अथायत ् तलब मात्र र कसैलाई सो 
तलवसयहत श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(३) अनसुार तोयकएको भत्ता र अन्र् 
सयुवधासमेत जोडी अलग–अलग प्रदान गनय धमल्ने भन्ने न्र्ायर्क अनमुान हनु नसक्ने । 

   काम गरेवापतको तलब र प्रचधलत श्रम ऐनमा भएका व्र्वस्थाअनसुार धनर्धमत रुपमा 
भकु्तानी हनेु कुनै भत्ता तथा अन्र् सयुवधा धनधायरण गररएको भए ती सबै भत्ता तथा सयुवधा 
पधन पाररश्रधमक वा तलब र्दँदाकै अवस्थामा र्दइने हुँदा र्सरी श्रम ऐनमा नै गररएको 
कानूनी व्र्वस्थाको प्रयक्रर्ा परु् र्ाई धनधायरण गररएको भत्ता (जस्तो महंगी भत्ता) तथा र्स्तै 
प्रकृधतको सयुवधाको रकमलाई पाररश्रधमकधभत्र नपने भनी अलग गरी भकु्तानी नगने 
अवस्था पधन नहनेु । 
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१९. कुनै धनकार्ले हाव्जर नगराएकोमा त्र्सको कानधुन उपचार िोज्न ुपनेमा धनवेदन र्दन ु
नै हाव्जर नगराएको आधार हनु नसक्ने । 

 

छयवलाल पौडेल यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प. २०६९,  अङ्क ३ धनणयर् नं. ८७९५) 

   

यववादको यवर्षर्ए- 

नेपाल कृयर्ष अनसुन्धान पररर्षद् समेतको उपरोक्त कामकारवाहीबाट म धनवेदकको 
नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १३(१) र १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आिात 
पगु्न गएको हुँदा नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १०७ अन्तगयत 
उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा अव्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको धमधत २०६५।८।१३ 
को धनणयर्पत्र, धमधत२०६७।५।४ को धनदेशनपत्र तथा प्रत्र्थी कृयर्ष अनसुन्धान पररर्षद्का 
धमधत २०६६।१।२२ को १५७ र १६३ औ ंबैठकको धनणयर्, नेपाल सरकार कृयर्ष तथा 
सहकारी मन्त्रालर्को धमधत २०६७।३।२२ र धमधत २०६७।५।१० को धनणयर्पत्र 
लगार्तका कामकारवाही बदर गरी नेपाल कृयर्ष अनसुन्धान पररर्षद् (कमयचारी प्रशासन) 
यवधनर्म, २०४९ को यवधनर्म ६(ि)(३) बमोव्जमको सयुवधा र्दई ऐ को यवधनर्म ३२ 
एवं ८६क(२) बमोव्जम धनवतृ्तभरण प्रर्ोजनका लाधग अवकाश अवधधको नोकरी जोडी 
र्दन ु भन्ने परमादेश जारी गरी म धनवेदकको आिातीत ् हक प्रचलन गराई पूणय रूपमा 
न्र्ार् पाऊँ भन्न े। 
 
प्रधतपार्दत धसद्धान्तए- 

क)सम्बव्न्धत कमयचारी कार्ायलर्मा हाजीर हनु पाउने भएपधछ हाजीर हनु सतत ्प्रर्त्नशील 
रहेको देव्िन ु      पदयछ । सो संस्था वा धनकार्ले हाजीर नगराए अदालतलगार्तका 
धनकार्मा प्रवेश गनुयपने हनु्छ ।      पररर्षदमा हाजीर हनेु अवधधमा अन्र्त्र कार्यरत ्
रहेपधछ हाजीर गराइएन भन्नुलाई वहानावाजी  मान्नुपने । 

ि) धनवतृ्तभरण सम्बव्न्धत धनकार्मा तोयकएबमोव्जम सेवा गरेबापत प्राप्त हनेु सयुवधा हो । सो 
धनकार्मा नभई अन्र् संस्थामा कार्यरत ् रहने, सो धनकार्ले हाजीर गराएन भनी लामो 
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समर्पधछ बहानावाजी गने पूवय कमयचारीलाई धनवतृ्तभरण र्दनपुने भनी सो धनकार्लाई 
व्र्र्भार वहन गराउन ुधनर्मअनकूुल एवं न्र्ार्ोव्चत नहनेु । 

  ग) व्र्वहार र आचरणले धनजलाई वास्तवमै अन्र्ार्पूवयक कानूनी हकबाट बव्ञ्चत 
गररएको छ भन्ने देव्िन ुपदयछ । सयुवधा पाउनपुने माग कानूनसम्मत ्र न्र्ार्संगत देव्िन ु
पदयछ । सयुवधास्वरूप प्राप्त हनेु कानूनी हकको दावी गनेले कानूनले तोकेको कतयव्र् 
धनवायह गरेको पधन देव्िन ुपने । 

ि)  पररर्षद्द्वारा हाजीर नगराइएको भए अदालतसमेतमा तत्कालै उपचारको िोजी गररन ु
पदयछ । धनवेदन र्दन ुनै हाजीर नगराइएको आधार हनु नसक्ने । 

ङ)  कुनै पक्ष असाधारण अधधकारक्षेत्रको माध्र्मले न्र्ार् प्राधप्तका लाधग अदालतसमक्ष प्रवेश 
गदयछ भने उसले सफा र शदु्ध हात धलई प्रवेश गनुय आवश्र्क छ । वास्तयवक त्र्लाई 
नै लकुाई अदालतमा प्रवेश गने पक्षले न्र्ार् प्राप्त गनय सक्ने अवस्था नरहने । 

 

 

 

२०. सेवा धनवतृ्त भैसकेको व्र्व्क्तलाई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतमा उव्ल्लव्ित 
आचरणसम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थाले धनर्न्त्रण र धनर्मन गनय धमल्ने नदेव्िएको ।  

श्र्ामप्रसाद मैनली यव. नेपाल सरकार 
 

(भागए ५५ सालए २०७० मयहनाए जेष्ठ अंकए २ धनणयर् नं. ८९६५) 

यववादको धबर्षर् - 

म धनवेदक ६५ वर्षय नपगुनु्जेलसम्म यवधभन्न संवैधाधनक धनकार्हरूमा धनर्वु्क्त हनु सक्ने र 
राज्र्को सेवा गने अवसर पाउन सक्ने प्रवल सम्भावनासमेत रहेको हुँदा सो अवसर पाउने 
हकबाट समेत बव्ञ्चत गराउने बदधनर्तबाट प्ररेरत भई प्रत्र्थीहरूबाट म धनवेदकउपर 
गररएको धनणयर् र कामकारवाहीबाट नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) द्वारा प्रदत्त म धनवेदकको पेशा रोजगार गनय पाउने तथा धारा १३ द्वारा 
प्रदत्त समानताको हकमा आिात पगु्न गई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतको प्रधतकूल 
भएकोले प्रत्र्थी नेपाल सरकार मव्न्त्रपररर्षद्ले म धनवेदकले पदीर् मर्ायदा र आचरणको 
प्रधतकूल हनेु काम गरेको भनी अधभलेि राख्न ेगरेको धमधत २०६९।४।१७ को धनणयर् र 
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सोअनसुार धमधत २०६९।४।१७ को च.नं. २७६ को पत्र समेत उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा 
बदर गरी आिातीत हकको संरक्षण र प्रचलन गररपाऊँ भन्ने । 

  

 

प्रधतपार्दत धसद्धात - 

   अवकाश पाइसकेको कमयचारीका हकमा आचरणसम्बन्धी व्र्वस्थाले धनर्मन र धनर्न्त्रण 
गनय नधमल्ने । 

   असहमतीहरूका बीच सहमती र प्रधतस्पधायत्मक सोचहरूलाई सहकाररतामा पररणत गनय 
रचनात्मक सोच र संस्कार यवकास गरी सवयस्वीकार्य वातावरण िडा गनय हरेकले मद्दत 
गनुयपने हनु्छ । धनवेदकको असन्तयुष्ट उव्चत वा अनवु्चत जे लागे पधन कव्म्तमा मखु्र् 
रोजगारदाताको हैधसर्तमा नेपाल सरकारले धनवेदकप्रधत तीव्र आक्रोश र बदलाको भाव 
प्रदशयन गनय नधमल्ने । 

    धनजामती सेवामा लामो समर्सम्म काम गरी सेवाबाट बायहररँदा आफ्नो अनभुव र 
कार्यशैलीका बारेमा गररएको यटप्पणीले कानूनको उल्लंिन भएको अवस्थामा बाहेक 
आफैमा आपव्त्तजनक पधन हुँदैन । सरकार समग्र राज्र्को अधभभावक पधन भएकोले 
आफ्ना बारेमा गररएको यटप्पणी अप्रीर् भए पधन सनु्न सक्नपुने हनु्छ । त्र्स्तोमा सरकार 
वदलामिुी हनु वा हस्तक्षेपकारी हनु नधमल्ने । 

   अधभलेि राख्नपुने वा राख्न सक्ने कानून बहाल नरहेको अवस्थामा धनवेदकको नाम 
अधभलेिमा राख्न ेभनी गररएको धनणयर् र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानूनसंगत नदेव्िने । 

   भयवष्र्मा र्दन सयकने कुनै व्जम्मेवारीलाई प्रभायवत गने उद्देश्र्ले कारवाही वा सजार्स्वरूप 
त्र्स्तो अधभलेिबद्व गनय िोजेको हो भने त्र्ो धनवेदकको यवरुद्धको नकारात्मक 
कारवाहीको स्थानमा रहन्छ । र्स्तो सजार् सरहको पररणाम धसजयना गने हो भने 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तबमोव्जम सफाइको मौकाको आवश्र्कता रहने हनुाले त्र्स्तो 
मौकाबेगरको अधभलेिमा जनाउने कार्य बाछछनीर् र कानूनसंगत मान्न नधमल्ने । 

  

२१. के कस्ता पूवय पदाधधकारीहरुलाई के कस्तो सयुवधा प्रदान गने भन्न ेधबर्षर् राज्र्को 
हनेु । 

 

भरतमव्ण जङ्गम यव. नेपाल सरकार 
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(भागए ५६ सालए २०७१ मयहनाए बैशाि अंकए ५ धनणयर् नं. ९१००) 
  

यववादको धबर्षर् - 

आफैँ लाई लाभ हनेु र रािको ढुकुटीको रकम क्षधत हनेु गरी र्षडर्न्त्रपूणय तररकाले बनाई 
धमधत २०६९।१।१ मा जारी गरेको अध्र्ादेशलाई धनरन्तरता र्दन पनुः धमधत 
२०६९।४।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाव्शत गरी जारी गरेको अध्र्ादेश, २०६९ 
सालको वैशािदेव्ि नै प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा 
१, १३, २३, ८८, ९९ र १०७(१)(२) बमोव्जम उत्प्ररे्षणलगार्त जो चायहने आवश्र्क 
आज्ञा, आदेश, पूजी जारी गरी भतूपूवय पदाधधकारीहरूले पाउने सयुवधासम्बन्धी धमधत 
२०६९।१।१ मा जारी गरेको र त्र्सैलाई धनरन्तरता र्दन २०६९।४।३ मा जारी 
गरेको अध्र्ादेश प्रारम्भ भएको धमधतदेव्ि नै लागू हनेु गरी अमान्र् र बदर िोयर्षत गरी 
पाऊँ । साथै प्रस्ततु धनवेदनको टुङ्गो लाग्नलाई केही समर् लाग्ने भएको र तत्कालै 
भतूपूवय पदाधधकारीहरूलाई सयुवधा प्रदान गरेमा वा गने व्र्वस्था भएमा राि कोर्षको ठूलो 
धनराशी माधसने र गैरकानूनी अभ्र्ास शरुू हनेु भएकोले धमधत २०६९।४।३ मा 
प्रकाव्शत नेपाल राजपत्रबाट जारी भएको अध्र्ादेश नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ 
को धारा ८८ को गलत अथय लगाई जारी भएको हुँदा मूल कानूनसँग बाव्झएको प्रावधान 
धनव्ष्क्रर् नभएसम्म कानूनीरूपमा प्रभावमा रहने हुँदा र्ो धनवेदनको टुङ्गो नलागञु्जले उक्त 
अध्र्ादेश कार्म रयहरहने हुँदा हाल कार्ायन्वर्न नगनुय नगराउन ु भन्ने सवोच्च अदालत 
धनर्मावली, २०४९ को धनर्म ४१ बमोव्जम अन्तररम आदेशसमेत यवपक्षीहरूको नाममा 
जारी गररपाऊँ भन्न े। 

प्रधतपार्दत धसद्धन्त- 

 देशमा महत्त्वपूणय सेवा परु् र्ाएका व्र्व्क्त सेवाबाट धनवतृ्त भएपधछ धनजहरूको सयुवधा 
र सरुक्षा सम्बन्धमा केही व्र्वस्था गररने भन्ने कुरा राज्र्को प्रधतष्ठाको यवर्षर् हनेु 
। 

 व्र्व्क्तहरूले परु् र्ाएको र्ोगदानको कदर गदै सेवाधनवतृ्त भएपश्चात ्सम्मान स्वरूप 
केही सयुवधा प्रदान गने र त्र्स्ता व्र्व्क्तको सरुक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गने जस्ता 
कार्यहरू राज्र्का दायर्त्वधभत्र पने । 
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 राज्र्ले के कस्ता व्र्व्क्तलाई के कस्तो सयुवधा र सरुक्षा प्रदान गने भन्ने कुरा 
राज्र्को नीधतगत यवर्षर्धभत्र पने कुरा हो । र्स्तो नीधतगत कुरा सामान्र्तर्ा 
न्र्ायर्क पनुरालोकनको यवर्षर्वस्त ुहनु नसक्ने । 

 यवधायर्की अधधकारप्राप्त कार्यपाधलकाले आफ्नो नीधतगत यवर्षर्का कुराहरूलाई लागू 
गने प्रर्ोजनका लाधग कुनै अध्र्ादेश जारी गदाय तत्काल सो अध्र्ादेशको 
आवश्र्कता धथर्ो वा धथएन भन्ने कुरा न्र्ायर्क पनुरालोकनको यवर्षर् बन्न नसक्ने 
। 

 के कस्ता पयहलेका सावयजधनक पदाधधकारीलाई के कधत सयुवधा र्दने वा नर्दने भन्न े
यवर्षर्मा के कस्तो कानूनको आवश्र्कता त्र्सको अध्र्र्न यवश्लरे्षण गरी प्रस्तायवत 
गने काम सरकारको र कानून बनाउने अधभभारा व्र्वस्थायपका संसदकै 
हुँदा सावयभौम जनताका प्रधतधनधधहरू रहेको संवैधाधनक धनकार्को यवचाराधीन रहेको 
अध्र्ादेशका यवर्षर्मा अदालतले प्रवेश गरी केही बोल्न नधमल्ने । 

२२. धनर्वु्क्त पाउने ब्र्व्क्तले पाएको धनर्वु्क्त गैह्र कानधुन नदेव्िएकोमा धनजामधत यकताब 
िानामा पद दताय नभएको कारण धनवतृ्तभरण नपाउने भन्ने धमल्दैन । 

 

सोमनाथ धगरी यव. नेपाल सरकार 

 

(ने.का.प. २०७१  भागए ५६    अंकए ११  धन.नं.९२८९) 
यववादको धबर्षर् -  

म धनवेदक स्थार्ी धनर्वु्क्त पाई सेवा अवधधभर आफ्नो व्जम्मेवारी बहन गरी आएको 
कमयचारी भएको र सेवा अवधधमा स्थार्ी कमयचारीले पाउने सयुवधा प्राप्त गरी कमयचारी 
सञ्चर्कोर्ष कयट्टसमेत भएको र सेवा एयकन गदायसमेत धनवेदकको दरबन्दी साधारणतफय को 
भएको भनी पयुष्ट भैसकेकोमा २०५९ सालदेव्ि हालसम्म धनवेदकको पेन्सनपट्टा बनाई 
पेन्सन प्राप्त नभएको, धनवतृ्तभरण, कमयचारी सञ्चर्कोर्ष, सव्ञ्चत धबदा, धबरामी धबदाको 
रकमलगार्तका रकमहरू र्दलाई पाउन अयवलम्ब धनणयर् गरी जानकारी पाउँ भनी धनवेदन 
गरेकोमा हालसम्म मलाई कुनै पधन सेवा सयुवधा उपलब्ध नगराएकाले अको उपचार प्राप्त 
गने भरपदो वैकव्ल्पक उपचारको बाटो नभएको हुँदा नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ 



   

 163  
 

को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ अनसुारको समानताको हकसमेत कुव्ण्ठत 
हनुपगुेको हुँदा बाध्र् भै धनवेदन गनय आएको छु । तसथय तत्काल धनवदेकको पेन्सनपट्टा 
बनाई र्दन,ु धनवतृ्तभरण, कमयचारी सञ्चर्कोर्ष, धबरामी धबदा, सव्ञ्चत धबदा आर्दबाट आउने 
रकम र भैपरी रकमलगार्तको समान तहका कमयचारीहरूले पाउनेसरहको सयुवधा 
अयवलम्ब उपलब्ध गराउन ु भनी नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) अनसुार परमादेश, प्रधतर्षधे, अधधकारपचृ्छालगार्तको जे जो उपर्कु्त आज्ञा आदेश 
पजुी जारी गररपाउँ भन्ने । 

  

 प्रधतपार्दत धसद्धान्त - 

§  धनर्वु्क्त पाउने व्र्व्क्तले पाएको धनर्वु्क्त गैरकानूनी भन्ने नदेव्िएको अवस्थामा पद 
दताय गनेलगार्तका प्रशासधनक व्जम्मेवारी धनवायह गनुयपने कार्ायलर् वा 
अधधकारीको त्रयुटमात्रले धनवेदकले कानूनबमोव्जम गरेको सेवाबापत प्राप्त गने 
सयुवधाहरूमा अन्र्था असर पनय र्दन नधमल्ने र एकजना धनम्नस्तरको 
कमयचारीको हक सयुवधाप्रधत सम्बव्न्धत कमयचारीहरू र कार्ायलर्हरू 
सकारात्मक नभएकाले प्रयक्रर्ा परुर््ाई सहर्ोग गनुयपनेमा व्जम्मेवारीबाट उम्कन 
िोजेको समेत देव्िएको छ । कानूनबमोव्जम सेवा गरेपधछ त्र्सको प्रधतफल 
पाउने कानूनी हकमा त्र्स्तो अकमयण्र्ता र अर्ोग्र्ता देव्िने व्र्वहारहरूले 
परास्त गनय नसक्ने । 

§   धनवेदकको सम्बन्धमा को कसको लापरवाही र गल्तीले पद दतायलगार्तको 
कार्य गनय गराउन नसकेको हो  सोको जाँचबझु गरी आवश्र्क कारवाही गने र 
धनवेदकले गरेको सेवाबापत प्राप्त गने धनवतृ्तभरण, कमयचारी सञ्चर्कोर्ष, सव्ञ्चत 
धबदाको सयुवधाहरू र्दन र्दलाउन नेपाल सरकार मव्न्त्रपररर्षद्ले जो चायहने 
धनणयर् गनुय गराउन ु भनी यवपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को 
कार्ायलर्समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी  हनेु । 

  

२३. आफ्नो हकमा स्पष्ट दावी नगरी अकायले पाएको सेवा सयुवधा उपर इष्र्ायपूणय तवरले 
दार्र हनु आएको धनवेदनमा आदेश जारी हनु नसक्ने । 
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सोमेन्र गौतमसमेत यव. नेपाल सरकार 

(ने.का.प. २०७२ भागए ५७  अंकए ११ धन.नं. ९४९३) 
  

यववादको धबर्षर् - 

महेन्र संस्कृत यवियवद्यालर् ऐन तथा साधबक र हालको धनर्मावलीको आधारमा दवैु 
अवस्थामा मेरो सेवा अवधध पर्ायप्त भएको हुँदा आफूहरूले धनवतृ्तभरण नपाएको आक्रोश 
पोख्दै मउपर दार्र गरेको ररट धनवेदन प्रथम दृयष्टमा नै िारेजभागी छ । यवियवद्यालर् 
सभालाई व्शक्षक तथा कमयचारीको सेवा सतयसम्बन्धी धनर्म बनाउने अधधकार छ । सोही 
धनकार्ले मलाई धनवतृ्तभरण र्दने धनणयर् गरेको हुँदा सो धनणयर् नेपाल संस्कृत 
यवियवद्यालर्को धनर्मसरह छ । धनवेदकले उल्लेि गरेका धनर्मावलीका व्र्वस्थाहरू 
मेरो हकमा आकयर्षयत हनु सक्दैनन ्। यवपक्षी ररट धनवेदकहरूले आफ्नो हकको हनन ्
भएको भएमा कसको कुन धनणयर्का कारणले त्र्स्तो हनु गएको हो सोउपर ररट दार्र 
गनुयपनेमा मैले सेवा अवधध पगुेर पेन्सन प्राप्त गरेउपर दार्र गरेको प्रस्ततु ररट धनवेदन 
िारेजभागी हुँदा िारेज गररपाउँ भन्ने 
प्रधतपार्दत धसद्धान्त - 

 समानताको हकले धनरपेक्षरूपमा सबैलाई समान व्र्वहार गनुय पछय भन्न ेअथय बोध 
गने नभई समान अवस्थाका व्र्व्क्तहरूका धबचमा मात्र समान व्र्वहार गररन ुपछय 
भन्न ेमान्र्ता राख्दछ । अवस्था समान नरहेकामा आफ्नो हकको आधार सधुनव्श्चत 
नगरर उनाउ व्र्व्क्तको हकमा यवना हकदैर्ा दाबी गनय वा प्रश्न गनय पधन धमल्दैन 
। यवपक्षीले धनवतृ्तभरण पाउने भएकाले आफूहरूले पधन पाउन ुपछय भन्न े
धनवेदकहरूको भनाई कुनै कानून र तकय मा आधाररत रहेको देव्िँदैन । न्र्नुतम 
सेवा अवधध नपधुग धनवतृ्तभरण र्दन धमल्ने पधन नहनेु । 

 आफ्नो हकको पयुष्ट नगरर अरूको हकमा अनावश्र्क ईष्र्ाय वा तलुना गरर अन्र् 
व्र्व्क्तको हकमा असर पाने यहसाबले दाबी गनय धमल्दैन । ररट धनवेदकहरूले 
आफूहरूको समर्ावधध नपगुेको कारणले धनवतृ्तभरण पाउन नसकेको भन्नेसम्म 
उल्लेि गरेको तर यवपक्षीहरूको के, कुन र कयहलेको धनणयर्बाट धनवतृ्तभरण प्राप्त 
गनय नसकेको हो सो कुरा पधन उल्लेि गनय सकेको नदेव्िने ।  
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२४. अस्थार्ी सेवा अवधध जोडी धनवतृ्तभरण पाउने । 

 

जनकप्रसाद कामत यव. नेपाल सरकाकर 

 

(ने.का.प. २०७४, अंकए-९, धन.नं.ए- ९८७७) 
   

 

 

यववादको यवर्षर्ए-  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ (१)(क) बमोव्जम सेवा अवधध १ वर्षय १ 
मयहना २९ र्दन थप गरी धनवतृ्तभरण पाउने गरी नेपाल सरकारले अवकाश र्दएको हुँदा 
भन् ने उल्लेि छ । त्र्स्तै धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२३(१) अनसुार मेरो 
अस्थार्ी र स्थार्ी नोकरी अवधध जोधडई जम्मा २८ वर्षयसमेत पगुेको छ । र्स्तोमा मैले 
धनवतृ्तभरण नपाउने गरी भएको उक्त धनणयर् धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३७(१)(क) समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको अधतररक्त नेपालको अन्तररम संयवधान, 

२०६३ को धारा १२ मा संरव्क्षत स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ मा प्रत्र्ाभतू समानताको 
हक धारा १९ मा प्रदत्त सम्पव्त्तको हकलगार्त मौधलक हकसमेत कुव्ण्ठत हनु पगुेकोले 
उत्प्ररे्षणको आदेशले उक्त धनणयर् र सोअनरुूप भएका काम कारवाही बदर गरी 
धनवतृ्तभरण अधधकार पत्र उपलब्ध गनुय गराउन ु भनी यवपक्षीहरूको नाममा 
परमादेशलगार्त आवश्र्क आदेश जारी गररपाउँ भन् ने । 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्तए-  

  

क) धनजामती कमयचारीले एकपटक प्राप् त गरेको सेवा सयुवधालाई सोको कुनै वैकव्ल्पक 
व्र्वस्था नगरी धनजलाई सोबाट वव्छ चत गनुय न्र्ार्ोव्चत हुँदैन । र्र्द र्ी धनवेदक जस्ता 
कमयचारी सो सातौं संशोधन हनुभुन्दा अव्िल्लो र्दन अवकाश पाएको भए अस्थार्ी सेवा 
अवधधसमेत जोडी धनवतृ्तभरण पाउनेमा हाल झन ्बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो अस्थार्ी 
सेवा अवधध जोड्न नपाउने भन् ने हुँदैन । र्स्तो भएमा कमयचारीको सम्पव्त्तसम्बन्धी हक 
र सामाव्जक सरुक्षासम्बन्धी हकमा आिात पनय जाने । 
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ि) नेपाल कानून व्र्ाख्र्ासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को िण्ड (ग) मा िारेज 
भएको कुनै ऐनबमोव्जम पाएको हाधसल गरेको वा भोगेको कुनै हक सयुवधा कतयव्र् वा 
दायर्त्वमा असर पने छैन भन् ने उल्लेि भएबाट पधन धनर्मावलीमा भएको पधछल्लो 
संशोधनले कटौती गरेको अस्थार्ी सेवा अवधध नजोधडने भन् ने व्र्वस्था र्ी धनवेदकका 
हकमा लागू नहनेु गरी व्र्ाख्र्ा गनुयपने हनु्छ । त्र्सैले संशोधनपूवय धनर्म १२३(१) 
(ि) को व्र्वस्थाद्वारा र्दइरहेको सयुवधा वैकव्ल्पक व्र्वस्थायवना धनर्मावलीमा पधछ 
भएको संशोधनले धनवेदक जस्ता कमयचारीहरूको हकमा समेत कटौती गने यवधायर्काको 
मनसार् धथर्ो भनी अनमुान गनय नधमल्ने ।  

ग) सम्बव्न्धत कमयचारीको स्वीकृधतयवना सेवा सयुवधामा प्रधतकूल असर पने गरी 
पररवतयन गनय नपाइने भनी कानूनले नै व्र्वस्था गरेको हनु्छ । तसथय र्ी धनवेदक 
कार्यरत नै रहेको अवस्थामा अस्थार्ी सेवा अवधध जोडी धनवतृ्तभरण प्रदान गररने कानूनी 
व्र्वस्थालाई धनज कार्यरत नै रहेको अवस्थामा सो व्र्वस्थालाई हटाई भएको संशोधनले 
र्ी धनवेदकले पाउने सेवा सयुवधाको हकमा प्रधतकूल असर पनय जाने देव्िएकोले धनजको 
हकमा साधबक अस्थार्ी सेवा अवधध जोडी धनवतृ्तभरण प्रदान गररने व्र्वस्था नै लागू हनेु 
। 

२५. स्वार्त्त धनकार्लाई आफ्नो कमयचारीको सेवा अवधध र उमेर हद कती राख्न ेभन्ने 
धबर्षर् सोयह धनकार्कै हनेु । 

पणु्र्प्रसाद बरालसमेत यव. नेपाल सरकार 

(ने.का.प. २०७६ धन.नं. १०२०७ भागए ६१  अंकए २) 

 

यववादको धबर्षर् - 

 लोक सेवा आर्ोगको धमधत २०७४।७।२३ को धनणयर् तथा धमधत २०७४।७।२८ 
को पत्र, नेपाल राष् ट्र बैंक कमयचारी सेवा यवधनर्मावली, २०६८ को यवधनर्म १११ 
संशोधन नगने नेपाल राि बैंक तथा सछ चालक सधमधतको धमधत २०७४।०८।०६ को 
धनणयर्, नेपाल राि बैंकको धमधत २०७४।०९।२४, २०७४।०९।२५ र 
२०७४।१०।०३ का पत्रहरूलगार्त र्स सम्बन्धमा हामी धनवेदकहरूलाई प्रधतकूल 
प्रभाव पने गरी यवपक्षीहरूबाट भएका र्ावत ्धनणयर्, पत्राचार आर्द सम्पूणयलाई उत्प्ररे्षणको 
आदेशले बदर  गररपाऊँ । धनवेदकहरूलाई उमेर हदको आधारमा ५८ वर्षय उमेर पूरा 
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नभएसम्म कामकाज गनय र्दन ुर्दलाउन ुभनी परमादेशको आदेशलगार्त अन्र् जो चायहने 
उपर्कु्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूणय न्र्ार् पाऊँ । प्रस्ततु ररट धनवेदनको अव्न्तम टंुगो 
नलागेसम्म धनवेदकहरूका हकमा सेवा अवधधका आधारमा अवकाश धलने व्र्वस्था 
कार्ायन्वर्न नगनुय नगराउन ुभनी सवोच्च अदालत धनर्मावली, २०७४ को धनर्म ४९(२) 
बमोव्जम यवपक्षीहरूको नाममा अन्तररम आदेशसमेत जारी गररपाऊँ । 

 

 

प्रधतपार्दत धसद्धान्त -  

नोकरीमा प्रवेश गदाय बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सयुवधा र सेवाका 
सतयहरूलाई संकुचन हनेु र गने गरी कुनै पधन कानून पधछ बनाएर लागू गनय हक 
अधधकारसम्बन्धी कुनै पधन मान्र् कानूनी धसद्धान्तले राज्र्लाई अनमुधत प्रदान नगने । 

 

 

१०= त्र्हरुको यवस्लेर्षण M 
 कुनै काननुमा बरबझुारथ नगरेमा धनवतृ्तभरण रोक्का गररनेछ भधनएको छ , प्रार्मा 

छैन । 

 कुनै काननु यवशेर्ष रुपमा नै धनवतृ्तभरण पाउने कार्ययवधध तोयकएको छ, त्र्ो 
कार्ययवधध र धनवतृ्तभरण कोर्ष ऐन, २०७५ को कार्ययवधध धभन्नाभन्नै हुँदा कुनलाई 
मान्र्ता र्दने भन्ने पनय सक्ने । 

 धनवतृ्तभरण पाउन सक्ने कमयचारीले चाडवाड िचय तथा अन्र् सयुवधा पाउने बारे 
कुनै काननुले भन्छ कुनैले भन्दैन । 

 न्र्ार्ाधधशहरुको र संवैधाधनक धनकार्का पदाधधकारीहरुको हकमा धनवतृ्तभर० 
नपाउन सक्ने अवस्था पधन छ तर महानन्र्ार्ाधधवक्ताको हकमा त्र्स्तो व्र्वस्था 
छैन । 

 Pension Patta कयहले सम्म बनाईसक्न ु पदयछ? ढीलो बनाएमा कयहले देव्ि 
Pension पाँउछ त ? भन्नेबारे स्पष्टता हनु आवश्र्क छ । 

 संव्िर् सव्चवालर् ऐन, २०६४ मा पाररयवररक धनवतृ्तभरण कमयचारीको पररवारलाई 
वा धनजको नावालक भाई वा अयववायहता र्ददी वयहनीलाई ७ बर्षय सम्म प्राप्त हनेु 
कुरा छ जबकी अन्र् धेरै ऐन धनर्ममा र्सरी यकटीएको पाइदैन । 
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 धनवतृ्तभर० पाउने यवधरु पधत वा यवधवुा पत्नीको मतृ्र् ुपश्चात धनजहरुको नावालक 
छोराछोरीले वालीग नभएसम्म धनवतृ्तभरण पाउँने कुरा संव्िर् संसद सव्चवालर् 
सम्बव्न्ध ऐनमा छ, अन्र् धेरै काननुमा र्स्तो व्र्वस्था छैन । झन संव्िर् संसद 
सव्चवालर् कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, २०६५ ले त धेरै नावालक भए 
धनवतृ्तभरणको यहस्सा समान हनेु प्रष्ट पारेको छ । 

 धनवतृ्तभरण कसले पाउने भधन नईच्याईएकोमा कतै नेपाल सरकारले उव्चत 
ठहर्ायएको व्र्व्क्तलाई र्दने भधनएको छ भने कतै सधमतीले उव्चत ठहर्ायएकोलाई 
भधनएको छ । र्सरी दईु प्रकृतीको ठहर्ायउने धनकार् देव्िन्छ । संव्िर् सतकय ता 
प्रहरी धनर्मावली, २०७१ ले पधन नेपाल सरकारले उव्चत ठहर्ायएको व्र्व्क्तले 
पाउने भधनएकोछ । 

 वरवझुरथ नगरे सम्म धनवतृ्तभरण रोक्न सयकने नर्ा व्र्वस्था स्वास््र् सेवा 
धनर्मावली, २०५५ र संव्िर् संसद सव्चवालर् कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, 
२०७२ ले गरेकोछ । र ६० बर्षय उमेर सम्म जाधगर  ) सेवा (गनय पाउने व्र्वस्था 
पधन र्सै स्वस््र् सेवामा रहेको पाईन्छ । 

 अको यववाह गरेमा धनवतृ्भरण नपाउने व्र्वस्था कधतपर्ले धबशेर्ष ऐनमै रािेको र 
कधतपर्ले चचाय नै गरेका छैनन।् 

 सैधनक ऐनले उपदान पाएको व्र्व्क्तले उपदान यफताय गरेमा धनवतृ्तभरणकोलाधग 
उक्त उपदान पाउदाको सेवाको अवधध गणना गररनेछ भनेकोछ । उपदान यफताय 
गने समर् यकटान छैन । जबकी कधतपर् ऐनले १ बर्षय धभत्र यफताय गरेमा मात्र 
धनवतृ्तभरणको लाधग सेवा अवधध जोड्न सयकने भनेकोछ । 

 

 

 

११= धनष्कर्षय M 
     धनजामधत सेवाको आकर्षयणको रुपमा रहेको धनवतृ्तभरण हाल पधछल्लो समर्मा 
आएर र्ोगदानमा आधारीत हदैुछ।र्दियकाल सम्म राज्र्को तफय बाट प्रदान गररने र्ो 
सेवालाइ भरपदो, यवस्वाधसलो बनाउन र राज्र्को आथीक दायर्त्वलाइ सहज तलु्र्ाउन 
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र्सलाइ अझ बढी काननुी रुपमा नै प्रष्ट व्र्वस्था गरी धनर्मन गनुय आजको आवश्र्कता 
हो । 

यवगतमा धनवतृ्तभरणका सम्बन्धमा देिापरेका कधतपर् कानधुन तथा व्र्वहाररक समस्र्ाहरु 
लाइ मदु्दाको माध्र्मबाट नेपालको सवोच्च अदालतले न्र्ार् धनरुपणको धसलधसलामा 
धसद्धान्त पधतपादन गरी एउटा स्पस्ट बाटो तर् गरेको भएता पधन हाल आएर एउटै 
प्रकृधतका यवर्षर्मा फरक फरक काननुका फरक फरक व्र्वस्थाले गदाय न्र्ार्ीक 
धनष्पादनको क्रममा समानताको धसद्धान्तको कसीमा रािेर हेनुय पदाय चनुौतीको रुपमा 
स्पस्ट देिीन आउछ । 

धनजामधत सेवामा धनवतृ्तभरण का व्र्वस्थाहरु कार्य प्रकृधतका आधारमा सकेसम्म एकै 
प्रकृधतका हनु ु जरुरी हनु्छ । एकै प्रकृधतका कुनै सेवामा धनवतृ्तभरण बढी पाउने र 
कुनैमा कम पाउने गरी काननुी व्र्वस्था हनु ुआफैमा असमान व्र्वस्था हो । काननु 
धनमायणमा पहुँचको आधारमा त्र्स यकधसमको व्र्वस्थाले कमयचारीमा नोकरी अनरुुपको 
िमण्ड र आत्मग्लानी धनमायणको अवश्था हनु ु पकै्क पधन लोक कल्र्ाणकारी राज्र्को 
िाधतर आफ्नो सम्पूणय उजायव्शल जीवन नोकरीमा लगाउने कमयचारीहरुको लागी व्चत्तबझु्दो 
कुरा होइन । र्द्यपी धनवतृ्तभरणका यवर्षर्मा जे जधत काननुी व्र्वस्था र र्स सम्बन्धी 
न्र्ार्ीक दृष्टीकोण बनेको छ, र्सबाट भयवष्र्मा अपेक्षाकृत सधुार हनेुमा भने कुनै सङ्का 
गनुयपने अवश्था भने छैन ।  
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नेपालको धनजामती सेवामा पदोन्नती सम्बन्भी व्र्वस्थाको समीक्षा 
 

- सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री ईिरीप्रसाद ढकाल 

१. यवर्षर् प्रवेश 

धनजामती सेवा सावयजधनक धबर्षर्लाई नागररक प्रशासनको रूपमा सछ चालन गने 
माध्र्म हो। धनरन्तर जनता सँगको प्रत्र्क्ष सम्पकय , अन्तरकृर्ा र उनीहरूको सरोकारमा 
सहभागी भएर  राज्र्को अव्स्तत्वको अनभुधूत गराउने संस्था भएकाले देशको शासन 
व्र्वस्था सछ चालनको मेरूदण्ड पधन हो। सरकारको स्वरूप जस्तो भए पधन धनजामती 
सेवा उसको इच्छा समाजमा लाद् ने र राजनीतीक व्र्वस्थाका मूल्र्हरू (Regime Values) 
धबतरण गने संर्न्त्र हो। र्सलाई सरकारको काट्ने धार (Cutting Edge), सजयधमनको 
सरकार (Government on the Spot) र सरकारको कृर्ाव्शलता (Government in Action) 
समेत भन्ने गररन्छ।125 धनजामती सेवा सछ चालनको लाधग सक्षम कुशल र अनशुाधसत 
संर्न्त्रको आवश् र्कता पदयछ यकनकी र्सले सावयजधनक सेवा र लोकताव्न्त्रक मूल्र्हरूको 
धबतरण गदयछ। दक्षता, धनष् पक्षता, राजधनधतक तटस्थता, व्र्वसार्ीकता र स्थायर्त्व 
कार्म गने संर्न्त्र भएको कारणले गदाय सरकारको वैधता र वैधाधनकता पषु् टी गने 
कार्यमा र्सको महत्वपूणय भधूमका रहन्छ। स्थार्ी सरकार भधनने र्ो सेवा जधत प्रभाबकारी 
हनु्छ त्र्धत नै शासन ब्र्वस्था पधन प्रभाबकारी हनेु हुँदा र्स सेवामा प्रबेश गने 
जनशव्क्तको पदोन्नती सम्बन्धी ब्र्वस्था सधै चचायको केन्रयवन्दमुा रहेको हनु्छ। धनजामती 
सेवामा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्था धनष्पक्ष, क्षमतामा आधाररत साथै 
सरोकारवालाहरूले महससु गनय सक्ने गरी न्र्ार्पूणय रह् र्ो भने र्सबाट प्रबाह हनेु सेवा 
समेत जनउत्तरदार्ी, व्र्बसायर्क र धनष्पक्ष रहने देव्िन्छ। धनजामती सेवामा रहने 
जनशव्क्तलाई उन्नती गने अवसरबाट बव्छ चत गररएमा मलुकुको प्रशासन ब्र्वस्था दक्ष र 
प्रभाबकारी हनु पधन सक्दैन। कार्यकुशल जनशव्क्तको सामूयहक प्रर्ासबाट नै समग्र 
धनजामती प्रशासन दक्ष बन्न सक्दछ। कमयचारीहरूलाई कार्य कुशल बनाउने उत्प्ररेणाको 
सबै भन्दा महत्वपूणय तत्व भनेको नै पदोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्था हो। तसथय प्रस्ततु लेिमा 
                                                           
125 उमेशप्रसाद मैनाली, प्रशासयकर् अदालत बलेुयटन, वायर्षयक धबशेर्षांक अंङ्क १६, २०७०,  प.ृ२२६ 
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नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्थालाई र्सको अवधारणात्मक 
पक्ष, वतयमान व्र्वस्था र अदालती दृव्ष् टकोण समेतको आधारमा सधमक्षा गररएको छ।  

२. धनजामती सेवा र पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थाको अवधारणा  

राज्र्को संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्था अन्तगयत सरकारको नीती तथा कानूनी 
व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्न, यवकास प्रशासनको सछ चालन तथा जनतामा सेवा प्रवाह गने 
उद्देश् र्ले गठन गररएको सेवालाई धनजामती सेवा भधनन्छ।126 र्ो प्रशासधनक र अदालधत 
सेवागत, सैधनक वा प्रहरी बाहेकको सरकारी पद हो।127 र्समा, धनजामती सेवामा भनाय, 
धनर्वु्क्त, ववृ्त्त यवकास लगार्तका सबै पक्ष समावेश भएको जनशव्क्त व्र्वस्थापन पद्धती 
पदयछ। धनजामती सेवालाई र्सका यवधभन्न धार (Streams) हरूको आधारमा पधन बझु्न 
सयकन्छ। राजनीतीक नेततृ्वको प्रधतधनधीको रूपमा जनतामा सेवा प्रवाह गने व्जम्मेवारी 
राजनीधतक धार (Political Stream) , संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्थाको पररपालनको लाधग 
उपर्ोगी हनेु संर्न्त्र कानूनी धार (Legal Stream) , नैधतक मूल्र् मान्र्ताको पालना गरी 
व्र्वसार्ीक क्षमताको उपर्ोग गने व्र्बसायर्क धार (Professional Stream) र यवकास 
प्रशासनलाई अव्ि बढाई साधन स्रोतको पररचालनबाट पररवतयनको संवाहक भई कार्य गने 
यवकासात्मक धार (Developmental Stream) नै धनजामती सेवालाई बझु्ने आधार हो128 
धनजामती सेवाका प्रमिु तत्वहरूमा र्सको गैर सैधनक चररत्र, र्ोग्र्ता प्रणाली, कानूनी 
आधार, राजनैधतक धनष्पक्षता, कानूनको कार्ायन्वर्न, नीती धनमायणमा राजनीतीज्ञलाई 
परामशय उपलव्ध गराउने प्रमिु रहेका छन।् उल्लेव्ित कार्यहरूको कार्ायन्वर्न पक्षलाई 
प्रभाबकारी बनाइ सैद्धाव्न्तक पक्षमा रहेका सकारात्मक पक्षहरूलाई राज्र् प्रणाधलमा लाग ु
गनयको लाधग र्सको मानयवर् पक्ष (Humanitarian Aspect) लाई जोड र्दन ुपछय। र्सको 
लाधग धनजामती कमयचारीहरूको ववृ्त्त यवकासको प्रमिु तत्वको रूपमा रहेको पदोन्नती 
प्रणाली महत्वपूणय रहेको हनु्छ।  

                                                           
126 प्रतापकुमार पाठक, धनजामती सेवामा प्रभाब पाने तत्वहरू, सावयजधनक व्र्वस्थापनका महत्वपूणय क्षेत्रहरू, 
CEMID Nepal, २०६४, प.ृ .265  

127 शंकरकुमार शे्रष् ठ, कानूनी शव्दकोर्ष, पैरवी प्रकाशन, २०५६, पृ .181  

128 पूवय पाद यटप्पणी २  
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राज्र्को शासन व्र्वस्था सछ चालनको लाधग धनजामती सेवा अधभन्न अंग रहेको 
त्र् संयवधान र कानूनले स्पष्ट गरेको हनु्छ। नेपालको सन्दभयमा हेदाय धनजामती सेवाको 
पद भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल को कमयचारीको सेवाको 
पद तथा धनजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद 
बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झन ुपछय।129 भन्ने ब्र्वस्था रहेको छ 
भने नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सछ चालन गनय संव्िर् धनजामती सेवा र आवश् र्कता 
अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरूको गठन गनय सक्दछ। त्र्स्ता सेवाहरूको गठन, 
सछ चालन र सेवाका शतय संिीर् ऐन बमोव्जम हनेु130 व्र्वस्था छ। त्र्सै गरी सावयजधनक 
प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष् पक्ष, पारदशी, भ्रष् टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र 
सहभाधगतामलुक बनाँउदै राज्र्बाट प्राप् त हनेु सेवा सयुवधामा जनताको समान  सहज पहचु 
सधुनव्श् चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने राज्र्को नीधत रहेको131 देव्िन्छ।  

धनजामती सेवा सम्बन्धी अन्र् देशमा भएका व्र्वस्थालाई हेदाय र्समा एकरूपता 
भएको पाईदैन । कुनै देशमा र्ो अत्र्न्त शव्क्तशाली धनकार्को रूपमा रहेको देव्िन्छ 
भने केही देशमा र्ो सरकारको सहर्ोगीको रूपमा मात्र धसधमत रहेको छ। भारतको 
सन्दभयमा हेदाय राष् ट्रपधतले आफूमा धनहीत अधधकार आफै वा धनजामती कमयचारी माफय त 
कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था छ।132 र्ो ब्र्वस्थाले गदाय नीती कार्ायन्वर्नको काममा 
धनजामती कमयचारी हरू स्वतन्त्ररूपमा कार्य गनय सक्षम रहेको देव्िन्छ। र्सकारण 
भारतको धनजामती सेवालाई राज्र्को चौथो बाह ु (Fourth Arm) को 'स्वतन्त्र धनजामती 
सेवा' को मान्र्ता प्राप् त छ।133 

धनजामती सेवा स्वाभाधबक रूपमा राज्र् सछ चालनको व्जम्मेवारी प्राप् त वैधाधनक र 
स्थार्ी संर्न्त्र हो जसमा अधधकांश देशहरूले र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा जनशव्क्त 

                                                           
129 नेपालको संयवधान, धारा २४३(१) 

130 नेपालको संयवधान, धारा २८५(१) 

131 नेपालको संयवधान, धारा ५१(ि)४ 

132 भारतको संयवधान, धारा ५३  

133 पूवय पाद यटप्पणी १ प.ृ २२८ 
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चर्नलाई महत्व र्दएको देव्िन्छ। र्ोग्र्ताको आधार बाहेक अन्र् राजधनतीक वा 
सामाव्जक आधारमा सावयजधनक पद र्दइन ु हदैुन भन्ने मान्र्ता स्थायपत भईसकेको छ। 
र्ोग्र्ता प्रणाली (Merit System) को प्रर्ोग भएको लामै समर् भए पधन र्ोग्र्तातन्त्र  
(Meritocracy) को अवधारणा पछी मात्र यवकास भएको हो। यव्रटीश समाजशास्त्री 
Michael Young ले सन ् १९५८ मा र्ो शव्दको प्रर्ोगमा ल्र्ाएका हनु्134  र्ोग्र्ता 
प्रणालीले कमयचारी छनौटको धसधमत क्षेत्र समेटेकोमा र्ोग्र्ता तन्त्रले ब्र्ापक अथयवोध 
गराउछ। र्स्तो समाज जहाँ जनु नागररकले उत्कृष् ठता प्रदशयन गदयछ उसले नेततृ्वको 
पदमा र उसको क्षमताको आधारमा अन्र् पद पाउन तथा पदोन्नती हनु पाउछ, त्र्ही 
तन्त्र नै र्ोग्र्तातन्त्र हो भनी Michael Young ले पररभायर्षत गरेका छन।्  

धनजामती सेवामा पदोन्नती ववृ्त्तयवकासको प्रमिु मापकको रूपमा रहेको हनु्छ। 
ववृ्त्तयवकासलाई उपलव्व्धमलुक जाधगर, मर्ायर्दत सेवा, अनशुाधसत, नैधतकवान, व्र्वसायर्क, 
र्दगो र पररणाममिुी नोकरीको रूपमा धलइन्छ। धनजामती सेवामा प्रवेश गररसके पश् चात 
र्समा प्रवेश गने जनशव्क्तले व्र्वसायर्क उन्नतीको समेत अपेक्षा गरेको 
हनु्छ।जनशव्क्तको अपेक्षा, चाहना र आवश् र्कता सही ढंगले संगठनबाट सम्वोधन भएमा 
जनशव्क्तको सन्तरु्ष ् यटले गदाय उत्पादकत्वमा अपेव्क्षत सधुार हनु्छ। धनजामती सेवामा  
जनशव्क्तको उत्थान र यवकासको लाधग गररने सकारात्मक कदम नै ववृ्त्तयवकास हो। 
र्सरी हेदाय पदोन्नती कमयचारीको ववृ्त्तयवकासको प्रमिु माध्र्म त हो नै साथै कमयचारीलाई 
कार्य प्रधत व्जम्मेवार, जवाफदेही र वफादार बनाउने व्र्वस्थापयकर् पद्धधत समेत हो। 

संगठन धभत्रका कमयचारीबाट सम्पादन हुँदै आएको काम कतयव्र् र व्जम्मेवारीको तलुनामा 
केही कर्ठन र जटील यकधसमको कामको व्जम्मेवारीर्कु्त माधथल्लो तहको पदमा अलग 
दज्र्ायनी र केही थप सयुवधा सयहत पदस्थापन हनुलुाई कमयचारी प्रशासनको भार्षामा 
पदोन्नती भधनने गरेको छ। ववृ्त्तयवकासको एउटा िवु्ट्कलोको रूपमा रहेको पदोन्नतीलाई 
कमयचारी र संगठन दबैुको यहतमा प्रर्ोग गने गररन्छ।135 जनशव्क्तको आत्मसन्तषु् टी मात्र 

                                                           
134 Michael Young's The Rise of Meritocracy: A Philosophical Critique, Published in 2011 In British Journal of 

Education Studies 59(4), P. 367-382  

135 अजुयन मव्ण आ.र्द., धनजामती सेवामा पदोन्नती, यवगत, वतयमान र भयवष् र्,सावयजधनक प्रशासनका चनुौती र 
सधुारका क्षते्रहरू, सोपान माधसक, २०७५, प.ृ२७५  
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नभई संगठनलाई समेत फाइदा पगु्ने गरी उन्नती, सम्मान र दायर्त्व सयहतको तलव वयृद्ध 
गरी माधथल्लो पदमा धनर्वु्क्त गने कार्य पदोन्नती हो। र्ो सम्वद्धयन बढुवा माधथल्लो पदमा 
पदान्तर हनेु कार्य हो।136 तल्लो तहमा रहेको सबै भन्दा उपर्कु्त जनशव्क्तलाई सधै 
सरकारी सेवामा रोकी राख्न े उपर्कु्त तररका पधन पदोन्नधत हो।137 र्सबाट संगठनमा 
कार्यरत जनशव्क्तको मनोबलमा बयृद्ध हनेु तथा काममा सन्तवु्ष् ट र व्जम्मेवारी बढेर जाने 
हनु्छ। त्र्सकारण र्ो ब्र्व्क्तगत यवर्षर् मात्र नरही सावयजधनक यहत संरक्षणको यवर्षर् 
समेत हो। पदोन्नधतमा कसैलाई परुष् कृत गने अथवा यहतको कार्य गने मात्र गररदैन बरू 
र्ोग्र् र उपर्कु्त व्र्व्क्तलाई आफ्नो व्जम्मवारी प्रदशयन गने मौका र्दइन्छ। अनभुवी 
पररपक्व र क्षमतावान जनशव्क्तलाई आफ्नो कार्य प्रधत व्जम्मेवार बनाइ सामाव्जक उद्देश् र् 
पररपूती गनयको लाधग उसको क्षमता र र्ोगदान प्रर्ोग गने सरकारको प्रमिु उद्देश् र् 
रहन्छ। र्सरी हेदाय पदोन्नतीको प्रमिु उद्देश् र् भनेको नै माधथल्लो पदमा सबै भन्दा सक्षम 
र्ोग्र् र उपर्कु्त जनशव्क्तलाई व्जम्मेवारी र्दइ धनजको र्ोग्र्ता र क्षमता लाई संगठनको 
यहतमा प्रर्ोग गनुय हो । 

पदोन्नधत, कमयचारीलाई धनरन्तर उत्प्ररेरत, जागरूक, दक्ष एवम ् कतयव्र्परार्ण 
बनाउने माध्र्म हो। र्ोग्र्, महत्वाकांक्षी र सक्षम ब्र्व्क्तलाई धनजामती सेवामा आकृष् ट 
गराई मलुकुको प्रशासनलाई कार्य कुशल र गतीव्शल बनाउन को लाधग औव्चत्र्तापूणय, 
न्र्ार् र धनष्पक्षतामा आधाररत पदोन्नधत प्रणालीको अवलम्वन गररन ु पछय। पदोन्नधतले 
मनोवल, उत्पादकत्व र संगठन प्रधतको अपनत्वलाई बढाउछ। र्सबाट  ब्र्व्क्तगत 
क्षमता र संस्थागत क्षमता दबैुको बयृद्ध हनु्छ। र्सरी हेदाय नर्ाँ नर्ाँ व्जम्मेवारीर्कु्त 
कामहरूलाई सक्षमता पवुयक सम्पन्न गनय, उच्च ्मनोवलनर्कु्त र उत्प्ररेरत जनशव्क्तलाई 
संगठनमा यटकाइ राख् न, जनशव्क्तको कार्य क्षमता बढाउन, तालीममा लाग्ने िचय कम 
गनय, संगठनात्मक व्र्वहारधभत्र रहने वैर्व्क्तक समस्र्ालाई समाधान गरी इमान्दार र 
आत्मयवश् वासर्कु्त जनशव्क्त प्राप् त गनयको लाधग संगठनमा कार्यरत जनशव्क्तको पदोन्नधत 

                                                           
136 पवुय पाद यटप्पणी ३, प ृ.१९७  

137 L.D. White, Introduction to the Study of Public Adminitsratipn, Iv,ed. The Macmillan Company, New York 

(1958), P.379 
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गनुय आवश् र्क हनु्छ।138  पदोन्नधतको माध्र्मबाट उत्प्ररेरत जनशव्क्तलाई संगठनको 
उत्पादकत्वमा बढोत्तरी गने र स्वरं् कार्यरत जनशव्क्तको सन्तरु्ष ् यटको लाधग धनष्पक्ष 
औव्चत्र्पूणय र न्र्ार्पूणय पदोन्नधत गने गरी यवधभन्न धसद्धान्तहरू यवकास भएका छन।् जनु 
र्स प्रकार छन।्  

 

 

२.१ पदोन्नधतका धसद्धान्तहरू 

क) जेष् ठताको धसद्धान्त (Principle of Seniority): समान पदमा कार्यरत जनशव्क्तहरू 
मध्रे्बाट काम गरेको अवधधको आधारमा सबै भन्दा जेष् ठ जनशव्क्तलाई पदोन्नधतमा 
पयहलो अवसर र्दन ुपछय भन्ने धसद्धान्त हो। र्सलाई पदोन्नधतको परम्परागत धसद्धान्तको 
रूपमा धलइन्छ। र्ो अधभलेिमा आधाररत सरल र स्पष् ट रहने हुँदा हाल सम्म पधन 
प्रचधलत रहेको छ। र्ो अनमुानर्ोग्र्, पररक्षाको झण्झटबाट मकु्त, सेवाको सरुक्षा र 
राजनैधतक हस्तक्षेपबाट मकु्त रहने हुँदा कम यववार्दत हनु्छ। वस्तपुरक, अनभुवलाई 
प्राथधमकता र्दने, सबैको पालैपालो बढुवा हनेु, बढुवालाई सधुनव्श् चत गने, कमयचारीको 
मनोबलमा बयृद्ध गराउने र्स धसद्धान्तका सकारात्मक पक्ष हनु ् र र्वुा तथा र्ोग्र् 
जनशव्क्तलाई पदोन्नधतको अवसरबाट बव्छ चत गने, प्रधतष् पधायको बाताबरण नहनेु, कार्य 
मलु्र्ाङ्कनको महत्व नहनेु, कमयचारीको र्ोग्र्ता र कार्य कुशलतालाई कम महत्व र्दने 
र्सका नकारात्मक पक्ष हनु।्  

ि) र्ोग्र्ताको धसद्धान्त (Principle of Merit):र्ो धसद्धान्तले क्षमता र व्जम्मेवारी बहनलाई 
आधार मानी सांगठधनक उत्पादकत्वमा बयृद्ध गनुयपछय भन्ने मान्र्ता रािेको हनु्छ। 
प्रधतष् पधायको आधारमा जेहेन्दार  र कडा मेहनत गने जनशव्क्तलाई पदोन्नधतको अवसर 
र्दई संगठनको उत्पादन र सेवा बयृद्ध गररन ुपछय तब मातै्र र्ोग्र्ता र क्षमताको कदर हनेु 
र प्रधतष्पधी एवम ् कार्य कुशल जनशव्क्तबाट संगठनमा नर्ा ँ रक्त सछ चार कार्म हनेु 
यवश् वास गररन्छ। तर संगठनमा रहेको धनव्श् चत संख्र्ाको जनशव्क्तको आत्मबल िटेर 
जाने, जनशव्क्त धबच द्वन्द्व बढ्ने तथा र्ोग्र्ता भनेको जयटल धारणा भएकोले र्सको 
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धनधायरण कर्ठन हनेु साथै र्ोग्र्ता र कार्यकुशलता एउटै ब्र्व्क्तमा नपाइने भएकोले र्ो 
धसद्धान्त पधन आलोचना मकु्त भने छैन। 

  

पदोन्नधतको सन्दभयमा उल्लेव्ित दबैु धसद्धान्तहरूलाई प्रर्ोग गदाय मध्र् मागय (Middle 

Way) अवलम्बन गनय सझुाव र्दने गररन्छ। र्सै सन्दभयमा सावयजधनक प्रशासनयवद् 'Pigors 

and Myers' को धारणा लाई हेदाय क्षमतावान र प्रधतष्पधी जनशव्क्तलाई मौका र्दने गरी 
पदोन्नधत गररन ुपदयछ। जेष् ठतालाई महत्व त र्दनै पछय तर दबैु प्रकारका उम्मेदवारहरुको 
र्ोग्र्ता बराबर भएको अवस्थामा र्सलाई अबलम्बन गनय सयकन्छ तशथय र्ोग्र्ता र 
जेष् ठता दबैुको संधमश्रण नै उपर्कु्त यवकल्प हनु सक्छ।139 उल्लेव्ित धसद्धान्तहरूको 
आधारमा हेदाय पदोन्नधत प्रणालीलाई र्सको ब्र्बहाररक पक्ष समेतलाई हेदाय यवधभन्न 
प्रकारमा यवभाजन गनय सयकन्छ। 

2.2 पदोन्नधतका प्रकारहरू 

क) तेसो पद्धधत (Horizontal Promotion): र्स प्रकारको पदोन्नधतमा कार्यरत जनशव्क्तको 
तलवमा बढोत्तरी हनु्छ तर काम गने प्रकृधत सायवक बमोव्जम नै रहन्छ। कामको 
व्जम्मेवारी र कार्य यवभाजनलाई सायवकै अवस्थामा रािी स्तर बयृद्धसम्म गररन्छ।140 

कामको लाधग काजमा िटाउने तथा अन्र् महत्वपूणय व्जम्मेवारी सम्म र्दन सयकन्छ तर 
हाल काम गरररहेको पद भन्दा एक तह माधथको पदमा पदोन्नधत भने गररदैन।  

ि) ठाडो पदोन्नधत (Vertical Promotion): सामान्र्तः पदोन्नधत भन्नाले र्सै प्रकारको 
पदोन्नधत लाई बझु्ने गररन्छ। र्सप्रकारको पदोन्नधतमा प्रधतष् ठा, व्जम्मेवारी कार्य यवभाजन 
र तलबमा बयृद्ध हनेु र कयहलेकाही कार्य प्रकृधत मा नै पूणयत पररवतयन समेत आउन 
सक्छ।  

ग) सकु्िा पदोन्नधत (Dry Promotion): र्स प्रकारको पदोन्नधतमा तलव र अन्र् आधथयक 
फाइदा नर्दई व्जम्मेवारी र प्रधतष् ठामा भने बयृद्ध गररन्छ। त्र्सै गरी आधथयक सयुवधामा 

                                                           
139

 ऐ.ऐ .Promotion should be fairly and capably used by management to place on each job the most 

competent and productive workers available. Seniority should be considered but only when the qualifications 

of two cadidates for better job are substantially equal. Thus merit cum seniority would constitute a 

compromise solution in practice.  

140
 In this type of promotion the position of employee concerned has been upgraded with some pay increase 

but the nature of this job remains the same. This is known as upgradation of an employee.  



   

 179  
 

बयृद्ध गरी कुनै पधन तह र व्जम्मेवारीमा बयृद्ध नहनेु पधन सकु्िा पदोन्नधत नै हो। जसमा 
माधथल्लो तहमा बढुवा नगरी त्र्ही तहमा थप ग्रडे सयुवधा उपलव्ध गराउन सयकन्छ।141 
र्सरी व्जम्मेवारी र प्रधतष् ठा मातै्र उपलव्ध गराई आधथयक फाइदा नर्दने तथा आधथयक 
फाइदा मातै्र र्दइ व्जम्मेवारी र प्रधतष् ठामा बढोत्तरी नहनेु दबैु प्रकारको अवस्थालाई सकु्िा 
पदोन्नधत (Dry Promotion) माधनन्छ ।  

३. नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थाको सधमक्षा  

नेपालको धनजामती सेवा सरकारको धनती, र्ोजना र कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने र 
नीधत धनमायणमा सरकारलाई सझुाब र्दएर सरकारको सपना साकार पाने मूख्र् संर्न्त्र हो। 
धनजामती सेवालाई बढी सक्षम सदुृढ सेवामलुक र उत्तरदार्ी बनाउन धनजामती सेवाको 
गठन सछ चालन र सेवाको शतय सम्बन्धी व्र्वस्था गनयको लाधग142 धनजामती सेवा 
सम्बन्धी कानूनको धनमायण गररएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल आधथयक र्ोजना तथा 
त्र्ांक सेवा, नेपाल इव्छ जधनर्ररङ सेवा, नेपाल कृयर्ष सेवा, नेपाल न्र्ार् सेवा, नेपाल 
परराष् ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेिा पररक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल 
यवयवध सेवा  र नेपाल व्शक्षा सेवा सयहतको धनजामती सेवाहरूको गठन गने143 कानूनी 
ब्र्वस्था रहेको छ। उल्लेव्ित सेवा अन्तगयत देशका सबै नागररकले धनजामती सेवालाई 
आफ्नो ववृ्त्त बनाउँन र त्र्समा प्रगती गदै जाने कुरालाई महत्व र्दइएको छ। नेपालको 
धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नधत सम्बन्धी ब्र्वस्था ववृ्त्त यवकासको अधभन्न अंगको रूपमा 
रहेको छ। पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थालाई समर् सापेक्ष बनाउनको लाधग पदोन्नधत 
सम्बन्धी व्र्वस्थामा रहेको प्राबधानमा बढी केव्न्रत रयह कानूनमा संशोधन भई रहेको 
देव्िन्छ। नेपालमा सवयप्रथम २०१३ सालमा धनजामती सेवा ऐन आएकोमा यव.सं. 
२०२५ साल देव्ि २०६४ साल सम्मको संशोधनलाई हेदाय बढुवा प्रणालीमा मातै्र प्रहार 
हनेु गरेको छ।144  

                                                           
141 राजन िनाल, सावयजधनक धनती प्रशासन र व्र्वस्थापनः संव्क्षप् त यटप्पणी, सोपान माधसक, २०६३ प ृ.२४०  

142 धनजामती सेवा ऐन,२०४९, प्रस्तावना  

143 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ३  

144 उदर् राना मगर सावयजधनक व्र्वस्थापन, पैरवी प्रकाशन, २०७३, प ृ.११० 
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नेपालको धनजामती सेवामा पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थाको आधार पयहल्र्ाउँदै जाँदा 
राणा शासन कालको पजनी प्रथाको सन्दभय जोधडन आउछ। राणा प्रधानमन्त्री स्वरं्को 
उपव्स्थधतमा वर्षयको एक पटक केव्न्रर् स्तरमा हनेु पजधनमा कमयचारीको धनर्वु्क्त बढुवा 
विायस्तगी र थमौती हनेु प्रचलन धथर्ो। यव.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादभुायव सँगै 
धनजामती सेवामा पधन  पररवतयन आर्ो। यव.सं. २०१३ सालमा धनजामती सेवाको 
आधारव्शला तर्ार गने क्रममा आएको धनजामती सेवा ऐनको दफा ७ ले कमयचारी भनाय र 
सेवाका शतयहरू व्र्वव्स्थत गनय धनर्म बनाउन सयकने व्र्वस्था गरेको धथर्ो। ऐनले 
उल्लेव्ित दफा ७ को व्र्वस्थाको सन्दभयमा माधथल्लो पदमा धनर्कु्त हनुको लाधग र्ोग्र् 
भएका उपर्कु्त सेवा वा शे्रणीका धनजामती कमयचारीहरू मध्रे् जेष् ठ (धसनीर्र) नभई 
प्रमोशन हनेु छैन भनी स्पष् ट उल्लेि गरेको धथर्ो।145 सोही ब्र्वस्थामा रहेको 
प्रधतवन्धात्मक वाक्र्ांशले माधथल्लो पदमा धनर्कु्त हनु र्ोग्र् वा लार्क कमयचारी छैन भने 
कुनै जधुनर्र धनजामती कमयचारी यवशेर्ष र्ोग्र्ता ताधलम वा अनभुवले सो माधथल्लो पदमा 
धनर्कु्त हनु िास तबरले र्ोग्र् छ भने पदोन्नधत र्दइने व्र्वस्था धथर्ो।तर सरकारको 
सेके्रटरीको पदमा भने र्ोग्र्ता (Merit) को आधारमा मातै्र प्रमोशन र्दने भन्ने उल्लेि 
गरेको देव्िन्छ। पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थालाई हेदाय यव.सं. २०२५ साल सम्म मनोमानी 
ढंगले गररएकोमा तत्पश् चात भने र्सका आधारहरू स्वीकृत गदै जेष् ठता कार्यसम्पादन 
उपरको मूल्र्ांकन र शैव्क्षक र्ोग्र्तालाई धनर्ममै समावेश गररर्ो।146 र्समा प्रत्रे्क 
आधारको लाधग १०० अंक छुट्याइ सबै भन्दा बढी अंक प्राप् त गने कमयचारीलाई सबै 
भन्दा पयहलो पदोन्नधत गने व्र्वस्था गररएको धथर्ो। झण्डै पाँच दशक पयहले नेपालको 
धनजामती सेवाले अंक भारको आधारमा वस्तगुत ढंगले पदोन्नधत धनर्म कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुतथा मेररट (Merit) सँग जोधडएका सबै तत्वहरूलाई समावेश गरी कार्यसम्पादन र 
जेष् ठतालाई समूव्चत अंक भए प्रदान गरी सन्तलुन कार्म गनय िोव्जएको यवर्षर्लाई 
महत्वपूणय मान्न सयकंन्छ। 

२०2१ सालमा बनेको धनजामती सेवा धनर्मावली प्रजातन्त्रको पनुस्थायपना पधछ 
२०४९ सालमा नर्ाँ ऐन नबनेसम्म प्रचलनमा रहेको धथर्ो। र्स धबचमा कररब २८ 
                                                           
145 सायवकको धनजामती सेवा ऐन २०१३ दफा ८(२) 

146 पूबय पाद यटप् पणी ११ प ृ.२३८  
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बर्षयको अवधीमा धनजामती सेवा धनर्मावलीमा २९ पटक संशोधन भएको धथर्ो। २०२५ 
साल देव्ि र्ोग्र्ता प्रणाली (meritocracy)  समावेश भएकोमा २०२८ साल देव्ि147  
धमव्श्रत प्रणाली (Mixed System) अवलम्बन गररर्ो। पटक-पटक भएको संशोधनको 
क्रममा १३ पटकको संशोधन मातै्र पदोन्नधतको लाधग तोयकएको आधार र सो आधार 
अन्तगयत तोयकएको अंकभारमा थपिटसँग मातै्र सम्बव्न्धत रहेको धथर्ो।148 यव.सं. 
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पनुस्थायपना पश् चात धनजामती सेवामा पधन सधुारको थालनी 
गने क्रममा यव.सं. २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्र्क्षतामा प्रशासन सधुार आर्ोगको 
गठन भर्ो। र्स आर्ोगले कमयचारीको पदोन्नधत सम्बन्धी पद्धधतमा वस्तधुनष् ठ व्र्वस्था 
कार्म गनय सझुाव र्दर्ो। तथापी पदोन्नधतको लाधग यवधभन्न यवर्षर्मा भाग लगाइएको 
अंकभारमा थपिट गने बाहेक हाल सम्म अन्र् कुनै सधुार हनु सकेको देव्िदैन।  

३.1 नेपालको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी प्रावधान 

नेपालको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनर्मावली २०५० मा रहेको पदोन्नधत 
सम्बन्धी व्र्वस्थालाई अध्र्र्न गरी हेदाय धतन प्रकारका प्रावधानहरूलाई समेयटएको 
देव्िन्छ। उल्लेव्ित प्रावधान हेदाय धनजामती सेवाको पदपूधतय गदाय राजपत्रायङ्कत यवव्शष् ट 
शे्रणीको पदमा बाहेक बढुवा द्धारा हनेु पदपधुतयको आधार, कार्य क्षमताको मूल्र्ांकन द्धारा, 
आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षा द्धारा र ज्रे्ष् ठता र कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन द्धारा गने 
गरर तोयकएको छ।149 

क) कार्यक्षमताको आधारमा हनेु बढुवाः र्सलाई बोलचालको भार्षामा फाइल बढुवा 
पधन भधनन्छ। र्ो पूणयतः धनर्म र अधभलेिमा आधाररत (Rule and Record Based) 

पदोन्नती प्रणाली हो। राजपत्रअनंयकत प्रथम शे्रणीको पदमा र्ो बढुवा २० प्रधतशत 
तथा राजपत्रांकृत र्द्वधतर् र प्रथम शे्रणीको पदमा र्सको प्रधतशत ३५ रहेको 
छ।150 र्ो बढुवाको लाधग ऐनले बढुवा सधमधतको व्र्वस्था गरेको छ। बढुवा 

                                                           
147 पूवय पाद यटप् पणी २० प.ृ १११ 

148 पूवय पाद यटप् पणी ११ प.ृ २४१ 

149 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७(१) 

150 ऐ.ऐ. 
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सधमधतहरू पधन राजपत्र अनंयकत, राजपत्रायङ्कत तथा नेपाल न्र्ार् सेवाको लाधग 
छुट्टा-छुटै्ट रहेका छन।् नेपाल न्र्ार् सेवाको राजपत्रायङ्कत पदमा बाहेक अन्र् 
धनजामती सेवाको राज पत्रांयकत पदमा बढुवा गदाय ऐनको दफा २० मा उल्लेव्ित 
बढुवा सधमधत को धसफाररसमा गररने भन्ने व्र्वस्था रहेकोमा151 सो बमोव्जम ऐनको 
दफा २० मा अधधकृत तहका कमयचारीहरुको बढुवा गने सधमधत रहेको छ। 
त्र्स्तै गरी सेवा सछ चालन गने मन्त्रालर् यपच्छे र राजपत्रअनंयकत पदका लाधग 
प्रत्रे्क व्जल्लामा बढुवा सधमधत ब्र्वस्था गररएको छ। कार्य क्षमताको आधारमा 
हनेु बढुवाको आधारलाई हेदाय बढुवा सधमधतले कमयचारीलाई कार्य क्षमता बापत 
पाएको कूल अंकको आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररस गने ब्र्वस्था छ। 
धनजामती कमयचारीको कार्य क्षमता मूल्र्ांकन गदाय कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन बापत 
४० अंक जेष् ठता बापत ३० अंक शैव्क्षक र्ोग्र्ता बापत १२ अंक भौगोधलक 
क्षेत्रमा काम गरे बापत १६ अंक र ताधलम बापत २ अंक र्दने प्राबधान रहेको 
छ।152 र्समा धनजामती कमयचारीलाई र्दइने कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन बापतको 
कूल ४० अंक मध्रे् सपुररवेक्षकले २५ अंक पनुरावलोकनकतायले १० अंक र 
पनुरावलोकन सधमधतले ५ अंक अधधकतम रूपमा र्दने ब्र्वस्था छ।153  र्सरी 
हेदाय कुनै धनव्श् चत समर्ावधी धभत्र कुनै व्र्व्क्तले सम्पादन गरेको कार्यको गणुस्तर 
मूल्र्ांकन गने र कार्यसम्पादन गने ब्र्व्क्तका सबल तथा कमजोर पक्षको यवर्षर्मा 
सम्बन्धीत व्र्व्क्तलाई जानकारी र्दने प्रणाली कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन 
(Performance Appraisal) भएकोले कार्य क्षमताको आधारमा हनेु बढुवाको 
आधारमा र्सलाई सबै भन्दा बढी अंकभार र्दइएको देव्िन्छ। कार्य क्षमताको 
आधारमा हनेु बढुवाको अको आधार जेष् ठतालाई माधनएको छ। बढुवाको दृव्ष् टले 
सबै भन्दा यववादरयहत मापदण्ड भनेको जेष् ठता नै हो। र्ो पूणयतः धनर्म र 

                                                           
151 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा १९  

152 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४(१)२ 

153 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ क २  
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अधभलेिनमा आधाररत रहेको हनु्छ। जेष् ठता बापत र्दइने ३० अंक धबधभन्न शे्रणी 
र पदका लाधग धनम्नानसुार यवतरण गररन्छ।154  

 राजपत्र अनंयकत तधृतर् र र्द्वधतर् शे्रणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्रे्क 
वर्षयको अंक ३.75 को दरले 

 राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्रे्क वर्षयको अंक 
३ का दरले  

 राजपत्रायङ्कत तधृतर् र र्द्वधतर् शे्रणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्रे्क वर्षयको 
अंक २.५ का दरले  

त्र्सै गरी कार्य क्षमताको आधारमा हनेु बढुवा अन्तगयत धनजामती कमयचारीलाई 
यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको अनभुवलाई पधन राव्िएको छ। यवधभन्न भौगोधलक 
क्षेत्रमा काम गरे बापत धनजामती कमयचारीले प्राप् त गनय सक्ने अधधकतम अंक १६ हो। 
अंक र्दने प्रर्ोजनको लाधग भौगोधलक दगुयमताको आधारमा मलुकुलाई क, ि, ग, ि, 
गरी चार भागमा बाडीएको छ। बढी दगुयम अथायत क वगयमा काम गदाय बढी अंक र 
सगुम अथायत ि बगयमा काम गदाय न्र्नुतम अंकको व्र्वस्था गररएको छ। दगुयम क्षेत्रमा 
काम गरे बापत पाउने अंकको बारेमा केही महत्वपूणय व्र्वस्थाहरू समेत रहेका छन।् 
जस्तै कुनै एक भौगोधलक क्षेत्रमा दइु सर् तेधतस र्दन रूज ुहाव्जर नभई सो भौगोधलक 
क्षेत्रको अंक पाइदैन। दइु सर् तेव्त्तस भन्दा बढी अवधीको लाधग दामासाहीको दरले 
सोही भौगोधलक क्षेत्रको र सो भन्दा कम अवधीको लाधग जनुसकैु भौगोधलक क्षेत्रमा काम 
गरेको भए पधन 'ि' बगय सरहको अंक र्दने प्रावधान छ।155 यवदेश व्स्थत नेपाली 
कुटधनधतक धनर्ोग वा अन्र् कुनै कार्ायलर्मा काम गने कमयचारीलाई ि बगय सरहको र 
अध्र्र्न यवदा तथा वैदेव्शक ताधलममा काजमा जाने कमयचारीलाई ि बगयको लाधग 
तोयकएको अंकको आधा र्दने व्र्वस्था रहेको छ।156  

                                                           
154 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ ि 

155 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ ग ४ 
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धनजामती कमयचारीको कार्यक्षमतामा हनेु पदोन्नधतको आधार शैव्क्षक र्ोग्र्ता र 
ताधलमलाई पधन राव्िएको सन्दभयमा शैव्क्षक र्ोग्र्ताको अंक र्ददा धनजामती सेवाको कुनै 
पदमा प्रवेश गनय आवश्र्क पने न्र्नुतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता बापत एकमषु् ठ नौ अंक र सेवा 
प्रबेशको धनधमत्त तोयकएको न्र्नुतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथको सेवा समूह वा उप 
समूह सँग सम्बव्न्धत यवर्षर्को एक अधतररक्त शैव्क्षक उपाधी बापत एक मषु् ठ धतन अंक 
र्दइने साथै सेवा प्रवेश गनय आवश् र्क न्र्नुतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथल्लो शैव्क्षक 
उपाधी मात्र पाएको अवस्थामा पधन सोही बराबर दबैु अंक र्दइने व्र्वस्था छ।157 
उल्लेव्ित व्र्वस्थालाई हेदाय सबैलाई बराबर अंक र्दने भनेको स्वतः शनु्र् बराबर मान्न 
सयकन्छ। तशथय र्ो व्र्वस्था त्र्धत ब्र्बहाररक छैन। सेवाकाधलन ताधलम बापत पाउने 
अंकको सन्दभयमा हेदाय प्रथम शे्रणीको लाधग २ अंक र्द्वधतर् शे्रणीको लाधग १.75 अंक र 
तधृतर् शे्रणीको लाधग १.5 अंक धनधायरण गररएको छ। धनजामती कमयचारीलाई ताधलम 
बापत अंक र्ददा एक मयहना वा सो भन्दा बढी अवधीको ताधलम बापत मात्र अंक 
र्दइन्छ। ताधलमको अंक गणना गदाय जनु शे्रणीमा  छदा ताधलमको लाधग मनोनर्न 
भएको हो सो अंक सोही शे्रणीको लाधग मातै्र गणना गने व्र्वस्था छ।158 धनजामती 
कमयचारीले बढुवा प्रर्ोजनको लाधग पेश गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धीत सेवा समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बव्न्धत भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा सेवा सछ चालन गने 
मन्त्रालर्मा रहेको सम्बद्धता धनधायरण सधमधतबाट सम्बद्ध गराएको हनुपुछय। र्स्तो प्रमाण 
बढुवा सधमधतको बैठक बस्न ु भन्दा अव्ि सम्ममा पेश गरी सक्न ु पछय। ताधलम र्दने 
संस्था र त्र्सको स्तर धनधायरण सम्बन्धी व्र्वस्था सेवा समूह वा उपसमूह संचालन गने 
मन्त्रालर्सँग समन्वर् गरी सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले तोके बमोव्जम हनेु ब्र्वस्था 
छ।159 

                                                           
157 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ ि १ 

158 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ ि (५)(६) 

159 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ ि ९ 
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ि)  आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षाद्धारा हनेु बढुवा  

प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षा र्ोग्र्ता प्रणाली (Merit System) लाई कार्म गने 
महत्वपूणय माध्र्म हो। नेपालको धनजामती सेवामा आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षाद्धारा 
बढुवा गदाय राजपत्र अनंयकत र्द्वधतर् शे्रणी राजपत्रायङ्कत र्द्वधतर् र प्रथम शे्रणीमा २० 
प्रधतशत पदहरूलाई कार्म गररएको छ।160 राजपत्र अनंयकत र्द्वधतर् शे्रणीको पदमा 
आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षामा सहभागी हनुको लाधग उक्त पदको लाधग आवश् र्क 
र्ोग् र्ता पगुेका राजपत्र अनंयकत तधृतर् शे्रणी र शे्रणी धबयहन कमयचारीले भाग धलन पाउने 
व्र्वस्था रहेको छ। 161 त्र्सैगरी राजपत्रायङ्कत प्रथम र र्द्वधतर् शे्रणीको पदमा हाल 
कार्यरत पदको लाधग तोयकए बमोव्जमको सेवा अवधध र र्ोग्र्ता पगुेको हनुपुने व्र्वस्था 
रहेको छ। राजपत्रायङ्कत र्द्वधतर् शे्रणी सम्मको पदमा धनजामती सेवा, व्र्वस्थायपका संसद 
सेवा र स्वास्् र् सेवाका कमयचारी सहभागी हनु पाउने देव्िन्छ।162 

ग) जेष् ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंनद्धारा हनेु बढुवा  

धनजामती सेवा ऐनमा तेस्रो शंशोधन गरेर नेपाल सरकारले सायवकको कार्यसम्पादन 
तथा अनभुवको आधारमा गररने यवशेर्ष बढुवालाई यवस्थायपत गरी जेष् ठता र कार्यसम्पादन 
मलु्र्ांकन द्धारा हनेु बढुवाको व्र्वस्था गरेको छ।163 र्समा कुल ररक्त रहेका पदहरू 
मध्रे् राजपत्र अनंयकत र्द्वधतर् शे्रणीको लाधग १० प्रधतशत राजपत्रअनंयकत प्रथम शे्रणीको  
लाधग ४० प्रधतशत राजपत्रायङ्कत तधृतर् शे्रव्णको लाधग ३० प्रधतशत तथा राजपत्रायङ्कत 
र्द्वधतर् शे्रणी र प्रथम शे्रणीको लाधग ३५ प्रधतशत छुट्याइ पदपतुी गने ब्र्वस्था छ। 164 
र्स प्रावधान बमोव्जम बढुवाको लाधग धसफाररस गदाय बढुवा हनेु पद भन्दा एक शे्रणी 

                                                           
160 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ७(१) 

161 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा 7 (6) 

162 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा 1४ (क)  

163 कृष् ण पोिरेल, सावयजधनक जनप्रशासन र सावयजधनक माधमला, एम के पव्ब्लससय एण्ड धडव्स्टब्र्टुसय, २०७6, प.ृ 
२०३  

164 पवुय पाद यटप्पणी २५  
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मधुनको पदमा सबै भन्दा बढी सेवा अवधी भएका उम्मेदवारलाई धनम्न आधारमा 
धसफाररस गने ब्र्वस्था रहेको छ। 165 

 बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मदवार हनु जधत बर्षयको सेवा अवधी आवश् र्क पने हो 
पधछल्लो त्र्धत बर्षयको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकनको औसतमा पछ चानब्बे प्रधतशत वा 
सो भन्दा बढी अंक प्राप् त गरेको 

 राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीको पदको लाधग कम्तीमा एसएलसी वा सो सरहको 
शैव्क्षक र्ोग् र्ता भएको  

 राजपत्रायङ्कत र्द्वधतर् शे्रणी वा सो भन्दा माधथल्लो पदको लाधग देहार् बमोव्जम 
र्ोग्र्ता भएकोः- 

o राजपत्रांयकत र्द्वधतर् शे्रणी वा सो भन्दा माधथको पदको लाधग सम्बव्न्धत 
सेवा समूह वा उपसमूह सँग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा कव्म्तमा स्नातक तह वा 
सो सरहको तथा राजपत्रायङ्कत तधृतर् शे्रणीको पदको लाधग सम्बव्न्धत सेवा 
समूह वा उपसमूह सँग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा कव्म्तमा प्रमाण पत्र तह वा 
सो सरहको शैव्क्षक र्ोग्र्ता भएको। 

o बढुवा हनेु पद भन्दा एक शे्रणी मधुनको पदमा सम्बन्धीत सेवा समूह वा 
उप समूह सँग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा एक मयहना वा सो भन्दा बढीको 
सेवाकाधलन ताधलम धलएको 

o हाल बहाल रहको शे्रणीमा भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरे बापत परुा अंक 
प्राप् त गरेको तर सम्भाब्र् उम्मेदवार नभएमा भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरे 
बापत परुा अंक प्राप् त नगरे पधन सम्भाब्र् उम्मेदवार कार्म गरी बढुवा 
गररने । 

उल्लेव्ित व्र्वस्था बाहेक राजपत्र अनंयकत र्द्वधतर् शे्रणीका पदहरूमा जेष् ठता र 
कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा धसफाररस गदाय धनम्न आधारमा गने व्र्वस्था 
गररएको छ।  

                                                           
165 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा २४ ि(१) क(१)  
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 पधछल्लो तीन वर्षयको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकनको औसतमा पछ चानब्बे 
प्रधतशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप् त गरेको । 

 सम्बव्न्धत सेवा समूह वा उपसमूहको राजपत्र अनंयकत र्द्वधतर् शे्रव्णको 
लाधग तोयकएको न्र्नुतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता प्राप् त गरेको । 

 शे्रणीधबयहन पदमा वा राजपत्र अनंयकत ततृीर् शे्रणीको पदमा आबद्ध भएका 
उम्मेदवारलाई शे्रणीधबयहन पदमा गरेको सेवा अवधी समेत गणना गरी 
कव्म्तमा कूल सेवा अवधध वीस बर्षयः परुा भएका उम्मेदवारहरु मध्रे् 
सबैभन्दा बढी सेवा अवधी भएको । 

र्स आधारमा कुनै उम्मेदवारको बढुवा भएमा त्र्स्तो कमयचारीको जेष् ठता सोही 
उपदफा बमोव्जम बढुवा हनेु अन्र् कमयचारी भन्दा पधछ हनेु गरी कार्म गररन्छ। ऐनले 
पयहले र्ो बढुवा धसफाररस गरे पछी मात्र कार्य क्षमताको मलु्र्ांकनद्धारा गररने बढुवाको 
धसफाररस गनुयपने ब्र्वस्था गरेको छ।  

ि) राजपत्रायङ्कत धबव्शष् ठ शे्रणीको पदमा बढुवा  

माधथ उल्लेव्ित आधारहरू बाहेक धनजामती सेवाको राजपत्रायङ्कत यवव्शष् ट शे्रणीको 
पदमा बढुवा गने ब्र्वस्था भने फरक रहेको देव्िन्छ। राजपत्रायङ्कत यवव्शष् ट शे्रणीको 
मखु्र् सव्चवको पदमा बढुवा गदाय बहालवाला सव्चवहरू मध्रे्बाट नेपाल सरकारले 
जेष् ठता र कार्यकुशलताको आधारमा बढुवा गने व्र्वस्था गरेको छ।166 राजपत्रायङ्कत 
यवव्शष् ट शे्रणीको सव्चव वा सो सरहको पदमा ररक्त पद मध्रे् वीस प्रधतशत पदमा 
कार्यसम्पादन मलु्र्ांङ्कनमा औसतमा पछ चानब्बे प्रधतशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप् त 
गरेका र सम्बव्न्धत सेवाको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको पदमा सबै भन्दा 
बढी सेवा अवधी भएको सम्भाब्र् उम्मेदवारलाई बढुवा सधमधतको धसफाररसमा नेपाल 
सरकारले धसफाररस गने 167 व्र्वस्था रहेको छ। त्र्सै गरी ररक्त पद मध्रे् असी प्रधतशत 
पदमा कार्यसम्पादन मलु्र्ांङ्कनको आधारमा सबै भन्दा बढी अंक प्राप् त गने सम्बव्न्धत 
                                                           
166 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा १९(२)क 

167 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा १९(२)ि(१) 
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सेवाका सम्भाधबत उम्मेदवारहरू मध्रे्बाट उपलब्ध भएसम्म ररक्त पदको तेव्वर संख्र्ामा 
बढुवा सधमधतले धसफाररस गरेका उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्य 
कुशलताको आधारमा उपर्कु्त ठहर् र्ाएको उम्मेदवारलाई बढुवा गने व्र्वस्था छ ।168 
धनजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनले बढुवा गररने पदको समूयहकरण (Clustering) 
समेत गरेको छ। धत हनु ्ईव्न्जधनर्रीङ सेवा, कृयर्ष तथा वन सेवा, न्र्ार् सेवा, परराि सेवा, 
प्रशासन सेवा र लेिा पररक्षण सेवा, यवव्शष्ट शे्रणी सम्मनै सेवा यवव्शष्टीकरण गने र्सको 
अभीप्रार् रहेको छ ।169 सव्चव वा सो सरहको यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा संभाव्र् उम्मेवार 
हनु राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीका कमयचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्च स्तरीर् 
व्र्वस्थापन तालीम समेत उव्त्तणय गरेको हनुपुने साथै उल्लेव्ित पदको लाधग कार्यसम्पादन 
मलु्र्ांकनको गणना गदाय बढुवा हनु जधत वर्षयको न्रू्नतम ्सेवा अबधध आवश्र्क पने हो, 
पधछल्लो त्र्धत वर्षयको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको गणना गररने व्र्वस्था रहेको छ ।170  
ङ) वढुवा सम्वन्धी यवशेर्ष व्र्वस्थाः धनजामती सेवा ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेव्िएको 
भएता पधन एउटै शे्रणीमा कव्म्तमा पन्ध्र वर्षय सम्म वहाल रयह रहेको राजपत्रायङ्कत प्रथम 
शे्रणी वा सो भन्दा मधुनका धनजामती कमयचारीको उमेर हदको कारण अवकाश हनु एक 
मयहना वाँकी भएमा धनजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गररने साथै धनववृ्त्तभरण 
पाउने सेवा अवधध पगुेको र पचास वर्षय उमेर नािेको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो 
भन्दा मधुनको धनजामती कमयवारीले स्वेव्च्छक अवकाश धलने धनवेदन  र्दएमा धनजलाई 
एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गरी अवकास र्दईने व्र्वस्था रहेको छ।र्सको लाधग 
स्वतः यवशेर्ष पद सजृना हनेु र त्र्स्तो धनजामती कमयचारी सेवाबाट अवकाश भएपधछ सो 
पद स्वतः िारेज हनु्छ ।171  
४. नेपालको धनजामती सेवामा पदोन्नधत सम्बन्धी व्र्वस्थाका सवल र दवुयल पक्षहरु तथा 
सधुारका के्षत्रहरुः- 

                                                           
168 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा १९(२)(ि)२ 

169 पवुयपाद यटप् पणी ३९, प.ृ १९७ 

170 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा १९(२)(ग)(ि) 

171 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २० क (१)(२)(३) 
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धनजामती सेवाको यवकल्प भनेको सधुार सयहतको सेवा नै भएको हुँदा, धनजामती सेवामा 
रहेको पदोन् नती प्रणालीलाई व्र्वव्स्थत वनाउन थप पररमाजयन गरी अगाडी वढ्न पधन 
र्सका यवद्यमान सवल र दवुयल पक्ष तथा सधुारका क्षेत्रहरुको वस्तगुत यवश्लरे्षण गनुय 
आवश्र्क छ।धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावलीमा भएको पधछल्लो संशोधनले वढुवा 
प्रणालीमा नै पररवतयन गरेको छ । वतयमान वढुवा प्रणालीले माधथल्लो शे्रणीमा जाने धेरै 
बाटाहरु िलु्ला गरेको छ।धनजामती कमयचारीले वगीकृत क्षेत्रमा काम गरे वापतको 
पणुायङ्क हाधसल गरेको र तालीम धलएको भए पधछ ३५ प्रधतशत संख्र्ामा बढुवा हनु पाउने 
व्र्वस्था छ।कमयचारीले पदोन् नतीको लाधग कार्यसम्पादन मलु्र्ांकनमा और्षत ९५ प्रधतशत 
पाउन ु पने, बढुवाको लाधग तोयकएका अर्ोग्र्ता नहनुपुने, जस्ता वाधाहरु पार गरेपधछ 
जेठोले पदोन्नती पाउँछ । र्ो पद्धतीलाई अको अथयमा न्र्ायर्क प्रणालीको शभुारम्भ मान् न 
सयकन्छ।172 समर्ानकुुल सधुार गदै लधगए पधन कमयचारीको यहतसँग प्रत्र्क्ष सरोकार 
राख्न े भएकोले बढुवा सम्बन्धी यवर्षर् बढी यवबार्दत भने देव्िने गरेको छ । 
पवुायनमुानर्ोग्र्, साथयक, र्थाथय, सहभागीतामूलक, कम जयटल बढुवा प्रणाली नै पदोन्नतीको 
उत्कृष्ट हधतर्ार हो र्सै सन्दभयमा नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन् नती प्रणालीका 
सवल र दवुयल पक्ष र सधुारका क्षेत्रहरु वारे सधमक्षा हनु ुआवश्र्क छ ।  

४.१ नेपालको धनजामती सेवामा पदोन् नती प्रणालीका सवल पक्ष 

नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन् नती प्रणाली यववार्दत भएपधन र्सका धेरै 
सवलपक्षहरु पधन छन।्धनजामती सेवामा रहेको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको 
आधारमा हनेु वढुवा प्रणालीले गरेको व्र्वस्थालाई हेदाय कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबाट ९५% 
अंक प्राप्त गरी तालीम धलएको धनजामती कमयचारीले जेष्ठताको आधारमा पदोन् नती हनेु 
व्र्वस्थाले गदाय कयहल्रै् बढुवा नहनेु अवस्था लाई रोकेको देव्िन्छ। आन्तररक 
प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षाद्धारा हनेु बढुवा प्रणालीले सेवा धभत्र रहेका र्ोग्र् र दक्ष 
जनशव्क्तलाई सेवा धभतै्र यटकाइ रहन मद्दत गने देव्िन्छ।कार्य क्षमताको आधारमा हनेु 
बढुवा प्रणालीले कमयचारीको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन जेष् ठता शैव्क्षक र्ोग्र्ता, भौगोधलक 
क्षेत्रमा काम गरेको तथा ताधलम बापत प्राप्त गने अंकको ब्र्वस्था गरी बढुवा प्रणालीलाई 
बस्तगुत बनाउने प्रर्त्न गरेको छ। धनजामती कमयचारी आफू सेवाबाट धनबतृ हनेु समर्मा 
                                                           
172 दगुायधनधी शमाय, धनजामती सेवा पधत्रका, लोक सेवा आर्ोग, २०७३ पौर्ष, प.ृ ७ 
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यवशेर्ष बढुवा पाउने ब्र्वस्थाले गदाय कमयचारीमा सेवा प्रधतको अपनत्व र उत्प्ररेण जगाउने 
कार्य भएको छ। धनजामती सेवामा रहेका शे्रणी धबयहन कमयचारीहरुलाई सेवा अवधीको 
आधारमा प्रथमस्तर देव्ि पाँचौ स्तर सम्म स्तर बयृद्ध गने प्राबधान173 भएकोले माधथल्लो 
शे्रणीमा पदोन्नती नपाउने शे्रणी धबयहन कमयचारीलाई पधन उत्प्ररेरत गने कार्य भएको 
देव्िन्छ। बढुवाको लाधग चायहने आधार भौगोधलक क्षेत्र र ताधलम समेत रहेको सन्दभयमा 
धबधभन्न भौगोधलक क्षेत्रमा रही कार्य गने अवसर प्राप्त हनेु र स्वदेश तथा यवदेशमा समेत 
ताधलमको अवसर प्राप् त हनेु देव्िन्छ। कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको लाधग स्पष् ट आधार 
तोयकएको र बर्षयमा २ पटक मलु्र्ांकन हनेु ब्र्वस्था रहेको छ। र्सको अधभलेि एक 
भन्दा बढी ठाउमा रहने ब्र्वस्था छ। यवद्यमान बढुवा प्रणाली पारदशी भएकोले 
कमयचारीले आफ्नो बढुवा के कसरी कयहले सम्म हनेु भन्ने सामान्र् पवुायनमुान गनय सक्ने 
ब्र्वस्था (Predictability) को ब्र्वस्था रहेकै छैन भधन भन्न सयकदैन।कमयचारी 
पदोन्नधतका लाधग ररक्त पदको संकलन गरी यवज्ञापन गनय पठाउने चरण देव्ि धलएर 
सपुरीबेक्षक, पनुरावलोकनकताय र पनुरावलोकन सधमधतले स्वतन्त्र ढंगले मलु्र्ांकन गनय 
सयकरहेको व्स्थती छ। धनजामती सेवाको बढुवा सधमधतको गठन यवधधमा राजधनधतक 
हस्तक्षेपको गछु जार्स छैन र भए गरेको अनभुधुत पधन कसैले गरेका छैनन ् । बढुवा 
सधमधतको अध्र्क्षता शरुुबाटै लोकसेवा आर्ोगले गने गरेको छ। आर्ोग बा आर्ोगको 
प्रधतधनधधको अध्र्क्षतामा वस्ने बढुवा सधमतीले गने धसफाररसमा पधन हस्तक्षेपको गछु जाइस 
रहेको देव्िँदैन ।174  

४.२ नेपालको धनजामती सेवामा पदोन् नती प्रणालीका दवुयल पक्षहरु 

 नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्थामा रहेको स्तर, 

मापदण्ड, आधार वा सचुकांक यवकास गने कार्य स्वरं् कमयचारी नै हनु ् । पदोन् नती 
प्रणालीमा समर्ानकूुल सधुार गदै लधगएको भएपधन, कमयचारीको यहतसँग सरोकार राख् ने 
भएकोले र्ो यवर्षर् यववार्दत भने रहेको छ । र्स सम्बन्धी प्रावधानमा हनेु पटक-
पटकको हेराफेरी, सेवा समूह यपच्छेका फरक प्रावधान र अवसरले गदाय बढुवा प्रणाली 
पक्षपाती रहेको भन् ने गनुासो देव्िन्छ । राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणीमा पदोन् नती गदाय 
                                                           
173 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४ (ि)२ 

174 पवुय पाद यटप् पणी ११, प.ृ २४५  
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व्र्व्क्तगत स्वाथय हायव भएको छ ।ऐनले कार्यक्षमता र जेष्ठताको आधारमा बढुवा हनेु 
व्र्वस्था गरेको छ तर प्रशासधनक नेततृ्वले कार्यक्षमतामा के के तत्वहरु पछयन ् भधन 
यकटान गनय सकेको छैन । कमयचारीको सेवाको स्थायर्त्व धनजको अधधकारको यवर्षर् हो 
भने पदोन् नती व्र्वस्थाले कमयचारीको कार्यसम्पादनको वदलामा र्दएको प्रोत्साहन हो भन् ने 
कुरा कमयचारी बीचमा अयहले सम्म धनव्श्चत गनय सयकएको छैन । पदोन् नती पाउनेले 
व्र्वस्थापन प्रधत आभार हनु ु परेकै छैन । र्सलाई कमयचारीले आफ्नै आजयन सम्झेका 
छन ् । व्र्वस्थापनले कमयचारीबाट आस्था आजयन गनय नसक्दा वफादारीता (Loyality 

command) लाई कार्ायन्वर्न गनय सकेको छैन । धनजामती सेवाको मूल्र्ांकन यवधध बढी 
र्ाव्न्त्रक (Too mechanical and less human) प्रधतत भएको छ ।175  

पदोन्नतीको यवर्षर् नेपालको धनजामती सेवाको सबैभन्दा बढी अव्स्थर यवर्षर् भएको 
छ । धनजामती सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा हनेु फेरबदलले र्सलाई अनमुानर्ोगर् हनु 
र्दएको छैन । जेष्ठता, र्ोग्र्ता, अनभुव, तालीम र भौगोधलक क्षेत्रका अंकहरु वारंवार 
पररवतयन भई रहेका देव्िन्छन ् । धनव्श् चत समूहको स्वाथय पूतीको लाधग बढुवाका 
शतयहरुमा पररवतयन हनेु गरेको आरोप पधन लाग्ने गरेको छ।176 अनमुान र्ोग्र् ववृ्त्त 
यवकास र्ोजना तजुयमा नभएको तथा एक पटक सेवा प्रवेश गरेपधछ कुनै पधन तहमा 
तहगत आधारमा र्ोग्र्ता परीक्षण गने व्र्वस्था नहुँदा क्षमता यवकास हनु सकेको 
छैन।एउटा कमयचारीलाई एक धनव्श् चत समर् पूरा गरेपधछ ववृ्त्त यवकास हनेु सधुनव्श् चतता 
हनु सक्र्ो भने मात्र उ संगठनको कार्य प्रधत उत्प्ररेरत हनु सक्छ भन्ने कुरामा जोड र्दन ु
पनेमा सो पक्ष कमजोर देव्िन्छ।वतयमान समर्मा रहेको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन 
प्रणालीको महत्वलाई स्वीकार गने अवस्था छैन। मूल्र्ाङ्कनको आधार र मापदण्ड यवकास 
नहनु,ु सपुरीवेक्षकले का.स.मू. यवगानय सक्ने अवस्था रहन,ु तथा सबैलाई वरावरी अंक र्दने 
संस्कृधत यवकास हुँदा अंकभार  शनु्र् हनु गई कार्यसम्पादनको महत्व ियट रहेको छ । 

िास गरी उपसव्चव र सह-सव्चव स्तरमा बढुवाको लाधग आफूले अंक आजयन 
गरेकै अवस्थामा पधन सह-सव्चव सम्म पगु्दासम्म उमेरहद नै सयकने अवस्था रहेको छ । 
त्र्सै गरी प्रधतस्प्रधाबाट बढुवा भएकाहरुमा उमेर नपगुी बढुवा हनेु अवस्था रहेको छ । 
                                                           
175 पवुय पाद यटप्पणी ११, प.ृ २४५  

176 प्रशासन सधुार सझुाव सधमधतको प्रधतवेदन, २०७०, प.ृ २१८  
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प्रधतर्ोधगताको आधारमा पदोन् नतीको व्र्वस्थाले गदाय एकथरी कमयचारीले काममा भन्दा 
पढाईमा ध्र्ान र्दएको पाइर्ो।राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी, र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा िलुा 
प्रधतर्ोधगताबाट पदपतुी गने प्रावधान वजारमा छररएर रहेका धनजामती सेवा भन्दा 
वायहरका मेधावी र्वुाको प्रवेश होस भन् ने भावनाबाट अधभप्ररेरत धथर्ो तर धनजामती सेवा 
भन्दा बायहरका व्र्व्क्तलाई र्सले आकयर्षयत गनय सकेन। धनतीगत अव्स्थरताले गदाय बढुवा 
पद्धती अन्र्ोलग्रस्त देव्िएको छ । 

 वढुवा प्रणालीलाई हेदाय सवै सेवा समूहमा वढुवाको समान स्तर देव्िएको 
छैन।एउटै सेवा समूहमा पधन वढुवा अवसर असमान रहेको देव्िन्छ। नेततृ्व वहन गने 
र कार्यकुशलता मापन गने सचुक छैन । तालीमलाई कामसँग आवद्ध गनय नसयकएको 
अवस्था छ ।भौगोधलक क्षेत्रले कार्य यवव्शयष्टकरणमा र्ोगदान र्दन सकेको छैन ्। वढुवा 
गररने समर्को हेराफेरीले बढुवा हनेुले अवसरबाट वव्छ चत हनुपुने अवस्था छ।सेवा 
समूहको प्रकृधत, बनोट, दरवन्दीमा रहेको यवयवधताले बढुवाको अवसरमा असमानता रहेको 
छ।नर्ा समूह िडा गने अधन कमयचारीले समूहवद्ध रुपमा पदोन् नती पाई सकेपधछ फेरी 
परुानै समूहमा गाभ्ने जस्ता प्रववृ्त्तले गदाय पदोन् नती व्र्वस्थामै उथल पथुल ल्र्ाएको 
धथर्ो। धनजामती सेवाको सम्पूणय ध्र्ान अधधकृत स्तरमा केव्न्रत हुँदा राजपत्र अनंयकतको 
बढुवा वर्षौँदेव्ि व्र्वव्स्थत हनु सकेको धथएन।२०६४ सालमा भएको धनजामती सेवा 
ऐनको संशोधनले पदोन् नतीबाट वव्छ चत भएकालाई उपचारको लाधग वहचुव्चयत दफा २४ 
ि.१ को प्रावधान िसुाइर्ो। तर र्सले धनजामती सेवालाई लथाधलंग त पार् र्ो नै स्वरं् 
बढुवा हनेु कमयचारी पधन िसुी हनु सकेनन।् अन्ततोगत्वा ६ वर्षयसम्म गररएको पररक्षण 
असफल भएको ठहर गदै र्ो व्र्वस्था िारेज गररर्ो।र्ो प्रावधानको िोजी संगै २४.ि.१ 
वमोव्जम बढुवा भएका कमयचारीको समार्ोजन गदाय हजारौँ अनावश्र्क पद सजृना भए, 

जसको व्र्वस्थापन गनय अझै पधन कर्ठन भई रहेको छ ।  

हाल प्रस्तायवत संव्िर् धनजामती सेवा ऐनमा मूख्र् सव्चव बाहेकका अन्र् सवै 
पदमा कुन आधारमा पदोन् नती गने भन् ने यवर्षर् बहसमा रहेको छ।सव्चवमा बढुवाको 
लाधग कार्म रहेको क्लस्टरको व्र्वस्था कार्म राख्नकेी िारेज गने भन् ने यवर्षर् यववार्दत 
रह् र्ो।राजपत्रायङ्कत प्रथम र द्वीतीर् शे्रणीको पदमा बढुवा गदाय अपनाइएको धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा िासै चचाय छैन तर धत पदहरु पधुतयको लाधग आन्तररक र िूला प्रधतर्ोधगताको 
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यवर्षर्मा भने चको बहस भर्ो।र्सरी हेदाय ६ दशक लामो इधतहास बोकेको धनजामती 
सेवामा रहेको बढुवा प्रणालीको यवद्यमान संरचनामा आमूल परीवतयन गनय नसयकएला तर 
संव्िर्ताको स्वरुप, बनोट, छनोट र साम्र्य हेरी बढुवा पद्धती लाग ु गनुयपनेमा सो 
वमोव्जम हनु नसकेको अवस्थालाई स्वीकानै पछय । 

 

 

4.3 नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नती प्रणालीमा सधुारका के्षत्रहरु 

नेपालको धनजामती सेवामा ववृ्त्त मागय स्पष्ट गनुयपने आवश्र्कता छ। र्सका लाधग 
स्वयववेकको मात्रा िटाईन ुपदयछ। वस्तगुत आधारमा पदोन्नती हनेु व्र्वस्था गररनपुछय। 
तोयकएको कार्य क्षेत्रमा िटेर काम गने कमयचारीले बढुवा प्राप्त गने व्र्वस्था उपर्कु्त 
हनु्छ। नकारात्मक सूचीमा परेको अवस्थामा बाहेक जेष्ठतामा आधाररत बढुवा पद्वती 
(व्र्ाज प्रमोशन) उपर्कु्त देव्िन्छ। र्सले पदोन्नधत पद्वतीलाई बस्तगुत र अनमुान र्ोग्र् 
समेत बनाउँछ। बढुवाको नीधतमा स्थायर्त्वको आवश्र्कतालाई सम्बोधन गनुयपने 
देव्िएको छ। अनमुान र्ोग्र् ववृ्त्तयवकास र्ोजनाको तजुयमा गनुयपने देव्िन्छ।177 र्स्तो 
व्र्वस्था गनयको लाधग र्ोग्र्ता प्रणाली पद्वती महत्वपूणय रहन्छ। त्र्सको लाधग माधथल्लो 
र्ोग्र्ता भएकालाई Division मा अग्रस्थान भएकालाई र आन्तररक प्रधतस्पधायमा भाग 
धलनेलाई र्ो पद्वती लागू गनुयपने हनु्छ। जेष्ठता पद्वती (Batch system) अपनाएर पधन 
समानता ल्र्ाउन सयकन्छ। कमयचारीको कार्यसम्पादन स्तर र संगठनको उत्पादकत्व  
बीचमा पधन सामानञ्जस्र् कार्म गनुयपने हनु्छ। कमयचारीले कार्यसम्पादनमा सतप्रधतशत 
अंक प्राप्त गने तर  संगठनको प्रधतफल कमजोर देव्िने अवस्था आउन नर्दनको लाधग 
जेष्ठ कमयचारीको सबै भन्दा पयहले बढुवा हनेु व्र्वस्था गनुय नै उपर्कु्त देव्िन्छ।  

वतयमान अवस्थामा रहेको शैव्क्षक र्ोग्र्ता र ताधलम सम्बन्धी व्र्वस्थालाई पधन 
सधुार गनुयपने हनु्छ। र्ोग्र्ता प्रणालीलाई अगाधड बढाउन ु छ भने शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
बापतको शे्रणीलाई वेवास्ता गनुय हुँदैन।  एकपटक गणना गररएको सेवा प्रवेश शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता पनुः गणना गनुय उपर्कु्त हुँदैन। ताधलमको यवर्षर् सेवा सम्वद्व जस्तो नदेिेको र 
कधतपर् अवस्थामा ताधलम नभए पधन बढुवा भएको अवस्थालाई हेदाय बढुवाको लाधग 

                                                           
177 पूवयपाद यटप्पणी 
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ताधलम अधनवार्य गने तर ताधलमका लाधग शे्रणी अनसुार अङ्क नर्दई सबैलाई समान अङ्क 
र्दन ु उपर्कु्त हनु्छ। हाम्रो धनजामती सेवामा कधतपर् पदहरु कयहल्रै् बढुवा नहनेु 
प्रकृधतका पधन छन ्।यर्नको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी सधुार गनुयपने हनु्छ। र्सको लाधग 
तेस्रो पदोन्नव्त्त (Horizontal promotion) लाग ुगनय सयकन्छ। त्र्स्तै यवशेर्ष पदका लाधग 
यवशेर्ष व्जम्मेवारी र्दएर पधन र्स्तो समस्र्ा हटाउन सयकन्छ। सबै सेवा समूहलाई 
बढुवाको लाधग एउटै प्रणाली लागू गदाय समान पदमा प्रवेश गरेको कुनै व्र्व्क्त एक शे्रणी 
पधन बढुवा नहनेु तर अको व्र्व्क्त माधथल्लो शे्रणीमा बढुवा भई उसकै हायकम हनेु 
अवस्था छ। र्स्तो प्रणालीको अन्त्र् गनय सेवा समूह यपच्छे फरक फरक बढुवा प्रणाली 
लागू गनय सयकन्छ। वतयमान कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन पारदशी नभएको, वस्तधुनष्ट नभएको 
र पद अनसुार अलग-अलग पधन नभएको अवस्था छ। र्सलाई सधुार गनय पद अनसुार 
अलग-अलग कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन फारम, वस्तधुनष्ठ सूचक र जनु ठाउँमा बढी बसेको 
छ त्र्हीबाट कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन हनेु व्र्वस्था लागू गनय उपर्कु्त देव्िन्छ ।178 
कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनलाई संगठनको नीधत उद्देश्र् उपलव्ब्ध र नधतजासँग आवद्ध 
गराउन सेवा प्रवाह ऋणात्मक हुँदाहुँदै कार्यसम्पादनमा पूणायङ्क प्राप्त गने अवस्थालाई अन्त्र् 
गनयको लाधग मलु्र्ांकनका आधार, अङ्क र्दने तररका र मूल्र्ाङ्कन कतायमा समेत 
पूरावलोकन गनुयपने देव्िन्छ। कार्यसम्पादनमा कुनै सरोकार नै नभएको अधधकारीलाई 
मूल्र्ांकन गनय र्दनहुदैुन। तहगत आधारमा मूल्र्ाङ्कनका आधारहरू धनधायरण गरी यवद्यमान 
अवस्थामा सधुार ल्र्ाउन ु पने देव्िन्छ। कार्यसम्पादनको मूल्र्ांकनको लाधग सेवाग्राही 
सन्तषु्टी सवेक्षणलाई आधार बनाउन सयकन्छ। मूल्र्ाङ्कनका लाधग स्पष्ट सूचक र मापदण्ड 
तर्ार गरी कार्य यववरणसँग र्सलाई आवद्ध गनुयपने हनु्छ। वर्षय भररको कुल हाव्जरलाई 
समेत र्समा आवद्ध गनुय उपर्कु्त देव्िन्छ।179  

धनजामती सेवामा बढुवाका आधारहरूमा बारम्बार हनेु फेरबदललाई रोकी अनमुान 
र्ोग्र् बढुवा प्रणाली कार्म गनय बढुवाका लाधग अर्ोग्र् उम्मेदवारहरूको नकारात्मक 
सूची तर्ार गने जसमा का.स.मू.मा औसत 80% प्रधतशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको, 
यवभागीर् सजार् पाएको पाँच वर्षय नपगुेको, बढुवा रोक्का भएको न्रू्नतम अवधध नपगुेको, 
                                                           
178 ढुण्डीप्रसाद धनरौला शासन संचालन नवीन मन्र्तारु सोपान माधसक 2072 प ृ205-506  

179 पूवयपाद यटप्पणी 52 प ृ219 
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धनलम्बनमा परेको जस्ता आधारहरु राख्न सयकन्छ। नकारात्मक सूचीमा नपरेका 
उम्मेदवारहरु मध्रे् जेष्ठताको आधारमा 80% प्रधतशत पदपधुतय गने 20 प्रधतशत 
आन्तररक प्रधतर्ोधगताको लाधग राख्न ेर आन्तररक प्रधतर्ोधगतामा न्रू्नतम र्ोग्र्ता पगुेका 
सबै सेवा समूहका एक तह मधुनका कमयचारीले भाग धलन सक्ने गरी प्रधतस्पधायको दार्रा 
फरायकलो पानय सयकन्छ।180 राजपत्रायङ्कत र्द्वतीर् शे्रणी तथा प्रथम शे्रणीका पदहरुमा िलुा 
प्रधतर्ोधगताबाट पूधतय गररने 10% पदहरु धनजामती सेवा बायहरका प्रधतभाशाली व्र्व्क्तका 
लाधग समेत िलुा गरेर छड्के प्रवेशको व्र्वस्था भएको छ। र्ो व्र्वस्थाबाट धनजामती 
सेवा बायहरका प्राव्ज्ञक एवं प्रधतभावान व्र्व्क्तहरु आकयर्षयत हनु नसकेको वा त्र्स्तो संख्र्ा 
अत्र्न्त न्रू्न रहेको तथा त्र्सरी आएका व्र्व्क्तहरू प्रशासधनक नेततृ्व क्षमताका दृयष्टले 
पररपक्कता नआएकोले र्सले तहगत शंृ्रिला र पदसोपान कार्म गनय असहज भएको 
देव्िएको छ।181 र्स यवर्षर्मा व्र्ापक छलफल र प्रभाव मूल्र्ांकन गरी धनणयर्मा पगु्नपुने 
देव्िन्छ। र्समा सेवा धभत्रकै जनशव्क्त फड्को मारी (Fast Track) बाट उपल्लो पदमा 
पगु्ने प्रववृ्त्त देव्िर्ो। यवव्शष्ट ज्ञान सीप र क्षमता भएका व्र्व्क्तहरु छड्के प्रवेशबाट उच्च 
पदमा पगुे नपगुेको यवर्षर्मा प्रश्नवाचक व्चन्ह िडा भएकोले र्ो व्र्वस्था हटाउन ुउपर्कु्त 
देव्िन्छ।182  

र्सरी हेदाय पदोन्नधत प्रणालीलाई मानवस्रोत यवकास र ववृ्त्त धबकाससँग आवद्ध 
नगरेसम्म र्ो आलोव्चत भैरहने अवस्था छ। त्र्सैले बढुवालाई ववृ्त्त यवकासका न्रू्नतम 
र अधधकतम सम्भावना आकँलन गनय सक्नेगरी (Predictable) तलु्र्ाउन जरुरी छ। 
बढुवा प्रयक्रर्ा बढी जयटल देव्िएको हुँदा र्सलाई सरल र सहज बनाउन ु पधन जरुरी 
छ। र्सलाई कार्यसम्पादन र समतामूलक अवसरको धसद्धान्तमा आधाररत तलु्र्ाउन 
सधुारको अको महत्वपूणय पाटो हो। िासगरी नकारात्मक सूचीमा रहेका बाहेक बढुवा 
हनेु अवस्थामा रहेकालाई जेष्ठताको आधारमा बढुवा गररएमा प्रभावकारी हनेु देव्िन्छ। 
वतयमान संिीर् प्रणाली धभत्र धनजामती सेवाको व्र्वस्थापन पक्षलाई हेदाय सोको लाधग कार्य 

                                                           
180 प्रशासन सधुार कार्ायन्वर्न अनगुमन प्रधतवेदन 2073, प ृ६३  

181 ऐ.ऐ. 

182 ऐ ऐ 
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यवश्लरे्षण (Functional analysis) गरर संक्रमणकाधलन कार्यर्ोजना (Transitional action 

plan) बनाई अगाधड बढ्न ुउपर्कु्त हनु्छ।183  

५. पदोन्नव्त्त सम्बन्धी यववादमा नेपालको अदालती अभ्र्ास 

नेपालको धनजामती सेवामा पदपूधतय समेतका यवर्षर्मा सवोच्च अदालतमा ररट 
धनवेदन पने क्रम बयढरहेको छ। ररटबाट उपचार प्राप्त गने प्रयक्रर्ा सरल त छैन नै साथै 
र्सले न्र्ार्पाधलकाको महत्वपूणय समर्लाई पधन असर गरररहेको छ। पदोन्नधत प्रणाली 
पारदशी, सरल, सहज र अनमुानर्ोग्र् भएको िण्डमा अदालतमा र्ससम्बन्धी यववादमा 
कमी आउने अवस्था रहन्छ। तथायप पदोन्नव्त्त सम्बन्धी यववादमा नेपालको सवोच्च 
अदालतले धेरै मदु्दाहरुमा सैद्धाव्न्तक व्र्ाख्र्ाहरु गरेको छ। र्हाँ केही प्रधतधनधधमूलक 
मदु्दाहरूको मातै्र उल्लेि गररएको छ  

५.१ कृष्णप्रसाद वाग्ले यवरुद्ध रव्जष्टार पनुरावेदन अदालत बटुवलसमेत184  

प्रस्ततु मदु्दामा सवोच्च अदालतले बढुवा पाउने यवर्षर्लाई धनजको अधधकारको 
रुपमा स्थायपत गरेको छ। जस बमोव्जम राि सेबक कमयचारीले काननुले तोकेको धनव्श्चत 
अवधध सेवा गरेपधछ ववृ्त्तयवकासको वैध अपेक्षा रािी बढुवा पाउने हक धसजयना हनेु भनी 
उल्लेि भएको छ। सवोच्च अदालतले थप व्र्ाख्र्ा गदै उल्लेि गरेको छ यक तोकेको 
समर् अवधधधभत्र कमयचारीले कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन गरी पेश गररसकेपधछ सो 
कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन फारममा धनजामती सेवा धनर्मावलीले धनर्दयष्ट गरेअनसुार तत ्
अधधकारी र काननुी व्र्वस्था बमोव्जम व्जम्मेवारी तोयकएका पदाधधकारीले मूल्र्ांकन 
गनुयपने हनु्छ। धनर्मावलीले तोककेको व्जम्मेवारी सवै पदाधधकारीवाट पूरा भएमा नै 
कमयचारीको ववृ्त्त यवकास सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थाको साथयकता रहन्छ। कमयचारीले 
कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन फाराम भरी समर्मा नै पेश गरर सके पधछ मूल्र्ांकन कतायले 
अधनवार्य रुपमा मूल्र्ांकन गनुय पने धनर्मावलीको मनसार् हो।पदाधधकारी नै नतोयकएको 
वा तोयकए पधन मूल्र्ांकन नै नगररर्दएको दोर्ष कमयचारीमा रहन जादैन। कार्यसम्पादन 
मूल्र्ाङ्कन फाराम मूल्र्ाकंनमा पूनरावलोकन सधमधतका पदाधधकारीहरु पूणय नभएको भधन 

                                                           
183 पूवयपाद यटप्पणी 54, प ृ506 

184 ने.का.प.2073 अंक 3 धन.न. 9565 
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वढुवामा समावेश नगने गरी गरेको धनणयर् प्रथम दृष्टीमा नै गैर कानूनी देव्िने भधन 
धसद्दान्त प्रधतपादन गररएको छ। 

)5.2 ( कयवराज पौडेल समेत यवरुद्ध मंत्रीपररर्षद ,प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपररर्षदको कार्ायलर् 
धसंहदरवार समेत185 

प्रस्ततु मदु्दामा ऐन र धनर्मावलीले बढुवा सम्वन्धी व्र्वस्थामा गरेको प्रावधान वारे 
व्र्ाख्र्ा गररएको छ। कार्यसम्पादन तथा अनभुवको मूल्र्ाकंनको आधारमा हनेु बढुवा र 
कार्यक्षमताको मूल्र्ाकंनको आधारमा हनेु वढुवा मध्रे् पयहलो पटक कुन अगाधड वा 
संगसंगै गने भन्ने कुरा ऐनको व्र्वस्था प्रधतकूल नहनेु गरी गने सम्बव्न्धत 
अव्ख्तर्ारवालाको व्र्वस्थापकीर् वा नीधतगत क्षेत्राधधकारको यवर्षर् भएकोले अदालतले 
हस्तक्षेप गनुय उव्चत नहनेु भन्ने व्र्ाख्र्ा भएको छ । बढुवा सम्बन्धी यवशेर्ष व्र्वस्था एकै 
पदमा लामो समर् सम्म रहेर काम गरेका धनजामती कमयचारीलाई कार्यक्षमताको 
मूल्र्ाकंन द्वारा हनेु वढुवावाट वव्ञ्जत र धतनलाई यवशेर्ष व्र्वस्था अन्तगयत बढुवा गरी 
कधनष्ट कमयचारीलाई अनपेव्क्षत चाडो कार्यक्षमताको मूल्र्ाकंनद्वारा वढुवा गने प्रर्ोजनको 
लाधग आएको व्र्वस्था नभई कार्यक्षमताको मूल्र्ाकंन द्वारा गररने वढुवा माफय त वढुवा 
हनु नसकेकोले एकै पदमा लामो समर्सम्म कार्य गने जेष्ठ कमयचारीलाई उत्प्ररेरत गने 
प्रर्ोजनको लाधग आएको हुंदा र्ो वढुवाको अधतररक्त अवसर हो। यवशेर्ष प्रकृधतको वढुवा 
हुंदा सामान्र् रुपमा चधल आएको कार्यक्षमताको मूल्र्ाकंनको व्र्वस्थावाट हनेु वढुवामा 
भाग धलने नपाउने भन्न नधमल्ने देव्िन्छ। यवशेर्ष प्रकृधतको वढुवाको नामावधलमा नाम 
समावेश भएको कमयचारीले वढुवाको धनर्वु्क्त नधलदै कार्यक्षमताको मूल्र्ांकनद्वारा हनेु 
वढुवामा समेत नाम समावेश भएमा धनजलाई पन्ध्र र्दन धभत्र रोज्न लगाई कुनै एउटा 
वढुवामा धनर्वु्क्त र्दइने गरी गरेको धनर्म 86(ि)(2) को व्र्वस्थाले यवशेर्ष प्रकृधतको 
बढुवा पद्धधतलाई धनस्कृर् तलु्र्ाउंछ भन्न सयकदैन। र्सरी वढुवा गनुय भधन भई रहेको 
कानूनी व्र्वस्थामा अनावश्र्क  शंका र नजरअन्दाज गरी यवधायर्की वरु्द्दमता र 
कार्यकारीको धनधतगत तथा व्र्वस्थापकीर् यवर्षर्मा अदालतले हस्तक्षेप गरी वोल्न उव्चत 
हुं दैन भन्ने व्र्ख्र्ा भएको छ। 
 

                                                           
185 ने.का.प.20६५ अंक ७ धन.न. ७९८४ 
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5.3 अधधवक्ता यवदरु प्रसाद अधधकारी यव. नेपाल सरकार186 
 बढुवा जस्तो धनतान्त प्रशासधनक यवर्षर्मा मकाय पने वा सो कार्यबाट हक हनन 
भएको व्र्व्क्त मात्र बढुवाको यवर्षर्मामा चनुौती र्ददै आउनपुने हनु्छ । कानून बमोव्जम 
सेवासँग सम्बव्न्धत संगठनमा कार्यरत कमयचारीको पदोन्नतीको यवर्षर्लाई मकाय पने पक्षले 
वाहेक चनुौती र्दने हकदैर्ा अन्र् व्र्व्क्तमा रहन सक्ने देव्िएन, र्सरी यववाद को 
यवर्षर्सँग कुनै पधन प्रकारको सम्बन्ध नरहेको यवर्षर् वस्तलुाई सावयजधनक सरोकारको 
यवर्षर्को रुपमा ग्रहण गनय धमल्ने नदेव्िने भन्ने व्र्ाख्र्ा भएको छ । 
5.4 जीवनराज गौतम यव. तत्काधलन श्री ५ को सरकार187 
 अंक गणना गरी बढुवाको धसफाररसको नामावलीको सूचना प्रकाव्शत भएपधछ 
बढुवा नामावलीमा 35 र्दन धभत्र सो बढुवा धसफाररसका यवरुद्ध उजूरी गनय पाउने 
व्र्वस्था समेत धनजामती सेवा ऐनको दफा 20 च. ले गरेको पाईन्छ । र्सप्रकार 
उल्लेि भएका र्ावत ् व्र्वस्थाले धनजामती कमयचारीले आफूले हाँधसल गरेका ऐन 
बमोव्जम पाउने अंक गणना गररएको रहेनछ भने धनज बढुवाको लाधग बव्ञ्चत भई उसको 
बढुवा पाउने हकाधधकरामा आिात पगु्ने हनु्छ । 
धनजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रकृर्ा पश्चातदशी नभई भयवष्र्लक्षी रहेको र तोकीएको 
भयवष्र् लक्ष्र् समर् समेत पार गरी ऐनका प्रावधान कृर्ाव्शल भई सकेको समेत देव्िन 
आउँदा सो संशोधधत ऐनको व्र्वस्था कार्ययवधध कानून रहेको र सो पश्चातदशी प्रर्ोग हनु 
सक्ने भन्न ेधनवेदक तफय को व्जयकर साग सहमत हनु नसयकने 
बढुवा सूचना देव्िका र्ावत प्रकृर्ालाई स्वीकार गरी आफु सोबाट लाभाव्म्वत हनु नसके 
पधछ, पधछ आएको कानूनलाई आधार टेकी धनवेदक आएको अवस्था देव्िँदा जनु सारवान 
कानून अन्तगयतको आधारमा कारवाही शरुु भएको हो सो अन्त नहदैु पधछको कानूनले 
धनवेदकलाई मद्दत गनय सक्ने अवस्था नदेव्िने भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  

5.5 रयव प्रताप राणा यवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्188 

                                                           
186 ने.का.प. 2075, अंक. 5 धन.नं. 10002 

187 ने.का.प. 2061, अंक. 7 धन.नं. 4703 

188 ने.का . प. 2063, अंक. 7 धन.नं. 9032 
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 सबै आधारमा सवोत्तम अंक प्राप्त गनेले मात्र बढुवा पाउने व्स्थतीमा जेष्ठ 
कमयचारीले प्राथयधमकता पाउन ु पने भन्न कानूनतः नधमल्ने साथै र्ोग्र् देव्िएको भन्न े
आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररश गररएको कानूनले तोकेको धनव्श्चत शतय उलंिन गरेको 
प्रमाव्णत नभएसम्म तथा मूल्र्ाङ्कन गदायकसैका उपर बदधनर्त व्चताएको भन्ने स्पष्ट त्र् 
र्कु्त प्रमाणवाट स्थायपत गरेमा बाहेक अंकले आकार सानो वा ठुलो हुँदैमा वदधनर्त 
अनमुान गनय नधमल्ने भन्न ेव्र्ाख्र्ा भएको छ । 
5.6 सम्पत व्िधमरे यव. लोकसेवा आर्ोग समेत189 

 आफैले ररक्त पदको संख्र्ा एयकन गरी बढुवा दरिास्त आह्वान गरेकोमा संम्भाव्र् 
उमेदवार रहेको अवस्थामा पधन एक वा केही पद ररक्तको ररकै्त राव्ि अन्र् पदमा मातै्र 
बढुवा गनय धनजामती सेवा ऐन 2049 को उद्देश्र् हो भधन अनमुान गनय नधमल्ने । बढुवा 
प्रकृर्ा चधलरहँदा बढुवा हनेु उमेदवार मध्रे् कुनै उमेदवारको कुनै पधन कारणले उक्त 
चाल ुप्रकृर्ा अन्तगयत बढुवा गनय नपने अवस्था आएमा बाँकी संभाव्र् उमेदवारहरुको पनुः 
र्ोग्र्ताक्रम धनधायरण गरी यवज्ञायपत सवैपदमा बढुवा गनुय पने हनु्छ, त्र्स्तो गनयबाट ऐनले 
रोक लगाएको छैन । ऐनले स्पष्टसँग रोक नलगाएको अवस्थामा यवज्ञायपत पद संख्र्ा 
मध्रे् एक वा केही पद ररक्त राव्ि अन्र् वा केही पदमा माग गरी बढुवा गनुय ऐनले 
गरेको व्र्वस्था यवपररत हनु जाने भन्न ेव्र्ाख्र्ा भएको छ ।  
5.7 रेण ुअधधकारी यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्190 
 कृयर्ष अथयशास्त्र यवर्षर् धलई अथयशास्त्रमा एम.ए. गरी सोहीलाई नै मूल माधन धबर्षर् 
सेवा प्रवेश गरेपधछ सोही सरहको M.sc. in Agricultural Economics र M.sc. in Rural 

Development लाई धनजहरुको हालको न्रू्नतम ्शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथल्लो उपाधध 
हो भनी मान्न तकय  संगत नदेव्िने साथै समान स्तर अथायत दईुवटा Master Degree लाई 
नै एउटालाई न्रू्नतम र अकायलाई सो भन्दा माधथल्लो धडग्री मान्न न्र्ार् र यववेक सम्मत 
नहनेु भन्न ेव्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ । 
5.8 शधमयला महयजन समेत यव. लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् समेत191 
                                                           
189 ने . का.प. 2067, अंक. 12 धन.नं. 8518 

190 ने.का.प. 2063, अंक. 6 धन.नं. 7710 

191 ने.का.प. 2074, अंक. 10 धन.नं. 9886 
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 धनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 21 ले स्पष्ट  रुपमा बढुवाको लाधग 
उमेदवार हनु बढुवा हनेु पदको शे्रणी भन्दा एक शे्रणी मधुनको पदको लाधग आवश्र्क 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता न्रू्नतम पगु्न ुपने व्र्वस्था गरेकोमा धनजामती सेवा धनर्मावली 2050 
को धनर्म 88(3) ले मूल ऐन (parent law) को व्र्वस्था लाई संकुचन गनय सक्ने 
होईन । धनजामती सेवा ऐन साधारण कानून र धनर्म धबशेर्ष कानून मान्न सयकदैन। 
ऐनले तोकेको र्ोग्र्ता यवपररत धनर्म र त्र्स्तो धनर्म अन्तगयत धनवेदकहरुलाई 
उमेदवारको सूव्चमा समावेश नगने गरी गररएको यवज्ञापनलाई कानून अनरुुपको मान्न 
नसयकने भन्न ेधसद्धान्त प्रधतवादन भएको छ।  
5.9 आर्वेुद यवभाग यव. रामवाव ुशरण जर्सवाल192 
 बढुवा भनेको माधथल्लो पदले प्राप्त गने तलब लगार्तका सयुवधा प्राप्त गने यवर्षर् 
मात्र नभई बढुवा भएको कमयचारीको व्जम्मेवारीमा समेत फरक पने हनु्छ भन्न ेकुरालाई 
सावयजधनक प्रशासनको एउटा कधडको रुपमा धलईन्छ स्तरवयृद्धको व्र्वस्था वस्ततुः धेरै 
र्दन सम्म काम गरररहेका कमयचारीको पदमा वयृद्ध नभई एउटै पदमा बर्षौ देव्ि धसधमत 
रही काम गदाय कमयचारीको मनोभावनामा धनरासा नआओस भन्ने दृयष्टकोणबाट समर् 
धसमाको आधारमा गररएको पद्धोव्न्त हो, जसले पद्धोन्ती भएपधछ पधन सायवकको पदले गनुय 
पने सेवा गनुय पने साथै स्तरवयृद्धबाट धनजले गनुयपने सायवकको कामको प्रकृती  बमोव्जम 
नै हाल स्तरवयृद्ध भएको पद अनसुार नै कार्य गनुय पने वाध्र्ात्मक कानूनी व्र्वस्था रहेको 
सन्दभयमा माधथल्लो तहको पद नाम नर्दएको कार्यले कुनै कानूनी हक हनन भएको भन्न 
नधमल्ने भधन व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  
5.10 रामबाब ुभण्डारी समेत यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत 193 

 सरकारी कमयचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्त्तरवयृद्ध गने भन्न े
यवर्षर् कमयचारीको ईच्छा आवश्र्कता र चाहना भन्दा पधन जनताको ईच्छा र सयुवधा 
अनसुार राज्र्ले व्र्वस्थापन गने कुरा हो । र्स्तो व्र्वस्था गदाय राज्र्ले समान हरुका 
बीच असमान व्र्वहार गनुय हदैुन भन्न ेसमानताको सामान्र् धसद्धान्त भने राज्र् र राज्र् 
संचालन गने वा सरकारका धनकार्हरुले पालना गनुय पने हनु्छ । समान व्र्वहारको अथय 
                                                           
192 ने .का.प. 2069, अंक. 4 धन.नं. 8815 

193 ने.का.प. 2069, अंक. 3 धन.नं. 8782 
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यवशेर्ष गणु र र्ोग्र्ताको व्र्वस्था गने भन्ने होईन समानता र ववृ्त्त यवकासको नाममा 
गणुस्तर मापदण्डको कुरामा संझौता गनय नधमल्ने भधन व्र्ाख्र्ा गररएको छ । 
5.11 जर्लाल शाह यव. संचालक सधमधत पन पैदवार यवकास सधमधत काठमाण्डौ समेत194 
 बढुवाको लाधग 2 वटा उम्मेदवार मात्र रहेकोमा दवैुको कार्यसम्पादन मलु्र्ाङ्कन 
फाराममा त्रयुट भएको स्पष्ट देव्िएको अवस्थामा त्र्स्तो त्रयुटपणुय कार्यसम्पादन मलु्र्ाङ्कनको 
आधारमा बढुवाको धसफाररस गनय र सो उपर उजूरी सधुन सदर वा संशोधन गने व्स्थती 
नरहने भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ । 
5.12 प्रद्यमु्नहरर शे्रष्ठ यव. लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् अनामनगर समेत195 
 धनजामती सेवा धनर्मावली 2050 को धनर्म 127(2) ले तालीमको सम्बन्धमा 
यद्धयवधा भएमा समकक्षता धनधायरण गनय सम्वद्धता धनधायरण सधमधतको व्र्वस्था रहेको छ 
। र्समा बढुवा सधमधत स्वरं् सन्तषु्ट भई ताधलमलाई मान्र्ता र्दएको अवस्थामा 
समकक्षता धनधायरण हनैुपछय भन्न ेदेव्िदैन । धनवेदकले धलएको ताधलमलाई मान्र्ता र्दई 
ररट धनवेदकलाई बढुवा गने गरी बढुवा सधमधतले बढुवा धसफाररस समेत गरेको अवस्थामा 
बढुवा सधमधत स्वरं् बाट मान्र्ता प्रदान गरेको ताधलमलाई मान्र्ता नर्दने गरी लोक सेवा 
आर्ोगले गरेको धनणयर्लाई यववेक सम्मत मान्न नधमल्ने भधन व्र्ाख्र्ा भएको छ । 
5.13 नवराज धसलवाल यव. नेपाल सरकार समेत 196 
 बढुवाको  कुरा संभायवत उम्मेदवारहरुको हक र बैध अपेक्षा (Legitimate 

Expectation) को धबर्षर् पधन हो । र्सका अधतररक्त धनर्वु्क्तको यवर्षर्लाई शसुासन 
(Good Governance) कानूनको शासन(Rule of law) उत्तरदायर् र धसधमत सरकार 
(Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पधन हेररन ु
पछय । धनणयर्ले कानूनी मान्र्ता प्राप्त गनयको लाधग यवधध र प्रकृर्ाको पालना गररएको 
तथा न्र्ार्ोव्चत पररणाम सधुनव्श्चत गररएको देव्िन ुवाछछनीर् हनु्छ । र्स प्रकारका यवधध 
सम्मत मान्र्ता र सम्बव्न्धत उम्मेदवराको वैध अपेक्षका कुराहरुलाई नजर अन्दाज गरेर 

                                                           
194 ने.का.प. 2060, अंक. 5 धन.नं. 7230 

195 ने . का.प. 2076, अंक. 1 धन.नं. 10167 

196 ने.का.प. 2073, अंक. 12 धन.नं. 9723 



   

 202  
 

भएको धनणयर्ले वैधता प्राप्त गनय नसक्ने ।जेष्ठता वा वररष्टतालाई कुनै उव्चत प्रर्ाप्त र 
मनाधसव कारणको अभावमा  अवमलु्र्न गररर्ो भने पररणामतः स्वेच्छाचाररता 
(Arbitrariness) ले प्रश्रर् पाउने हनु्छ । कानून द्धारा धनमायण गररएको संर्न्त्रबाट भएको 
कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनलाई एक महत्पूणय आधारको रुपमा ग्रहण गनुय काननुको मर्ायदा 
प्रकृर्ागत स्वच्छता र धनणयर्मा धनश्पक्षता कार्म राख्न े दृयष्टले वाच्छनीर् देव्िन्छ । 
र्सलाई अनदेिा गरेर धनणयर्कतायको आत्मगत सन्तषु्टीलाई मान्र्ता र्दईर्ो भने 
स्वेच्छचाररताले प्रश्रर् पाउने अवस्था रहन्छ । स्वेच्छचाररताको अवस्था न्र्ायर्क दृयष्टले 
स्वीकार हदैुन भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ । प्रस्ततु मदु्दामा धनजामती कमयचारीको बढुवाको 
सन्दभयमा व्र्ाख्र्ा नभई प्रहरी कमयचारीको बढुवा धनर्वु्क्त सम्बन्धमा भएको व्र्ाख्र्ा भए 
पधन र्स सैद्धाव्न्तक व्र्ाख्र्ले व्र्ापक अथय ग्रहण गरेको छ । 

 
६) धनश्कर्षय 
 धनजामती सेवा, दक्षता, धनस्पक्षता, राजनीधतक तट्स्थता, व्र्वसायर्कता र स्थायर्त्व 
कार्म गने संर्न्त्र भएकोले सरकारको वैधता र बैधाधनकता पषु्टी गनयमा र्सको महत्वपूणय 
भधूमका रहेको हनु्छ । र्सै सन्दभयमा धनजामती सेवालाई जनउत्तरदार्ी धनस्पक्ष र 
व्र्वसायर्क बनाउन पदोन्नती सम्बन्धी व्र्वस्थालाई क्षमतामा आधाररत तथा 
सरोकारवालाहरुले महशसु गनयसक्ने गरी न्र्ार्पूणय बनाउन ुपछय । र्सको लाधग र्ोग्र्, 
महत्वकांक्षी र सक्षम व्र्व्क्तहरुलाई धनजामती सेवामा आकृष्ट बनाई मलुकुको 
प्रशासनलाई कार्यकुशल र गतीव्शल बनाउन औव्चत्र्पूणय, न्र्ार् र धनस्पक्षतामा आधाररत 
पदोन्नती प्रणाधलको अवलम्वन गररन ु पछय । सैद्धाव्न्तक रुपमा जेष्ठता र र्ोग्र्तालाई 
अवलम्बन गरी यवकास भएको पदोन्नती सम्बन्धी प्रणालीले नेपालको धनजामती सेवालाई 
बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउनमा सहार्क धसद्ध हनुपुछय । ववृ्त्त 
यवकासको अधभन्न अंगको रुपमा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी प्रणालीलाई नेपालको धनजामती 
सेवा ऐनले स्थापना कालबाटै स्थान र्दएको छ। धनजामती सेवा ऐन, 2049 को 
व्र्वस्थालाई हेदाय कार्यक्षमता, अन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षा तथा जेष्ठता र 
कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनलाई प्रमिु आधार मानेको छ। सो बाहेक राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट 
शे्रणीको लाधग र बढुवा सम्बन्धी यवशेर्ष व्र्वस्थाको रुपमा छुटै आधारहरु पधन िडा 
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भएका छन ्। नेपालको धनजामती सेवामा रहेको पदोन्नती सम्बन्धी बस्तगुत आधारहरु 
सयहतका केही सकारात्मक व्र्वस्थाहरु रहेता पधन र्सका दवुयल पक्षहरु पधन रहेका छन ्
। नेपालको धनजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धी व्र्वस्था सबैभन्दा बढी अव्स्थर रहेको र 
बढुवाका शतयहरुमा वारम्बार पररवतयन भई अनमुानर्ोग्र् नभएको अवस्था रहेको छ । 
मूल्र्ाङ्कनका आधार र मापदण्डहरु पधन यवकास नभएकोले कार्य सम्पादनको स्तर िटी 
रहेको सन्दभयमा धनजामती सेवामा रहेको ववृ्त्त मागयलाई स्पष्ट गनुयपने देव्िन्छ । वस्तगुत 
आधारमा पदोन्नती हनेु व्र्वस्था सयहत अनमुानर्ोग्र् बढुवाको लाधग अनमुान र्ोग्र् 
ववृ्त्तयवकास र्ोजना तर्ार गनुय पने हनु्छ । नकारात्मक सूव्चमा परेको अवस्थामा बाहेक 
जेष्ठतामा  आधाररत बढुवा पद्धधत (Batch Promotion) लाई महत्व र्दन ुउपर्कु्त छ । 
पदोन्नती प्रणालीलाई मानव श्रोत यवकास र ववृ्त्त धबकाससँग आवद्ध गरी र्सका 
प्रकृर्ालाई सरल र सहज बनाउन ुपछय। नेपालको सवोच्च अदालतले पधन बढुवा पाउने 
यवर्षर्लाई जनशव्क्तको समानता, न्र्ार् र अधधकारको रुपमा व्र्ाख्र्ा गरेको छ । 
जसमूतायवक बढुवाको कुरा संभायवत उमेदवारहरुको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate  

Expiration )को यवर्षर् हो । र्सरी हेदाय वतयमान संव्िर् प्रणाली धभत्र धनजामती 
कमयचारीको कार्य यवश्लके्षण गरी वस्तधुनष्ठ सूचकको आधारमा बढुवा प्रणालीको यवकास 
गनुय उपर्कु्त हनु्छ।   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

 204  
 

 

र्ोग्र्ता प्रणालीको अबधारणा, संबैधाधनक अभ्र्ास र सवोच्च अदालतको दृव्ष् टकोणए एक 
अध्र्र्न 

- सहन्र्ार्ाधधवक्ता  श्री र्दनेश प्रसाद व्िधमरे 

 

पररच्छेद-1 

1. प्रारव्म्भक 

1.1 र्ोग्र्ता प्रणालीको अवधारणाए- 

जो सक्षम वा र्ोग्र् छ उसैलाई सावयजधनक सेवामा प्रवेश गराउने भन्ने मान्र्ता र्ोग्र्ता 
प्रणाली हो। धनष्पक्षता र्सको मूल ममय हो भने र्ोग्र्ता परीक्षण यवधध वा पद्धधत फरक 
फरक हनु सक्दछन।् र्ोग्र्तातन्त्र (मेररटोके्रसी) लाई व्र्ापक र संकुव्चत अथयमा 
पररभायर्षत गररएको पाइन्छ। बहृत्तर अथयमा र्ोग्र्ताका आधारमा छनोट गररएका 
व्र्व्क्तहरूबाट शासन गररने समाजलाई नै र्ोग्र्तातन्त्र भधनन्छ। सरकार वा शव्क्त र 
अधधकारप्राप्त व्र्व्क्तहरू र्ोग्र्ताका आधारमा छाधनन्छन।् उनीहरुको काम ,कतयव्र् र 
दायर्त्व कानूनले धनव्श्चत गदयछ। सोही बमोव्जमको व्जम्मेवारी परुा गदयछन।् अमत्र्य सेनले 
सयटक पररभार्षा र्दएका छन,् ‘र्ोग्र्ता एउटा र्स्तो प्रोत्साहन प्रणाली हो, जसले समाजले 
महत्व र्दएको कार्यहरूलाई पररष्कृत गछय।’ संकुव्चत अथयमा भने र्सले र्ोग्र्तामा 
आधाररत कमयचारी व्र्वस्थापन प्रणालीलाई बझुाउँछ। प्रशासनयवद् ओ .ग्लेनस्टलले 
‘र्ोग्र्ता प्रणाली र्स्तो कमयचारीसम्बन्धी पद्धधत हो, जहाँ तलुनात्मक र्ोग्र्ता र 
उपलव्ब्धका आधारमा सेवामा छनोट र प्रगधत हनु्छ’ भनेर पररभार्षा र्दएका छन।्197 
यवधभन्न देशहरुले र्ोग्र्ताको मापन फरक फरक तररकाले गने गरेका छन।् 

र्ोग्र्तातन्त्रका नाममा सीधमत प्रधतस्पधाय वा सीधमत ‘पलु’ बाट गररने छनोटले अझ 
यवकृधतको जन्म र्दन्छ। सही र्ोग्र्ता प्रणाली भनेको ‘िलुा र्ोग्र्ता (ओपन मेररट)’ हो, 
जहाँ र्ोग्र्ता पगुेका सबैलाई प्रधतस्पधाय गने छुट हनु्छ भधनन्छ तर समावेशी लोकतन्त्रले 

                                                           
197 र्ोग्र्तातन्त्र र लोकसेवा आर्ोग, उमेश प्रसाद मैनाली, अन्नपूणय पोष्ट दैधनक, 2077-03-01 
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सामाव्जक र्ोग्र्तालाई आत्मसाथ गदै सीधमत र्ोग्र्ता प्रणाली अपनाउन धसफाररस 
गदयछ। र्ो यवयवधता व्र्वस्थापन गने माध्र्म हो।  

र्ोग्र्ता प्रणालीको इधतहास हेनय प्राचीन चीनको ‘म्र्ान्डररन’ कमयचारीतन्त्रसम्म 
फयकय नपुछय। ई.पू. २०२ मा हान वंशका सम्राट्ले सरकारी सेवामा प्रवेशका लाधग 
धलव्ित परीक्षा धलन सरुु गरे। र्ो नै र्ोग्र् व्र्व्क्तहरूको छनोट गने पयहलो प्रर्ास धथर्ो 
भन्न सयकन्छ। नेपालमा शाहकालमा एकीकरणमा सिाउनेहरू पाण्डे, पन्त, िनाल, अर्ायल, 

बोहरा र रानामगर ६ थरीलाई सरकारी धनर्वु्क्तको प्रथम छनोटमा राव्िर्ो, जसलाई 
‘थरिर प्रणाली’ भधनन्छ। राणाकालमा ‘चाकरी प्रथा’ बाट भनाय र ‘पजनी प्रथा’ बाट 
िोसवुा र बढुवा गने पद्धधत नै बसाधलर्ो। 

संर्कु्त राज्र् अमेररकामा ज्र्ाक्सन रािपधत भएपधछ ‘लटु प्रणाली (स्पोर्ल धसस्टम)’ लागू 
गरेर आफ्ना दलका कार्यकतायहरू भनाय गने क्रम सरुु गररर्ो।रािपधत गायफय ल्डलाई 
सरकारी सेवामा प्रवेश नपाउने चाल्सय धगटौं भन्न े व्र्व्क्तले हत्र्ा गरेपधछ मात्र 
अमेररकीहरूलाई लटु प्रणालीको िराबीबारे चेत आएको धथर्ो। र्ोग्र्ता प्रणालीमा 
आधाररत आधधुनक प्रशासनको जग बसाल्ने शे्रर् बेलार्तलाई जान्छ। सन ्१८५४ को 
‘नथयकोट्–ट्राभल्र्ान ररपोटय’ पधछ तत्कालीन धब्रयटस इव्न्डर्ामा लागू गररएको धथर्ो। र्ो 
प्रणाली र्धत प्रभावकारी देव्िर्ो यक धब्रटेनको कमयचारीतन्त्र यविका लाधग अनकुरणीर् 
यवर्षर् बन्न गएको धथर्ो। संर्कु्त राज्र् अमेररकामा ‘पेन्डलेटन एक्ट’ बनेपधछ सन ्
१८८३ मा र्ोग्र्ता प्रणाली लागू गरे पधन वगीकृत पदहरूलाई र्सबाट उन्मवु्क्त र्दएर 
साहै्र कम प्रधतशत सरकारी पदहरूमा मात्र र्ोग्र्ता प्रणाली अवलम्बन गररर्ो।  
नेपालमा  2007 को पररवतयन पधछ मात्र र्ोग्र्ता प्रणालीको शरुुवात भएको माधनन्छ। 
र्द्ययप नेपाल सरकार वैधाधनक कानून, 2004 ले "दरिास्त पररर्षद्" नामको लोक सेवा 
आर्ोगको व्र्वस्था गरेको धथर्ो तर त्र्ो संयवधान कार्ायन्वर्नमा आएन।  2007 सालमा 
बनेको अन्तररम शासन यवधानले Public Service Commission को व्र्वस्था गरे अनरुुप 
लोक सेवा आर्ोग स्थापना भर्ो । साथै आर्ोग सम्बन्धी यवधभन्न कानूनहरु पधन जारी 
गररर्ो। नेपाल अधधराज्र्को संयवधान  ,2015 ले लोकसेवा आर्ोगको व्र्वस्था गरेपधछ 
र्ोग्र्ता प्रणाली थप व्र्वव्स्थत हनु थालेको देव्िन्छ। तर  2017 को राजनैधतक पररवतयन 
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पशच्ात्  2017 साल माि  25 देव्ि  2018 जेर्षठ् मसान्तसम्म लोकसेवा आर्ोगलाई 
धनलम्वन गरेर राजनैधतक आधारमा भनाय ,बढुवा र िोसवुा गररएको धथर्ो।198 

नेपालको संयवधान  ,2019 लागू भए पशच्ात ् तत्कालीन पञ्चार्ती शासन अनकुुलको 
र्ोग्र्ता प्रणालीलाई आत्मसाथ गररर्ो। र्ो संयवधान कार्ायन्वर्नको उत्तराधय धतर न्र्ायर्क 
उपचारको लाधग सावयजधनक पदमा बसेका कमयचारी अदालत जाने गरेको पाईन्छ भने 
सवोच्च अदालतले यवधभन्न सेवा कानून सम्बन्धी यवधधशास्त्रको यवकास गरेको देव्िन्छ। 
कमयचारी न्र्ायर्क उपचारको लाधग अदालत जाने क्रम  2047 देव्ि क्रधमक रुपमा 
बढेको देव्िन्छ भने सवोच्च अदालतको आदेश र फैसलामा पधन यवयवधता देव्िन्छ। 
मौधलक हकको रक्षा ,अन्र् कानूनी हकको उपचार पर्ायपत् भए वा नभएको ,प्रयक्रर्ा 
परुर््ाएर कारवाही गररएको छ/छैन तथा कार्यपाधलकीर् हस्तक्षेप तथा समानताको 
हकलाई अदालतको फैसलामा बढी जोड र्दएको देव्िन्छ।  
 1.2. र्ोग्र्ता प्रणालीका यवशेर्षताहरु-ए 
- प्रधतस्पधायत्मक व्र्वस्था, 
- परीक्षणका यवधभन्न यवधधहरुको अंधगकार 

- राजनैधतक तटस्थता 
- धलव्ित धनणयर् 

- स्थायर्त्व 

- कानूनको आधारमा गठन 

- ववृ्त्त यवकासका अवसर 

- पदसोपान 

- धनव्श्चत आचरण र अनशुासनको अवलम्वन 

- धनव्श्चत तलव भत्ता 
- अवैर्व्क्तकता 

                                                           
198 र्ोग्र्तातन्त्र र लोकसेवा आर्ोग, उमेश प्रसाद मैनाली, अन्नपूणय पोष्ट दैधनक, 2077।03।01 
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पररच्छेद-2 

2. नेपालमा र्ोग्र्ता प्रणालीको यवकासक्रम ए-  

2.1 नेपाल सरकार वैधाधनक कानून, 2004 

तत्काधलन राणा प्रधानमन्त्रीले दरिास्त पररर्षद् को स्थापना गनय सक्ने र र्सले देशभरी 
आवश्र्क पने कमयचारी धनर्कु्त गने व्र्वस्था गररएको धथर्ो। समानताको हकलाई पधन 
र्ो वैधाधनक कानूनमा आत्मसाथ गररएको धथर्ो। र्ोग्र्ता र ल्र्ाकतको परीक्षण गरी जो 
र्ोग्र् छ धनजलाई नै धनर्वु्क्तको लाधग सरकारमा धसफाररस गने व्र्वस्था धथर्ो तर र्ो 
संयवधान कार्ायन्वर्नमा आएन। र्ो संयवधानमा भएका मखु्र् व्र्वस्थाहरुए लोकनीधत र 
सदाचारका धसद्धान्तहरुको वव्ियलाप नगरी र मौधलक हकहरुका यवर्षर्मा हाल प्रचधलत र 
नर्ाँ बन्ने ऐन र धनर्महरुको यवरोध नगरी व्र्व्क्तगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन 
स्वतन्त्रता, सभा वा संि स्वतन्त्रता, धाधमयक स्वतन्त्रता, ऐन कानूनी पूणय समानता, धछटो 
र सलुभसाथ पाईने ईन्साफ, मलुकुभर अधनवार्य धनःशलु्क प्रारव्म्भक व्शक्षा, उमेर पगुेका 
सबैले भोट गनय पाउने समान हक, व्र्व्क्तगत सम्पव्त्त संरक्षणका हकहरु र्दने काम 
भएको छ। 

धारा 65- क) मलुकुभर सबै ठाउँमा र्ोग्र् कमयचारीहरु भनाय हनु भनी श्री 3 
महाराजबाट एक "दरिास्त पररर्षद्" िडा गररबक्सनेछ। ि) र्समा श्री 3 महाराजका 
तजवीजबाट ियटएका सदस्र्हरु र जनु यवभागमा भनाय गनुय छ सोही यवभागका एक 
प्रधतधनधध समेत रहनेछन।् ग) र्स यवर्षर्मा बन्ने धनर्मबमोव्जम सरकारी नोकरीका 
उम्मेदवारहरुको दरिास्त आएमा र्स पररर्षद् ले र्ोग्र्ता वा ल्र्ाकत जाँचबझु गरी 
सरकारमा धसफाररस पेश गनेछ।199 

 

2.2 नेपालको अन्तररम शासन यवधान, 2007 

                                                           
199 नेपालको संवैधाधनक इधतहास र संवैधाधनक अधभलेिरु, टोप वहादरु धसंह, पैरवी प्रकाशन, 2066 पेज नं. 
125, 136 
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र्ो शासन यवधान नेपालमा लागू भएको पयहलो संयवधान हो। र्समा राज्र्का नीधत 
अन्तरगत समानताको हकको व्र्वस्था गरेको धथर्ो। Public Service Commission गठन 
भएर आफ्नो कार्य प्रारम्भ  र्सै संयवधान लागू भए पधछ भएको हो। र्ो संयवधान 
कार्ायन्वर्न भएको अवधध 2009 र 2013 मा प्रशासन सधुान सम्बन्धी आर्ोग/सधमधत 
बनेका धथए। लोकसेवा आर्ोग सम्बन्धी चार वटा ऐन तथा पयहलो पटक धनजामती सेवा 
ऐन, 2013 बनेको देव्िन्छ। र्ो अवधधमा सवोच्च अदालतमा मदु्दा परेर व्र्ाख्र्ा 
गररएको देव्िँदैन। र्द्ययप र्ो संयवधानमा भएका मखु्र् व्र्वस्था र्स प्रकार छनए्- 
धारा 4- राज्र्नीधतको लक्ष्र् यवशेर्षगरी धनम्नधलव्ित हनेुछ- 
क) जीवन धनवायह गनय चायहने पर्ायप् त साधनमा नरनारी सबै नागररकको समान हक गने; 

ि) स्त्री-परुुर्ष दवैुलाई समान कामका लाधग समान तलव र्दलाउने। 

धारा 13- नेपाल राज्र्धभत्र ऐनको अगाधड सबैको समानता अथवा ऐनबाट हनेु समान 
रक्षा जनुसकैु व्र्व्क्तलाई ईन्कार गररने छैन। 

धारा 14- (1) राज्र्ले धमय, जाधत, जात (वणय), धलंग, जन्मस्थान वा र्स्ता कुनै 
यवर्षर्का आधारमा कुनै नागररकलाई भेदभाव गने छैन। 

धारा 15- (१) जनुसकैु सरकारी पदमा काम लाउने वा धनर्कु्त गने सम्बन्धमा सबै 
नागररकले समान अवसर पाउनेछन।् 

(2) तर कुनै अननु्नत नागररक वगयले सरकारी नोकरीमा पर्ायप् त स्थान पाएको छैन भन्ने 
राज्र्को सम्पव्त्त भएमा धतनीहरुको धनधमत्त केही पद छुट् र्ाईराख् ने प्रवन्ध राज्र्ले गनय 
सक्नेछ। 

धारा 16-  राज्र्ले सावयजधनक यहत वा शाव्न्त कार्म राख् न वा राज्र्को सरुक्षा धनधमत्त 
आवश्र्क सतयमा नागररकहरुलाई धनम्नधलव्ित अधधकार र्दलाउनेछ- 

धारा 64.37- नेपालको धनधमत्त एक पव्ब्लक सधभयस कधमसन (लोकसेवा आर्ोग) 
रहनेछ। त्र्समा एक सभापधत र श्री 5 महाराजधधराजबाट तोयकबक्सेका जधत अरु 
सदस्र्हरु रहनेछन।् धारा 65.39- पव्ब्लक सधभयस कधमसनका सभापधत र सदस्र्हरुको 
तलव र नोकरीका सतयहरु प्रधानन्र्ार्ालर्का न्र्ार्ाधीशसरह हनेुछन।् धारा 67.40- 
(1) नेपाल सरकारका सबै जाधगरमा भनायका धनधमत्त जाँच गनुय पव्ब्लक सधभयस कधमसनको 
कतयव्र् हनेुछ। (२) देहार्का यवर्षर्मा पव्ब्लक सधभयस कधमसनको सल्लाह धलनपुदयछए-
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क) धनजामधत दताय र नोकरीमा भनाय गने तररकासम्बन्धी सबै यवर्षर्हरुमा । ि) धनजामधत 
नोकरी र पदहरुमा धनर्कु्त गने र सरुवा बढुवा गने धसद्धान्तमा र उक्त धनर्वु्क् त र 
सरुवा, बढुवा सम्बन्धी उम्मेदवारको र्ोग्र्ताको यवर्षर्मा।ग) नेपाल सरकारको धनजामधत 
जाधगरदारको अनशुासनसम्बन्धी सबै यवर्षर् र र्स सम्बन्धी स्मधृतपत्र, धबव्न्तपत्र, उजरुी वा 
धनवेदनपत्र समेत सबै यवर्षर्मा र सल्लाहका धनधमत्त पेश गररएको र श्री 5 
महाराजाधधराजबाट सल्लाह माधगबक्सेको जनुसकैु यवर्षर्मा सल्लाह र्दने काम पव्ब्लक 
सधभयस कधमसनको हनेुछ। 

तर श्री 5 महाराजधधराजबाट र्स यवर्षर्मा साधारण तवरसंग वा यवशेर्षतः अमकु 
पररव्स्थधतमा पव्ब्लक सधभयस कधमसनसँग सल्लाह धलन आवश्र्क छैन भनी धनर्मद्बारा 
तोयकबक्सेमा सो बमोव्जम हनेुछ।200 

 

2.3 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2015 

लोकसेवा आर्ोग माफय त ्कमयचारी भनायमा र्ोग्र्ता प्रणालीलाई थप व्र्वव्स्थत गने प्रर्ास 
गरेको देव्िन्छ। तर र्ो संयवधान लामो समर्सम्म कार्ायन्वर्न हनु पाएन। र्स अवधधमा 
सवोच्च अदालतमा र्ोग्र्ता प्रणाली सम्बन्धी मदु्दा परी फैसला भएको देव्िदैन। 
संयवधानमा भएका मखु्र् व्र्वस्थाहरु र्स प्रकार छनए भाग-3 4. समानता (3) सरकारी 
सेवाको धनर्वु्क्तमा कुनैपधन नागररक माथी केवल धमय, वणय वा जातजातीका आधारमा 
भेदभाव हनेु छैन। तथा स्त्री परुुर्ष दवैु थरीका लाधग िलुा रहेको सरकारी नोकरीको 
हकमा धलंगको आधारमा भेदभाव हनेु छैन। भाग-7 

धारा  59- लोकसेवा आर्ोगए (१) एक लोकसेवा आर्ोग रहनेछ, त्र्समा श्री 5 बाट 
तोयकबक्से जधत सदस्र्हरु रहनेछन।्  

धारा 60- लोकसेवा आर्ोगको कतयव्र्ए (1) श्री 5 को सरकारको सबै सेवा वा पदमा 
भनायका धनधमत्त जाँच गने लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुदयछ।(2) देहार्का यवर्षर्मा 
लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुदयछ।क) धनजामती सेवा तथा पदमा भनाय गने, सरुवा 
बढुवा गने तथा धनर्कु्त गने, ि) धनजामती सेवा वा पदमा धनर्कु्त गने, सरुवा बढुवा गने 

                                                           
200नेपालको संवैधाधनक इधतहास र संवैधाधनक अधभलेि, टोप वहादरु धसंह, पैरवी प्रकाशन,  2066 पेज नं. 154, 
156, 160, 161 
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तथा धनर्वु्क्त, सरुवा वा बढुवा गदाय उम्मेदवारको यवर्षर्मा यवचार गने धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा ग) धनजामती कमयचारीको अनशुासनसम्बन्धी सबै यवर्षर् र र्स सम्बन्धी स्मधृत 
पत्र, धबन्तीपत्र, उजूरीसमेत यवर्षर्मा, ि) धनजामती कमयचारी वा धनजामती कमयचारी रहेको 
व्र्व्क्तले आफ्न ु पदको कतयव्र् पालन गदाय सो सम्बन्धमा धनजको यवरुद्ध भएको कुनै 
कानूनी कारवाहीमा संरक्षणका लाधग गरेको िचय सव्छ चत कोर्षबाट भराई र्दनपुने यवर्षर्को 
दावा गरे र्दनपुने नपने भन्ने धनणयर् गनुयपने यवर्षर्मा, ङ) धनजामती कमयचारीले आफ्न ु
कतयव्र् पालन गदाय हनु गएको नोक्सानीको वा जोव्िमीमा पेन्सन वा उपदानको दावा 
गरेको यवर्षर् र कधत र्दनपुने हो भनी धनधायरण गने यवर्षर्मा, च) श्री 5 को सरकारको 
जनुसकैु सेवा वा पदको यवर्षर्मा श्री 5 बाट परामशय माधगबक्सेको जनुसकैु यवर्षर्मा।201 

 

2.4 नेपालको संयवधान, 2019 

कररव 28 वर्षय कार्ायन्वर्मा रहेको र्ो संयवधानले न्र्ार् सेवा आर्ोग बाहेकका सरकारी 
सेवाको धनर्वु्क्त र व्र्वस्थापनका लाधग यवधभन्न प्रावधानहरु रािेको पाईन्छ। र्ो अवधधमा 
कमयचारीले ररटको माध्र्मबाट सवोच्च अदालतमा न्र्ायर्क उपचारको लाधग प्रवेश गरेको 
देव्िन्छ भने यवधभन्न प्रकृधतका आदेश र फैसला गरेको देव्िन्छ। जसको चचाय र्स प्रकार 
छए- 
भाग-3ए  मौधलक कतयव्र् र हक 

धारा 10- समानताको हकए (1) सबै नागररक कानूनका समान संरक्षणका हकदार 
हनेुछन।्(3) सरकारी सेवा वा अरु कुनै सावयजधनक सेवाको धनर्वु्क्तमा कुनैपधन नागररक 
माधथ केवल धमय, वणय, धलंग, जात, जाधत वा धत मध्रे् कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हनेु 
छैन।            

भाग- 13ए लोकसेवा आर्ोग   

                                                           
201 नेपालको संवैधाधनक इधतहास र संवैधाधनक अधभलेिरु, टोप वहादरु धसंह, पैरवी प्रकाशन, 2066 पेज नं. 
208, 234, 235 
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धारा 77- लोकसेवा आर्ोगए (1) नेपालको एक लोकसेवा आर्ोग हनेुछ र त्र्समा श्री 
5 बाट तोयकबक्से जधत सदस्र् रहनेछन ्जसमध्रे् श्री 5 बाट तोयकबक्सेको एक सदस्र् 
आर्ोगका अध्र्क्ष हनेुछन।्  

 

धारा 78- लोकसेवा आर्ोगको कामए (1) देहार्का यवर्षर्मा लोकसेवा आर्ोगको 
परामशय धलनपुछय। (क) धनजामती सेवाका सतयसम्बन्धी कानूनका यवर्षर्मा, (ि) धनजामती 
सेवा वा पदमा धनर्वु्क्त र बढुवा गदाय अपनाउनपुने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा, (ग) 
वायर्षयक बाह्र सर् रुपैर्ाँभन्दा बयढ तलवको सरुु अंक भएको स्थार्ी धनजामती पदमा नर्ाँ 
भनायद्बारा स्थार्ी धनर्वु्क्त गदाय वा त्र्स्तो पदमा 6 मयहनाभन्दा बयढ समर्का लाधग 
अस्थार्ी धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, (ि) कुनै एक प्रकारको 
धनजामती सेवाबाट अको प्रकारको धनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय उम्मेदवारको 
उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, र (ङ) गजेटेड धनजामती कमयचारीलाई र्दईने यवभागीर् सजार्को 
यवर्षर्मा। 

तर र्ो संयवधानबमोव्जम- 
(1) न्र्ार् सेवा आर्ोगको अधधकार र कतयव्र्का यवर्षर्मा व्र्वस्था भएकोमा सोही 
बमोव्जम हनेुछ र  (2) लोकसेवा आर्ोगको धसफाररस धलन ु नपने अवस्थाको पदमा 
वहाल रहेको कमयचारीलाई लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने अवस्थाको पदमा स्थार्ी 
सरुवा वा बढुवा गदाय लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुछय। (2) र्ो संयवधान प्रारम्भ 
भएपधछ वायर्षयक बाह्र सर् रुपैर्ाँ भन्दा बढी तलवको सरुु अंक भएको धनजामती पदमा 
लोकसेवा आर्ोगको परामशय स्वीकार नगरी नर्ाँ भनायद्बारा स्थार्ी धनर्वु्क्त भएको कुनै पधन 
व्र्व्क्तले पेन्सन पाउने छैन। (3) जनुसकैु सरकारी सेवा वा पदको यवर्षर्मा श्री 5 बाट 
लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन सयकबक्सनेछ। 

(3) क (4) र्ो धाराको तात्पर्यका लाधग सैधनक अयफसर वा जवान, पधुलस कमयचारी र 
श्री 5 बाट धनजामती पद होईन भनी आदेशद्बारा तोयकबक्सेको पदमा धनर्कु्त 
कमयचारीबाहेक श्री 5 को सरकारका अरु सबै कचायरीलाई धनजामती कमयचारी र त्र्स्ता 
कमयचारीको सेवा वा पदलाई धनजामती सेवा वा पद माधननेछ। 

1. दीियकुमारी पन्तयव. गोपालप्रसाद पन्त, उत्प्ररे्षण ने.का.प. 2042, अङ्क9, 

धन.नं.2503, प.ृ886, धड धभजन बेञ्च 
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 धनववृ्त्तभरण लगार्तका सयुवधाहरु कसले पाउने भन्न े यवर्षर्मा ररट क्षेत्रबाट 
धनणयर् गनय नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
हक वेहकको यवर्षर् ररट क्षेत्रबाट हेनय नधमल्ने। 

2. प्रर्दप धगरी यव. पञ्चार्त तथा स्थानीर् यवकास मन्त्रालर्, उत्प्ररे्षण, परमादेश, 
ने.का.प. 2043, अङ्क 11, धन.नं.2915, प.ृ1113, संर्कु्त ईजलास 

 धनजामती सेवा धनर्मावलीको कुनै अधधकारीले व्र्ाख्र्ा गरी प्रर्ोग गदाय 
गरेको व्र्ाख्र्ाबाट कुनै धनजामती कमयचारीलाई माकाय परेमा त्र्स्तो माकाय 
पने कमयचारीले श्री  5 को सरकारमा पनुरावेदन गनय पाउने व्र्वस्था 
धनजामती सेवा धनर्मावली  ,2021 को धनर्म  13)1 ( मा उल्लेि भएको 
पाईने। 

 वैकव्ल्पक उपचारको यवद्यमानतामा असाधारण अधधकार क्षेत्रको प्रर्ोग गनय 
नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
मकाय पने व्र्व्क्तले धनणयर्मा व्चत्त नबझेु पनुरावेदन गनय पाउने ऐनले व्र्वस्था गरेको 
छ। र्ो बैकव्ल्पक कानूनी उपचारको बाटो हो। र्समा अदालतको असाधारण 
अधधकार क्षेत्र आकयर्षयत हुँदैन।  

 

3. रामनारार्णलाल कणय यव. भेरी अञ्चालाधीशको कार्ायलर् समेत, उत्प्ररे्षण 
ने.का.प.2046, अङ्क 4, धन.नं. 3803, प.ृ438, संर्क्त ईजलास 

 ररट क्षेत्र तजयवजी क्षेत्र समन्र्ायर्क क्षेत्र (Equitable jurisdiction) हो,  
धनवेदकका यवरुद्धमा गररएको सजार्मा धनजको ग्रडे िटाएकोसम्म 
देव्िन्छ। र्स व्स्थधतमा ररट जारी गरी धनणयर् वदर गनुय पने औव्चत्र् 
नदेव्िने। 

यवश ् लेर्षणए 
ररट धनवेदन कस्तो अवस्थामा लाग्छ र कस्तो अवस्थामा ररट जारी हनु्छ भन्ने व्र्ाख्र्ा 
भएको। 
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2.5 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2047 

सावयभौमसत्ता जनतामा भएको नेपालको पयहलो र्ो संयवधानले कानूनको शासन, 
आधारभतू मानव अधधकार, स्वतन्त्र न्र्ार्पाधलका, संवैधाधनक राजतन्त्र तथा शव्क्त 
पथृयककरण र धनर्न्त्रणको यवर्षर्लाई बयढ जोड र्दएको धथर्ो। र्ो पररप्रके्षमा बनेको 
लोकसेवा आर्ोग पूणयतः स्वतन्त्र संवैधाधनक अंग रहेको धथर्ो। जसले र्ोग्र्ता 
प्रणालीको संरक्षण गदय्र्ो। सो समर्मा भएका सवोच्च अदालतको फैसला समेतको 
छोट्करी यवश् लेर्षण धनम्नानसुार छए- 
भाग-3 

मौधलक हक 

धारा 11- समानताको हकए (1) सबै नागररक कानूनको दृव्ष् टमा समान हनेुछन।् 
कसैलाई पधन कानूनको समान संरक्षणबाट वव्छ चत गररने छैन। (2) सामान्र् 
कानूनको प्रर्ोगमा कुनै पधन नागररकमाधथ धमय, वणय, धलंग, जात, जाधत वा वैचाररक 
आस्था वा धतमध्रे् कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गररने छैन। 

भाग-14  

लोकसेवा आर्ोग 

धारा 101- लोक सेवा आर्ोगए (1) नेपाल अधधराज्र्को एक लोक सेवा आर्ोग 
हनेुछ। जसमा अध्र्क्ष र आवश्र्कता अनसुार अन्र् सदस्र्हरु रहनेछन।् (२) श्री 
5 बाट संवैधाधनक पररर्षद् को धसफाररसमा लोक सेवा आर्ोगका अध्र्क्ष र 
सदस्र्हरुको धनर्वु्क्त गररबक्सनेछ।  

धारा 102- लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार ए (१) धनजामती सेवाको 
पदमा धनर्वु्क्तको धनधमत्त उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय परीक्षाहरू सञ्चालन गनुय लोक 
सेवा आर्ोगको कतयव्र् हनेुछ । (२) धनजामती सेवाको धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा 
लोक सेवा आर्ोगको परामशय धबना स्थार्ी धनर्वु्क्त गररने छैन । (३) देहार्का 
यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ु पनेछ ए– क) धनजामती सेवाको शतय 
सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, ि) धनजामती सेवा वा पदमा धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् 
कारबाही गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्तको यवर्षर्मा ग) धनजामती पदमा छ मयहनाभन्दा 
बढी समर्को लाधग धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा ि) कुनै एक 
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प्रकारको धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको धनजामती सेवाको पदमा वा अन्र् 
सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवामा सरूवा वा बढुवा गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको 
यवर्षर्मा  ङ) लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुनपने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको 
कमयचारीलाई लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने अवस्थाको पदमा स्थार्ी सरूवा 
वा बढुवा गने यवर्षर्मा र (च) कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई र्दइने यवभागीर् 
सजार्को यवर्षर्मा। (४) उपधारा (३) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन र्स 
संयवधानको धारा ९४ बमोव्जम न्र्ार् सेवा आर्ोगको अधधकारक्षेत्रधभत्र पने यवर्षर्मा 
सोही बमोव्जम हनेुछ ।  

.1 रामप्रसाद अधधकारी यव. न्र्ार्पररर्षद् उत्प्ररे्षण समेत नेकाप 2051, अङ्क 1, 
धन.नं.4852, प.ृ42, संर्कु्त ईजलास 

 संयवधानको व्र्ाख्र्ा गदाय संवैधाधनक व्र्वस्थामा समन्वर् आउने यकधसमले 
गनुयपने हनु्छ। काम गरेको भन्न ेशाव्ब्दक अथयले ओहदा सम्हाली कार्य गरेको 
भन्न ेअथय गदाय ओहदामा काम गनुय अव्ि यवदामा रहेको सरुवा ,काज आर्दबाट 
सो ओहदामा आउँदा व्र्धतत हनेु समर्समेतलाई गणना गनय नधमली 
कमयचारीको पदीर् कार्यको अधभलेि राि्नमा समेत कर्ठनाई उत्पन्न हनु जाने 
व्स्थधत पने हनु्छ। त्र्सैले जनु धमधतदेव्ि बढुवा हनेु भनी अधधकारप्रापत् 
धनकार्बाट धनणयर् हनु्छ सोही धमधतलाई बढुवा भएको मान्न न्र्ार्ोव्चत र 
मनाधसव हनु आउने। 

यवश ् लेर्षणए  

संयवधानको व्र्ाख्र्ा गदाय संवैधाधनक व्र्वस्थामा समन्वर् हनेु यकधसमले गनुयपने। 
शब्दको वहृत अथय गदाय अधनव्श् चतता पैदा हनु सक्ने भएमा शाव्ब्दक अथय गनुयपने। 

2. सूर्यवहादरु थापा यव. कृयर्ष औजार कारिाना धल. समेत उत्प्ररे्षण ने.का.प. 2051, 
अङ्क 6, धन.नं. 4926, प.ृ 432, यवशेर्ष ईजलास 
 धेरै कमयचारीहरु भएकोमा सबैलाई बढुवाको उम्मेदवार बन्न र्दन ु भन्दा 

उम्मेदवारहरु मध्र् वररर्षठ्ता क्रममा माधथ रहेको केही कमयचारीहरु मध्र्बाट 
प्रधतर्ोधगता गराई बढुवा गने प्रयक्रर्ा र व्र्वस्थापन अन्तगयत धनवेदक स्वर्म ्नै 
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उम्मेदवार भै बढुवाको प्रयक्रर्ामा भाग धलएको व्र्व्क्तले मेरो समानताको हक 
कुव्ण्ठत भो भनेको तकय र्कु्त मान्न नधमल्ने। 

 कुनै कानूनले व्र्व्क्त वा समूह यवशेर्षलाई मौधलक हकबाट बव्ञ्चत गने गरी 
कुनै व्र्वस्था गरेको छ भने त्र्सलाई मौधलक हकको बन्देज गरेको र 
समानताको हकबाट बञ्व्चत गरेको मान्नुपछय। तर कुनै कानूनले कसैप्रधत 
भेदभाव नगरी सबैलाई एउटै व्र्वस्थाधभत्र व्र्वव्स्थत गरेकोमा त्र्सबाट 
समानताको हकमा बन्देज लगाएको मान्न नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
र्ोग्र्ता प्रयक्रर्ामा स्वतः आफू पधन समावेश भएको तर सफल नभएपधछ मौधलक 
हक हनन ् भर्ो भनी दावी गनय नधमल्ने। सबैलाई एउटै प्रावधान धभत्र समान 
अवसर र्दएकोमा समानताको हक यवपररत भर्ो भनी दावी गनय नधमल्ने। 

 

3. बरीकुमार बस्नेत यव. मव्न्त्रपररर्षद्सव्चवालर् समेत, उत्प्ररे्षण परमादेश 
ने.का.प.2051, अङ्क 10, धन.नं.4985, प.ृ744, संर्कु्त ईजलास 

नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2047 को धारा 11(1) मा सबै नागररक 
कानूनको दृव्ष् टमा समान हनेुछन,् कसैलाई पधन कानूनको समान संरक्षणबाट 
बव्छ चत गररनेछैन भन्ने उल्लेि भएको देव्िन्छ। कसैलाई पधन कानूनको समान 
संरक्षणबाट बव्छ चत गररने छैन भन्ने प्रष् ट प्रत्र्ाभधूत संयवधानले गरेको छ। 
कानूनको समान संरक्षण भन्नाले कानूनको प्रर्ोग गदाय समान व्स्थधतका 
व्र्व्क्तहरुमा असमान रुपमा कानूनको प्रर्ोग गदाय समान स्थधतका व्र्व्क्तहरुमा 
असमान रुपमा गररन ु हनु्न भन्ने हो। र्र्द कानूनको प्रर्ोग समान व्स्थधतका 
व्र्व्क्तहरु बीच समान यकधसमबाट नभएमा भेदभावपूणय तररकाबाट कानूनको प्रर्ोग 
भएको मान्नु पने हनु्छ। धनवदेकको सन्दभयमा हेदाय धनवेदक सरहका धनबतृ्तभरण 
पाक्ने अवस्था पगुेका कमयचारी सेवामा नै बहालै रहेका तर धनवेदकलाई भने 
भेदभावपूणय तररकाबाट धनजामती सेवा धनर्मावली, 2021 को धनर्म 7.1(3) को 
प्रर्ोग गरी हटाएको भन्ने धनवेदन व्जकीर भएकोमा धनवेदक सरहका (धनवतृ्तभरण 
पाक्ने अवस्था पगुेका) कमयचारीहरु सेवामा बहालै रहेको कुरालाई यवपक्षीहरुले 
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ईन्कार गनय सकेको देव्िँदैन। धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश र्दनपुने 
आधार र कारण (Reason) श्री 5 को सरकारले र्दन सकेको देव्िँदैन। र्सरी 
धनवेदक उपर कानूनको प्रर्ोग भेदभावपूणय तररकाबाट गरी छनौट (pick and 

choose) को आधारमा अवकाश र्दएको देव्िन आएको हुँदा धनवेदकलाई सरकारी 
सेवाबाट अवकाश र्दने गरी गरेको श्री 5 को सरकारको धनणयर् नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान, 2047 को धारा 11(1) को प्रधतकूल देव्िने। 

यवश ् लेर्षणए 
तत्काधलन नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2047 धारा 11(1) मा व्र्वस्था गरेको 
समानताको हक, समान पषृ् ठभमूी वा आधारमा मात्र लागू हनु्छ। समानताका बीच 
असमान व्र्वहार भएमा यवभेद भएको माधनन्छ। र्ो मौधलक हकको हनन ्हो। 
समान व्र्व्क्तहरुबीच असमान कानूनको प्रर्ोग गनुय हुँदैन। कानूनको प्रर्ोग 
भेदभावपूणय रुपमा गनुय हुँदैन। कानूनी धनणयर् आधार र कारण सयहत हनुपुदयछ। 
कानूनको भेदभावपूणय प्रर्ोग गरी गरेको धनणयर् संयवधानले सधुनव्श् चत गरेको 
समानताको मौधलक हक यवपररत भएकोले वदर हनु्छ। 

4. यवशव्नाथ उप्रतेी यव. मव्न्त्रपररर्षद्सव्चवालर् समेत, परमादेश ने.का.प. 2052, अङ्क 
1, धन.नं. 5029, प.ृ10, यवशेर्ष ईजलास 
 धनजामती सेवा धनर्मावली  ,2021 को धनर्म  7.1)3 ( ले धनववृ्त्तभरण पाक्ने 

अवस्था पगुेको कुनै धनजामती कमयचारीलाई श्री  5 को सरकारले चाहेमा 
नोकरीबाट अवकाश र्दलाउन सक्ने तजयवजी अधधकार प्रदान गरेको छ भन्दैमा 
त्र्स्तो अधधकारको प्रर्ोग स्वेच्छाचारी तररकाले गनय नधमल्ने। 

 तजधबजी अधधकार अधनर्व्न्त्रत अधधकार पधन होईन। कानूनले तोयकएको 
सीमाधभत्र रहेर गनुयपने हनु्छ। तजधबजी अधधकारको प्रर्ोग पधन यववेकपूणय एवं 
न्र्ार्संगत तररकाले हनुपुने। 

 यववेकपूणय एवं न्र्ार्संगत तररकाले प्रर्ोग गरेको हनुलाई आधार र कारण 
चायहन्छ। आधार र कारण यवनाको धनणयर्लाई न्र्ार्संगत तररकाबाट भएको 
मान्न नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
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कानूनले र्दएको तजयवजी अधधकारको प्रर्ोग यववेकसंगत रुपमा गनुयपदयछ। 
स्वेच्छाचारी तररकाले गनय नधमल्ने। र्र्द स्वेच्छाचारी तररकाले तजयवजी 
अधधकारको प्रर्ोग भएमा अदालतले वदर गनय सक्ने। तजयवजी अधधकार 
अधनर्व्न्त्रत अधधकार होईन। आधार र कारण यवना गररएको तजयवजी 
अधधकारको प्रर्ोगलाई न्र्ार्संगत मान्न नसयकने। 

5. हररप्रसाद झा यव. धनमायण तथा र्ातार्ात मन्त्रालर्, उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश ने.का.प. 
2053, अङ्क 9, धन.नं. 6259, प.ृ688 संर्कु्त ईजलास 
 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2047 को धारा 11(1) द्बारा प्रदत्त मौधलक 

हक हनन ्भर्ो भनी ररट धनवेदक जस्तै अन्र् व्र्व्क्तको सरुवा बदर नभएको 
भनी भन्न लेि्न ,देिाउन समेत नसकेको र ररट धनवेदकको सरुवा बदर गने 
धनणयर् अव्ख्तर्ार प्रापत् अधधकारीबाट भएको कानूनसम्मत नै देव्िँदा ररट 
धनवेदन माग बमोव्जमको आदेश जारी गनय नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
अधधकारप्राप ् त व्र्व्क्तले कानून सम्मत भएको काम समानताको हक यवपररत भर्ो 
भनी दावी गनय नधमल्ने । र्समा मौधलक हक हननको दावी गनय सयकदैन। 

6. हररराम कोईराला यव. मव्न्त्रपररर्षद्सव्चवालर् समेत, उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश ने.का.प. 
2059, अङ्क 1, 2, धन.नं. 7053 प.ृ7 पूणय ईजलास 

 समान हैधसर्तका व्र्व्क्तहरु मध्रे् केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी 
फरक फरक धमधत गरी जेर्षठ्ता कार्म हनेु गरी गरेको धनणयर्बाट समान 
व्र्व्क्तको बीच असमान व्र्वहार गरेको देव्िन आउने। 

यवश ् लेर्षणए 
समान व्र्व्क्त बीच असमान व्र्वहार गनुय समानता होईन। र्ो यवभेद हो। 

7. रमेशकुमार महजयन समेत यवरुद्ध अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, उत्प्ररे्षण, 

परमादेश, ने.का.प. 2062, अङ्क 11, धन.नं. 7625, पषृ्ठ 1409, संर्कु्त ईजलास  

 अधनर्धमत धनर्वु्क्तमा धसद्धान्तयवपरीत हनेु। गैह्र कानूनी धनर्वु्क्त हनु ु

नातावाद र कृपावाद (Favoritism and Nepotism) हनु्छ जनु धारा 11 र 
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कानूनी राज्र्को मा धनर्वु्क्तकतायको हात हनेु हो वा धनर्वु्क्त पाउने 
धनवेदकहरुको हात हनेु हो त्र्ो छुयट्टन आवश्र्क पने। 

 धनणयर्कतायले गलत र कानून यवपरीत धनणयर् गरेको कारणले नै धनवेदकहरु 
धनर्वु्क्त पाउन सफल भए होलान ्तर र्स्तोमा जसको हातमा अधधकार छ 
उसले अधधकारको दरुुपर्ोग गछय भने सजार् उसैलाई हनुपुने। 

यवश ् लेर्षणए 
धनर्वु्क्तमा धनष्पक्षता नहनु ु संयवधानले सधुनव्श्चत गरेको समानताको हक यवपररत 
हो। र्सले कानूनको शासनलाई नमानेको माधनन्छ। गैर कानूनी धनर्वु्क्तमा 
कस्को भधूमका हनु्छ सो को एयकन गरी दायर्त्व वहन गराउन ु पदयछ। र्सले 
जसले अपराध गदयछ धनज नै सजार्को भाधगदार बन्दछ। व्जम्मेवार व्र्व्क्तले गैर 
कानूनी काम गरे वापत कसैले फाईदा पार्ो भन्दैमा गलत कार्य गने व्र्व्क्तलाई 
सजार्बाट उन्मवु्क्त र्दन सयकदैन। 

8. केशवप्रसाद पोिरेल समेत यव. अथय मन्त्रालर् समेत उत्प्ररे्षण ने.का.प. 2062, अङ्क 
10, धन.नं. 7606, प.ृ1216, संर्कु्त ईजलास 

 धनवेदकहरुको राजशव् समूहधभत्रकै एक कार्ायलर्बाट अको कार्ायलर्मा सरुवा 
भैरहेको व्स्थधतमा भन्सार यवभागले सरुवा गने गरेको धनणयर् नेपाल प्रशासन 
सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु, 2050 को धनर्म 
8 यवपरीत नदेव्िने। 

 मौधलक हक हनन ् भएको देव्िने वस्तधुनर्षठ् आधार यवना मनोगत रुपमा 
अनमुानको भरमा मौधलक हक हनन ्भएको मान्न नधमल्ने। 

 धनवेदकहरुलाई धनजहरु कार्यरत रहेको राजशव् समूहको एउटा पदबाट सोही 
समूहको अको पदमा सरुवा गरेको भन्सार यवभागको धनणयर्मा फाव्जल शब्द 
परेकै आधारमा धनवेदकहरुको मौधलक हक हनन ्भएको मान्न नसयकने। 

यवश ् लेर्षणए 
कानूनबमोव्जम गरेको काममा मौधलक हक हनन ् भएको मान्न नधमल्ने। 
मौधलक हक हनन ्भएको कुरा वस्तधुनष् ठ आधारमा देव्िनपुने। धनणयर्मा कुनै 
शब्द परेको आधारमा मौधलक हक हनन् भएको रुपमा बझु्न नहनेु। संयवधानले 
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सधुनव्श् चत गरेको हकमा आधारभतू रुपमा असर परेमा मात्र मौधलक हक 
हनन ्भएको माधनने। एउटै सेवा समूहको पदबाट सोही सेवा समूहको अको 
पदमा सरुवा गररएको यवर्षर् मौधलक हक हननको यवर्षर् नमाधनने। 

2.6 नेपालको अन्तररम संयवधान, 2063 

संिीर् लोकताव्न्त्रक गणतन्त्रको आधारको रुपमा रहेको र्ो संयवधानले राज्र् 
पनुःसंरचना र सामाव्जक न्र्ार् सयहतको समावेशीकरणलाई आत्मसाथ गरेको छ। 
समानता र समतालाई समेत संयवधानमा स्वीकार गररएको धथर्ो। सावयजधनक पदमा 
रहेका व्र्व्क्तहरुले न्र्ायर्क उपचारको लाधग सवोच्च अदालत जाँदा अदालतले 
यवधधशास्त्रका यवधभन्न आर्ामलाई आत्मसाथ गरेको छ। सो समर्का केही फैसलाहरु 
र धतनको यवश् लेर्षण धनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

 

भाग-3ए मौधलक हक 

धारा १३- समानताको हकः(१) सबै नागररक कानूनको दृयष्टमा समान हनेुछन ् । 
कसैलाई पधन कानूनको समान संरक्षणबाट वव्ञ्चत गररने छैन । (२) सामान्र् कानूनको 
प्रर्ोगमा कुनै पधन नागररकमाधथ धमय, वणय, धलङ्ग, जात, जाधत, उत्पव्त्त, भार्षा वा वैचाररक 
आस्था वा ती मध्रे् कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गररने छैन । (३) राज्र्ले 
नागररकहरूका बीच धमय, वणय, जात, जाधत, धलङ्ग, उत्पव्त्त, भार्षा वा वैचाररक आस्था वा ती 
मध्रे् कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गने छैन। तर मयहला, दधलत, आर्दबासी जनजाधत, 

मधेशी वा यकसान, मजदरु वा आधथयक, सामाव्जक वा सांस्कृधतक दृयष्टले यपछधडएको वगय वा 
बालक, वदृ्ध तथा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानधसक रूपले अशक्त व्र्व्क्तको संरक्षण, 

सशव्क्तकरण वा यवकासको लाधग कानूनद्वारा यवशेर्ष व्र्वस्था गनय रोक लगाएको माधनने 
छैन। (४) समान कामका लाधग मयहला र परुुर्षका बीच पाररश्रधमक तथा सामाव्जक 
सरुक्षामा भेदभाव गररने छैन । 

लोक सेवा आर्ोगः(१) नेपालमा एक लोक सेवा आर्ोग हनेुछ जसमा अध्र्क्ष र 
आवश्र्कता अनसुार अन्र् सदस्र्हरू रहनेछन ्। (२) रािपधतले संवैधाधनक पररर्षद्को 
धसफाररसमा लोक सेवा आर्ोगका अध्र्क्ष र सदस्र्हरूको धनर्वु्क्त गनेछ । 
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धारा १२६- लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार ए 
(१) धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तको धनधमत्त उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय परीक्षा 
सञ्चालन गनुय लोक सेवा आर्ोगको कतयव्र् हनेुछ । (२) धनजामती सेवाको धनववृ्त्तभरण 
पाउने पदमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धबना स्थार्ी धनर्वु्क्त गररने छैन ।(३) 
देहार्का यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपनेछः–  
क) धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, ि) धनजामती सेवा वा पदमा 
धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्तको यवर्षर्मा, ग) धनजामती 
पदमा छ मयहनाभन्दा बढी समर्को लाधग धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको 
यवर्षर्मा, ि) कुनै एक प्रकारको धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको धनजामती 
सेवाको पदमा वा अन्र् सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय 
उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, ङ) लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ु नपने 
अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कमयचारीलाई लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ु पने 
अवस्थाको पदमा स्थार्ी सरुवा वा बढुवा गने यवर्षर्मा, र (च) कुनै पधन धनजामती 
कमयचारीलाई र्दइने यवभागीर् सजार्को यवर्षर्मा ।  
(४) उपधारा (३) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन धारा ११४ बमोव्जम न्र्ार् 
सेवा आर्ोगको अधधकारक्षेत्रधभत्र पने यवर्षर्मा सोही बमोव्जम हनेुछ । (५) सैधनक सेवा, 
सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्र् सरकारी सेवाको पदमा धनर्वु्क्त र बढुवा गदाय 
अपनाउन ुपने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपनेछ । 
(६) कुनै सावयजधनक संस्थाको सेवाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी प्रचधलत कानून 
र त्र्स्तो सेवाका पदको धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् 
धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगसँग त्र्स्तो संस्थाले परामशय धलन चाहेमा लोक 
सेवा आर्ोगले परामशय र्दन सक्नेछ । (७) लोक सेवा आर्ोगले आफ्नो काम, कतयव्र् र 
अधधकार मध्रे् कुनै काम, कतयव्र् र अधधकार आफ्नो कुनै सदस्र् वा सदस्र्हरूको सधमधत 
वा नेपाल सरकारको कमयचारीलाई तोयकएको शतयको अधीनमा रही प्रर्ोग तथा पालन गने 
गरी समु्पन सक्नेछ । (८) र्स संयवधानको अधीनमा रही लोक सेवा आर्ोगको अन्र् 
काम, कतयव्र् र कार्ययवधध कानूनद्वारा धनधायरण भए बमोव्जम हनेुछ । 
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1. व्शवकुमार बस्नेत यव. लोकसेवा आर्ोग समेत, उत्प्ररे्षण, परमादेश ने.का.प. 2064, 

अङ्क 10, धन.नं.7894, प.ृ1381, संर्कु्त ईजलास 

 धनजामाती कमयचारीका सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन तथा कानूनमा 
केही नबोलेको अवस्थामा र्स सम्बन्धमा के गने भन्ने अन्र्ौल उत्पन्न हनु 
सक्छ। तर कानूनले कयहल्रै् शनु्र्को अवस्था (Vacuum) को पररकल्पना 
गदैन। धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावली धनजामती सेवाको सम्बन्धमा 
व्र्वस्था गनय बनेको यवशेर्ष कानून भएकाले र्स कानूनमा नलेव्िएको 
अवस्थामा अन्र् प्रचधलत कानून बमोव्जम गनुय पने। 

 कुनै व्र्व्क्तले संयवधान एवं कानून प्रदत्त हक अधधकारको उल्लंिन भएको 
अवस्थामा त्र्स्तो अधधकारको प्रचलन गराउने कानूनी मागय अव्ख्तर्ार नगरी 
अधधकार प्रचलन गराउन धतर नलागेर चपुचाप बस्दछ भने त्र्स्तो अवस्थामा 
समपयणको धसद्धान्त आकयर्षयत हनेु। 

यवश ् लेर्षणए 
कानून शून्र्को अवस्थामा रहन सक्दैन। धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावली 
धनजामती सेवाको यवशेर्ष कानून हो। यवशेर्ष कानून र सामान्र् कानून 
बाव्झएमा यवशेर्ष कानून लागू हनु्छ। कानूनले स्पष् ट व्र्वस्था गरेकोमा प्रथा 
प्रचलन हेररदैन। सेवा सयुवधा प्रदान गने सम्बन्धमा कानूनको व्र्ाख्र्ा गदाय 
सम्बव्न्धत व्र्व्क्तको यहत हनेु गरी गनुयपने। हक अधधकारको प्रचलन गराउन 
चाहने व्र्व्क्त चपु बसेमा उसमा समपयणको धसद्धान्त लागू हनु्छ । त्र्समा 
अदालतले हक अधधकार प्रचलन गराईर्दन सक्दैन। 

2. कयवराज पौडेल समेत यव. मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, परमादेश समेत ने.का.प. 
2065, अङ्क 7, धन.नं. 7984, प.ृ791, यवशेर्ष ईजलास 
 संयवधानको र्ो र्स धारासंग र्ो कानून बाझेको भनेर व्जकीर धलन ु मात्र 

पर्ायपत् हुँदैन ,के कधत कारणले बाझेको हो भन्ने परु्षय्ट गने भार बाझेको भन्न े
व्र्व्क्तले नै परुर््ाउन ुपने। 

यवश ् लेर्षणए 
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संयवधानसंग कानून बाव्झएको छ भनी व्जकीर धलएर मात्र हुँदैन। के कधत 
कारणले कुन कुन प्रावधान बाव्झएको छ भन्ने पवु्ष् ट गने भार पधन बाव्झएको 
छ भन्ने व्र्व्क्तमा नै रहन्छ। 

3. भपुालवहादरु पाण्डे यव. भौधतक र्ोजना तथा धनमायण मन्त्रालर् समेत, उत्प्ररे्षणर्कु्त 
परमादेश, ने.का.प. 2065, अङ्क 7, धनणयर् नं. 7989, प.ृ 843, संर्कु्त ईजलास 

 कुनै एक प्रकारको धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको धनजामती सेवाको 
पदमा सरुवा बढुवा गदाय र अकै प्रकारको सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवाको 
पदमा सरुवा बढुवा गदायको अवस्थामा मात्र लोकसेवा आर्ोगबाट उम्मेदवारको 
उपर्कु्तताको यवर्षर्मा परामशय धलन ुपने। 

यवश ् लेर्षणए 
नेपालको प्रचधलत कानूनले धनजामती हो भनी तोकेको एउटा पदबाट अको 
प्रकारको धनजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गदाय वा अन्र् सरकारी 
सेवाबाट धनजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गदाय लोकसेवा आर्ोगको 
परामशय धलनपुने व्र्वस्था नेपालको अन्तररम संयवधान, 2063 को धारा 126 मा 
गरेको छ, सो संवैधाधनक व्र्वस्थाको पालना अधनवार्य रुपमा गनुयपने हनु्छ। 
संयवधानमा उम्मेदवारको उपर्कु्तताको लाधग र्ो प्रावधान राख् ने कारण कार्यकारी 
हस्तक्षेपबाट धनजामती सेवालाई धनष्पक्ष रािी र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षण गनुय 
रहेको छ। यवश् वका प्रार्ः सबै लोकताव्न्त्रक मलुकुमा र्स्तो प्रावधान राव्िएको 
पाईन्छ। 

4. नीताकुमारी गरुुङ्ग समेत यवरुद्ध अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग समेत, 
परमादेश, ने.का.प. 2066, अङ्क 3, धन.नं.8102, प.ृ467, संर्कु्त ईजलास 

 अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगले परीक्षा रद्द गनुयभन्दा अगाधड परीक्षा 
रद्द हनुाको पररणामस्वरुप सेवाबाट धनष्काधसत हनेु व्र्व्क्तलाई कुनै यकधसमको 
सनुवाईको मौका प्रदान गरेको पाईदैन। सनुवाईको मौका प्रदान नगरी परीक्षा 
रद्द गने अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको धनणयर् स्वच्छ सनुवुाई 
सम्बन्धी प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त यवपरीत हनेु। 

यवश ् लेर्षणए 
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राज्र्का कुनैपधन धनकार्ले कानूनी प्रयक्रर्ाको अवलम्वन गरेर धनणयर् गनुयपदयछ। 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तलाई अवलम्वन नगररएको यवर्षर् न्र्ायर्क परीक्षणबाट 
वदर हनु्छ। 

5. शंकरध्वज काकी यव. स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्, उत्प्ररे्षण परमादेश ने.का.प. 
2066, अङ्क 12, धन.नं. 8289, प.ृ2073 एकल 

 नेपालको अन्तररम संयवधान, 2063 को धारा 107(2) ले र्स 
अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधधकार क्षेत्र अन्तगयत संयवधानप्रदत्त 
मौधलक हक वा कानूनी हकको प्रचलनका साथै सावयजधनक हक वा 
सरोकारको यववादमा समावेश भएको कुनै संवैधाधनक वा कानूनी 
सरोकारको यववादमा समावेश भएको कुनै संवैधाधनक वा कानूनी प्रशन्को 
धनरुपण गने समेतको अधधकार धनयहत रहेको देव्िँदा नेपाल सरकार वा सो 
अन्तगयतको कुनै धनकार् वा अधधकारीबाट गररएको नीधतगत धनणयर्को यवर्षर् 
सो अधधकार क्षेत्रको दार्राधभत्र पने अवस्था नरहेको। 

यवश ् लेर्षणए  

नेपाल सरकारको नीधतगत धनणयर्को यवर्षर् अदालतको असाधारण क्षेत्रधभत्र 
नपने। 

6. अधनल शे्रर्षठ् समेत यव. लोकसेवा आर्ोग समेत, उत्प्ररे्षण, ने.का.प. 2067, धन.नं. 
8427, मंधसर, प.ृ 1259, संर्कु्त ईजलास  

 प्रत्र्ार्ोव्जतयवधार्न (Deligated Legislation) अन्तगयत धनमायण एवं संशोधधत 
धनदेव्शकाले मूल कानून (Fundamental Law) को रुपमा रहेको संयवधान, 

धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धमा व्र्वव्स्थत गनय बनेको धनजामती सेवा ऐन, 

2049 एवं लोकसेवा आर्ोग (कार्ययवधध) ऐन, 2048 र लोकसेवा आर्ोग 
(कार्ययवधध) धनर्मावली, 2050 ले तोयकर्दएको सीमारेिालाई धनर्वु्क्त भएको 
एक वर्षय व्र्तीत नभई धनजामती सेवाको समान शे्रणीको पदमा उम्मेदवार हनु 
वञ्व्चत गरी आफ्नो क्षमता प्रदशयन गरी र्ोग्र् र सक्षम व्र्व्क्तलाई िलु्ला 
प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षा र्दनबाट बन्देज लगाउने गरी धनदेव्शका संशोधन गनुय 
संयवधान र कानून यवपरीत देव्िने। 
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यवश ् लेर्षणए 
प्रत्र्ार्ोव्जत यवधार्न मूल ऐनको ममय यवपररत हनु हुँदैन। संयवधान र ऐनले 
सधुनव्श् चत गरेको र्ोग्र्ता प्रणाली िलुा प्रधतस्पधाय गनय पाउने अवसर र क्षमता 
प्रदशयन गनय पाउने अवस्थालाई बव्छ चत गरी आउने अधधनस्थ यवधार्नहरु गैर 
कानूनी हनु।् 

7. सयवता दाहाल सापकोटा यव. धत्र.यव.यव. व्चयकत्साशास्त्र  अध्र्र्न संस्थान, 

परमादेश ने.का.प. 2067, धन.नं.8412, काव्त्तत, प.ृ1135, संर्कु्त ईजलास 

 प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षामा बढी अङ्क प्रापत् गने व्र्व्क्तलाई मनोनर्न नगरी कम 
अङ्क प्रापत् गने व्र्व्क्तलाई मनोनर्न गने धनणयर्लाई स्वेच्छाचारी धनणयर् 
माधनन्छ। कानूनी शासनमा र्स्तो धनणयर्को कुनै स्थान नहनेु। 

यवश ् लेर्षणए  

र्ोग्र्ता प्रणाली र स्वेच्छाचारी धनणयर्को पररभार्षा गरेको र कानूनको शासन भएको 
देशमा र्स्ता धनणयर् गैर कानूनी हनेु उल्लेि भएको। 

8. व्शवप्रसाद चौधरी यव. नापी यवभाग समेत, उत्प्ररे्षण परमादेश ने.का.प. 2067, धन.नं. 
8419, काव्त्तक, प.ृ1197, संर्कु्त ईजलास 

 यवदा माग गरेमा यवदा स्वीकृत गने अधधकारीले कमयचारीको यवदा सञ्व्चत 
भएमा सो यवदा स्वीकृत गनय सयकने हनु्छ। तर त्र्स्तो कुनै यवदा सञ्व्चत 
नरहेको अवस्थामा माग बमोव्जम पेश्की वा असाधारण यवदा स्वीकृत गनुय नै 
पने भन्न ेवाध्र्ात्मक अवस्था नहनेु कानूनी व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन ,2049 
नरहेकोले त्र्स्तो पेशक्ी वा असाधारण यवदालाई कमयचारीले कानूनी 
अधधकारको रुपमा दावी गनय नधमल्ने तथा यवदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा 
अधनव्श्चत कालसम्म अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा यवभागीर् सजार् गरी 
कानूनको स्थायपत प्रयक्रर्ाबमोव्जम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्र्था भन्न नधमल्ने। 

 कमयचारीले यवदा स्वीकृत नगराई लामो अवधधसम्म कार्ायलर् अनपुव्स्थत 
रहेको भनी अव्ख्तर्ारवालाबाट कानून बमोव्जम स्पयष्टकरण समेत माग 
गरी धनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 59(ि)(1) बमोव्जमको प्रयक्रर्ा 
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पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवस्थामा कानूनबमोव्जम भए गरेको कार्यबाट 
संयवधान र कानूनद्बारा प्रदत्त हक हनन ्भएको सम्झन नधमल्ने। 

यवश ् लेर्षणए 
सेवाबाट हटाउन सक्ने व्र्वस्था सम्बव्न्धत कानूनमा भएको। कानून 
बमोव्जमका प्रयक्रर्ाहरु परुा गरी सेवाबाट हटाएको कुरालाई गैरकानूनी 
नमाधनने। त्र्स्तो धनणयर् संवैधाधनक हक वा कानूनी हकको हनन ् भएको 
नमाधनने। 

9. नेका प 2069, अंक 11, धन.नं. 8916 सहसव्चव गणेश राई यवरुद्ध आनन्दराज 
पोिरेल, कार्यकारी अधधकृत काठमाडौँ महानगरपाधलका समेत 

 कुनैपधन धनजामती कमयचारीलाई कानूनको प्रयक्रर्ा परुर््ाई उही वधगयकृत क्षेत्रको 
एक कार्ायलर्बाट अको कार्ायलर्मा सरुवा गदैमा धनजको संवैधाधनक एवं 
कानूनी हक हनन ्हनु जाने भन्न नधमल्ने। 

यवशले्र्षणए 
अधधकारप्रापत् अधधकारीले कानूनको प्रकृर्ा परुर््ाई गरेको सरुवालाई संवैधाधनक 
एवं कानूनी हकको हननको रुपमा बझु्न नहनेु। 

 

नेपालको संयवधान 

धारा 242- (१) नेपालमा लोक सेवा आर्ोग रहनेछ। (२) रािपधतले संवैधाधनक 
पररर्षदको धसफाररसमा लोक सेवा आर्ोगका अध्र्क्ष र सदस्र्को धनर्वु्क्त गनेछ। 

धारा २४३- लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् र अधधकार (१) धनजामती सेवाको 
पदमा धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय परीक्षा सञ्चालन गनुय लोक 
सेवा आर्ोगको कतयव्र् हनेुछ । २) धनजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्र् संिीर् सरकारी सेवा र संगर्ठत 
संस्थाको पदमा पदपूधतयका लाधग धलईने धलव्ित परीक्षा लोकसेवा आर्ोगले 
सञ्चालन गनेछ । ३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्र् 
संिीर् सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गदाय अपनाउन ु पने सामान्र् धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपनेछ । ४) कुनै संगर्ठत संस्थाको 
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सेवाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून र त्र्स्तो सेवाका पदमा बढुवा र 
यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने सामान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोक सेवा 
आर्ोगको परामशय धलन ुपनेछ । ५) नेपाल सरकारबाट धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा 
लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना स्थार्ी धनर्वु्क्त गररने छैन । ६) देहार्का 
यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपनेछए-  

क) संिीर् धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, ि) संिीर् धनजामती सेवा 
वा पदमा धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा, ग) संिीर् धनजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समर्का लाधग 
धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, ि) कुनै एक प्रकारको संिीर् 
धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको संिीर् धनजामती सेवाको पदमा वा अन्र् 
सरकारी सेवाबाट संिीर् धनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय वा कुनै प्रदेशको 
धनजामती सेवाको पदबाट संिीर् धनजामती सेवाको पदमा वा संिीर् धनजामती 
सेवाको पदबाट प्रदेश धनजामती सेवाको पदमा सेवा पररवतयन वा स्थानान्तरण गदाय 
उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, ङ) लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुनपने 
अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कमयचारीलाई लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ु
पने अवस्थाको पदमा स्थार्ी सरुवा वा बढुवा गने यवर्षर्मा, र च) संिीर् धनजामती 
सेवाको कमयचारीलाई र्दइने यवभागीर् सजार्को यवर्षर्मा ।  

७) उपधारा (६) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन धारा १५४ बमोव्जमको न्र्ार् 
सेवा आर्ोगको अधधकार क्षेत्रधभत्र पने यवर्षर्मा सोही बमोव्जम हनेुछ ।  

८) लोक सेवा आर्ोगले आफ्नो काम, कतयव्र् र अधधकार मध्रे् कुनै काम, कतयव्र् र 
अधधकार आर्ोगको अध्र्क्ष वा कुनै सदस्र् वा नेपाल सरकारको कमयचारीलाई 
तोयकएको शतयको अधीनमा रही प्रर्ोग तथा पालन गने गरी प्रत्र्ार्ोजन गनय 
सक्नेछ ।  

९) लोक सेवा आर्ोगको अन्र् काम, कतयव्र् र अधधकार संिीर् कानून बमोव्जम हनेुछ 
। र्ो समर्मा सवोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरु मध्र् दईु वटा फैसला 
धनम्न छनए- 

 

 



   

 227  
 

 

1. डा .सन्तोर्ष पौडेल यव. स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत नेकाप 2074 अंक 
4 धन.नं. 9793 
सरकारबाट अध्र्र्न गनय पठाएका रार्षट््रसेवक र कानूनबमोव्जम यवदा स्वीकृत 
गराई नीव्ज तवरमा अध्र्र्न गरेका रार्षट््रसेवकबीच समान हैधसर्त रहने र नीव्ज 
तवरले अध्र्र्न गरेको भन्न ेआधारले मात्र कानूनले यववेकसम्मत आधार देिाई 
फरक फरक व्स्थधतमा रािेको अवस्थामा बाहेक ववृ्त्त यवकासको अवसरमा यवभेद 
गनुय न्र्ार् ,कानून र समानताको धसद्धान्तका साथै संयवधानद्बारा प्रत्र्ाभतू 
समानताको हकको समेत यवपरीत हनु जाने। 

यवशले्र्षणए 
सरकारी कोटामा वा नीव्ज तवरबाट कानून बमोव्जम अध्र्र्न गरेको रार्षट््रसेवक 
बीच फरक नहनेु ,समान हैधसर्त हनेु। र्सले ववृ्त्त यवकासमा समान प्रभाव 
परुर््ाउने। र्ो संयवधानको मौधलक हक अन्तगयतको यवर्षर् हो। 

 

2. ने .का.प. 2075 अंक 3 धन.नं. 9474 शाव्न्त बलम्पाकी यव. स्वास््र् मन्त्रालर् 

धनवेर्दका शाव्न्त बलमपाकीको सानो दईु वर्षयभन्दा कम उमेरको नाबालक 
छोरीसयहतको मयहला कमयचारीलाई धनजको सहमधत तथा जानकारीयवना   ..... भजनी 
प्राथधमक स्वास््र् केन्र कैलालीबाट व्जल्ला स्वास््र् कार्ायलर्, बाजरुा अन्तगयत 
सरुवा गरेकोले धनवेर्दकाको संयवधान प्रदत्त पाररवाररक हक, रोजगारीको हक जस्ता 
मयहला तथा बालबाधलकाको संरक्षण र यवकासको लाधग राज्र्ले यवशेर्ष उपार् 
अवलम्बन गनुयपने मौधलक हकमा आिात पगु्नकुो साथै नेपाल स्वास््र् सेवा 
धनर्मावली, 2055 को दफा 31ग को उपधनर्म (ि) समेतको यवपरीत हुँदा उक्त 
धमधत 2072-08-29 को धनणयर् र सो बमोव्जमको पत्र उत्प्रर्षणको आदेशले वदर 
हनेु ठहछय। धनवेर्दकालाई धनज कार्यरत रहेकै कार्ायलर्मा र्थास्थानमा कामकाज 
गनय र्दन परमादेशको आदेशसमेत जारी हनेु ठहछय। 

यवशले्र्षणए 
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सरकारी कमयचारीलाई पधन संयवधानद्बारा प्रदत्त मौधलक हकबाट संरक्षण गनुयपदयछ। 
एउटा व्र्व्क्तलाई कानूनबमोव्जम संरक्षण गनय एक भन्दा बयढ मौधलक हक 
आवश्र्क पने भएमा सो समेत एकैपटक उपर्ोग गनय सक्दछन।्  

 

पररच्छेद- 3 

3.1 धनष्कर्षय 

र्ोग्र्ता प्रणालीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वैधाधनक कानून, 2004 को समर् देव्ि नै 
संयवधानमा व्र्वस्था भएको पाईन्छ। त्र्सैगरी नेपालको अन्तररम शासन यवधान, 2007 
र नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 2015 मा लोकसेवा आर्ोगको गठन र काम कतयव्र् 
तथा अधधकारको व्र्वस्था गररएको धथर्ो। सो समर्मा सावयजधनक सेवामा कार्यरत 
राष् ट्रसेवकले न्र्ायर्क उपचारको लाधग सवोच्च अदालत प्रवेश गरेको देव्िँदैन। नेपालको 
संयवधान, 2019 लागू भएपधछ सीधमत अभ्र्ास भएको पाईन्छ। र्द्ययप तत्काधलन शासन 
प्रणालीको कारण पर्ायप् त मात्रामा र्सको अभ्र्ास भएको पाईदैन। नेपाल अधधराज्र्को 
संयवधान, 2047 लागू भएपधछ र्सको प्रर्ोग र अभ्र्ास बयढ भएको देव्िन्छ। फैसला र 
आदेशमा यवयवधता पाईन्छ। कधतपर् आदेशहरु आपसमा बाव्झएका जस्ता देव्िन्छन।् 
र्द्ययप सवोच्च अदालतले र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षणमा गरेका फैसला र आदेशहरु 
दीियकाधलन महत्वका छन।्  
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यवभाधगर् कारवाही र प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धात 

- सहन्र्ार्ाधीवक्ता श्री सन्देश शे्रष्ठ 

१. यवर्षर् प्रवेश 

    कुनै पधन सेवामा कार्यरत कमयचारीले उक्त सेवासँग सम्बव्न्धत कानून तथा व्र्सायर्क 
आचार संयहताको पालना गनुयपने हनु्छ।हरेक सेवामा कार्यरत कमयचारीले के कस्तो 
अनशुासनमा बस्न ुपने हो? के कस्तो काम, कतयव्र् र अधधकारको पालना गनुय पने हो? 
सोको उल्लंिन गरेमा के कस्तो सजार् हनेु हो? लगार्तका यवर्षर्हरु सेवा सम्बन्धी 
कानूनमा उल्लेि भएको हनु्छ र कुनै कमयचारीले सोको वव्ियलाप गरेमा कसरुको 
गव्म्भर्यता अनसुार सजार् गररन्छ। जसलाई यवभाधगर् कारवाही भधनन्छ। तर र्हाँ 
महत्वपणुय कुरा के छ भने कुनै कमयचारीलाई यवभाधगर् कारवाही गने कार्य स्वेच्छाचारी 
रुपमा गनय धमल्दैन र प्रयक्रर्ा संगत रुपमा गनुयपने हनु्छ।जसमध्रे् प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको अवलम्वन पधन अत्र्न्त आवश्र्क छ।यवभाधगर् कारवाही गदाय प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्तको पालना गररएको हनुपुछय र सोको पालना नगरर गररएको कारवाहीले 
वैधता पाउन सक्दैंन।यवभाधगर् कारवाही गदाय यवभाधगर् कारवाही गररनपुने कमयचारीलाई 
सनुवुाइको मौका नर्दएको, स्पव्स्टकरणको मौका नर्दएको, कानूनी प्रधतधनधधत्वको मौका 
नर्दएको लगार्तका प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको अवलम्वन नगररएको कारणले 
अदालतबाट त्र्स्तो धनणयर्लाई वदर िोयर्षत गरर पनुः बहाली गररएका कैर्ौ उदाहरणहरु 
छन।्कधतपर् अवस्थामा यवभाधगर् कारवाहीको धनणयर् गने पदाधधकारीलाई प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्त सम्बव्न्ध जानकारी नभएर पधन र्सको अवलम्वन नभएको अवस्था 
देव्िन्छ भने कधतपर् अवस्थामा लापरवाहीपणुय ढङ्गले जानीजानी प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको अवलम्वन नगरेको अवस्था पधन देव्िन्छ।र्स सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट 
पधन धेरै मदु्दामा व्र्ाख्र्ाभै प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको अवलम्वनलाई अधनवार्य गरेको 
पाइन्छ।प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको पालना नगररएको कारणले कानून यवपररतको कार्य 
गरेका कमयचारीहरुले पधन अदालतको आदेशबाट कारवाही मकु्त हनेु अवस्थाको धसजनृा 
हनु ु धनश्चर्नै सिुद कुरा होइन।र्सले एकातफय  राज्र्लाई आधथयक रुपमा नोक्सान 
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परु् र्ाउछ भने अकोतफय  कानून यवपररतको कार्य गरका कमयचारीहरु पधन सजार् मकु्त हनेु 
अवस्थाले दण्ड यहनतालाई प्रश्रर् र्दन पगु्छ।र्स आलेिमा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त 
के हो? यवभाधगर् कारवाही गदाय प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको कसरी पालना गनुयपछय? 
र्स सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था के कस्तो छ? सवोच्च अदालतबाट र्स सम्बन्धमा के 
कस्ता व्र्ाख्र्ाहरु भएका छन?् भन्ने यवर्षर्हरुमा यवश्लरे्षण गररनेछ। 

२. प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त 

प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त आफैमा कुनै धलव्ित वा संयहतावद्ध कानून होइन। र्ो न्र्ार् 
गरेर मात्र हदैुन गरेजस्तो पधन देव्िनपुछय भन्ने मान्र्ताको आधारमा अदालतद्धारा यवकधसत 
धनर्म हो।202जनु धनर्म कानूनले प्रस्ट रुपमा उल्लेि भएको यकटानी व्र्वस्थाको 
सम्बन्धमा मात्र लाग ुहनेु नभई कानूनले प्रस्ट व्र्वस्था नगरेको अवस्थामा समेत लाग ु
हनु्छ।203 प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त र्स्तो  सवयमान्र् प्रचधलत यविव्र्ापी धनर्महरु हनु ्
जसलाई कुनै देशको संयवधान वा कानूनमा धलयपवद्ध गनय जरुरी छैन, तथापी धलयपवद्ध भए 
सरहनै र्सको पालना गने गररन्छ।न्र्ायर्क, अधयन्र्ायर्क र प्रशासयकर् अधधकारीहरुले 
यववाद धनरुपण गदाय र्स धनर्मलाई संसदले बनाएको ऐन धनर्महरुलाई जधतकै उव्चत 
स्थान र्दई वाध्र्ात्मक रुपमा लाग ु गराउन ु पछय।204चाहे धत धनर्महरु ऐन, कानूनमा 
उल्लेि भएका हनु ्वा नहनु ्र धनवेदकले त्र्स धनर्मको पालनाको माग गरेको होस ्वा 
नहोस।्र्स अथयमा धनश्पक्ष न्र्ार् सम्पादनमा प्रर्ोग गररने न्र्ायर्क यववेकसम्मत सबै 
प्रयक्रर्ाहरु प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त धभत्र पदयछन।् 

   प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तलाई व्स्वकार गने पयहलो मलुकु बेलार्त हो। बेलार्तका 
Lord Coke ले Bonham को मदु्दामा अंग्रजेी कानून धभत्र रोमन कानूनको Nemo Judex in 

Causa Sua  भन्ने धनर्मलाई अवलम्वन गरे जसको पररणाम स्वरुप आफ्नो मदु्दामा आफै 
न्र्ार्ाधीश बन्न हदैुन र सनुवुाई यवना दोर्षी ठहरु गनय हुँदैन भन्ने दईु धनर्महरु स्थायपत 
                                                           
202

 Brian Thompson(1993), Textbook on Constitutional and Administrative Law, London: Blackstone Press, New 

Delhi: Lawman(India)Pvt(1995)PP.358) 

203  दान बहादरु प्रजापनि नि . सम्मानननय   सभामुख समेि , ने.का.प . २०५६ , अंक ४ , नन.नं . ६६९८ , प ृ२६६ 
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 Hailaire Barnett(1995), Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing Ltd. London, P.P 712-
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हनु पगुे।समर्क्रमसँगै दईु धनर्महरुनै पक्षपात यवरुद्धको धनर्म (Rule against bias) र 
सनुवुाइको अधधकार ( Right to be heard) को रुपमा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको मखु्र् 
यवशेर्षताको रुपमा रहे।205 यर्नै दईु धसद्धान्तको आधारमानै कुनै पधन मदु्दाको कारवाही 
गदाय प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको अनसुरण भर्ो वा भएन भधन पररक्षण गने 
गररन्छ।आजको धमधत सम्म आइपगु्दा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त र्धत सवयमान्र् र 
शास्वत ् भएको छ यक यविको हरेक सभ्र् कानूनी प्रणाधलमा र्सलाई आधारभतु र 
महत्वपणुय धसद्धान्तको रुपमा धलइन्छ र प्राकृधतक न्र्ार्को अवलम्वन यवना गररएका 
मदु्दाको कारवाही जनुसकैु तह र चरणमा पगुेको भएतापधन वदर िोयर्षत गररन्छ। 

२.१  प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तका धनर्महरु  

प्राकृधतक न्र्ार् कुनै संयहतावद्ध कानून नभएतापधन केही धनर्महरुमा आधाररत रहेको छ। 
मानव सभ्र्ता र न्र्ार् प्रणालीको यवकास सँगै यवकधसत र्ी र्स्ता धनर्महरु हनु ्जसलाई 
धनणयर् गने अधधकारीले अधनवार्य रुपमा पालना गनुयपछय। प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तका 
धनर्महरुलाई देहार् बमोव्जम उल्लेि गनय सयकन्छ। 

i. पवुायग्रह यवरुद्धको धनर्म) Rule against bias)- 

    प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त सम्बन्धी र्ो धनर्म मदु्दाको धनणयर् गने अधधकारीको 
धनश्पक्षतासँग सम्बव्न्धत छ।Nemo Judex in causa sua भन्ने ल्र्ायटन भनाईमा 
आधाररत र्स धनर्म अनसुार कोही पधन आफ्नो मदु्दामा आफै न्र्ार्ाधीश बन्नु 
हुँदैन। र्दी मदु्दाको यवर्षर्मा आफ्नो कुनै स्वाथय छ वा मदु्दाको कुनै पक्ष सँग 
आफ्नो कुनै प्रकारको सम्बन्ध छ भने स्वभायवक रुपमा मदु्दा हेने अधधकारीको 
मनमा पवुायग्रह पैदा हनु्छ र उसले धनश्पक्ष रुपमा मदु्दा हेनय सक्दैन भन्न े
सैद्धाव्न्तक आधारमा र्ो धनर्मको यवकास भएको हो।र्स अथयमा र्ो धनर्म 
पवुायग्रहलाई धनर्षधेधत तलु्र्ाउने यवर्षर् सँग सम्बव्न्धत छ। र्ो धसद्धान्त र्धत 
संवेदनव्शल छ यक मदु्दाको कारवाही र यकनाराको क्रममा र्ो धसद्धान्त 
आकयर्षयत हनुको लाधग न्र्ार्ाधीश पवुायग्रह भएको वा त्र्स्तो पवुायग्रहबाट 
धनणयर्मा असर परेकै हनुपुने भन्न ेछैन। र्र्द कुनै मदु्दामा न्र्ार्ाधीशको पवुायग्रह 

                                                           
205 केशि पाण्डे, प्रशासकीय कानून,(२०७४) पृ २५९ 
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हनु सक्ने आधारर्कु्त शंका छ भने पधन र्ो धसद्धान्त आकयर्षयत हनु सक्छ।र्स 
धसद्धान्तले न्र्ार्ाधीशलाई आफ्नो पवुायग्रह रहेको यवर्षर्मा पधन धनणयर् र्दने तर 
आफु पवुायग्रही नबनेको स्पव्स्टकरण र्दने मौकालाई व्स्वकार गदैन।206 र्स 
धसद्धान्तले र्र्द यवर्षर्वस्तमुा न्र्ार्कतायको कुनै स्वाथय अन्तरधनयहत छ भने 
त्र्हाँ स्वतः धनश्पक्षता हदैुन भन्ने पवुायनमुान गदयछ र आफ्नो स्वाथय भएको 
यवर्षर्वस्तमुा धनणयर् गनयबाट न्र्ार्कतायलाई रोक लगाउँदछ।पवुयग्रह यवधभन्न 
प्रकारको हनु सक्छ। जस्तो आफ्नो कुनै धमत्रता ,नाता सम्बन्ध,कारोवार 
भएको वा व्र्व्क्तगत ररधसइवी भएको व्र्व्क्त मदु्दाको पक्ष छ भने न्र्ार्कतायमा 
व्र्व्क्तगत पवुायग्रह उत्पन्न हनु सक्छ भने मदु्दाको यवर्षर् वस्तसँुग न्र्ार्कतायको 
कुनै प्रकारको तादातम्र् सम्बन्ध छ भने त्र्स अवस्थामा यवर्षर् वस्त ुउपरको 
पवुायग्रह उत्पन्न हनु सक्छ।त्र्सैगरी न्र्ार्कतायको कुनै आधथयक वा मौर्रक 
स्वाथय रहेको मदु्दामा आधथयक पवुायग्रह उत्पन्न हनु सक्छ भने न्र्ार्कताय कार्यरत 
यवभाग सँग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा यवभाधगर् पवुायग्रह उत्पन्न हनु सक्छ। र्सरी 
यवधभन्न कारणहरुले न्र्ार्कतायको मनमा पवुायग्राही यवचार उत्पन्न हनु सक्ने 
भएकोले आफ्नो कुनै पधन प्रकारको स्वाथय वा सम्बन्ध भएको मदु्दा हेनुय हुँदैन 
भन्नेनै र्स धसद्धान्तको मखु्र् मान्र्ता हो। 

ii. सनुवुाइको धसद्धान्त( Principle of hearing) 

    प्राकृधतक न्र्ार्को अको महत्वपणुय धसद्धान्त सनुवुाइको धसद्धान्त हो।Audi 

alterm partem  भन्न ेरोमन सतु्रबाट यवकधसत र्स धसद्धान्तको मतलव भनेको 
अको पक्षको भनाइ सनु वा सनुवुाइयवना दोर्षी बनाइन ुहुँदैन अथायत ्कुनै पधन 
आदेश वा धनणयर् जारी गनुय भन्दा पयहले दवैु पक्षको भनाई सनु भन्ने हो।र्ो 
धसद्धान्त सनुवुाइ नगरी कसैलाई पधन दोर्षी ठहरर््ाउन हुँदैन भन्न ेमान्र्तामा 
आधाररत छ।कसैको यवरुद्धमा मदु्दा परेको छ भने धनणयर् गनुय भन्दा अगाडी 
सनुवुाइको पर्यप्त मौका र्दइन ुपछय र र्र्द सनुवुाइको मौका र्दइदैन भने त्र्ो 
धनणयर् वदरर्ोग्र् हनु्छ भन्ने र्स धसद्धान्तको अवधारणा हो।कसैलाई पधन 
उसको अधधकारमा प्रधतकुल असर परुर््ाउन ु वा सजार् गनुय अगाडी पर्ायप्त 
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मात्रामा आफ्नो कुरा भन्ने मौका र्दइनपुछय भन्ने अवधारणालाई र्स धसद्धान्तले 
आत्मसात गरेको छ।सनुवुाइको र्स धसद्धान्त अनसुार धनश्पक्ष सनुवुाइको 
लागी केही िास प्रयक्रर्ालाई अधनवार्य रुपमा पालना गनुयपने हनु्छ। जस्तो 
जसको यवरुद्धमा मदु्दामा परेको छ उसलाई सोको बारेमा स्पस्ट रुपमा सचुना 
र्दइनपुछय ,र्सरी आफु यवरुद्धको मदु्दाको सचुना प्राप्त गरेपधछ धनजलाई 
सनुवुाइको मौका र्दइनपुछय जसको लागी आफुले रोजेको कानून व्र्वसार्ीबाट 
कानूनी प्रधतधनधधत्वको अवसर पधन र्दइन ुपछय। त्र्सैगरी जसको यवरुद्ध मदु्दा 
परेको छ उसलाई उजरुीकतायलाई व्जरह गने मौका पधन र्दइनपुछय।प्राकृधत 
न्र्ार्को धसद्धान्त अन्तगयतका धसद्धान्तहरु मध्रे् पवुायग्रह यवरुद्धको धनर्म 
धनश्पक्षतासँग सम्बव्न्धत छ भने सनुवुाइको धनर्म थाहा पाउने र प्रधतवाद गनय 
पाउने अधधकार सँग सम्बव्न्धत छ। 

iii. कारणर्कु्त धनणयर् (Reasoned Decision) 

 प्राकृधतक न्र्ार्को अको महत्वपणुय धनर्म कारणर्कु्त धनणयर् हो। र्सको 
मतलव धनणयर्कतायले आफ्नो धनणयर्मा उक्त धनणयर्मा पगु्नकुो कारण उल्लेि 
गनुयपछय भन्ने हो। कुन प्रमाण,कुन कानून तथा के आधारमा धनणयर्कतायले उक्त 
धनणयर् गरेको हो सो कुरा धनणयर्मा स्पस्टसँग िलेुको हनुपुछय। धनणयर्कतायले 
मनोगत वा हचवुाको भरमा धनणयर् गनय सक्दैन। उसको धनणयर् कानून ,प्रमाण 
र अन्र् आधारहरुबाट समधथयत भएको हनुपुछय।धनणयर्कतायले आफ्नो फैसला 
सनुाउँदा आफुले धनष्कर्षयमा पगु्नको लाधग धलएका आधारहरु उल्लेि 
गनुयपछय।Reasoned Decision को शाव्ब्दक अथय Told own’s story भन्ने हुँदा 
धनणयर्कतायले आफ्नो भनाइलाई सारांशमा राि्ननैु Reasoned Decision हो। 
फैसलामा धनणयर्ाधार उल्लेि गररनैपछय भन्ने कुराको प्रमिु उद्देश्र् न्र्ार् 
धनसाफमा स्वेच्छाचाररतालाई रोक्न ु हो।धनणयर्कतायले र्र्द आफ्नो धनणयर्को 
आधार र कारण िलुाउन ु नपने हो भने स्वभायवक रुपमा त्र्सले 
स्वेच्छाचाररतालाई प्रश्रर् र्दन पगु्छ।मदु्दामा एक पक्षको व्जत र अको पक्षको 
व्जत अवश्र्ाम्भावी रहेको हनु्छ।तर र्सको मतलब र्ो होइन यक धनणयर्कतायले 
जसलाई मन लाग्र्ो उसलाई हराउन वा व्जताउन सकोस।् उसका धनणयर्हरु 
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धनव्श्चत आधार र कारणहरुबाट धनदेव्शत हनैु पछय।मदु्दा हाने पक्षले पधन के 
कारण र आधारमा उसले मदु्दा हारर््ो भन्ने कुराको जानकारी पाउन ु
पछय।कारण सयहतको धनणयर्ले मदु्दामा व्र्व्क्तगत पवुायग्रह र पक्षपातको 
व्स्थधतलाई कम गराउँछ र धनणयर्लाई वस्तगुत र आधारर्कु्त बनाउन सहर्ोग 
परुर््ाउछ।र्दी धनणयर्मा धनणयर्ाधार उल्लेि गररएको छैन भने मदु्दा हाने 
पक्षलाई आफुले मदु्दा हानुयको कारण पधन थाहा हुँदैन र उसको पनुरावेदन गनय 
पाउने अधधकार पधन प्रभायवत हनु पगु्छ।र्सथय धनणयर्कतयलाई आफुले गरेको 
धनणयर्प्रधत उत्तरदार्ी बनाई धनश्पक्ष न्र्ार्को प्रत्र्ाभतु गनयको लागी कारणर्कु्त 
न्र्ार्को आवश्र्कता पदयछ। 

३ . यवभाधगर् कारवाही 

    शाव्ब्दक अथयमा यवभाधगर् कारवाही भन्नाले यवभागले गने कारवाही भन्ने 
बवु्झन्छ।अको शब्दमा भन्नुपदाय कार्यरत यवभागको माधथल्लो तहले गने कारवाही यवभाधगर् 
कारवाही हो।कुनै पधन सावयजधनक धनकार्मा कार्यरत कमयचारीहरुले उक्त धनकार्को मलु्र् 
मान्र्ता तथा कानूनको अधधनमा रही कार्य गनुयपछय।कमयचारीले के काम गनय हनेु, के गनय 
नहनेु भन्ने सम्बन्धमा हरेक धनकार्को आफ्नै मलु्र् मान्र्ता, धनर्म र कानून रहेको 
हनु्छ। सम्बव्न्धत धनकार्को सेवाको प्रकृधत, कामको चररत्र, संस्थाको उद्देश्र् लगार्तका 
यवर्षर्हरुले कमयचारीले के गनय हनेु र के गनय नहनेु भन्ने जस्ता यवर्षर्हरु धनधायरण गदयछ। 
उदाहरणको लाधग धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारी र प्रहरी सेवामा कार्यरत 
कमयचारीहरुको यवचमा पालना गनुयपने धनर्म र आचरणहरु फरक फरक हनु सक्छन ्
यकनकी धनजामती सेवा र प्रहरी सेवाको कार्य प्रकृती, चररत्र र उद्देश्र् धभन्न रहेको 
छ।र्सरी हरेक धनकार्का आचरणका धनर्महरु फरक फरक हनु सक्लान ् तर उक्त 
धनकार्मा कार्यरत कमयचारीहरुले उक्त आचरणका धनर्महरुको अधनवार्य पालना गनुयपने 
हनु्छ र पालना नगरेको अवस्थामा कारवाहीको भाधगदार बन्नुपने हनु्छ। जसलाई हामी 
यवभाधगर् कारवाही भन्छौ।सावयजधनक धनकार्मा कार्यरत कमयचारीले के कस्तो आचार 
संयहताको पालना गनुय पने हो? सोको पालना नगरेको अवस्थामा के कस्तो कारवाही हनेु 
हो? त्र्सरी कारवाही गदाय के कस्तो प्रयक्रर्ा अपनाउनपुने हो? कारवाही गने अधधकार 
कसलाई हनेु हो? भन्ने लगार्तका यवर्षर्हरुलाई कानूनमानै व्र्वस्था गररएको हनु्छ र 
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कारवाही गने अधधकारीले उक्त कानूनको अधधनमा रही यवभाधगर् कारवाही सम्बन्धी 
प्रयक्रर्ालाई अगाडी बढाउन ुपने हनु्छ।त्र्सैगरी यवभाधगर् कारवाही गनयको लागी पर्ायप्त 
आधार र कारण रहेको हनुपुछय  भने कारवाही गदाय कानून बमोव्ज सनुवुाइको पर्ायप्त 
मौका र्दई कानूनी प्रयक्रर्ाको अक्षरशः पालना गनुयपने हनु्छ। 

    लोकताव्न्त्रक राज्र् व्र्वस्थामा सावयजधनक प्रशासनप्रधत जनताको यविास अधभवयृद्धका 
धनव्म्त धनजामती कमयचारी अनशुाधसत र मर्ायर्दत हनुपुने कुरामा कुनै यववाद 
छैन।अनशुाधसत र मर्ायर्दत कमयचारीनै सशुासनको आधार हो।अनशुाधसत, इमान्दार र 
सक्षम कमयचारी प्रशासनबाटनै एकातफय  राज्र्को ऐन,कानून र नीधतको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न हनु सक्छ भने अकोतफय  सेवाग्राहीले समर्मानै सेवा पाउन 
सक्छन।्कमयचारीहरुलाई अनशुाधसत, मर्ायर्दत र कतयव्र् प्रधत इमान्दार बनाउनको लाधगनै 
धनजामती सेवा ऐनमा यवभाधगर् कारवाही सम्बव्न्ध व्र्वस्था गररएको हनु्छ।सामान्र्तः 
सेवासम्बन्धी कानूनमा यवभाधगर् कारवाहीको व्र्वस्था गररनकुो कारणहरुलाई देहार्को 
धसद्धान्तमा उल्लेि गनय सयकन्छ। 

  अनशुासनको धसद्धान्त - यवभाधगर् कारवाहीको मखु्र् उद्देश्र् भनेको सेवामा 
अनशुासन कार्म गनुय हो। सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुले आफ्नो कतयव्र् 
अनशुाधसत तवरबाट सम्पादन गरे भने मात्र सावयजधनक सेवा प्रवाह कार्म रहन 
सक्छ। अन्र्था अनशुासनको अभावमा अराजकता धनव्म्तन पगु्छ।पर्दर् मर्ायदा 
र आचरण यवपररत कार्य गने कमयचारीलाई र्थोव्चत कारवाही र सजार् गरेमा 
मात्र सेवाधभत्र अनशुासन कार्म रहन सक्छ। तसथय यवभाधगर् कारवाहीको 
पयहलो उद्देश्र् भनेको सेवामा अनशुासन कार्म गनुय हो। 

 उत्प्ररेणाको धसद्धान्त - सेवाको प्रभावकाररताको लागी त्र्हाँ धभत्र कार्यरत 
कमयचारीहरु उत्प्ररेरत हनु आवश्र्क हनु्छ।कमयचारीहरुको कार्य सम्पादनको 
आधारमा दण्ड र परुस्कारको नीधत कार्म गनय सकेमा मात्र कमयचारीहरु 
उत्प्ररेरत हनु सक्छन।्िराव आचरण गने कमयचारीलाई पधन कुनै प्रकारको 
कारवाही नगने हो भने स्वभायवक रुपमा असल आचरण गने कमयचारीहरु 
उत्प्ररेरत हनु सक्दैनन।्अतः कमयचारीहरुलाई उत्प्ररेरत गनयको लाधग पधन िराब 
आचरणका कमयचारीहरुलाई यवभाधगर् कारवाहीको आवश्र्कता पदयछ। 
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 समानताको धसद्धान्त - सेवा धभत्र समानता कार्म गनय यवभाधगर् कारवाहीको 
आवश्र्कता पदयछ। िराव आचरण र असल आचरण भएका दवैु प्रकारका 
कमयचारीहरुलाई एकै प्रकारको प्रकारको मापदण्ड र व्र्वहार भएको अवस्थामा 
त्र्सले सेवाधभत्र समानता कार्म गनय सक्दैन।िराब आचरण भएका 
कमयचारीहरुलाई पधन कुनै प्रकारको कारवाही नहनु ु१यवभाधगर् कारवाहीको 
आवश्र्कता पदयछ। 

 सधुारको धसद्धान्त - सेवाको सधुारको लागी पधन यवभाधगर् कारवाहीको 
आवश्र्कता पदयछ।कुनै पधन संगठको सधुारको लाधग त्र्हाँ यवद्यमान िराब 
आचरण र व्र्हारहरुलाई धनर्न्त्रण गदै जान ुपछय। संगठनको मर्ायदा यवपररत 
िराब कार्य गने कमयचारीहरुलाई मनाधसव सजार् र्दएको अवस्थामा मात्र त्र्स 
प्रकारका प्रवतृ्तीहरु धनरुत्सायहत हनु जान्छन ्र संगठनले सधुारको बाटो समात्न 
पगु्छ। तसथय सधुारको प्रयक्रर्ालाई प्रोत्सायहत गनय पधन यवभाधगर् कारवाहीको 
आवश्र्कता पदयछ। 

३.१  धनजामती सेवा ऐन ,२०४९ मा यवभाधगर् कारवाही सम्बन्धी व्र्वस्था- 

     धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पररच्छेद ९ मा सजार् र पनुरावेदन सम्बन्धी 
व्र्वस्था रहेकोमा सोही अन्तगयत यवभाधगर् कारवाही सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छ। 
उक्त पररच्छेदमा सजार्, धनलम्वन, सफाइको मौका, लोकसेवा आर्ोग सँग परामशय, 
पनुरावेदन लगार्तका यवधभन्न यवर्षर्हरुमा व्र्वस्था गररएको छ। 

 

 

३.१.१ सजार् सम्बन्धी व्र्वस्था 

उक्त ऐनको दफा ५९ मा उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई 
देहार्बमोव्जमको सजार् गनय सयकनेछ भन्ने व्र्वस्था गरर यवभाधगर् कारवाहीलाई सामान्र् 
सजार् र यवशेर्ष सजार् गरर दईु प्रकारमा यवभाजन गरेको देव्िन्छ। 

सामान्र् सजार् 

 नधसहत र्दने, 
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 दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बयढमा दईु तलब बयृद्ध रोक्का गने, 
 दईु वर्षयदेव्ि पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेिी पाँच तलब बयृद्धसम्म रोक्का 

गने। 

यवशेर्ष सजार् 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरर सेवाबाट हटाउने, 
 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरर सेवाबाट बरिास्त गने। 

 र्सरी धनजामती कमयचारीलाई र्दइने यवभाधगर् सजार्लाई सामान्र् र यवशेर्ष गरर दईु 
प्रकारमा यवभाजन गररएकोमा कस्तो अवस्थामा सामान्र् सजार् गररने र कस्तो अवस्थामा 
यवशेर्ष सजार् गने हो भन्ने सम्बन्धमा पधन ऐनमा स्पस्ट व्र्स्था गररएको छ।207 

  यवभाधगर् सजाको प्रयक्रर्ा अगाडी बढाउँदा यवभाधगर् सजार् कसले गने अथायत ्सजार् 
गने अधधकार कसलाई हनेु भन्ने सवाल पधन महत्वपणुय रहेको हनु्छ।जसलाई सजार् गने 
अधधकार कानूनले र्दएको हनु्छ उक्त धनकार् वा अधधकारीले मात्र यवभाधगर् सजार्को 
धनणयर् गनय पाँउछ। र्सै सम्बन्धमा ऐनको दफा ६२ ले यवभाधगर् सजार् गने अधधकार 
कसलाई हनेु भन्ने सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको छ। जसअनसुार दफा ५९ को िण्ड (क) 
बमोव्जमको सामान्र् सजार् गने अधधकारी तोयकएबमोव्जम हनेुछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ 
भने दफा ५९ को िण्ड (ि) बमोव्जमको यवशेर्ष सजार्को हकमा यवधभन्न तहमा कार्यरत 
कमयचारीको लाधग देहार्बमोव्जमको अधधकाररलाई अधधकार प्रदान गरेको छ। 

 राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी र सोभन्दा माथीको पदमा कार्यरत धनजामती कमयचारीलाई 
नेपाल सरकार 

 राजपत्रांयकत यद्धधतर् र ततृीर् शे्रणीको धनजामती कमयचारीलाई धनज कार्यर 
धनकार्को यवव्शष्ट शे्रणीको अधधकारी 

 राजपत्र अनंयकत धनजामती कमयचारीलाई धनज कार्यरत कार्ायलर्को यवभाधगर् प्रमिु 
वा राजपत्रांयकत कार्ायलर् प्रमिु। 

३.१.२ सफाइ पेश गनय मौका र्दनपुने व्र्वस्था 

                                                           
207 ननजामिी सेिा ऐन , २०४९ को दफा ६० र ६१  मा कस्िो अिस्थामा कस्िो खालको सजाय गने भनन व्यिस्था गररएको छ। 



   

 239  
 

   कुनै पधन कमयचारीलाई यवभाधगर् कारवाही गदाय सनुवुाइको मौका र्दइनपुछय भन्ने 
सम्बन्धमा माधथल्ला अनचु्छेदहरुमा छलफल भैसकेको छ।सनुवुाइको मौका प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्तको महत्वपणुय र अधनवार्य धनर्म हो र सनुवुाइको मौका नर्दइकन 
गररएको यवभाधगर् कारवाहीले मान्र्ता पाउन सक्दैन। र्सै सम्बन्धमा धनजामती सेवा 
ऐनको व्र्वस्था हेदाय दफा ६६ मा यवभाधगर् कारवाही गररने कमयचारीलाई सफाइ पेश 
गने मौका र्दइन ुपने व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ। जसअनसुार यवभाधगर् सजार् र्दन पाउने 
अधधकारीले कुनै धनजामती कमयचारीलाई सजार् र्दने आदेश र्दनभुन्दा अव्ि कारवाही गनय 
लाधगएको कारणको उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद र्दई आफ्नो सफाइ पेश 
गने मौका र्दनपुने र र्सरी मौका र्दंदा धनजमाथी लगाइकएको आरोप स्पस्ट रुपले 
यकयटएको र प्रत्रे्क आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ सो समेत िलुाउनपुने 
भधन व्र्वस्था रहेको छ।र्स्तोमा सम्बव्न्धत कमयचारीले पधन म्र्ादधभत्र आफ्ना सफाई पेश 
गनुयपने र र्सरी पेश हनु आएको सफाइलाई सम्बव्न्ध अधधकारीले गव्म्भरतापवुयक मनन 
गनुयपने व्र्वस्था उक्त दफाले गरेको छ। त्र्सैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा 
यवभाधगर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले आवश्र्क ठानेमा स्वरं् वा कुनै अन्र् 
अधधकृतद्धारा जाँचबझु गराउन सक्ने र त्र्सरी जाँचबझु गने अधधकारीले तोयकएको 
कार्ययवधधको पालन गनुयपने व्र्वस्था गरेको छ। 

   धनजामती सेवा ऐन, २०४९ का यवधभन्न व्र्वस्थाहरु मध्रे् दफा ६६ को सफुाइ पेश 
गने मौका र्दनपुने व्र्वस्था प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त सँग सम्बव्न्धत छ। उक्त दफाको 
उपरोक्त व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न गरर हेदाय कुनै कमयचारीलाई कारवाही गनुयभन्दा अगाडी 
उव्चत समर् र्दई आफ्नो सफाइको मौका र्दनपुने भन्ने व्र्वस्था र धनजलाई के कस्तो 
आरोप लागेको हो सो कुरा स्पस्ट रुपले यकयटई प्रत्रे्क आरोप के के कारणमा आधाररत 
छन ् भन्ने कुरा िलुाउन ु पने भन्ने व्र्वस्थाले आरोयपत व्र्व्क्तले आफु उपर लागेको 
आरोपको सचुना पाउनपुने र सोको प्रधतवाद गनय पाउन ु पने प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तलाई सम्बोधन गरेको छ। 

३.१.३ यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव गनुयपने व्र्वस्था- 

धनजामती सेवा ऐनको दफा ५९ ले यवशेर्ष र सामान्र् सजार् गरर दईु प्रकारको सजार्को 
व्र्वस्था गरेकोमा दफा ६७ ले यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले यवभाधगर् 
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सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले दफा ६६ बमोव्जम सफाइ पेश गनय र्दइएको 
म्र्ादधभत्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाइ सन्तोर्षजनक नभएका त्र्स्तो 
धनजामती कमयचारीलाई र्दन लाधगएको प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ुभधन त्र्स सम्बन्धमा 
उव्चत म्र्ाद र्दई स्पव्स्टकरण माग्नपुने भन्ने व्र्वस्था गरेको छ।र्सरी दफा ६६ ले 
कारवाही गनुयभन्दा अगाडी सफाइको मौका र्दएकोमा यवशेर्ष सजार् गदाय र्दइएको म्र्ाद 
धभत्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाइ सन्तोर्ष जनक नभएमा सजार् 
प्रस्ताव गरर त्र्स्तो सजार् यकन नगने भधन स्पव्स्टकरण माग्नपुने व्र्वस्था गरेको 
देव्िन्छ। र्सरी र्स दफाको व्र्वस्था अनसुार कुनै कमयचारीलाई यवशेर्ष सजार् गररएमा 
उसले दईु पटक सफाइको मौका पाउने देव्िन्छ।पयहलो धनजमाथी लागेको आरोपको 
सम्बन्धमा र दोस्रो धनजलाई गररने सजार्को सम्बन्धमा।  

३.१.४ लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने व्र्वस्था 

कमयचारीलाई यवभाधगर् सजार् गनुय भन्दा अगाडी लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ु पने 
व्र्वस्था पधन धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ ले गरेको छ। उक्त दफा 
अनसुार यवभाधगर् सजार्को कारवाहीको धसलधसलामा सम्बव्न्धत धनजामती कमयचारीले दफा 
६६ बमोव्जम धलएको सफाइ वा दफा ६७ बमोव्जम र्दएको स्पव्स्टकरण सन्तोर्षजनक 
नभई त्र्स्तो कमयचारीलाई सजार् गनुयपने देव्िएमा यवभाधगर् सजार्को आदेश र्दन पाउने 
अधधकारीले सो कमयचारीलाई र्दन लाधगएको सजार् प्रस्ताव गरर लोक सेवा आर्ोगको 
परामशय धलनपुने छ भन्ने व्र्वस्था गररएको छ।र्स व्र्वस्थाले यवभाधगर् कारवाही गदाय 
लोकसेवा आर्ोग जनु एउटा संवैधाधनक धनकार् हो उसको भधुमकालाई पधन स्थान र्दएको 
देव्िन्छ भने नेपालको संयवधानको धारा २४३ को उपदफा ६ को देहार् (च) मा संव्िर् 
धनजामती कमयचारीलाई र्दइने यवभाधगर् कारवाहीको यवर्षर्मा लोकसेवा आर्ोगको परामशय 
धलनपुने व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ।संयवधान र कानूको र्स व्र्वस्थाले धनजामती 
कमयचारीलाई र्दइने यवभाधगर् कारवाहीलाई स्वेचछाचारी र पवुायग्रही हनुबाट रोक्न मद्दत 
गने अपेक्षा गनय सयकन्छ। 

३.१.५ पनुरावेदन सम्बन्धी व्र्वस्था 
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यवभाधगर् कारवाहीको सम्बन्धमा गररने धनणयर् उपर व्चत्त नबझेुमा पनुरावेदन गनय पाउने 
अधधकार एउटा महत्वपणुय अधधकार हो। सामान्र्तः जनुसकैु न्र्ार् प्रणालीमा एक तहको 
पनुरावेदनको अधधकार प्रदान गररएको हनु्छ।यवभाधगर् कारवाहीको हकमा यवभाधगर् 
सजार्को अधधकार र्दन पाउने अधधकारीले र्दएको यवभाधगर् सजार्को आदेश उपर 
प्रशासयकर् अदालतमा पनुरावेदन गनय पाउने र प्रशासयकर् अदालतले गरेको धनणयर् 
अव्न्तम हनेु व्र्वस्था ऐनको दफा ६९ ले गरेको छ।जस अनसुार यवभाधगर् कारवाहीको 
धनणयर् वा अव्न्तम आदेशको सचुना वा जानकारी पाएको धमधतले पैधतस र्दनधभत्र पनुरावेदन 
गनुय पने र अदालतले ३० र्दन सम्मको म्र्ाद थाधमर्दन सक्ने व्र्वस्था पधन उक्त दफामा 
रहेको छ। 

३.२ प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त र धनजामती सेवा ऐन ,२०४९ को व्र्वस्था 

  प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको कसीमा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्र्वस्थाहरुको 
यवश्लरे्षण गरर हेदाय प्राकृधतक न्र्ाका धतनवटा धनर्महरु मध्रे् सनुवाइको मौकाको 
धनर्मलाई पर्ायप्त रुपमा सम्बोधन गरेको देव्िन्छ। यवभाधगर् कारवाही अन्तगयत गररने 
कारवाहीलाई यवशेर्ष सजार् र सामान्र् सजार् गरर वधगयकरण गरर के कस्तो काम गरेमा 
सामान्र् सजार् र कस्तो काम गरेमा यवभाधगर् कारवाही हनेु भधन समेत ऐनमा स्पस्ट 
व्र्वस्था गररएको छ।जनु सकरात्मक व्र्वस्था हो र र्सले धनणयर्कतायलाई धनणयर् गदाय 
हनु सक्ने स्वेचछाचाररताबाट धनर्न्त्रण गनय सक्छ। 

 कुनै पधन कमयचारीलाई सजार् गनुयपवुय उसलाई के कस्तो आरोप लागेको हो? के कुन 
आधारमा उक्त आरोप लगाइएको हो? सो कुरा िलुाई मनाधसव म्र्ाद र्दई सफाइको 
मौका र्दने व्र्वस्था भएबाट सजार् पाउने कमयचारीले सफाईको पर्ायप्त मौका पाउने 
अवस्था देव्िन्छ।अझ यवशेर्ष सजार् गनुयपने अवस्थामा त सजार् समेत प्रस्ताव गरर सो 
सजार् यकन नगनुयपने हो भधन स्पव्स्टकरणको उव्चत मौका र्दनपुने व्र्वस्था समेत गरेको 
देव्िन्छ।र्सरी धनजामती सेवा ऐनको यवभाधगर् सजार् सम्बन्धी व्र्वस्थाले प्राकृधतक 
न्र्ाका धसद्धान्तका यवधभन्न धनर्महरु मध्रे् सनुवुाइको मौकाको धनर्मलाई प्रभावकारी 
रुपमा व्र्वस्था गरेको छ। 
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  प्राकृधतक न्र्ार्का यवधभन्न धनर्महरु मध्रे् पवुायग्रह यवरुद्धको धनर्म एउटा महत्वपणुय 
धनर्म हो।जस अनसुार यववादको यवर्षर्वस्तमुा आफ्नो कुनै प्रकारको स्वाथय भएको कारण 
पवुायग्रह उत्पन्न हनु सक्ने सम्भावना छ भने धनणयर्कतायले त्र्स प्रकारको यववाद हेनय 
धमल्दैन।धनजामती सेवा ऐनले यवभाधगर् कारवाही गने अधधकार कसलाई हनेु भधन दफा 
६२ मा व्र्वस्था गरेकोमा त्र्सरी कारवाही गने अधधकारीहरुको सम्बन्धमा भएको 
व्र्वस्था हेदाय राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी र सो भन्दा माथीको पदमा कार्यरत धनजामती 
कमयचारीलाई नेपाल सरकारले कारवाही गने भएतापधन अन्र् कमयचारीहरुको हकमा सोही 
यवभागको माधथल्लो तहको कमयचारीले सजार् गने व्र्वस्था रहेको देव्िन्छ। र्सरी कुनै 
कमयचारीलाई सोही यवभागको माधथल्लो तहको कमयचारीले सजार् गने धनणयर् गदाय 
यवभाधगर् पवुायग्रह हनु्छ वा हुँदैन? भन्ने सवाल सैद्धाव्न्तक छलफलको यवर्षर् हनु 
सक्छ।तरपधन यवभाधगर् कारवाही भन्ने यवव्त्तकै सम्बव्न्धत यवभागलेनै गने कारवाही भएको 
र कमयचारीतन्त्र धभत्र अनशुासन र पदसोपान प्रणालीलाई कार्म राख् नको लाधग उक्त 
धनकार्कै माधथल्लो तहको अधधकारीले सजार् गनुय व्र्वहाररक रुपमा उपर्कु्त हनेु 
देव्िन्छ।यवभाधगर् कारवाही उपर व्चत्त नबझेुको अवस्थामा प्रशासयकर् अदालतमा 
पनुरावेदन गनय पाइने हुँदा पनुरावेदनको तहमा चाही पवुायग्रह यवरुद्धको धनर्मलाई 
कठोरताको साथमा पालना गनुयपने देव्िन्छ। 

  कुनै पधन कमयचारी उपर यवभाधगर् कारवाही गने भधन धनणयर् गररन्छ भने उक्त धनणयर्मा 
आधार र कारण िलेुको हनुपुछय। धनणयर् गने धनणयर्कताय के आधार,कारण र प्रमाणको 
आधारमा कुन कानून बमोव्जम कारवाही गने धनणयर्मा पगु्र्ो भन्ने कुरा धनणयर्मा िलेुको 
हनुपुछय।धनजामती सेवा ऐनको व्र्वस्थालाई हेदाय यवभाधगर् सजार् गदाय आधार र कारण 
िोलेको हनुपुने भधन उल्लेि गरेको देव्िदैन।कारवाही गररने कमयचारीलाई के आधारमा 
उक्त आरोप लगाइएको हो सो कुरा उल्लेि गनुयपने व्र्वस्था भएजस्तै धनणयर्कतायले गने 
धनणयर्मा पधन आधार र कारण िलेुको हनुपुने व्र्वस्था भएमा कारणर्कु्त धनणयर् 
(Reasoned Decision) हनु सक् ने सम्भावना बढ्ने हनुाले आगामी र्दनमा बन्न लागेको 
धनजामती ऐनमा र्स प्रकारको व्र्वस्थाहरु हनु उपर्कु्त देव्िन्छ। 

४. सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण 

४.१       सनुवुाईको मौका सम्बन्धमा-ए  
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 प्राकृधतक न्र्ार्को महत्वपूणय धनर्मको रुपमा रहेको सनुवुाईको मौकाको सम्बन्धमा 
सवोच्च अदालतबाट धेरै मदु्दाहरूमा महत्वपूणय व्र्ाख्र्ा भएको छ । जसबाट यवभागीर् 
कारबाही गदाय सनुवुाईको मौका र्दनपुने धनर्म स्पष्ट रुपमा स्थायपत भएको छ । वीर 
बहादरु अयहर यव. गहृ मन्त्रालर् समेत208 भएको मदु्दामा प्रहरी हवल्दारको रुपम कार्यरत 
धनवेदक फौरहाव्जर भएको भन्ने अधभर्ोगमा व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर्, बाराबाट पचाय िडा 
गरी भयवष्र्मा सरकारी नोकरीको लाधग सामान्र्तए अर्ोग्ग नठहररने गरी बिायस्त 
गरेकोमा आफूलाई सनुवुाईको मौका नर्दई बिायस्त गरेको भन्ने आधारमा व्जल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, बाराको धनणयर्लाई चनुौधत र्दई ररट दार्र गरेकोमा सवोच्च अदालतबाट "कुनै 
धनणयर्बाट कसैको हक अधधकारमा आिात पदयछ भने धनणयर् गनुयपूवय सनुवुाईको मौका 
र्दनपुने कुरा अधनवार्य र स्वतन्त्र हनु्छ । सनुवुाईको मौका नर्दई गररएको धनणयर्ले 
धनणयर्को स्थान नै धलन नसक्ने हुँदा न्र्ायर्क प्रयक्रर्ामा वैधाधनक मान्र्ता प्राप्त गनय 
नसक्ने" तथा "सेवाबाटै बिायस्त गने जस्तो अव्न्तम र कठोर सजार् गदाय प्रचधलत सेवा 
सम्बन्धी ऐन धनर्ममा उल्लेव्ित कार्ययवधधको अक्षरसए पालना वा अवलम्बन गररएको 
हनुपुछय । प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको उल्लिंन गरी वा कानून बमोव्जमको उव्चत 
प्रयक्रर्ा पालना नगरी धनणयर् हनु पगु्दछ भने त्र्स्तो धनणयर्लाई कानूनको दृयष्टमा शून्र् 
मान्नुपने" भन्ने व्र्ाख्र्ा गरी ररट जारी गरेको धथर्ो । र्सरी उक्त मदु्दामा सवोच्च 
अदालतले सनुवुाईको मौका नर्दई यवभागीर् कारबाही गररन्छ भने त्र्स्तो कारबाहीले 
वैधता पाउन नसक्ने भनी स्पष्ट रुपमा व्र्ाख्र्ा गरेको छ । कारबाही पाउने माधनसले 
जस्तोसकैु गलत काम गरेको यकन नहोस ्कारबाही गनुयभन्दा अगाडी उसलाई सनुवुाईको 
मौका र्दनपुने कुरालाई र्स फैसलाले अधनवार्य गरेको छ ।  

 यवभागीर् कारबाही गनुयभन्दा अगाधड सनुवुाईको मौका र्दइनपुने कुरालाई सवोच्च 
अदालतले धेरै अगाधडदेव्ि नै जोड र्ददै आएको छ । लधलत रत् न शाक्र् यव.  यव. श्री 
५ को सरकार, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर्209 भएको मदु्दामा धनवेदकले वन फडाउने 
काममा संलग्न प्रत्र्के िरधरुीबाट पैसा उठाएर िाएको र लािौको वन सम्पदा नास 
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गरेको भन्ने अधभर्ोगमा भयवष्र्मा सरकारी नोकरीको लाधग समान्र्तए अर्ोग्र् नठहररने 
गरी कारबाही गररएकोमा आफूले पेश गरेको स्पयष्टकरण धबना आधार सन्तोर्षजनक 
नभएको भधनएको, आफुले गरेको कुनै कार्य भ्रष्ट र बदनाम हो सो कुरा निलुाएको 
कारण आफूले प्रधतवाद गनय नपाएको भन्ने लगार्तका आधारमा आफूलाई बिायस्त गने 
धनणयर्लाई चनुौधत र्दई ररट धनवेदन दार्र गरेकोमा सवोच्च अदालतले "कुनै पधन 
व्र्व्क्तलाई प्रधतकूल असर पने गरी धनणयर् गनुयभन्दा पयहल्रै् धनजको सनुवुाई हनुपुने भन्ने 
कुरा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त हो । ...लगाइएको आरोप प्रष्टसगँ वस्तधुनष्ठ प्रमाणको 
आधारमा समयपयत हनेु कुरा उल्लेि गरी सफाईको मौका र्दएमा मात्र मनाधसव मौका 
र्दएको माधनन्छ । ... धनवेदक माधथ लगाइएको आरोप वस्तधुनष्ठ भन्दा बयढ आत्मधनष्ठ 
देव्िएकोले सो आरोपलाई र्वु्क्तसंगत भन्न सयकने अवस्था रहेन । केबल स्पष्टीकरण 
सोधेको भरमा मात्र सफाइको सबदु र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने ।" भनी 
व्र्ाख्र्ा गरेको छ । र्सरी उक्त मदु्दामा सवोच्च अदालतले सफाइको मौका र्दनको 
लागी पयहला धनजमाथी लगाइएको आरोप प्रष्टसँग उल्लेि गरेको हनुपुछय । वस्तगुत 
आरोप उल्लेि नगरी केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाईको मौका र्दएको भन्न 
धमल्दैन भनी व्र्ाख्र्ा गरेको देव्िन्छ ।  

  सनुवुाईको मौका र्दन ु प्राकृधतक न्र्ार्को आधारभतू धनर्म भएतापधन जसलाई 
सनुवुाईको मौका र्दइनपुने हो उक्त व्र्व्क्त सम्पकय मा नआएको अवस्थामा के गने भन्ने 
सम्बन्धमा पधन सवोच्च अदालतले केही मदु्दाहरूमा व्र्ाख्र्ा गरेको पाइन्छ । गोयवन्द 
प्रसाद थपधलर्ा यव. नेपाल सरकार210 भएको मदु्दामा धनवेदक ियटएको कार्ायलर्मा हाव्जर 
नभै िोजतलास गदाय फेला नपरेको कारण स्पष्टीकरण नसोधी सेवाबाट हटाउने धनणयर्    
धलइएको । भनी यवपक्षीहरूले व्जयकर धलएकोमा सवोच्च अदालतले "कारबाही गने 
धनकार् वा अधधकारीको भरमग्दरु प्रर्ासको अधतररक्त जसलाई सफाईको मौका र्दन ु
िोव्जएको हो सो व्र्व्क्त पहुँच बायहर गएको, िोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोधलक 
धसमा बायहर रहेको वा त्र्स्तै धनजसगँ सम्पकय  गनय नसयकने वा सम्पकय  बायहर रहन उद्यत 
रही कारबाही छल्न िोजेको देव्िने वा त्र्स्तो पररव्स्थधत धसजयना गरी कारबाहीहरूमा िोर 
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असहर्ोग प्रदशयन गरेको भन्न सयकने जस्ता यवशेर्ष अवस्थाहरूमा सफाइको मौका मनाधसब 
नभएको भन्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन ् । तर र्सरी सफाईको मौका र्दन मनाधसब 
नभएको भन्ने आधारमा सफाईको मौका नर्दई कारबाही गदाय त्र्स्तो गनुय परेको 
कारणसयहत धनणयर् पचायमा लेव्िएको हनुपुने ।" भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ ।र्सरी र्स 
मदु्दामा जसलाई सफाईको मौका र्दनपुने हो यवधभन्न कारणले उसलाई उक्त मौका र्दन 
नसयकने यवशेर्ष अवस्थाहरू धसजयना हनु सक्छ । तर र्र्द र्स प्रकारको यवशेर्ष अवस्था 
धसजयना भएमा के कस्तो कारणले धनजलाई सफाईको मौका र्दन नसयकएको हो । सो 
कुरा धनणयर्मा अधनवार्य रुपमा उल्लेि गनुयपने व्र्वस्था गरेको छ ।  

 

 सनुवुाईको मौका र्दनपुने व्र्व्क्त सम्पकय मा नआएको अवस्थामा के हनेु भन्ने 
सम्बन्धमा मनोज कुमार देव यव. गहृ मन्त्रालर्211 भएको मदु्दामा धनवेदक प्रहरी कमयचारी 
भएकोमा "प्रहरी जस्तो शाव्न्त सरुक्षाको कतयव्र् तोकेको फोसयमा सेवा गरेपधछ धबरामी 
भएको भए आफ्नै फोसयको अस्पतालमा जान सयकनेमा त्र्हाँ पधन नजाने र धबदा 
अस्वीकृत भर्ो भन्ने जानकारी पाए पधछ त्र्सलाई बेवास्ता गरी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु 
नजाने धनवेदकको कार्यलाई क्षम्र् मान्न नसयकने । िर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार 
गररएको र गोरिापत्रमा सावयजधनक सूचना प्रकाव्शत गदाय समेत हाव्जर हनु नगएको वा 
सम्पकय  नगरेको देव्िदँा सफाई पेश गने मौका नर्दएको भन्ने व्जयकरसगँ सहमत हनु 
नसयकने ।" भन्ने व्र्ाख्र्ा गरेको पाइन्छ भने प्रमानन्द चौधरी यव. व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् 
मोरङ समेत212 भएको मदु्दामा "भागी पत्ता नलागेको वा  अरु कुनै कारणले सम्पकय  
स्थायपत गनय असम्भव भएको कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी धनणयर् गदायको अवस्थामा 
सफाई पेश गने मौका र्दन नपने भएमा सो कुराको छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने 
।" भन्ने व्र्ाि् गदै गोयवन्द प्रसाद थपधलर्ाको मदु्दामा जस्तै कुनै यवशेर्ष कारणले 
सनुवुाईको मौका र्दन नसयकने भएमा सोको कारण धनणयर्मा िलुाउन ुपने भनी उल्लेि 
गरेको पाइन्छ ।  
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४.२    आधार कारण सयहतको धनणयर् सम्बन्धमा-ए  

 धनणयर्कतायले धनणयर् गदाय आधार कार कारण िलुाउन ुपछय भन्ने प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धानत्को अको महत्वपूणय धनर्म हो । यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी यवधभन्न मदु्दाहरूमा 
सवोच्च अदालतले र्स सम्बन्धी व्र्ाख्र्ा समेत गरेको छ । सधुनता नेपाली यव. म.प.क्षे. 
सशस्त्र प्रहरी बल मखु्र्ालर्, महेिरी बायहनी सिेुत समेत213 भएको मदु्दामा सशस्त्र 
प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा कार्यरत धनवेदक सधुनता नेपालीलाई चोरीको आरोपमा 
सेवाबाट हटाउने भनी धनणयर् भएकोमा धनवेदकले आफू उपर लागेको आरोप प्रमाव्णत हनु 
नसकेको अवस्थामा स्वेच्छाचारी रुपमा नोकरीबाट हटाउने धनणयर् भएकोले उक्त 
धनणयर्लाई बदर गरी पाउँ भनी सवोच्च अदालतमा ररट दार्र गरेकोमा सवोच्च अदालतले 
"आधार र कारण उल्लेि नभई भएको धनणयर्मा स्वेच्छाचाररता देव्िन्छ भने त्र्स्तो 
धनणयर्मा धनणयर्कतायको बदधनर्त समेत हनु सक्ने हुँदा धनणयर् गनेले कानून बमोव्जम 
पर्ायप्त कारण र आधार िलुाई मात्र धनश्कर्षयमा पगु्नपुदयछ ।... स्वेच्छाचाररता एवं 
बदधनर्तपूणय धनणयर्बाट संयवधान प्रदत्त कसैको हक अधधकार हनन भएमा त्र्स्तो उपचार 
र्स अदालतको असाधारण क्षेत्राधधकार माफय त प्रदान गनय संयवधानले र्स अदालतलाई 
अव्ख्तर्ार प्रदान गरेको देव्िन्छ ।" भन्ने व्र्ाख्र्ा गदै धनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने 
धनणयर् स्वेच्छाचारी भएको भनी ररट जारी गरेको छ ।  

 धनणयर्कतायले धनणयर् गदाय न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी आधार र कारण सयहतको 
धनणयर् गनुयपछय भनी राम प्र. भट्टराई यव. भन्सार अधधकृत समेत214 भएको मदु्दामा पधन 
सवोच्च अदालतले महत्वपूणय व्र्ाख्र्ा गरेको छ । उक्त मदु्दामा धनवेदक भन्सार 
कार्ायलर्मा िररदार पदमा कार्यरत रहेकोमा भन्सार ऐन, धनर्म तथा भन्सार कार्ययवधध 
अनसुार सामान जाँचपास सम्बन्धमा काम कारबाही गरेको नदेव्िएको भन्ने आरोपमा 
धनधमत्त भन्सार प्रमिुले बढुवा रोक्का गने धनणयर् गरेकोमा उक्त धनणयर्को तह तह यटप्पणी 
उठाई भन्सार यवभागको महाधनदेशकबाट पनुरावेदकीर् धनणयर् भएकोमा "प्रशासकीर् 
अधधकारीले न्र्ायर्क अधधकारको प्रर्ोग गदाय तह तह उठेको यटप्पणी सदर नगरी न्र्ायर्क 

                                                           
213 ने.का . प. २०७६, अंक १, धन.नं. १०१६६ 
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मनको प्रर्ोग गरी न्र्ायर्क प्रयक्रर्ा र यवधधको अवलम्बनबाट आधार र कारणसयहत 
धनणयर् गनुयपछय ।... धनणयर् गने अधधकारीले धनणयर् गदाय कसैको प्रभाव, धनदेशन र 
दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रुपले न्र्ायर्क मन प्रर्ोग गरेको हनुपुछय । र्सो नभई धनदेव्शत 
धनणयर्ले वास्तवमा धनणयर्को स्थान धलन नसक्ने" भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ ।  

 मनोज पौडल यव. नेपाल सरकार, व्शक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालर्215 भएको मदु्दामा 
धनवेदक १ वर्षयको परीक्षण कालमा रहने गरी व्शक्षक पदमा धनर्कु्त भएकोमा परीक्षण 
कालमा काम सन्तोर्षजनक नभएको भन्ने आधारमा व्शक्षक सेवा आर्ोगको धनदेशानसुार 
सेवाबाट हटाइएको भन्ने व्र्होराको पत्र व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्ले धनवेदकलाई र्दएकोमा 
सवोच्च अदालतले "धनणयर्कतायले आफ्नो स्वयववेकीर् अधधकार प्रर्ोग गदाय स्वतन्त्र रुपमा 
प्रर्ोग भएको आभास देव्िनपुछय । अनाधधकार धनकार्बाट र्दएको धनदेशन वा धनणयर्लाई 
व्शरोधार्य गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई धनणयर् गदाय धनणयर्कतायको यववेक शनु्र्मा 
पररणत हनु जाने हुँदा धनवेदकलाई अनाधधकार धनकार्को आदेशबाट उत्प्ररेरत भई 
सेवाबाट हटाउने कार्य धनर्म अनकुुल नहनेु ।" भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ ।  

५ . उपसंहार 

     धनजामती कमयचारी अनशुाधसत र मर्ायर्दत हनुपुछय भन्ने कुरामा कुनै यववाद हनु 
सक्दैन।अनशुाधसत र व्जम्मेवार कमयचारी सशुासनको लाधग आवश्र्क पने लोकताव्न्त्रक 
राज्र् व्र्वस्थाको आधारभतु शतय हो।धनजामती कमयचारीहरुलाई अनशुाधसत र मर्ायर्दत 
बनाउनको लाधगनै सम्बव्न्धत ऐन कानूनले यवभाधगर् कारवाही सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको 
हनु्छ।र्द्यपी यवभाधगर् कारवाही गदाय प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको अवलम्वन गनुयपने 
कुरा पधन उव्त्तकै महत्वपणुय छ।यवभाधगर् कारवाही गदाय धनणयर्कतायले प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको पणुय पालना गरेको हनुपुछय।प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तले धनणयर्कतायले गनय 
सक्ने अधधकारको दरुुपर्ोग वा धनणयर्कतायको स्वेच्छाचाररताको धनर्न्त्रण गदयछ।प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्तको आत्मा भनेकोनै धनणयर्कतायको कामकारवाहीमा स्वच्छता देव्िन ुहो। 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त बमोव्जम धनणयर्कतायले कुनै पधन प्रकारको पवुायग्रह नरािी 
धनश्पक्षतापवुयक धनणयर् गनुयपछय, जसको यवरुद्ध अधभर्ोग लगाइएको हो उसलाई सनुवुाइको 
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मौका र्दइनपुछय, सनुवुाइको मौका र्ददाँ जसको यवरुद्ध आरोप लगाई कारवाही गनय 
लाधगएको हो उसलाई त्र्स्तो आरोपको यवर्षर्मा स्पस्ट उल्लेि गरर सचुना र्दएको 
हनुपुछय, धनणयर्कतायले धनणयर् गदाय मनोगत रुपमा नभै वस्तगुत रुपमा आधार र कारण 
उल्लेि गरर धनणयर् गनुयपछय भन्ने लगार्तका धनर्महरु पदयछन।् हाम्रो सन्दभयमा हेदाय 
धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पररच्छेद ९ मा यवभाधगर् कारवाही सम्बन्धमा व्र्वस्था 
गररएकोमा प्राकृधतक न्र्ार्का धसद्धान्तहरुलाई पधन अवलम्वन गररएको पाइन्छ भने र्स 
सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट पधन यवधभन्न मदु्दाहरुमा यवस्ततृ रुपमा व्र्ाख्र्ा भएको 
देव्िन्छ।र्द्यपी व्र्वहाररक रुपमा अझै पधन यवभाधगर् कारवाहीका यवधभन्न धनणयर्हरु गदाय 
प्राकृधतक न्र्ार्का धसद्धान्तहरुको उल्लंिन हनेु गरेको देव्िन्छ।कधतपर् अवस्थामा 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तहरुको सम्बन्धमा जानकारी नभएर तथा कधतपर् अवस्थामा 
लापरवाही पवुयक वदधनर्तको साथ काम गदाय प्राकृधतक न्र्ार्का धनर्महरुको उल्लंिन 
गरेको कारणले पधछ अदालतबाट आरोयपतले सफाइ पाएका धेरै उदाहरणहरु छन।् 
र्सले एकातफय  राज्र्को समर् र आधथयक स्रोत िचय हनेु अवस्था आउँछ भने अकोतफय  
कसरु गदाय गदैको अवस्थामा पधन धनणयर्कतायले प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको उल्लंिन 
गररर्ददाँ सफाइ पाउने अवस्थाले दण्डयहनताको अवस्था धसजनृ हनु सक्ने जोव्िम रहन्छ। 
जसले धनजामती सेवाको अनशुासन र मर्ायदामानै क्षधत परु्ायउछ। अतः धनजामती सेवा 
अन्तगयत यवभाधगर् कारवाही गने अव्ख्तर्ारी पाएका अधधकारीहरु प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको बारेमा जानकार हनैु पछय। त्र्सैगरी प्रस्तायवत धनजामती सेवा ऐनमा पधन 
यवभाधगर् कारवाही गदाय अपनाउनपुने प्रयक्रर्ाहरुलाई यवस्ततृ रुपमा उल्लेि गदाय प्राकृधतक 
न्र्ार्को अवलम्वन गनय अधनवार्य हनु सक्छ। 
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सावयजधनक सेवाबाट अवकाशका शतय र सयुवधा 

- सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री कृष्ण मोहन कोइराला 
धबर्षर् प्रबेश 

१.१ पररचर्ए   
  राज्र्को स्थार्ी सरकार भनेको कमयचारी प्रशासन हो । कमयचारी 
प्रशासनलाई र्स्को कार्य सम्पादन प्रकृधतका दृयष्टकोणले सूरक्षा प्रशासन (आन्तररक र 
बाह्य), र नागररक प्रशासन, (धनजामधत वा सरकारी) भधन छुट्याउन सयकन्छ । र्सका 
अधतररक्त राज्र्को नीधतगत व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्नका लाधग कानूनमा स्थायपत धनकार् र 
प्रधतष्ठान प्रकृधतका संगठन संचालनको लाधग समेत कमयचारी प्रशासनको व्र्वस्था भएपधन 
संचालनको दार्रा धसधमत रहने हुँदा नागररक प्रशासन कै प्रकृधत रहे/भएपधन धतनलाई 
सावयजधनक प्रशासनको रुपमा धलइदैन । राज्र्को नीधतगत यवर्षर् अन्तगयत रहने भएकोले 
र्सका सैद्धाव्न्तक अवधारणा र प्रर्ोगका यवधध भने समान मान्र्तामा आधाररत हनु्छन ्।  

 सेवा कानूनको प्रर्ोग र पालना गदाय सजृना हनेु यववाद र त्र्सको प्रधतरक्षामा 
राज्र्को तफय बाट सरकारी वकीलले प्रधत यवधधत्व गनुयपने कानूनी व्र्वस्था रहेकोले सेवा 
कानूनको यवर्षर्मा यवव्शष्टीकरण ताधलम संचालन गने महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्को 
रणधनतीक र्ोजना अन्तगयत अधभर्ोजन प्रव्शक्षण केन्रबाट आर्ोव्जत ताधलम कार्यक्रमको 
मापदण्ड अन्तगयत प्रस्ततु आलेिपत्र तर्ार गनुयको उद्देश्र् रहेको छ।आलेिपत्रको उद्देश्र् 
अवकाशका सम्बन्धी बतयमान व्र्वस्था र तत ्पश्चात प्राप्त गररने सयुवधाको व्र्वस्था बारे 
प्रकाश पानुय र तत ्सम्बन्धमा उठेका केही यववादमा धसधमत रयह न्र्ायर्क अवधारणा बझु्ने 
प्रर्ाश रहेको छ ।  

 धनधायररत मापदण्ड धभत्र रयह तर्ार गररन ुपने भएकोले आलेिपत्रमा सेवा कानून 
र सावयजधनक प्रशासनका सैद्धाव्न्तक अवधारणा एंव अन्र् देशको व्र्वस्था सँग तलुना गनय 
नसयकएकोले नेपालको सन्दभयमा नागररक प्रशासन संचालन गने धनजामधत सेवा ऐन, 
2049 र धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५० मा भएको अवकाश र अवकाशले पाने 
प्रभाव पश्चात प्राप्त हनेु सयुवधा र धतनमा भएका हस्तक्षेप यवरुद्ध भएका केही न्र्ायर्क 
व्र्ाख्र्ाको बारेमा मात्र चचाय गररएकोले आलेिपत्रको क्षेत्र धसधमत छ। 
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  आलेिपत्रमा सेवा कानून र सावयजधनक प्रशासन बारे सामान्र् धारणा उल्लेि 
पश्चात अवकाशको केही अवस्था र तत ् पश्चातका सयुवधा बारे उल्लेि गदै न्र्ायर्क 
धारणाको प्रस्ततुी मात्र  संगर्ठत रुपमा प्रस्ततु गररएकोले अवकाश र सयुवधाका प्रकृर्ाका 
बारेमा चचाय गररएको छैन ।   

 

 

 

सावयजधनक सेवा र सेवा कानून 

२.1. सेवा कानून र र्सका धबधधशास्त्रीर् मान्र्ता  

  देशका नागररकको सवाययङ्गण कल्र्ाण तथा यहतका लाधग सरकारका नीधत, कानून 
र र्ोजनाको कार्ायन्वर्न गने संर्न्त्रलाईसाबयजधनक प्रशासन भधनन्छ भने राज्र् 
संगठनद्वाराधसधमत समर्मा धसधमत साधनको कुशल प्रर्ोग गदै धनर्दयष्ठ उद्धेश्र् 
संगठीतरुपमा प्राप्तगनय सावयजधनक प्रशासनको संरचना स्थायपत गररन्छ । 

  जनताको दैधनक जीवनमा प्रत्र्क्ष परोक्ष कुनै न कुनै रुपमा प्रभाब पाने भएकोले 
कमयचारी प्रशासनलाइ नागररक सेवा पधन भधनन्छ।र्ोग्र्ता परीक्षणका आधारमा छनौट 
भइ धनर्वु्क्त र बढुवा हनेु प्रणालीको धबकास संगै इच्छानकुुलताको व्शद्धान्तमा धनर्न्त्रण 
भइ कमयचारी ब्र्बस्थापनका व्शद्धान्तमा साबयजधनक वा धनजामधत प्रशासन संचालनभएको 
पाइन्छ । 

साबयजधनक प्रशासनको रुपमा संगठीत र्स्तो संर्न्त्र वा संरचनाको कार्यक्षेत्र 
(Area) ले सामान्र्त: धनम्न हनेु गदयछन:्- 

सरुक्षा वा संरक्षण ( security or Protaction) 

धबकास (Development) 

सशव्क्तकरण (Empowerment) 

सहर्ोगी (Collaborating) 

हेरचाह (Servicing or caring) 

धनर्मन (Regulating) 

  राजाका िरार्सी सेवकको रुपमा प्रबेश वा धनर्वु्क्त गररने कमयचारीलाइ राजाको 
अधधकार कटौधत संगै मन्त्री वा धबभागीर् प्रमिुले ब्र्व्क्तगत रोजाइ र आस्थाका आधारमा 
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धनर्कु्ती र इच्छानकुुल बिायस्तीको व्र्वस्थाले नातावाद् कृपावाद पक्षपात र अव्स्थरताबयृद्ध 
संगै भ्रष्टाचार बढेकोले त्र्सलाइ अन्त गनय छनौट गने स्वतन्त्र संस्था वा धनकार्को 
ब्र्वस्था सयहत र्ोग्र्ता पद्धधतका आधारमा साबयजधनक प्रशासन संचालन गने अबधारणा 
धबकास भएको देव्िन्छ । 

  साबयजधनक प्रशासनको क्षेत्रमा र्ोग्र्ताको धनधायरण, छनौट प्रयक्रर्ा (पररक्षा 
पद्धधत), धनर्वु्क्त र व्जम्मेवारी(पदस्थापन), सरुवा, बढुवा, काबायही, सेवा सधुबधामा पररबतयन, 
अबसर र समान मौका जस्ता हरेक अबस्थाकालाधग व्शद्धान्त, पद्धधत र स्पष्ट मापदण्ड तर् 
भएपधनधबकधसत भएका नवीन व्शद्धान्त, समर् र देशको आबश्र्क्ता, कानूनमा रहेको 
अष्पस्ट्ता, ररक्तता एबं प्रर्ोग र पालनामारहेका धबधबधता हटाइ एकरुपता कार्म गनय 
बैद्याधनक व्र्वस्था (ऐन, धनर्म, यवनर्म आदी) गदै संचाधलत भएको पाईन्छ भने 
कार्यधबधध नपरु्ायइएको कारण भएको त्रयुट र बदधनर्त सयहत पारदव्शयताको अभावमा 
भएका कामकाबायही न्र्ायर्क पररक्षणबाट समेत र्सका अबर्वहरु धनकाधसत भएका 
देव्िन्छन ्। 

 

२.२ सावयजधनक प्रशासनका आधारए- 
  अधधकारको धनव्श्चतता र सरुक्षाको अपेक्षा न्र्ार् माफय त गररने हुंदा र्ो 
सबैकालाधग पहुंचर्ोग्र् हनुपुछय । कसैको पद वा हक प्रधतकुल हनेु गरर भएको 
स्वेच्छाचारी कार्यले मान्र्ता पाउन ु हदैुन भने तजयवजी अधधकारको प्रर्ोग कानूनसंगत, 
बदधनर्त रयहत र न्र्ार्पूणय हनुपुछय ।कमयचारीको हकमा गररने ब्र्ाख्र्ा उदारतापूवयक 
कमयचारीको यहतानकुुल गनुय पछय, संसोधन वा िारेज भएको कानूनले प्राप्त गरररहेको वा 
र्दएको सधुबधा कटौधत गनुय हदैुन भन्ने लगार्तका मान्र्तामा सेवा कानूनको धनमायण गरर 
र्सैका आधारमा प्रशाधसत हनु्छ ।प्रत्र्ार्ोव्जत धबधार्नको व्शद्धान्त बमोव्जम प्राप्त 
अधधकार प्रर्ोग भएको अवस्थामा बाहेक सामान्र्तर्ा न्र्ार्ालर् वा अदालतले कानून 
धनमायण गदैन तथायप कानूनको ब्र्ाख्र्ाको शन्दभयमा कानूनमा रहेको ररक्तताको अन्तले 
अन्ततोगत्वा समान त्र् र अबस्थाका यववादका लाधग भने कानून सरह प्रर्ोग हनेु र 
धबधायर्की संसोधन माफय त त्र्सलाइ र्थोव्चत संबोधन गररन्छ । 

  साबयजधनक प्रशासनको ब्र्ापक क्षेत्र अन्तगयत सरकारी सेवा र धनजामधत सेवा 
एबं सरुक्षासेवाको रुपमा धबव्शष्ट अथय गनय नसयकने होइन । तर सैधनक वा नेपाल प्रहरी 
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वा सशस्त्र प्रहरी बल र धनजामधत सेवाको पद होइन भधन कानूनले नै तोकेको बाहेकका 
सबै सेवाका पद धनजामधत पदहरु हनेु गरर नेपालको संधबधानको धारा २४३ले स्पष्ट 
व्र्वस्था गरेको छ ।216 धनजामधत सेवाको प्रमिु लक्षण र्स्को गैर सैधनक चररत्र हो भने 
राजनैधतक धनश्पक्षता कार्म राव्ि नागररकको सेवा र कानूनको कार्ायन्वर्न सयहत 
राजनैधतक नेततृ्वलाइ नीधत नमायणमा धबज्ञतापूबयक परामशय र्दने रहेको पाईन्छ ।  

  सरकारको प्रत्र्क्ष धनर्न्त्रणमा रयह साबयजधनक उत्तरदायर्त्व बहन गदाय कमयचारी 
प्रशासनले ब्र्वसार्ीक कुशलतापूवयक सम्पादन गने र त्र्सो गरररहंदा स्थार्ी कार्यकाल 
सयहत सेवाको सरुक्षा र बवृ्त्तधबकासका लाधग पदसोपानमा रयह सम्पादन गने र्स्को 
अन्तधनययहत चररत्र देव्िन्छ ।  

 

 

धनजामधत सेवाबाट अवकाशका शतय र सयुवधा 
 

नेपालको संयवधानबमोव्जम देशको प्रशासन संचालनाथय सरकारले संव्िर् 
धनजामधत सेवा र अन्र् संव्िर् सरकारी सेवाको गठन गनय सक्ने व्र्वस्था217 गरे मतुायवक 
प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षाद्वारा िलु्ला र समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा218 
लोक सेवा आर्ोगबाट छनौट भइ व्शफाररसका219 आधारमा स्थायर् धनर्कु्ती पाउने र 
धनव्श्चत अवधध सेवा गरे पश्चात धनववृ्त्तभरण220 वा िास अवधध काम गरेवापत उपदान221 
पाउने गरर धनबतृ्त (अवकाश) हनेु व्र्वस्थासबै सरकारी एबं धनजामधत सेवा संबव्न्ध 
कानूनमा गररएको देव्िन्छ ।  

                                                           
216 नेपालको संधबधान एकानून यकताब व्र्वस्था सधमत २०७६ काठमाडौं 

217नेपालको संयवधान धारा २८५(१)ए नेपालको संधबधानए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत २०७६ काठमाडौं 

218ऐ धारा२८५(२) 

219ऐ.धारा २४३(२) 

220धनजामधत सेवा ऐन, 2049 को दफा ३७ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 

221ऐ.दफा ३६ 
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धनजामधत सेवामा धनर्कु्तीका लाधग धनधायररत र्ोग्र्ता सयहत छनौट भएका र 
स्थार्ी धनर्कु्ती पश्चात प्रचधलत कानून बमोव्जम तोयकएको शतय, अनशुासन एवं आचरण222 
मा रयह कुनै यकधसमको कारवाहीमा नपरेको223 कमयचारीलाई कानून बमोव्जमको अवधध 
पश्चात अवकाशको अधधकार रहने र कानूनको दार्रामा रयह गरेको सेवाको समवु्चत कदर 
गदै अवकाश पश्चात धनबवृ्त्तभरण लगार्तका आधथयक वा अन्र् सयुवधा प्राप्त गनय सक्ने 
अधधकार समेत रहन्छ । धनजामधत सेवा ऐन, 2049को दफा ६१बमोव्जम भयवश्र्मा 
अर्ोग्र् ठहररने गरर सेवाबाट दरिास्त गररएको अवस्थामाबाहेक अन्र् सबै धनजामधत 
कमयचारीले कानूनले तोकेको शतय र कार्ययवधधका आधारमा अवकाश पश्चातका सयुवधाहरु 
उपभोग गनय पाउँछन ्। 

धनजामधत सेवा वा सरकारी सेवा गरे वापत धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा लोक सेवा 
आर्ोगको परामशय यवना स्थार्ी धनर्कु्त गनय नसयकने संबैधाधनकव्र्वस्था भएकोले लोक 
सेवा आर्ोगको धनर्वु्क्तका लाधग वा धनववृ्त्तभरण पाउने वा नपाउने जनुसकैु अवस्थाका 
धबभागीर् वा अन्र् कारवाहीको धसलधसलामा समेत परामशय अधनवार्य गररएकोले लोक सेवा 
आर्ोगको कमयचारी अवकाशका शतयमा प्रत्र्क्ष/अप्रत्र्क्ष धनर्न्त्रण224 रहेको छ भन्नमा 
कुनै संकोच मान्नु पने देव्िदैन । 

धनजामधत सेवा धभत्रका यवधभन्न यवव्शष्टीकृत १० वटा सेवाहरुका225 यवधभन्न 
शे्रणीका स्थार्ी पदमा धनर्कु्ती पाएका यवशेर्षज्ञ, प्रायवधधक र प्रशासधनक पदका 
कमयचारीलाई कानून बमोव्जम तोयकएको शतय पालना गरररहंदा सम्म सेवामा बहाल रहन 
र अवकाश पश्चातका सयुवधा धनशतय उपभोग गनय पाउने कानूनी हक स्थायपत छ । 

 

३.१. अवकाशका शतयए 

                                                           
222ऐ. दफा ५७ 

223ऐ. दफा ६१ 

224नेपालको संधबधान, धारा २४३(५), धारा २४३(४) र धारा 243(6)(ि) 

225धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३, कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 



   

 255  
 

 समर्को बहाव संगै पसु्तान्तरणको मान्र्ता नवीनतम प्रधबधध, सोच तथा 
उत्साहलाइ राज्र्ले उव्चत उपर्ोग गनय सरकारी सेवामा अयवव्च्छन्न रयह प्राप्त गरेको ज्ञान 
र अनभुव सयहत नर्ाँलाइ अवसर हस्तान्तरण नै मूलरुपमा अवकाशको उद्देश्र् हो । 
माधनसको व्जवनचक्रका अधनवार्य ४ अवस्था(बाल, र्वुा, बर्श्क र प्रौढ) संगै जीम्मेवारी 
हस्तान्तरण जस्तै राज्र्/सरकारको सेवामा पधन नर्ाँलाइ मौका प्रदानगनुय तथा सेवा गरेका 
व्र्व्क्तको उव्चत कदर सयहत सामाव्जक सरुक्षाका अवधारणा सयहतका सयुवधा प्रदान गदै 
राज्र्को लोक कल्र्ाणकारी कतयव्र् अनसुारका सयुवधाका लाधग तर्ार गराउन ुनै अवकाश 
हो । सरकारी वा धनजामधत लगार्त सावयजधनक सेवाको प्रकृधत अनसुार चायहने िास 
अवधध वा उमेरसम्मको सेवाबहाली पश्चात अवकाश र्दने प्रचलन समेत रहेको हनु्छ । 
जस्तैए व्शक्षण तथा स्वास््र् सेवा अन्तगयतका कमयचारीलाई ६० बरे्ष उमेर, सरुक्षा फौजको 
सेवामा सेवा अवधध र उमेर तथा सेवाको माधथल्लो तहबाट पदावधधका आधारमा आदी 
सावयजधनक प्रशासनबाट अवकाशको व्र्वस्था राज्र्का समग्र आधथयक, सामाव्जक, 
राजनैधतक अवस्थामा आधाररत हनु्छ । राज्र्बाट रोजगारीका अवसर र जनशव्क्तको 
उपलब्धता र क्षमता, सामाव्जक सरुक्षा सम्बन्धमा राज्र्को दायर्त्व र भार, श्रम धनती, 
स्वास््र् पररसूचक (जन्मदर, मतृ्र्दुर, शारीररक र मानधसक सक्षमताको सूचकांक) जस्ता 
अमूतय तर बस्तगुत तत्वहरुमा अवकाशको आधार तर् भएका हनु्छन भने प्रशासनमा 
आवद्ध रहने व्र्व्क्तको ईच्छा वा चाहना पधन र्समा आधारभतू रहन्छ नै । भारतमा 
अधनवार्य अवकाशको उमेर ६० बर्षय रहेको छ भने १० बर्षय धनजामधत सेवा गरेपधछ 
धनबवृ्त्तभरण पाउन सक्ने व्र्वस्था गररएको छ र अवकाश पश्चातका सयुवधा सेवा कानूनमा 
नगरर छुटै्ट The pention Rules बाट व्र्वव्स्थत गररए अनसुार बहालवाला कमयचारीको शरुु 
तलब अंको ५०% भन्दा कम नहनेु व्र्वस्था त्र्हाँ समेत रहेको छ226 ।  

 नेपालको शन्दभयमा हाल प्रचधलत सेवाका प्रकृधतको बारेमा केयह चचाय तल 
गररन्छए- 

 

३.२.अधनबार्य अवकाश  

                                                           
226
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सामान्र्तर्ा अवकाशका लाधग पयहलो आधार कमयचारीको उमेरलाई227 माधनन्छ 
भने दोश्रो आधार पदावधध228 र तेश्रो आधार सेवा अवधध(स्वैव्च्छक अवकाश)लाई 
माधनन्छ ।अको शब्दमा र्सैलाइ अधनवार्य अबकाश (उमेर र पदाबधध) तथा शतय ।रयहत 
वा सयहतको अवकाश (स्वेव्च्छक अवकाश) भनेर पधन उल्लेि गनय सयकन्छ । 

धनजामधत सेवा अन्तगयतकै स्वास््र् सेवामा229 ६० बर्षय र धनजामधत सेवाका अन्र् 
सेवाका कमयचारी ५८ बर्षय उमेर परुा नगदाय सम्म सेवामा बहाल रहनेछन ् भने प्रहरी 
सेवाका अधधकृत तहका कमयचारीले भने ५८ बर्षय वा ३० बर्षय सेवा अबधध परुा गरेपधछ  
अधनवार्य अवकाश पाउंछन ्।यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा ५ बर्षय  पदावधध ( प्रहरी सेवाको 
प्रहरी महाधनररक्षकले भने ३ बरे्ष) परुा गरेपधछसेवा बाट अवकाश हनेुछन ्। 

र्सैगरर नागररकलाई पेशा, रोजगार गने र उद्योग व्र्ापार तथा व्र्वसार्को 
स्थापन वा संचालन गने स्वतन्त्रता230को अधधकार रहेकोले व्र्व्क्तले सेवा कानून सम्बद्ध 
संगठनबाट आफूलाई मकु्त गरर बैकव्ल्पक व्र्वस्था गनय सक्ने अधधकारलाई राव्जनामा 
माफय त कार्यरुप र्दन सक्ने भएकोले ५८ बर्षयको उमेर परुा गदाय सम्म कुनै कमयचारीले 
न्रू्नतम २० बर्षय भन्दा बढी अवधध सेवा गरेको अवस्थामा जनुसकैु तररकाले सेवाबाट 
धनबतृ्त वा अवकाश भए पधन सेवा अवधध (बर्षय) का आधारमा धनववृ्त्तभरण पाउने गरर 
अवकाशको लाधग र्ोग्र् रहन्छ ।अथायत र्ो व्र्वस्थामा व्र्व्क्तको स्वेच्छालाई प्रमिु 
आधार माधनन्छ भने अप्रत्र्क्षए रुपमा क्षमता अनकूुल व्र्व्क्तले आफूलाई स्व-मूल्र्ांकन 
सयहत सेवा क्षेत्र वा पेशाको पयहचान गदाय राज्र्को तफय बाट न्रू्नतम सूरक्षाको 
आकर्षयणको रुपमा समेत मान्न सयकन्छ । 

 

३.३. सेवा अवधध थप सयहतको अवकाश वा शतय सयहतको अवकाश 

                                                           
227धनजामधत सेवा ऐन ,२०४९ को दफा ३३ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 

228ऐ. दफा १७ 

229नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ दफा ४५ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 

230नेपालको संयवधान धारा १७(१)(च)ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 
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धनजामधत कमयचारी शारीररक वा मानधसक रोगको कारणबाट धनर्धमत रुपमा 
सेवा गनय असमथय रहेको भन्ने मेधडकलवोडय बाट प्रमाव्णत भएको आधारमा नेपाल 
सरकारले त्र्स्तो कमयचारीलाई बढीमा सात बर्षय सेवा अवधध थप गरर231 अवकाश र्दन 
सक्ने व्र्वस्था रहेको पाईन्छ । र्सरी अवकाश भएको कमयचारीले सेवा अवधधको गणना 
बमोव्जमको सयुवधा (धनववृ्त्तभरण वा उपादान) प्राप्त गनय सक्ने हुँदा थयपएको अवधी 
(बर्षय)ले कमयचारीले पाउने सयुवधा धनधायरण गदयछ। 

माधथ उल्लेि गररएका व्र्वस्थामा उमेरको व्र्वस्थापनको लाधग 
सामान्र्तर्ाधनजामधत कमयचारीको उमेर गणना गदाय धनम्न त्र्लाई आधार बनाइन्छ232ए- 

(क) कमयचारीले सेवा प्रवेश गदाय पेश गरेको शैव्क्षक संस्थाको प्रमाण पत्रमा लेव्िएको 
जन्म र्दन वा बर्षयको आधारमा तर् भएको उमेर । 

(ख) नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा बर्षयको आधारमातर् भएको 
उमेर  । 

(ग) कमयचारीले भरेको व्रै्र्व्क्तक यववरण  ) धसटरोल (मा लेव्िएको जन्म धमधत वा 
बर्षयबाटतर् भएको उमेरका आधारमा । 

उल्लेव्ित धतनवटै यववरणमा कमयचारीकोउमेर वा जन्म धमधत फरक फरक 
उल्लेि भए सो मध्र् जनु उमेरबाट पयहला अवकाश हनेु देव्िन्छ सोही आधारमा  
अवकाश उमेर गणना गररन्छ । 

 

३.४.स्वेच्छीक अवकाश 

धनजामधत वा सावयजधनकेवामा रहेको कमयचारीले रानीजामा स्वीकृत गराइ 
जयहलेसकैु सेवाबाट अलग हनु सक्तछ । तरधनववृ्त्तभरण पाउने अवस्था  ) बीस बर्षय 
सेवा अवधध परुा गरेको (वा उमेर ५० बर्षय परुा भएको कमयचारीले रोजगारदाता 
)नेपाल सरकार (ले प्रकाव्शत गरेको राजपत्रमा प्रकाव्शत सूचनामा उल्लेव्ित शतय वा 
आधारमा अवकाश धलन सक्नेछ। र्स्तो अवस्थामा ५८ बर्षय उमेर धसमा रहने गरर 
अधधकतम ७ बर्षय सेवा अवधध थप हनु सक्छ ।र्सरी अवकाश धलने कमयचारी १५ 

                                                           
231पूवयपाद 12 दफा ३४क. 

232पूवयपाद 12 दफा ३३(३) 
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बर्षय भन्दा बढी समर् एउटै पदमा रयह सेवा गरेको देव्िएमा दफा २०क बमोजम 
एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा समेत गरर थप सयुवधा प्राप्त गने गरर अवकाश र्दन 
सयकने व्र्वस्था रहेको पाइन्छ233 ।र्सैगरर िास अवस्था(यवगतमा मयहला यवकासका 
लाधग िास कार्यक्रम वा नीधत अन्तगयत धनर्कु्त भई सेवामा रहेका कमयचारीले लोक 
सेवा आर्ोगको छनौट पररक्षाबाट स्थार्ी सेवामा प्रवेश  ) धनर्वु्क्त (पाएको वा सायवक 
व्र्वस्था बमोव्जम यवकास तफय को अस्थार्ी पदमा काम गरर रहेको कमयचारीको हकमा 
िास अनपुात  ) % (को सेवा अवधध सेवा अवधध गणना गरर पाउन धनवेदन र्दएमा 
धबगतको सेवा अवधध गणना  ) थप (हनेु गरर यवशेर्ष सयुवधा वा सहधुलर्त प्रदान 
गररएको देव्िन्छ234 । र्स व्र्वस्थालाई हेदाय धनजामधत कानूनको प्रर्ोगर ब्र्ाख्र्ा 
सदैव कमयचारीको हीत एबं सहलुीर्त र सयुवधामा ध्र्ान र्दइन ु पछय भन्नेमाधथ 
पषृ्ठभधूममा उल्लेव्ित ब्र्वस्थालाइ पालना गरेको देव्िन्छ ।  

 

३.५. अवकाश र्दन सयकने आधार 

कमयचारीतन्त्र देशको स्थार्ी सरकारको रुपमा रहने र कमयचारीतन्त्रका सबै 
सरकारी धलित कागजात, व्र्वहार र धनणयर्को अधभलेव्िकरण सयहत व्जम्मेवारी 
धलने प्रधतधनधी व्र्व्क्त कमयचारी नै भएकोले राज्र्को तफय बाट पूणय यविस्त रहने 
आधार तर् गनुय हो भन्ने देव्िन्छ । हाल सम्म प्रत्र्क्षतए र्स्तो गधतयवधीमा सामेल 
भएको पयुष्ट भइ वा र्स्ता आरोपमा कमयचारी अवकाश भएको अधभलेि नपाईएपधन 
यवदेशी कुटनैधतक सेवा वा सरकारको स्वीकृधतमा सरकारका तफय बाट यवदेशी संस्था 
वा धनकार्मा काम गनय गएका कमयचारीको हकमा यवशेर्ष रुपमा तोयकन ुपने अवस्था 
रहन्छ । र्सै दृयष्टकोणबाट कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्र्वस्था देहार् 
बमोव्जम गररएको पाईन्छ235ए- 

                                                           
233पूवयपाद १२, दफा ३५(२) 

234धनजामधत सेवा ऐन, २०४९, दफा ३७क. 

235ऐ दफा ३४ 



   

 259  
 

१. आफ्नो व्जम्माको वा आफुले प्राप्त गरेको सरकारी कागजात, धलित वा जानकारी 
कुनै अनाधधकृत व्र्व्क्त वा धनकार्लाई र्दएमा वा र्दने प्रर्ास गरेको प्रमाव्णत 
भएमा वा  

२. रायिर् यहत यवपररत कुनै यवदेशी राि, संस्था वा नागररक सँग अवाछछीत सम्पकय  
गरर आफ्नो ओहदाको मर्ायदा यवपररत गैर व्जम्मेवारी पूवयक व्र्वहार गरेको कुरा 
प्रमाव्णत भएमा सरकारले अवकाश र्दन सक्ने छ । 

 

३.६. सेवाबाट हटाउने आधार 

कुनै कमयचारीमा देहार्का र्ोग्र्तामा मौजदुरहन नसकेमा वा धनजको 
कामको सम्पादनमा सन्तषु्ट रहने आधार कार्म रहन नसकेमा वा काम एंव 
अनशुासनमा लापरवाही गरे सेवाबाट हटाउन सयकने प्रावधान रहेको देव्िन्छ ।236  
(क) अर्ोग्र्ताको कारण व्जम्मेवारी पूवयक काम सम्पादन गनय नसकेमा 
(ि) बारम्बार आचरण उल्लंिन गरेमा 
(ग) कार्ायलर् समर्मा मादक पदाथय सेवन गरेमा 
(ि) अनशुासनहीन काम बारम्बार गरेमा 
(ङ) राजनीधतमा भाग धलएमा 
(च) पर्दर् व्जम्मेवारीमा वेवास्ता गरेमा 
(छ) यवदा स्वीकृत नगराई ९० र्दन सम्म अनपुव्स्थत रहेमा । 

उल्लेव्ित आधारमा अवकाश पाएको कमयचारीले धनजले गरेको सेवा 
अवधधको आधारमा उपादान वा धनववृ्त्तभरण पाउन सक्ने237 अवस्था हनु्छ ।  

र्स्तो व्र्वस्था गनुयको पछाडी धेरै सैद्धाव्न्तक र नीधतगत आधारहरु स्पष्ट 
नदेव्िएपधन कमयचारीलाई सेवा प्रधत अनशुासीत रुपमा कार्य सम्पादनमा जागरुक 
गराउन ुवा कारवाहीको कारण सेवाको सधुनव्श्चतताको बाधकको कारक आफै बन्न 
नसकुन/नपाउन भन्ने नीधतगत आधार सम्म रहेकोदेव्िन्छ । 

 

                                                           
236ऐ दफा ६१(१) 

237 धनजामधत सेवा ऐन,२०४९,दफा ३४ र दफा ७१(१)   
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३.७. सेवाबाट बिायस्तीका आधार 

धनजामधत सेवामा बहाल रहेको व्र्व्क्तलाई देहार्का अवस्थामा सेवाबाट बिायस्त 
गनय सयकने238 व्र्वस्था छ । 

(क) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा 
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा 
(ग) स्थार्ी आवाधसर् अनमुधत धलएमा वा सोका लाधग आवेदन र्दएमा  
(घ) धनजामधत सेवामा धनर्वु्क्त वा वहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता ,उमेर वा र्ोग्र्ता 

ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा । 
उपरोक्त शतय र आधारमा सेवाबाट बरिास्त भएको कमयचारीले आफुले जम्मा 

गरेको दफा ३१ बमोव्जमको कमयचारी संचर् कोर्षको रकम र दफा ४० बमोव्जमको 
धबमा बापतको रकम  बाहेक अन्र् कुनै सयुवधा प्राप्त गने छैन239। र्सैगरर धनजामधत 
कमयचारीको सगोलको पधत वा पत्नीले यवदेशको वा यवदेशमा स्थार्ी आवासीर् अनमुधत 
प्राप्त गरेमा समेत कुनै यकधसमको सयुवधा नपाउनेगरर सेवाबाट बिायस्त हनु सक्छ240 । 

 

अवकाश पश्चात धनजामधत कमयचारीले पाउने सयुवधा 
 

धनववृ्त्तभरण पाउने गरर लोक सेवा आर्ोगको परामशय वा व्शफाररसमा धनर्वु्क्त 
पाएको कमयचारीले माधथ उल्लेि गररए बमोव्जम अवबाश हुंदा सेवा अवधध  ) २० बर्षय (
परुा गरेको रहेछ भने धनववृ्त्तभरण पाउन सक्तछ । 

र्सैगरर कमयचारीले गरेको सेवाको अवधध कै आधारमा अवस्थानसुार कमयचारी 
वा उसको पररवार समेतले देहार् बमोव्जमका सयुवधा पाउन सक्ने अवस्था रहन्छए 

(क) धनववृ्त्तभरण(कमयचारीले)241 
(ख) उपादान (कमयचारी/पररवारले)242 

                                                           
238ऐ दफा ६१(२) 

239ऐ दफा ७१ि.(१) 

240ऐ दफा ७१ि. (२) 

241पूवयपाद, ५ 
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(ग) पाररवाररक धनववृ्त्तभरण र उपादान243 
(घ) यवशेर्ष आधथयक सयुवधा (कमयचारी वा पररवारले)244 

(ङ) धबमा बापतको सयुवधा (कमयचारी वा पररवारले)245 

(च) अशक्त बवृ्त्त वा अशक्त धनववृ्त्तभरण (कमयचारीले/ िास अवस्थामा पररवारले)246 
(छ) असाधारण पाररवाररक बवृ्त्त तथा उपादान (पररवारले)247 
(ज) शैव्क्षक तथा सन्तधत बवृ्त्त (पररवारले)248 

 

४.1. धनववृ्त्तभरण(Pension) 

  सामाव्जक सूरक्षाको प्रमिु अवधारणामा आधाररत र्स पद्धधतमा तोयकएको 
न्रू्नतम अवधध वा सो भन्दा बढी सेवा गरेवापत अवकाश पश्चात सेवाको सरुक्षा वा 
सेवामा रहँदा सेवा प्रधतलगाव र धनव्श्चन्ततापूवयक सेवा गनय प्ररेरत गने उद्देश्र्ले र्दईने 
आधथयक सयुवधालाई धनबवृ्त्तभरण वा Pension भधनन्छ । अको अथयमा धनबवृ्त्तभरण 
भनेको कमयचारीले रोजगारदाता (नेपाल सरकार) को काम गरे वापत सरकारको 
तफय बाट काम गरे सेवा परु ् र्ाएवापतको कदर स्वरुपको आधथयक सयुवधा मान्न 
सयकन्छ । 

   र्सैगरर सेवा गरेवापतको र्स्तो धनबवृ्त्तभरण माधसक रुपमा वाकयह कयह 
(बायर्षयक रुपमा) भकु्तानी गने प्रचलन देव्िन्छ । धनववृ्त्तभरणको भकु्तानी कमयचारी 
व्जयवत रहँदासम्म धनधायररत दर र आधारमा गररने गणना बमोव्जम हनेु रकम र 

                                                                                                                                                                                     
242पूवयपाद, ६ 

243धनजामधत सेवा ऐन,२०४९,दफा ३९क एवं ३९ग 

244ऐ, दफा ३९ि 

245ऐ, दफा ४०क. 

246धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०, धनर्म ९६ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमत काठमाडौं 

247ऐ, धनर्म ९८ 

248ऐ, धनर्म ९९ 
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धनजको मतृ्र् ुपश्चात िास अवधध (सात बर्षय सम्म आधा त्र्सपधछ ३/४ का दरले) 
सम्म पररवारका सदस्र् मध्रे् हकवालाले प्राथधमकताका आधारमा प्राप्त गदयछ । 

नेपालमा धनववृ्त्तभरण भकु्तानी गदाय देहार्का शूत्र  ) फमुयला (प्रर्ोग गररन्छ ए-  

 

धनबवृ्त्तभरण    

 

उपरोक्त शतु्रका आधारमा प्रदान गररने धनबवृ्त्तभरण रकम वहालवाला 
पदको शरुु तलब अंक  ) स्केल (को आधा भन्दा ियट र समानपदको तलबको शरुु 
स्केल भन्दा बढी हनु नसक्ने गरर धनधायरण गरेको पाईन्छ । 

धनबवृ्त्तभरण प्राप्त गरर रहेको व्र्व्क्त धनजामधत पदमा नै पनु एधनर्कु्त 
भएमाहाल बहाल पदमा तोयकएको सयुवधा मात्र प्रदान गरर धनववृ्त्तभरण वापतको 
रकम भकु्तानी नगररने व्र्वस्था धनजामधत सेवामा गररएको तर हाल धनर्कु्त पदबाट 
अवकाश पाउदा सेवा गरेको पधछको सेवा अवधध र अव्िको सेवा अवधध समेत 
गणना गरर  ) जोड गरर (धनबतृ्तीभरण पाउन सक्ने गरर राज्र् कोर्षको हकमा दोहोरो 
भकु्तानीमा रोक र कमयचारीको हकमा थप सहधुलर्त वा सयुवधा प्रदान गरेको व्स्थधत 
देव्िन्छ । 

कमयचारीको तलब बयृद्ध हुँदा बयृद्ध भएको शरुु अंकको २।३  ) दईु धतहाई (
का दरले धनबवृ्त्तभरणको रकम समेत बयृद्ध हनेु व्र्वस्था रहेकोले मरुायवधनमर् वा 
बजार यवधनमर्लाई समेत आधार बनाई कमयचारी वा धनजको पररवारको यहतलाई 
न्र्ार्ोव्चत ध्र्ान परुर््ाइएको अवस्था  देव्िन्छ  । 

 

 

 

४.2. उपादान 

५ बर्षय वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर धनबवृ्त्तभरण पाउने अवधध  ) २० 
बर्षय (नपगुेको धनजामधत कमयचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृती वा 
सेवाबाट हटाइएमा पाउने रकमलाई उपादान भधनन्छ । उपादान एकमसु्ट रुपमा 
भकु्तानी गररन्छ । उपादान भकु्तानी दर देहार् बमोव्जम हनेु व्र्वस्था रहेको 
देव्िन्छ ए-  
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सेवा अवधध      रकम 

क) ५ देव्ि १० बर्षय               
 सेवा अवधध X आधा मयहनाको तलब 

ख) १० देव्ि १५ बर्षय              
 सेवा अवधध X १ मयहनाको तलब 

(क) १५ देव्ि २० बर्षय बर्षय          
 सेवा अवधध X ११/२ मयहनाको तलब  

 

धनबवृ्त्तभरण पाउने अवधध भन्दा कम अवधध सेवा गरेको अवस्थामा पधन 
कमयचारीको काम प्रधतको लगाव र न्र्ार्को समान धारणामा उपादानको व्र्वस्था 
गररएको हो भन्न सयकन्छ भने जधत अवधध सम्म सेवामा रहेपधन राज्र्/सरकारबाट 
सयुवधा कानून बमोव्जमकै सयुवधा प्राप्त गनय पधन अनशुासनात्मक पररधधमा रयह 
धनष्ठाभावले कार्य सम्पादन गनयको लाधग प्ररेरत गने उद्देश्र्ले र्स्तो सयुवधा प्रदान 
गररएको देव्िन्छ । सामान्र्तर्ा कमयचारीको सेवा प्रवेशको उमेर ३५ बर्षय(केयह 
िास शतय र अवस्थामा ४० वर्षय  रहेकोले उमेरको अवधध बाँकी रहदै धनजामधत 
सेवाबाट अलग भएमा अन्र्त्र काम गनय सक्ने उमेर र अवस्थाकै कारण उपादानको 
रकम एकपटक/एकमषु्ट सयुवधाको रुपमा उपलब्ध गराईएको हो भन्न सयकन्छ ।  

 

४.3. पाररवाररक धनबवृ्त्तभरण वा उपादान 

धनजामधत कमयचारी सेवामा रहदै वा धनबवृ्त्तभरण पाउन थालेको ७ बर्षय 
नपगु्दै कमयचारीको मतृ्र् ु भएमा धनजको पररवार वा नाबालक भाई वा अयववायहत 
र्ददी बयहनीलाई र्सरी पाउने उपादान वा धनबवृ्त्तभरण अधधकतम ७ बर्षय सम्म 
(आधा रकम) प्रदान गररन्छ भने नाबालकले पाउने अवस्था भएमा धनज साबालक 
नभएसम्म धनबवृ्त्तभरण रकम प्राप्त गदयछ । ७ बर्षय अवधध भकु्तान पश्चात सोही 
धनबवृ्त्तभरणको आधा रकम भने जीवन भर प्राप्त गदयछ । अथायत पाररवाररक 
धनबवृ्त्तभरण पाउन थालेको ७ बर्षय व्र्व्त्तत भएपश्चातबाट धनबवृ्त्तभरणको रकम१।४ 
का दरले गणना हनेुछ । 
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पाररवाररक धनबवृ्त्तभरणको रकम पाईरहेको व्र्व्क्तको  मतृ्र् ु भएपश्चात 
त्र्स्तो कमयचारीको नाबालक सन्तानले बाधलग नहुँदा सम्म त्र्स्तो धनबवृ्त्तभरण  
स्वरुपको रकम उपलब्ध हनेु छ भने त्र्स्ता कमयचारीको पधत वा पत्नीले अको 
यववाह गरेमा त्र्स्तो सयुवधाको अन्त हनेुछ । 

पाररवाररक धनबवृ्त्तभरणको बयृद्ध अनपुात पधन धनबवृ्त्तभरण बयृद्धको धसद्धान्त 
बमोव्जम नै रहेको पाईन्छ । बेपत्ता भएको कमयचारीको हक भने उपरोक्त शतयमा 
अथायत सेवामा रहदै वा धनबवृ्त्तभरण पाउन थालेको ७ बर्षय पधछ बेपत्ता भएमा सो ७ 
बर्षय पगु्न बाँकी अवधध सम्म वा ७ बर्षय अवधध व्र्धतत भए पश्चात पाररवाररक सन्तधत 
ववृ्त्तको रुपमा उपरोक्तानसुारको रकम सयुवधाको रुपमा उपलब्ध हनु्छ । वेपत्ता 
कमयचारी सेवामा यफताय भएमा धनजैले रकम पाउने व्र्वस्था रहेको छ ।  

तर नेपाल सरकारले तोकेको (िटाएको) स्थानमा सेवा गरर रहदा कुनै 
िास द्वन्दको कारण मतृ्र् ु भएका कमयचारीको पररवारलाई भने धनबवृ्त्तभरण पाउने 
अवधध नपगुेको भए पधन सेवा अवधध थप गरर आजीवन धनबवृ्त्तभरण र्दने व्र्वस्थाले 
कमयचारीलाई िटाएको स्थामा गई सेवा गनय थप उत्प्ररेणा प्रदान गरेको पाईन्छ ।  

 

४.4. धबमा सयुवधा 
कमयचारीलाई सेवा प्रधत उत्प्ररेणा बयृद्ध गनय तथा कुनै कारणवश असामर्ीक 

दिुयटनाको क्षधतपूधतय वा सेवाकालको सेवा सम्मान स्वरुप तथा सेवा अवधध पश्चातको 
आधथयक सन्तलुन समेतलाई मध्र्नजर गदै धनजामधत कमयचारीलाइ धनव्श्चत रकम 
सयहतको सावधधक धबमाको व्र्वस्था गररएको छ । कमयचारीको तलबबाट धनव्श्चत 
रकम कट्टा गरर सोही रकम बराबरको रकम सरकारको तफय बाट थप गरर 
धबमाशलु्क वापत सावधधक धबमाकोर्षमा जम्मा गररने र र्सरी जम्मा भएको सावधधक 
धबमाको रकम कमयचारीले अवकाश पश्चात वा सेवा धनबतृ्त हुँदा धबमाङ्क रकम र 
बोनस समेत भकु्तानी पाउने व्र्वस्था छ । 

सेवा अवधधमा रकम कट्टा शरुु गरेको २० बर्षय अगावै कमयचारीको मतृ्र् ु
भएमा सो धबमाको धनव्श्चत रकम पररवारलाई भकु्तानी पाउंछ । सेवाबाट अधनवार्य 
अवकाश हुँदा कमयचारी वा पररवारलाई धबमा रकम भकु्तानीको दर र प्रकृर्ा पधन 
स्पष्ट उल्लेि छए- 
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र्सैगरर धनजामधत सेवा धनर्मावधल बमोव्जम सरकारी कामको धसलधसलामा 
दिुयटनामा परर अंगभंग भएको वा चोट पटक लागेको कारण शारीररक वा मानधसक 
रुपमा सरकारी सेवा गनय असक्त भएमा त्र्स्तो कमयचारीलाई व्जयवकोपाजयनका लाधग 
बाचनु्जेल सम्म अशक्त बवृ्त्त उपलब्ध गराउने व्र्वस्थाले सेवामा थप सरुक्षा 
सयहतको आधथयक सयुवधा प्रदान गरेको देव्िन्छ । 

असक्त धनबवृ्त्तभरणको रकम धनबवृ्त्तभरणको शरुु अंक बराबर हनेु गरर 
धनबवृ्त्तभरण कार्म गने शूत्र (फमुयला) नै प्रर्ोग गररन्छ । र्सैगरर अंगभंग वा 
चोटपटक लागेमा चोट पटकको उपचार िचयको अधतररक्त आधथयक सहार्ता 
(10,000 सम्म, धनर्म ९६(३)(४) एंव िास अंग (आिँा, हात वा िटु्टा) 
प्रत्र्ारोपण िचय र असाधारण पाररवाररक बवृ्त्त वापत सरकारी कामको धसलधसलामा 
कमयचारीको दिुयटनामा परर तत्काल वा त्र्स्तो चोट धनको नहुँदै मतृ्र् ुभएमा धनजको 
पधत/पत्नीले आव्जवन पाररवाररक बवृ्त्तको रुपमा धनबवृ्त्तभरणका शरुु अंकको ५०% 
थप उपादानको रुपमा पाउने व्र्वस्था देव्िन्छ । त्र्स्तो रकम पाउने हकवालाको 
रुपमा कमयचारीको यवधवा पत्नी, यवधरुपधत, सन्तती वा धमयपतु्र-धमयपधुत्र, बाब,ु आमा 
आदी रहनेछन ्र उनीहरुले त्र्स्तो रकम २।३का दरले मात्र प्राप्त गनय सक्नेछन ्। 
र्सको अलावा शैव्क्षक तथा सन्तधत बवृ्त्तका रुपमा बढीमा २ सन्तधतलाई साबालक 
(१८ बर्षय) परुा नहुँदा सम्म बायर्षयक रुपमा तोयकएको रकम भकु्तानी पाउने व्र्वस्था 
रहेको छ भने मतृक कमयचारीको सन्तधत बतृ्तीका लाधग समेत रकम उपलब्ध हनेु 
व्र्वस्था छ ।  

 

अवकाश र सयुवधा गणना सम्बन्धमा न्र्ायर्क अवधारणा 
  

सावयजधनक सेवा सम्बव्न्ध कानून अधधकार सजृना गने (सारवान)हो वा 
व्र्वस्थापयकर् (धनर्मनकारी) कानूनको हो ? अथवा सेवा कानून, श्रम कानून भन्दा के 
कुन अथयमा फरक छ ?के सेवा कानून राज्र्को धनधतका आधारमा सेवा प्रशासन आवद्ध 
कमयचारीको मौधलक र कानूनी हक सजृना गदैसयुवधा प्रदान गरर श्रमको सम्मानका 
िाधतर प्रर्ोगमा सामान व्र्वहारको कानून हो ? भन्ने जस्ता बौयद्धक छलफलको र 
नीधतगत व्र्वस्थापनको यवर्षर् रहेपधन सेवा कानूनमा भएका व्र्वस्थाको प्रर्ोग र 
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पालनाका सम्बन्धमा यववादहरु अदालत समक्ष पगुेर समाधान भएको देव्िन्छन ्
।नेपालको सन्दभयमा कमयचारीको कधतपर् यववादमा प्रशासयकर् अदालत माफय त 
समाधानको प्रर्ाश गरेपधन र्सको सैद्धाव्न्तक र व्र्ाख्र्ात्मक अवस्थाका लाधग सवोच्च 
अदालतले असाधारण अधधकार क्षेत्रको प्रर्ोग गदै गरेको व्र्ाख्र्ामा सेवा प्रशासन 
सैद्धाव्न्तक अवधारणाको कुनै न कुनै रुपमा संबोधन गररएको पधन पाईन्छ । त्र्स्तै सेवा 
कानूनको कुनै एक यवर्षर्मा भएको व्र्ाख्र्ाले सबद्ध थप यवर्षर्मा समेत असर पने गरेको 
देव्िदा कुनै एउटा यवर्षर्माभएको व्र्ाख्र्ाले प्रभायवत पाने सबै सान्दधभयक यवर्षर्मा समेत 
उव्चत व्र्ाख्र्ा भएको पाईन्छ ।  

सेवाबाट अवकाश पश्चात धनबतृ्तीभरण लगार्त अवकाश पश्चातका आधथयक एंव 
अन्र् सयुवधामा स्वभायवक प्रभाव पाने भएकोले त्र्स्ता यववादलाई अलग अलग नगरर 
अवकाश सम्बद्ध धबर्षर्मा व्र्क्त केही न्र्ायर्क अवधारणा प्रस्ततु गररएको छ ए- 

(क) र्ादव प्रसाद थपधलर्ा यव .प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षदको कार्ायलर् समेत249को 
धनबेदनमा  × धनजामधत सेवाको समग्र संगठनात्मक स्वरुप, पद सोपानको संरचना ,
कमयचारीको धनर्वु्क्त ,बढुवा र बिायस्तीका मापदण्डको धनधायरण, सेवाका शतय र सयुवधा 
प्रदान गनेकुराहरु सेवा प्रशासनको क्षेत्रमा यवकधसत मान्र्ता ,धसद्धान्त र प्रचलन एंव 
राज्र्को आवश्र्कता अनरुुप राज्र्ले अव्ख्तर्ार गने धनधतमा धनव्श्चत हनेु भएकोले 
न्र्ायर्क व्र्वस्थापनको यवर्षर् हनु नसक्ने"भन्दैसेवा कानून सम्पूणय रुपमा राज्र्को 
नीधतमा आधाररत हनेु तकय  स्थायपत भएको छभनेपणु्र् प्रसाद बराल समेत यव .लोक सेवा 
आर्ोग समेत250 भएको मदु्दामा ×धबधायर्की कानून वा अव्ख्तर्ारी प्रर्ोग गरर बनाइएको 
कानूनले नोकरीमा प्रवेश गदाय बहाल रहेको सेवा सम्बव्न्ध कानूनले प्रदान गरेको सयुवधा 
र सेवाका शतयमा संकुचन गने वा हनेु गरर कुनै कानून पधछ बनाएर लाग ुगनय हक 
अधधकार सम्बव्न्ध कुनै पधन मान्र् कानूनी धसद्धान्तले राज्र्लाई अनमुधत प्रदान नगने ,
सेवामा प्रवेश गदाय वहाल रहेको कानूनले प्रदान गरेको सेवाका शतयहरुलाई संकुचन हनेु 
गरर पधछ कानून बनाउन वा बनेको कानून बमोव्जम सयुवधा कटौधत गनय नसक्ने", तथा 

                                                           
249नेपाल कानून पधत्रका 207२ अंक 06 धन. न.9411ए सवोच्च अदालत, नेपाल 

250 ने.का.प .२०७६ अंक ०२ धन नं १०२०७ 
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जनक प्रशाद कामत धब .मन्त्रीपररर्षद कार्ायलर्251 भएको धबवादमा ×सम्बव्न्धत 
कमयचारीको स्वीकृधत यवना सेवा सयुवधामा प्रधतकुल असर पने गरर पररवतयन गनय नपाईने 
व्र्वस्था कानूनमा नै भएको र कानून व्र्ाख्र्ा सम्बव्न्ध ऐन २०१० को दफा ४(ग) मा 
िारेज  वा संसोधन भएको ऐन बमोव्जम पाएको ,हाधसल गरेको वा भोगेको कुनै हक 
सयुवधा र कतयव्र्मा असर पने छैन भन्न े व्र्वस्था समेतका आधारमासेवा सयुवधामा 
प्रधतकुल असर पने गरर पररवतयन गनय, वा धनज कार्यरत रहदाको अवस्थामा धनजले 
पाईरहेको सयुवधाको वैकव्ल्पक व्र्वस्था यवना गररएको कानूनी व्र्वस्थाको संसोधनले 
कमयचारीले पाएको सयुवधा कटौधत हनेुगरर भएको व्र्वस्था कमयचारीको यहत प्रधतकुल हनेु 
"भन्दै महानन्द दाहाल यव .नेपाल सरकार252 भएको यववादमा समेत िाई पाई भोधग 
सकेको सयुवधामा असर पने गररसरकारबाट भएको धनणयर् कानून व्र्ाख्र्ा सम्बव्न्ध ऐन ,
2010 को दफा ४ को िण्ड(ग)253 मा उल्लेव्ित व्र्वस्थाको आधारमा नै भतूलक्षी 

धनणयर् पश्चातदव्शय कानूनको धसद्धान्त Doctrine of Retrospective effect 
र प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको यवपररत समेत हनेु "गरर भएका फैसलाको यवश्लरे्षणबाट 
सेवा प्रशासन सम्बद्ध कानून राज्र्को नीधत अन्तगयतकै यवर्षर् भएपधन त्र्स्तो धनती 
संवोधन गनय गररने कानूनको समर्ानकुुलसंसोधनले संसोधन हनु ुभन्दा पयहलाको नीधत 
अन्तगयत प्रदान गररएका सयुवधा वा व्र्वस्थालाई कटौधत गनय नसक्ने गरर सेवा कानून 
कमयचारीको कानूनी अधधकारको संरक्षण गने कानून रहेको तफय  स्पष्ट ईधगत गरेको 
देव्िन्छ । 

(ि) ऐनको व्र्वस्थामा स्पष्ट उल्लेि नगररएको अवस्थामा पधन कमयचारीको सयुवधामा 
प्रधतकुल असर पने गरर कठोर व्र्ाख्र्ा नगरर उदार व्र्ाख्र्ा गररनपुछय  भन्न े
मान्र्ता यवकधसत गरेको सवोच्च अदालतले  " अधभलेि दरुुस्त र अद्यावधधक राख्न े
कानूनी कतयव्र् भएको धनजामधत यकताबिानाले आफ्नो कतयव्र् परुा नगरर 
हचवुाका भरमा जन्म धमधत कार्म गरर राि सेवा गरेको ५ बर्षयको पाररश्रधमक 

                                                           
251ने का प २०७४ अंक ९ धन नं ९८७७ 

252ने.का.प. २०६३ अंक ६ धन.नं.7718 

253 नेपाल ऐन संग्रह िण्ड १ए कानून यकताब व्र्वस्था सधमधत, काठमाडौं 
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कयट्ट गनुय संयवधान र श्रम सम्बव्न्ध मौधलक हकको यवपररत देव्िएकोले 
असंबैधाधनक"भधन जगर्दश साह कान ु यव .धनजामधत यकताबिाना समेत254को 
धबवादमा स्पष्ट गररएको छ । र्स फैसलामा व्र्क्त सवोच्च अदालतको 
धारणालाई केलाउदा सेवा कानून यवशदु्ध रुपमा कमयचारीको अधधकार सयहत 
यहतकारी दस्तावेज हो, र्स्ले कमयचारीको हकमा सकारात्मक व्र्ाख्र्ा गदाय 
कमयचारीको यहत अधधकारको सजृना हनेु गरर गनुय पछय,राज्र्को नीधत अनकुुल वा 
प्रधतकुलको छभधन हेररन ु हनु्न। र्स फैसलामासेवा कानूनले श्रम अधधकारको 
यवर्षर्लाई पधन संवोधन (Carry) गने भएकोले श्रम गरेवापत प्राप्त गरर सकेको वा 
कानूनको प्रर्ोग र पालना गदाय प्राप्त गरर सकेको सयुवधा धबवाधधतधनणयर्को 
न्र्ायर्क पररक्षण हुँदा धनणयर्मा त्रटुी देव्िए पधनधनणयर् पूवय सयुवधा भोग गररसकेको 
यवर्षर्लाई बदर नगने व्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ । 

(ग) कानूनमा भएको व्र्वस्था बमोव्जमको प्रकृर्ा अवलम्बन गरर अव्ख्तर्ार प्राप्त 
अधधकारीबाट धनर्वु्क्त गररएको धनणयर्ले कानूनी अधधकार र दायर्त्व सजृना गने ,
कानून बमोव्जम धनर्वु्क्त पाउनेले तोयकएको अवधध सम्म प्रचधलत कानून बमोव्जम 
काम गनय पाउने र सो वापत तलब भत्ता लगार्तका सयुवधा समेत पाउने बैध 
अपेक्षा (Legitimate expectation)राख्न ुस्वभायवक नै हनेु हुंदा कानूनी प्रकृर्ा यवना 
धनर्वु्क्तकतायको ईच्छाअनकुुलताको धसद्धान्त (Doctrine of pleasure)आकयर्षयत हनु 
सक्दैन रधनर्वु्क्तकतायको ईच्छामा धनभयर त्र्स्तोतोयकएको अवधध परुा नगदै हटाउने 
यवर्षर् र ईच्छासमेत कानून र न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्त अनकूुल हनुपुछय ।पद 
अनरुुपको र्ोगदान र्दन नसकेमा र्दईने अवकाश र अधधकारको समाप्ती समेत 
कानूनद्वारा नै हनुपुदयछ भधनसरेुन्र ब .धबष्ट यव .नेपाल सरकार शहरी यवकास 
मंत्रालर्255को मदु्धामा भएको ब्र्ाख्र्ा जस्तैसन्त ब .गरुुङ यव .नेपाल सरकार ,

                                                           
254सवोच्च अदालत बलेुयटन बर्षय १८ अंक ८ साउन २०६६ पूणायङ्क ४१० प-ृ72, सवोच्च अदालत नेपाल 

255नेपाल कानून पधत्रका २०७४ अंक ७, धन नं ९८३८ 
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प्रधानमन्त्री तथा म.प.कार्ायलर्256 समेत,बरी कुमार बस्नेत धब .नेपाल सरकार257 र 

यटका पोिरेल यव .नेपाल सरकार258समेतका मदु्दामा सेवा काननुको प्रर्ोगमा 
स्वेच्छाचाररता र बैधअपेक्षाको धसद्धान्तर र्सको पालना सम्बन्धी धबर्षर्मा ब्र्ाख्र्ा 
गदै ईच्छानकुुलताको धसद्धान्त(तजयवजी अधधकारको प्रर्ोग)समेत न्र्ार् संगत हनु ु
पने ,धनणयर्मा आधार र कारण िलुाइन ु पने,सेवा कानूनमा अवधध तोयक वा 
नतोयक गररएको धनर्कु्ती पधन रोजगारदाताको ईच्छानकुुलको हनु नसक्ने, 
कानूनले अवधध नतोके पधन धनर्वु्क्तको आदेश वा पत्रमा अवधध उल्लेि गरकोमा 
सो अवधध सम्म सेवामा रहन पाउने स्पष्ट अधधकार सजृना हनेु ,राज्र्का धनदेशक 
धसद्धान्त एंव नीधतहरुलाई कार्ायन्वर्  गने कानून बमोव्जमका प्रधतष्ठान वा 
धनकार्मा हनेु धनर्कु्ती,अधधकार तोयकधनधत धनमायताको रुपमा वा कार्ायन्वर्नकताय 
को रुपमा कतयव्र् तोयकएका पदलाईईन्छानकुुलताको धसद्धान्त (राजनीधतक 
धनर्कु्ती) अनकुुलका पद भन्न नधमल्ने,कानूनमा पदावधध नतोयकएको वा 
धनर्वु्क्तकतायको ईच्छा अनसुारको समर्सम्म बहाल रहन सक्ने गरर भएका 
धनर्वु्क्त वा मनोनर्न बदर गनेधनणयर्मा पधन आधार र कारण िलुाइन ु
पने,हटाइएको धनणयर् बदर भएपधछ लाग ुहनेु सेवाशतय सम्बन्धी कानून बमोव्जमको 
पाररश्रधमक लगार्तका सयुवधाहरु प्राप्त हनेु,  धनणयर् िचे्छाचारी देव्िए प्राव्म्भक 
सनुवुाइ कै अबस्थामा अन्तररम आदेश माफय त कार्ायन्वर्नमा रोक लगाउन सक्ने 
शरेुश कुमार र्ादव धब.नेपाल सरकार259तथा यवभाधगर् कारवाही र सेवाबाट 
अवकाश र्दने यवर्षर् प्रशासधनक नभै अधयन्र्ायर्क काम कारवाही हनेु सधुनल झा 
यव .नेपाल सरकार260 भनी स्पष्टब्र्ाख्र्ा गररएको पाईन्छ ।  

                                                           
256ऐ. ने.का.प २०६४ अंक ४ धन.नं.८३९ 

257ऐ. ने.का.प २०५१ अंक १० धन.नं.४९८५ 

258ऐ.  न.ेका.प. २०५३ अंक १२ धन.नं.६२९५ 

259पूवयपाद 39 बर्षय २० अंक २४ पूणाांक४७४ प.ृ२५ 

260ने.का.प.२०५२ अंक ६ धन.नं. ६०३०  
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ि) कमयचारीको उमेरका आधारमा अवकाश र्दने व्र्वस्था (super annotation)र 
पदावधधको आधारमा अवकाश र्दने व्र्वस्था वा सेवा अवधधका आधारमा अवकाश 
र्दने व्र्वस्था (Tenure Post)बारेका व्र्वस्था रोजगारदाता राज्र्को वा अन्र् 
रोजगारदाताको धनधतगत धनणयर्का आधारमा कानून बनाउदा वा संसोधन गदाय र 
राज्र्ले वा रोजगार प्रदार्क (Employer)को हनेु, नीधतगत यवर्षर्को कुरामा भने समान 
बगय वा Similaraty Situated सबै कमयचारीहरुलाई भेदभाव नगरर सामान रुपले लागू 
हनेु कानून बन्न सक्ने र सोको न्र्ायर्क पनुरावलोकन समेत हनु नसक्ने एवंम 
नीधतगतधनणयर्को आधारमा गररने कानूनी व्र्वस्थाका कुरा भएकोले कमयचारीको 
अधधकारका कुरा नहनेु ब्र्ाख्र्ाबासदेुव थपधलर्ा यव .नेपाल सरकार261 भएको मदु्धामा 
न्र्ार्ालर्ले गरे पधन आफ्नोअधधकारको प्रर्ोग र सो को उव्चत समर्का सम्बन्धमा 
परेको यववादमा स्पष्ट गदै सवोच्च अदालतले ×२० बर्षय सेवा अवधध परुा नभई 
धनववृ्त्तभरण नपाउने र गर्ल कयट्ट भएको अवधधलाई सेवा अवधधमा गणना नगररने 
कानूनमा स्पष्ट व्र्वस्था भएकोले यकताबिानामा अधभलेि जधनएको गर्ल कयट्टको 
रेकडयलाई समर्मा नै अन्र्था प्रमाव्णत हनेु गरर उपचार निोव्जएको अवस्थामा 
अधभलेि बमोव्जमको कार्ायन्वर्नलाइ बैद्य माधनने " भनी ध्रबु प्र .ररजाल यव .सामान्र् 
प्रशासन मन्त्रालर्समेत262 मा व्शद्धान्त कार्म भएको पाइन्छ ।र्सरी अधधकारको 
प्रचलनको यवर्षर् ईच्छा अनसुारको समर्मा उठाईने नभई अधधकार बारे र्था 
समर्मा नै सचेत रहनपुने न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्त रहेको तफय  प्रस्ततु फैसलाले संकेत 
गरेको छ । र्सबाट न्र्ार्को चाहना गनेले अन्र्ार्का यवरुद्ध र्था समर्मा सचेत 
रयह अग्रसर रहनपुछय भन्न े न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्त सेवा कानूनको प्रर्ोगमा समेत 
आकयर्षयत हनु्छ भन्ने धारणा रहेको पाईन्छ ।  

 

 

सन्दभय सामग्री 
 

                                                           
261नेपाल कानून पधत्रका २०५५ अंक ५ धन.नं ७९६० 

262पूवयपाद ३९ बर्षय १५ अंक ९ ,२०६३ भार पणुायङ्क ३४० 
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१. नेपालको संयवधान एकानून न्र्ार् तथा संसर्दर् व्र्वस्था मन्त्रालर् ,कानून यकताब 
व्र्वस्था सधमधत ,२०७६ । 

२. नेपाल ऐन संग्रह िण्ड १ ए कानून न्र्ार् तथा संसर्दर् व्र्वस्था मन्त्रालर् ,कानून 
यकताब व्र्वस्था सधमधत ,२०७६ । 

३. नेपाल ऐन संग्रह िण्ड ४ एकानून न्र्ार् तथा संसर्दर् व्र्वस्था मन्त्रालर् ,कानून 
यकताब व्र्वस्था सधमधत ,२०७६ । 

४. नेपाल ऐन संग्रह िण्ड १५ एकानून न्र्ार् तथा संसर्दर् व्र्वस्था मन्त्रालर् ,कानून 
यकताब व्र्वस्था सधमधत ,२०७६ । 

५. नेपाल धनर्म संग्रह िण्ड ४(ि)ए कानून न्र्ार् तथा संसर्दर् व्र्वस्था मन्त्रालर् ,
कानून यकताब व्र्वस्था सधमधत ,२०७२ । 

६. नेपाल कानून पधत्रका एसवोच्च अदालत ,नेपाल । 
७. सवोच्च अदालत बलेुयटन एसवोच्च अदालत ,नेपाल। 
८. https://pensionersportal.gov.in/retire-

benefit.asp#:~:text=Maximum%20limit%20on%20pension%20is,including%20t

he%20date%20of%20death.&text=A%20Central%20Government%20servant%

20has,into%20a%20lump%20sum%20payment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pensionersportal.gov.in/retire-benefit.asp#:~:text=Maximum%20limit%20on%20pension%20is,including%20the%20date%20of%20death.&text=A%20Central%20Government%20servant%20has,into%20a%20lump%20sum%20payment.
https://pensionersportal.gov.in/retire-benefit.asp#:~:text=Maximum%20limit%20on%20pension%20is,including%20the%20date%20of%20death.&text=A%20Central%20Government%20servant%20has,into%20a%20lump%20sum%20payment.
https://pensionersportal.gov.in/retire-benefit.asp#:~:text=Maximum%20limit%20on%20pension%20is,including%20the%20date%20of%20death.&text=A%20Central%20Government%20servant%20has,into%20a%20lump%20sum%20payment.
https://pensionersportal.gov.in/retire-benefit.asp#:~:text=Maximum%20limit%20on%20pension%20is,including%20the%20date%20of%20death.&text=A%20Central%20Government%20servant%20has,into%20a%20lump%20sum%20payment.
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धनजामती सेवामा अपेक्षीत आचरणए यवधभन्न मलुकुका प्रधतधनधधमूलक कानूनी व्र्वस्था र 
अदलती दृयष्टकोण             

  - सहन्र्ार्ाधधवक्ता श्री िनश्र्ाम ओझा 

१. यवर्षर् प्रवेश:  

कमयचारीतन्त्र लोकतान्त्र यवतरण गने राज्र्को अवर्व हो । र्सको सक्षमतासंग राज्र्को 
सफलता र असफलता गाधसएको हनु्छ । कमयचारीतन्त्रको सफलता त्र्हा संलग्न 
कमयचारीहरुको सकारात्मक  आचरणमा धनभयर गदयछ । कमयचारीतन्त्रको कार्यशैली, 
व्र्वहार लोकतन्त्र अनकुुल भएन भने राज्र् व्र्वस्था प्रधत जनयविास िटदै जाने ितरा 
बढ्दै जान्छ । त्र्सैले प्रत्रे्क राज्र्ले स्थाई सरकारका रुपमा रहने धनजामधत सेवा 
आफ्नो व्र्वसायर्क आचरण प्रधत समयपयत रहोस भन्ने ठान्दछ । त्र्सका लाधग राज्र्ले 
कमयचारीका आचरणका धनर्म धनधायरण गरर कमयचारीको इमान्दाररता, पयवत्रता 
,उत्तरदायर्त्वमा अधभवरृ्द्द गदै जानपुदयछ । र्स सम्वन्धमा संर्तु्त राि संिको महासभाले  
Public officials का लाधग Resolution 58\4 of 31st October 2003  मा Code of Conduct 

पास गदै "Each state party shall promote , integrity , honesty and responsibility among 

its public officials in accordance with the fundamental principles of its legal system" 

भन्र्ो र र्सका सवै सदस्र् राज्र्का लाधग मागयदशयन गर्ो । र्हा Public officials का 
लाधग आवश्र्क एक महत्वपणुय गहना माधनएको आचरण सम्वव्न्ध अवधारणा, यविका 
केही प्रधतधनधध मलुक राज्र्का धनजामधत सेवावाट अपेक्षीत आचरण, नेपालको धनजामधत 
सेवाको आचरण र र्सको उलंिनमा गररएको कारवाहीका सम्वन्धमा सवोच्च अदालतको 
दृयष्टकोण, कारवाहीका क्रममा देव्िएका कधम र अपेक्षीत साझा आचरणका यवर्षर्मा 
धनष्कर्षय धनकाल्ने प्रर्ास गररएको छ ।   

२. आचरण सम्वव्न्ध अवधारणा: 

   “चररत्र मूलम ्जगतः प्रधतष्ठा ” जगत सञ्चालनको मूल आधार चररत्र हो चररत्र त आउछ 
जान्छ तर चररत्र नष्ट भएमा मनषु्र्को परैु यवनाश हनु्छ महाभारतमा उल्लेि गररएको छ 
। चररत्र भनेको आचरण हो । आचरण सामाव्जक मलु्र् ,मान्र्ताहरुको मापक हो । 
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सामाव्जक मलु्र् ,मान्र्ता यवपररतको कार्यलाई नै आचरणको उलंिन  माधनन्छ , आचरण 
उलंिन गररए चररत्र नष्ट हनु्छ । र्सैगरर अंग्रजेी शव्द ethics Greek “ethos”   वाट 
आएको हो । र्सको अथय  Character  हनु्छ र र्सको यवकास fundamental character of 

humanity को आधारमा भएको भधनएको छ । चररत्र समर् र समाज सापेक्ष हनु्छ ।  
जनु सम्वद्ध व्र्व्क्तको पररपालनाको लाधग धनधायररत गररएको हनु्छ । नैधतकता र आचरण 
एक आपसका पररपरुक माधनन्छन यर् यवपर्ायर् होइनन । नैधतकताका धनर्म वा नैधतक 
आचरणमा सामाव्जक मूल्र् मान्र्ताहरु अन्तरधनयहत हनु्छन ्। नैधतक आचरणहरुमा मूल्र् 
मान्र्ाताबाट धनशृ्रत गररएका धसद्धान्तहरुको अधभव्र्व्क्त हनु्छ । र्स्ता मलु्र् मान्र्ताहरु 
समर् र समाज सापेक्ष हनु्छन ्। नैधतकताका धनर्महरु कानूनभन्दा पधन पूराना धनर्महरु 
ह्ुुन ् । र्समा आदयश सव्न्नयहत हनु्् । आदशय समाज धनमायणको पररकल्पनामा नै 
नैधतकता र आचरणका मलु्र् मान्र्ताको यवकास समाजमा भएको हो ।   समाजको  
उत्पधत र यवकास संग सगै आपसी व्र्ावहारका यवयवध क्षेत्र र यवर्षर्हरुमा नैधतकता 
सम्बन्धी मूल्र् मान्र्ताको अनशुरण गररदै आएको पाईन्छ ।   नैधतकता र 
आचरणसम्बन्धी आधधुनक मापदण्डहरु र्सकै आधार व्शलामा टेयकएर यवकधसत भएका 
छन ् । अझ भन्ने हो भने  नैधतक मूल्र् मान्र्ताको यवकासका पछाधड धाधमयक र 
साँस्कृधतक मूल्र् मान्र्ताहरुको महत्वपूणय भधुमका रहेको देव्िन्छ ।   

समाजको यवकासले आचरण सम्वव्न्ध नैधतक मूल्र् मान्र्ता, धसद्धान्त तथा मापदण्डहरु 
धनव्श्चत पेशा वा व्र्ावसार्को आवद्धताको सन्दभयमा हेररन थाधलर्ो । आचरण पेशा वा 
व्र्ावसार्ीको मौधलक पयहचान हनु थाल्र्ो ।आचरणका धनर्महरु नैधतकताका 
धसद्धान्तहरुको जगमा िडा भए । पेशा र व्र्वसार्को प्रकृधत, लक्ष्र् उदेश्र् अनरुुप सो 
क्षेत्रमा संलग्न व्र्वसार् र व्र्वसार्ीको आचरणका धनर्महरु धनधायरण गररन थाले अथायत 
संगठन वा पेशा र व्र्ावसार्को सापेक्षतामा नैधतकता सम्बन्धी मूल्र् मान्र्ता र 
आचरणका धनर्महरु फरक फरक रुपमा यवकास हुँदै आए । र्द्दयप आचरणका ती 
मापदण्डहरु  समानता, सदाचाररता, नैधतकता, पारदव्शयता, यविशनीर्ता, गोपनीर्ता, 
व्र्ावसार्ीकता, कानूनको पररपालना, उत्तरदार्ीताका धसद्धान्तहरुमा नै आधाररत रहेका 
देव्िन्छन ।  आचरणका धनर्मका सम्वन्धमा Terry Cooper 263 "It deals with the moral 

                                                           
263

 https://www.google.com/terry+cooper%27s+ethical+principles&oqgs (visited on 2020/7/23) 
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choices that must be made in the completion of day-to-day duties and it sets out 

general accountability standards for managers, employees and other officials" 

भन्दछन ।  

आचरण सम्बन्धी धनर्म त्र्स्तो दस्तावेज हो जसले कमयचारीको नैधतकता तथा पेशागत 
मूल्र् मान्र्ताहरुलाई उजागर गदयछ । सावयजधनक सेवाको आचरणका धनर्महरुको कुरा 
गने हो भने त्र्समा आचरण र नैधतकता दवैु कुराको सधमश्रण देख्न सयकन्छ । यवधभन्न 
देशहरुको अभ्र्ासलाई हेने हो भने धेरैजसो देशमा नैधतकता र आचरणका धनर्महरुलाई 
एउटै दस्तावेज वा धनर्म अन्तगयत व्र्वव्स्थत गररएको पाईन्छ । नैधतक मूल्र् मान्र्ता र 
आचरणका धनर्महरुको यवकास हनुकुो पछाधड संगठनको उद्देश्र् अनरुुप संगठनमा 
यक्रर्ाशील व्र्व्क्तहरुको व्र्ावहारलाई धनदेव्शत गने र संगठन वा पेशा व्र्ावसार्ीप्रधतको 
आम अपेक्षा पूरा गदे संगठनप्रधतको आस्था र यविास अधभवयृद्ध गने नै हो । नैधतक मूल्र् 
मान्र्ता र आचरणका धनर्महरु समाज र राजनैधतक प्रणाली सापेक्ष यवकास भएका हनु्छन 
। प्रजाताव्न्त्रक अभ्र्ास र मानव अधधकारको सम्मान भएको शासन प्रणाली र्सका लाधग 
उवयर भधुम माधनन्छ ।  

३. संगठनमा आचरणका धनर्मको अधभप्रार् 

समाव्जक चेतनाको यवकाशले संगठनको स्थापना नै यवशेर्षज्ञता र व्र्ावसायर्कताका 
आधारमा हनु थालेको पाइन्छ । सम्वव्न्धत यवर्षर्मा यवज्ञता नभएका र व्र्वसायर्क 
आचरण नभएका व्र्व्क्त संगठनमा प्रवेश गरेमा संगठनको उदेश्र् र र्सले प्रवाह गने 
सेवामा नकारात्मक प्रभाव पनय सक्ने मान्र्ता स्थायपत भइसकेको छ । संगठनको मूल्र् 
मान्र्ता जगेनाय गरीुे लक्ष्र् प्राप्त गने उदेश्र्ले आचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गरी 
संगठनले सीमा धनधायरण गने गरेको पाइन्छ । धनजामती कमयचारीका लाधग नैधतकताका 
धनर्महरुको व्र्वस्था गनुयको उद्देश्र् र्ी धनर्महरु माफय त उनीहरुलाई धनव्श्चत ढंग वा 
तररकाबाट व्र्ावहार वा कार्य गनय अधभप्ररेरत वा धनदेव्शत गनुय हो । A code of conduct 

functions as an internal document, regulating activities and, particularly, the decision 

making process. At the same time, a code is designed to serve the public and to meet 

their expectations towards the organization or profession.
264 संगठनमा यक्रर्ाशील 
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व्र्व्क्तहरुको व्र्ावहारलाई धनदेव्शत गने र संगठन वा पेशा व्र्ावसार्ी प्रधतको आम 
अपेक्षा पूरा गदे संगठन प्रधतको आस्था र यविास अधभवयृद्ध गनुय नै आचरणका धनर्म 
धनधायरणको मलु ध्रे्र् रहेको पाइन्छ । आचरणका धनर्मको व्र्वस्था गदाय र्सले 
संगठनका यवधभन्न यकधसमका उदेश्र् पधुतय गनय सहर्ोग परु्ायउछ भने र्सलाई यवयवध 
प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनय सयकन्छ । 

आचरणका धनर्म वास्तवमा संगठनलाई  लक्ष्र्ोन्मिु वनाउने आधार हो । र्सको 
उदेश्र्का सम्वन्धमा नेपालको धनजामधत सेवाका कमयचारीको आचरण सम्वन्धी 
धनर्मावलीको प्रस्तावनामा उल्लेि गरेको पाइदैन, यवश्पका अन्र् मलुकुका व्र्वस्थामा भने 
उल्लेि भएको देव्िन्छ । Civil Service Code of Ethics ले “to increase the citizen’s 

confidence in the State and its authorities”,265 Civil Servant’s Code of Conduct 

(Bulgaria) ले “determines the ethical rules of conduct of civil servants and aims to 

retain the public trust in his/her moral values and professionalism, as well as to raise 

the prestige of the civil service,” 266 तथा The Code of the Czech Republic has 3 aims: 

to gain and maintain the public trust, to promote the desired standards of behavior 

among public servants and to inform the public about the standards “that citizens 

have a right to demand from public administration employees”267 भधन उल्लेि 
गररएको पाइन्छ ।   

समाज ,समर् र पररव्स्थधत सपेक्ष्र् हनेु भएकोले ऐन कानूनमा सवै आचरणका धनर्मलाई 
यवस्ततृ रुपमा समेट्न कर्ठन हनु्छ । Laws and rules can never be fully descriptive of 

what an ethical person should do. They can simply establish minimal standards of 

conduct. Possible variations in behavior are infinite, and are impossible to describe 

and proscribe by statute.... reflecting requirements of personal morality, legal 

regulations and professional values. .. may serve as guide of behavior... necessary, but 

not sufficient, to guarantee ethical behavior among representatives of an organization 

or profession.
268

 India मा Civil Servant को Code of Conduct का बारेमा उल्लेि गदै " 
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A code of conduct is a set of rules regulations that outline the standards, 

responsibilities, proper practices for an individual, party or organization.  The code of 

conduct for civil servants specifies the clear principles as to what the Government 

expects from its employees"
269  भधनएको पाइन्छ । अथायत आचरणका धनर्म कानूनी 

दस्तावेजका रुपमा व्र्वव्स्थत गनुयलाई राज्र्ले  स्थायपत मान्र्ताका आधारमा सावयजधनक 
सेवा संचालन भएमा राज्र्को लक्ष्र् उदेश्र् प्राप्तीमा सहजता हनु्छ भधन व्स्वकार गनुय हो 
। र्द्दपी र्ो मान्र्ता व्र्वहाररक र यविसधनर् मान्न नसयकने भन्ने   Nordic countries 
को उदाहरणवाट पधन स्पष्ट गनय सयकन्छ । धलव्ित कानूनी व्र्वस्था हदैुमा भ्रष्ट र दजुयन 
व्र्क्ती स्वत सज्जनमा पररणत हदैुन । Scandinavian countries मा  सावयजधनक सेवाका 
लाधग धलव्ित आचरणका धनर्म लाग ु गरेर Corruption control गररएको वा र्स्तै 
राज्र्को लक्ष्र् प्राप्तीमा सहर्ोग भएको भन्ने देव्िदैन । स्वत स्फुतय रुपमा नैधतक 
आचरणका धनर्म पालना भएको पाइन्छ । तापधन Code of conduct धलव्ित रुपमा 
भएमा र्सले धनजामती कमयचारीलाई अनैधतक र भ्रष्ट यक्रर्ाकलाप नगनय प्ररेरत गने तथा 
मागय दशयन गने हदुा र्सको धलव्ित उपव्स्थधतले संगठनलाई सहर्ोग नै पगु्दछ भन्ने 
अधभप्रार्ले र्सको व्र्वस्था गररएको पाईन्छ । 

 

४   यविका केयह मलुकुका आचरण सम्वव्न्ध कानूनी व्र्वस्था  

कमयचारी तन्त्रको स्वरुप, आर्तन, आचरण र अधधकार राज्र् यपच्छे फरक यकधसमको 
पाइन्छ । र्स प्रधतको दृयष्टकोण पधन फरक फरक छ । प्रशासनलाई परापूवय काल देव्ि 
नै सरकारले राज्र्का नीधत, धनर्म, कानून र कार्यक्रम तजुयमा गनय सहर्ोग गने र  सो 
कार्ायन्वर्न गनयका लाधग प्रर्ोग गरी आएको पाईन्छ । प्रारम्भीक यवकासका चरणमा 
सेना, प्रहरी राजधनधतक कार्यकारी एवं प्रशासनलाई एकै यहसावले कमयचारीतन्त्र कै रुपमा 
बवु्झने गररन््र्ो । कमयचारीहरुले सम्पादन गने कार्य र भधूमकाका सन्दभयमा यवशेर्षज्ञताको 
यवकाश सँगै धभन्न रुपमा व्र्ावसायर्कताले मान्र्ता पाउदै गर्ो । व्र्ावसायर्कताको 
मान्र्ताले त्र्हा संलग्न हनेु कमयचारीमा यवर्षेश गणु र आचरण हनुपुने भन्ने सोचको 
यवकाश हुँदै गएकाले शनैशनै राज्र्ले कमयचारीका व्र्ावसायर्क आचरणका धनर्म 
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व्र्वस्थापन गरेको देव्िन्छ । धनजामती कमयचारीको सन्दभयमा आचरणको कुरा गदाय 
धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने गरी तर् गररएका व्र्व्क्तगत वा पेशागत 
मर्ायदा,अनशुासन वा मूल्र् मान्र्ता सम्वद्ध धनर्महरुको संग्रहका रुपमा र्सलाई 
व्र्वव्स्थत गररएको देव्िन्छ । आचरण सम्बन्धी धनर्महरु कमयचारीको धनव्श्चत प्रकृधतको 
व्र्वहार रोक्ने प्रर्ोजनका लाधग जारी भएका देव्िन्छन ्।  सावयजधनक सेवामा नैधतक 
मूल्र् मान्र्ता र आचरणका सम्बन्धमा पाँचौ सताव्दीमा Athinian Code मा कमयचारीको 
सपथमा सहरको काममा वेइमानी नगने, कानूनको पालना गने, नागररक दायर्त्वको पालना 
गने र हामीलाई सवु्म्पएको अवस्था भन्दा राम्रो अवस्थामा सहरको हस्तान्तरण गने 
व्र्होरा उल्लेि हनु््र्ो भधनन्छ । 

यविका प्रधतधनधध मलुक राज्र्का काननुमा भएका धनजामती कमयचारीहरुको आचरण 
सम्वव्न्ध केयह मखु्र् व्र्वस्था र्हा उल्लेि गने प्रर्ास गररएको छ । 

क. संर्कु्त अधधराज्र् ( England ) 

वेलार्तमा धनजामधत सेवाको यवकाशक्रम हेदाय शरुुका र्दनहरुमा लडय, सांसद आदीबाट 
धसफाररस गररएका व्र्व्क्तहरु धनर्कु्ती पाउने गदयथे । आचरण भन्दा पधन लडय र सांसदको 
यविास महत्वपणुय धथर्ो । नैधतक मूल्र् मान्र्ताका सम्बन्धमा वेलार्तमा सन ्१९९४ मा 
Committee on Standards in Public Life गठन भर्ो । त्र्सले  र्दएको प्रधतवेदन 
आचरणका धनर्मका सन्दभयमा महत्वपूणय माधनन्छ । जसमा, Seven Principles of Public 

Life समावेश छन ्। When Lord Nolan published the First Report of the Committee 

on Standards in Public Life in 1995 he not only set out the Seven Principles of Public 

Life but also three ‘common threads’ for ensuring that those Principles were properly 

understood and followed – Codes of Conduct, Independent Scrutiny, and Guidance 

and Education. Lord Nolan was clear that and essential part of the necessary guidance 

and education on ethical standards was induction training.
270

    वेलार्तमा धनजामती 
सेवामा आचरण सम्वव्न्ध स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था १९९४ पधछ मात्र भएको देव्िन्छ र।् 
वेलार्तले धनजामती सेवाका लाधग मात्र नभइ सम्पणुय public sector (Parliamentarian, 

Executive)को मलु धसद्दान्त Nolan Principles का रुपमा व्स्वकार गरर आचरणका 
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धनर्मको रुपमा लाग ुगरेको देव्िन्छ । Lord Nolan ले Chair गरेको सधमधतवाट जारी 
भएको हदुा र्सलाई Nolan Principles भधनन्छ ।ती 7 Principles

271
 धनम्न वमोव्जम 

उल्लेि गररएको छ । 

1. Selflessness: Holders of public office should take decision solely in term of the 

public interest. They should not do so in order to gain financial or other material 

benefits for themselves or family ,or their friends. 

2. Integrity: Holders of office should not place themselves under any financial and 

other obligation to outside individuals and organizations that might influence them in 

the performance of their official duties. 

3. Objectivity: In carrying out public business, including making public appointments 

awarding contract, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of 

public office should make choices on merit. 

4. Accountability: Holders of public office are accountable for their decisions and 

action to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to 

their office. 

5. Openness: Holders of office should be as open as possible about all the decisions 

and action that they take .They should give reason for their decisions and restrict 

information only when the wider public interest clearly demands. 

6.Honesty : Holders of public office have a duty to declare any private interests 

relating to their public duties and to take step to resolve any conflicts arising  in a way 

that protects the public interest . 

7. Leadership: Holders of public office should promote and support these principles 

by leadership and example.  

oL principle kfngf eP gePsf] ljifodf CSPL n] monitor ub{5 . j]nfotdf of] Ps Advisory body 

xf] .The Committee on Standards in Public Life (CSPL) is an independent advisory 

non-departmental public body that advises the Prime Minister on ethical standards 

across the whole of public life in the UK. It monitors and reports on issues relating to 

the standards of conduct of all public office holders. The Nolan principles and the 

rules that flow from them are a matter of personal responsibility. For MPs, failure to 
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adhere to their letter or spirit can have career defining consequences, leading to a loss 

of reputation and in some cases, loss of job... 272
 

ि.   संर्कु्त राज्र् अमेररका  

  अमेररकामा कमयचारी धनर्कु्तीको यवर्षर् धनवायव्चत रािपधतको यवशेर्षाधधकार कै रुपमा 
लामो समर्सम्म स्थायपत भएर रह्यो ।सन ्१८८१ मा रािपधत गारयफल्डको हत्र्ा भए 
पश्चात अमेररकामा धनष्पक्ष र र्ोग्र्ताको आधारमा कमयचारी धनर्कु्ती गनुय पने आवश्र्कता 
महशसु भई २ वर्षय प्रश्चात (Pedelten Civil Service Reform Act) पाररत भई लटु प्रणालीको 
स्थान र्ोग्र्ता प्रणालीले धलएपधछ मात्र कमयचारीको लाधग आचरण अवश्र्क भएको 
महससु भर्ो सो भन्दा अगाडी सम्म संरक्षक कार्यकारी व्र्वस्था (Patronage System) 
अथायत रािपधतको यविास नै आचरण भए पधन आचरणका धनर्म समेयटएको वेग्लो काननु 
धनमायण हनु धेरै समर् लागेको देव्िन्छ For the first 200 years of the U.S. government, 

each agency maintained its own code of ethical conduct. But in 1989, the President's 

Commission on Federal Ethics Law Reform recommended that individual agency 

standards of conduct be replaced with a single regulation applicable to all employees 

of the executive branch. In response, President George H.W. Bush signed Executive 

Order 12674 on April 12, 1989
273

. अथायत अमेररकाको civil service मा specific रुपमा 
आचरण धनर्मको एयककृत व्र्वस्था १९८९पधछ मात्र भएको देव्िन्छ । र्द्दपी 
१९७९मा The Ethics in Government Act of 1978 आएको देव्िन्छ । सो पधछ 
Congress, on June 27, 1980, unanimously passed a law establishing the  general Code 

of Ethics for Government Service ,Signed by President Jimmy Carter on July 3, 

1980
274

 जारी भएको धथर्ो । 

१९८९ मा the President's Commission on Federal Ethics Law ले सधुार का सझुाव 
र्दर्ो र  President George H.W. Bush ले April 12, 1989 मा १४ वुंदे ] Executive 

Order 12674 जारी गरे जसले सो भन्दा अगाडीका Individual standard of conduct  

िारेज ग–र्ो र सवै सावयजधनक सेवाका लाधग single regulation applicable हनेु व्र्वस्था 
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ग–र्ो । हाल अमेररकामा  धनम्न उल्लेव्ित १४ वदेु code of conduct
275

 प्रचलनमा 
रहेको छ ।  

 

1. Public service is a public trust, requiring employees to place loyalty to the 

Constitution, the laws and ethical principles above private gain. 

2. Employees shall not hold financial interests that conflict with the conscientious 

performance of duty. 

3. Employees shall not engage in financial transactions using nonpublic 

Government information or allow the improper use of such information to 

further any private interest. 

4. An employee shall not, except as permitted ... solicit or accept any gift or other 

items of monetary value from any person or entity seeking official action from, 

doing business with, or conducting activities regulated by the employee's 

agency, or whose interests may be substantially affected by the performance or 

nonperformance of the employee's duties. 

5. Employees shall put forth honest effort in the performance of their duties. 

6. Employees shall not knowingly make unauthorized commitments or promises 

of any kind purporting to bind the Government. 

7. Employees shall not use public office for private gain. 

8. Employees shall act impartially and not give preferential treatment to any 

private organization or individual. 

9. Employees shall protect and conserve Federal property and shall not use it for 

other than authorized activities. 

10. Employees shall not engage in outside employment or activities, including 

seeking or negotiating for employment, that conflict with official Government 

duties and responsibilities. 

11. Employees shall disclose waste, fraud, abuse, and corruption to appropriate 

authorities. 

12. Employees shall satisfy in good faith their obligations as citizens, including all 

just financial obligations, especially those—such as Federal, State, or local 

taxes—that are imposed by law. 

13. Employees shall adhere to all laws and regulations that provide equal 

opportunity for all Americans regardless of race, color, religion, sex, national 

origin, age, or handicap. 

14. Employees shall endeavor to avoid any actions creating the appearance that 

they are violating the law or the ethical standards set forth in this part. Whether 
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particular circumstances create an appearance that the law or these standards 

have been violated shall be determined from the perspective of a reasonable 

person with knowledge of the relevant facts.  

  ग .   क्र्ानडा (Canada) 

     Canada लाई public sector मा काम गने प्रत्रे्क सावयजधनक ओहोदाधारीका लाधग 
व्र्वव्स्थत code of conduct भएको मलुकुको रुपमा धलन सयकन्छ ।त्र्हा 
ESDC(Employment and Social Development Canada) ले ESDC code of conduct for 

Canadian Public servant जारी गरेको छ । र्ो अयप्रल,२, २०१२ मा लाग ुभएको हो । 
र्समा values and expected behavior

276
 sf का रुपमा ५ वटा values र ती values का 

सन्दभयमा Expected behavior हरु उल्लेि गररएका छन ।  

Value 1.  Respect for Democracy 

Expected behavior- Public servants shall uphold the Canadian parliamentary 

democracy and its institutions by:   

• Respecting the rule of law and carrying out their duties in accordance with 

legislation, policies and directives in a non-partisan and impartial manner;  

• Loyally carrying out the lawful decisions of their leaders and supporting 

ministers in their accountability to Parliament and Canadians; 

• Providing decision makers with all the information, analysis and advice they 

need, always striving to be open, candid and impartial. 

Value 2.  Respect for People   

Expected behavior  - Public servants shall respect human dignity and the value of 

every person by:  

• Treating every person with respect and fairness;  

• Valuing diversity and the benefit of combining the unique qualities and 

strengths inherent in a diverse workforce; 
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•  Helping to create and maintain safe and healthy workplaces that are free 

from harassment and discrimination; 

• Working together in a spirit of openness, honesty and transparency that 

encourages engagement, collaboration and respectful communication. 

Value  3 . Integrity  

Expected behavior - Public servants shall serve the public interest by:  

• Acting at all times with integrity and in a manner that will bear the closest 

public scrutiny, an obligation that may not be fully satisfied by simply acting within 

the law; 

•  Never using their official roles to inappropriately obtain an advantage for 

themselves or to advantage or disadvantage others;  

• Taking all possible steps to prevent and resolve any real, apparent or potential 

conflicts of interest between their official responsibilities and their private affairs in 

favour of the public interest; 

• Acting in such a way as to maintain their employer’s trust . 

Value 4.   Stewardship  

Expected behavior - Public servants shall use resources responsibly by: 

• Effectively and efficiently using the public money, property and resources 

managed by them; 

• Considering the present and long-term effects that their actions have on 

people and the environment;  

• Acquiring, preserving and sharing knowledge and information as appropriate 

Value 5 .  Excellence 

Expected behavior - Public servants shall demonstrate professional excellence by: 

• Providing fair, timely, efficient and effective services that respect Canada’s 

official languages; 

• Continually improving the quality of policies, programs and services they 

provide; 
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• Fostering a work environment that promotes teamwork, learning and 

innovation. 

Code of conduct को उलंिन गनय नहनेु उलंिन गरेमा सजार् गररने व्र्वस्था छ । A 

breach of the Codes or any of the related laws, policies or procedures, may lead to 

administrative or disciplinary measures being taken, up to and including termination 

of employment.277 Code ले गाम्भीर्यताका आधारमा धनम्न यकधसमका सजार् गने उल्लेि 
गरेको छ । 

   -Written reprimand; 

   -Suspension or financial penalty;  

  -Demotion; 

 -Termination of employment. 

अनशुाशनका र्ी धनर्म सजार्का लाधग नभई शधुानय व्र्वव्स्थत गररएको र र्सको उदेश्र्  
कमयचारीलाई आचरणका मलु्र् र मान्र्ता अवलम्वन गरेमा मात्र संगठनको लक्ष्र् र 
उदेश्र् प्राप्ती हनु्छ भन्ने अनभुधुत गराउन ुहो भधन उल्लेि गररएको पाइन्छ ।  

  ि.   वलु्गेररर्ा (Bulgaria) 

   वलु्गेररर्ामा The Bulgarian Civil Servant’s Code of Conduct जारी भएको देव्िन्छ । 
र्सको प्रस्तावनामा, legality, loyalty, integrity, impartiality, political neutrality, 

responsibility and accountability लाई मलु principle का रुपमा व्स्वकार गररे   
loyalty to government, honesty, competence, and respect to the law, disinterestedness, 

effectiveness and efficiency लाई समान्र् धसद्दान्तका रुपमा व्स्वकार गरेको  देव्िन्छ 
केही prohibitions  हरु  "  not to deceive or knowingly mislead the authorities, not to 

disclose data or facts in certain situations, not to misuse official position or 

information, not to receive benefits of any kind, not to be involved in financial 

dependence or other commitments."
278

 उल्लेि भएको पाइन्छ । र्सैगरर The 

Bulgarian Civil Servant’s Code of Conduct mentions only one sanction for breaching 
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the rules laid down in the document- resignation from the civil service 
279 भधन 

आचरणको उलंिन गनुय सेवावाट अवकाश पाउन ुहो भन्ने देव्िन्छ ।  

       

ङ . पोल्र्ाण्ड (Polland)    

    पोल्र्ाण्डमा The Polis Code of Ethics जारी भएको देव्िन्छ । र्सले धनम्न   
principles हरु Serving the public, reliability, competence, loyalty to government, 

impartiality , political  neutrality, rule of law, effectiveness, accountability, 

cooperation, disinterestedness, transparency लाई stress र्दएको देव्िन्छ ।  The 

Polish Code consists of 5 articles addressing different public service principles which 

are more elaborated. serving the public officials should respect the rights of citizens, 

dignity of others and law, “contribute to increase the citizens’ confidence in the State 

and its authorities”
280

 अथायत राजनीधतक रुपमा तटस्थ जनता प्रधत उत्तरदार्ी र 
जनतावाट सम्मान पाउन र्ोग्र् कमयचारीतन्त्रको यवकास गने लक्ष्र् Polis Code of 

conduct ले धलएको देव्िन्छ ।  

 

च . चेक गणतन्त्र (Czech Republic) 

चेक गणतन्त्रमा  Code of Ethics of Public Servants (Czech Republic) जारी भएको 
देव्िन्छ । र्सले ३ वटा  basic principles: service to the public, correct behavior 

towards other employees र objectivity लाई अंगालेको देव्िन्छ भने Principle of 

political neutrality लाई वेग्लै उल्लेि गरी धनजामती कमयचारीले काम गदाय  priority to 

serving the public not to the loyalty towards the government
281 भधन राजनीधतक रुपमा 

धनजामती  कमयचारी तटस्थ हनुपने आचरणको व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ । 
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छ . गणतन्त्र भारत  (Republic of India)   

   धछमेकी मलुकु भारतको सन्दभयमा हेने हो भने  वेलार्तको civil service को 
उत्तराधधकार प्राप्त गरेको र्स सेवामा  All India Services Act, 2051 अन्तगयत The All 

India Services ( Conduct) Rules 1954 मा जारी भएको धथर्ो जसलाई The All India 

Services ( Conduct) Rules 1968 ले िारेज गर्ो भने केव्न्रर् सेवाका लाधग  Central 

Services (Conduct ) Rules 1964   मा जारी भएको देव्िन्छ  

हाल  The All India services Act,1951 र The All India Services(Conduct) Rules 1968  

गरी दईु यकधसमका  अर्मभ र्ा  अर्लमगअत  सावयजधनक कमयचारीका हकमा जारी 
रहेको देव्िन्छ । The All India services Act, 1951 को  section 3(1) अन्तगयत जारी 
भएको The All India Services (Conduct ) Rules 1968

282
 को धनर्म ३ देव्ि २० सम्म 

उल्लेव्ित ऐन अन्तगयतका र र्स धनर्म अन्तगयतका ल्नइ् का  कमयचारीहरुलाई समेत 
लाग ुहनेु गरर आचरणका धनर्म उल्लेि भएको देव्िन्छ । जसमा  समर् पालना देव्ि 
धनम्न यकधसमका आचरणहरु मखु्र् देव्िन्छन:्  

       -high ethical standards, integrity and honesty, 

       -political neutrality, 

       -promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of 

duties, 

       -accountability and transparency, 

       - responsiveness to  the public, particularly to the weaker section, 

      - courtesy and  good behavior  with  the public 

      -devotion to duty, 

      -discharge of his duties act in a courteous manner 

      -maintain integrity  in  public  service, 

      -take a decision to use public resources efficiently, effectively and   

 economically, 
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      -not misuse his position as civil servant, 

      -act with fairness and impartiality, 

      -maintain discipline in the discharge of his duties, 

    - No member of the Service shall takes part in politics, any political 

 movement or activity. 

   - No member of the Service shall criticize the Government. 

    -not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of 

his duty, 

   

र्सैगरर भारतमा केव्न्रर्स्तरमा The All India services Act अन्तगयत वाहेकका धनजामती 
कमयचारीका Central Civil Services  (Conduct ) Rules 1964

283
 रहेको देव्िन्छ र्स 

धनर्मावलीको धनर्म ३ देव्ि २२–ब ्  सम्म केव्न्रर् धनजामती कमयचारीले सेवा प्रवाह 
गदाय पालन गनुयपने  २५ वटा आचरणका धनर्म उल्लेि भएको देव्िन्छ । मखु्र्तः धत 
धनम्नानसुार छन । 

- maintain absolute Integrity means honesty, efficiency, and good behavior of the     

civil servant. 

-Devotion to the duty. 

- Prohibition of sexual harassment of women colleagues. 

-conduct unbecoming of a government service means not violet law of the land, 

-performs his officials dealings promptly and actions in a courteous manner, 

-Employment of near relatives of government servant in a company or firms where he 

is dealing in his official capacity. 

- Involvement in strike, Picketing  

-  Criminal conviction,  

-Involvement of civil servant in infidelity, fraud, trustworthiness will amount to 

misconduct in duty on his part, 

-Habitual late attendance, 

-absence without leave, 

-non-performance of contract and  

-disorderly behavior during office hour. 
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उपर्ुयक्त आचरणका धनर्म  मध्रे् कुनै एक मात्र धनर्म उलंिन गरे पधन त्र्स्ता धनजामती 
कमयचारी उपर क्ष्लत्रगष्चथ हनुसक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको पाइन्छ ।   

५    नेपाल काननुमा धनजामधत कमयचारीको आचरण 

नेपालमा कमयचारीले मान पदवी पाएपधछ िमन्ड अधभमान गनुय हदैुन । ...कमयचारीले 
ननुको सोझो व्चताइ काम गनुय पछय । पाप देव्ि टाढा रयह कमयचारी भनाय गदाय 
व्र्वसायर्कतालाई ध्र्ान र्दएर भनाय गनुय पने284 उल्लेि गरेको देव्िन्छ ।  जंगी तफय  
शरुा, चतरु, पक्षपात नगने, यववेक र समर् अनसुार काम गने,285 काजी िजान्चीतफय  पक्षपात 
नगने, चलाि, ररसइवी नराख्न,े िशुामत नगने लार्क हनु्छ, िशुामत चाहने, हसु्स ु
स्वभावको र पक्षपात गनेलाई भनाय गनय नहनेु286 अदालत तफय  पक्षपात नगने, चतरु समर् 
वझु्ने, पैसामा लालच नगने र पापको डर मान्ने व्र्क्ती उत्तम हनेु287 उल्लेि छ । 
र्सैगरर अड्डा बसेदेव्ि बन्द नभएसम्म अड्डामा आफूले गनुयपने अड्डा सम्बन्धी काम कुरा 
बाहेक अरू कुनै काम कुरा वा ठट्टा मस्करी गनय र गनय र्दन समेत हुँदैन ।288 मदु्दामा र 
अड्डाबाट गनुयपने अरू काम कुराको छलफल गदाय इमान धमय सम्झी आफना व्चत्तले 
देिेको मनाधसब मायफकको कुरा बोल्न हनु्छ । सो बोल्दा पालो पालोधसत बोल्न ुपछय 
।अव्िबाट बोल्नेले बोली नसकी कुरा काटी उधछना उधछन गनय हुँदैन289   भधन 
कमयचारीको आचरणको वारेमा उल्लेि भएको देव्िन्छ । नेपाल धनजामती सेवा ऐन 
२०१३ सालमा आएपधछ औपचररक रुपमा उक्त ऐन र सो अन्र्तगतको धनर्मावधलमा 
धनजामती कमयचारीको आचरणका यवर्षर्मा स्पष्ट व्र्वस्था भर्ो । हाल नेपालको 
सावयजधनक सेवामा व्र्ावसायर्कताका क्षेत्र यपच्छे वेग्ला वेग्लै आचरणका धनर्मको 
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285 ऐ.ऐ. सवाल  १२ 

286 ऐ.ऐ. सवाल  १४ 

287 ऐ.ऐ.  सवाल  १५ 

288 २०२० सालको  मलुकुी ऐन अदलती वन्दोवस्तको ३ नं. 

289 ऐ.ऐ.  अदलती वन्दोवस्तको ४ नं. 
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व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । र्सका स्रोत पधन धनजामती सेवा ऐन, २०४९, सशुासन 
(व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, फरक फरक छन ।हाल धनजामती सेवाका 
कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी धनर्मावली, २०६५, सरकारी वकील तथा सरकारी 
वकील कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको आचार संयहता, २०७५,अदालतमा कार्यरत 
कमयचारीहरुको आचार संयहता, २०७५ , न्र्ार्ाधीश आचारसंयहता, अव्ख्तर्ार दरुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोगका कमयचारीको आचार संयहता आर्दका पेशा अनसुारका 
आचारसंयहताहरु जारी भएका देव्िन्छन । धनजामती सेवा ऐनको पररच्छेद ७ दफा ४१ 
देव्ि ५५ सम्म धनजामती कमयचारीका आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छ । 
सायवकमा सीधमत यवर्षर् वा पक्षहरुलाई समावेश गररएको भएपधन संशोधनहरु माफय त 
आचरण सम्बन्धी यवर्षर्हरु थप हुँदै गएको देव्िन्छ । धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको 
आचरण सम्बन्धी धनर्मावली, २०६५ कमयचारीका पदीर् पेशागत तथा व्र्क्तीगत आचरण 
सम्बन्धी थप यवर्षर् समेटेर आचारसंयहता सम्बन्धी छुटै्ट धनर्मावली सशुाशन (व्र्वस्थापन 
तथा संचालन )ऐन ,२०६४ वमोव्जम जारी भएको छ । र्हा यर्नै ऐन र धनर्मावली 
अन्तगयतको  धनजामती  कमयचारीका आचरण र सो अन्तगयतको व्र्वस्था उल्लेि गररएको 
छ । 

धनजामती सेवा ऐन २०४९290 ले मखु्र् रुपमा धनजामती कमयचारीले धनम्न आचरणहरु 
पालन गनुयपने उल्लेि गरेको छ । 

 समर् पालन र धनर्धमत हाजीर । 

 अनशुासन र आज्ञापालन । 

 राजनैधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु । 

 राजनीधत वा धनवायचनमा भाग धलन नहनेु । 

 सरकारको आलोचना गनय नहनेु  । 

 दान, दातव्र् ,उपहार चन्दा धलन ुनहनेु, । 
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 कम्पनी व्र्ावसार् सञ्चालन गनय नहनेु । 

 अन्र्त्रको सेवा स्वीकार गनय नहनेु, । 

 र्ातना र्दन नहनेु, । 

 पदीर् मर्ायदा कार्म गनुयपने ।  

 उव्चत र समान व्र्वहार गनुयपने । 

 कार्ायलर्का सामान र सयुवधाको दरुुपर्ोग गनय नहनेु,। 

 काम कारवाहीमा धनष्पक्षता कार्म गनुयपने,। 

 धनव्ज स्वाथय रहेको कुराको जानकारी गराउन ुपने,। 

 पारदशीता कार्म गनुयपने, । 

 सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा गनुयपने, । 

 कानूनको पालना गनुयपने,। 

 पेशाको सम्मान गनुयपने,। 

 व्र्ावसार्ीक मापदण्डको पालना गनुयपने, । 

 सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गनय नहनेु । 

 स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलन वा त्र्स्तो अनमुधत प्राप्त गनय आवेदन र्दन नहनेु । 

 प्ररदशयन ,हडताल थनुछेक र िेराउमा भाग धलन नहनेु ।  

 अरू व्र्व्क्त वा समूहको तफय बाट प्रधतधनधधत्व गनय हुँदैन । 

 आफ्नो सम्पव्त्तको यववरण र्दनपुने ।  

 सेवाग्राहीप्रधत मर्ायर्दत व्र्वहार गनुयपने ।  

 आफ्नो सेवा र पद अनकूुलको आचरण पालन गनुयपने ।  
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 पदअनसुार आइपने व्जम्मेवारीलाई मर्ायदापूवयक बहन गरी धनष्पक्ष, स्वच्छ तथा 
धछटो छररतो रूपमा कार्यसम्पादन गनुयपने । 

र्सैगरर धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी धनर्मावली, २०६५ मा 
कमयचारीको पदीर् , पेशागत तथा व्र्क्तीगत आचरणलाई ३० वटा धनर्ममा तीनवटा 
वेग्ला वेग्लै पररच्छेदमा छुट्याई व्र्वव्स्थत धनर्मका रुपमा जारी भएको छ । धनजामती 
सेवा ऐन,२०४९ र स्वास््र् सेवा ऐन,२०५३ बमोव्जमका सेवामा कार्यरत कमयचारीले र्ी 
आचरणका धनर्म पालन गनुयपने उल्लेि गव्एको छ ।सशुाशन (व्र्वस्थापन तथा 
संचालन) ऐन ,२०६४ वमोव्जम जारी भएको र्स291 धनर्मावलीमा मखु्र्तः धनम्न 
आचरणका धनर्म उल्लेि गररएको छ ।  

क. पदीर् आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था 

 पदीर् मर्ायदा कार्म राख्न ुपने  

 उव्चत र समान व्र्वहार गनपुने  

 कार्ायलर् समर्मा कार्ायलर्संग सम्बव्न्धत काम मात्र गनुय पने  

 कार्ायलर्का सामान तथा सयुवधाको दरुुपर्ोग गनय नहनेु 

 सूचना र्दन वा सूचनाको दरुुपर्ोग गनय नहनेु 

 काम कारबाहीमा धनष्पक्षता कार्म गने  

 व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु  

 स्वाथय रहेको यवर्षर्मा जानकारी गराउने   

 पररचर्पत्र, पोशाक लगाउन ुपने  

 राजनीधतक तटस्थता कार्म गने  

                                                           
291   धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी धनर्मावली, २०६५, नेपाल कानून यकताव कम्पधन । 
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 पारदव्शयता कार्म गने 

 सेवा प्रवाह  

 गनुासो व्र्वस्थापन 

ि. पेशागत आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था  

 आफ्नो कामसंग सम्बव्न्धत कानूनको जानकारी र पालना   

 पेशाको सम्मान गदै पेशालाई प्रधतष्ठापूणय र मर्ायर्दत वनाउन ुपने ।  

 आफ्नो क्षमता यवकास गनय प्रर्त्न गने  

 गणुस्तरीर् रुपमा कार्यसम्पादन गने  

 व्र्ावसायर्क मापदण्डको पालना  

 धनदेशनको पालना गनुय पने  

 आधथयक अनशुासन र सदाचाररता   

ग . व्र्व्क्तगत आचरण सम्वव्न्ध व्र्वस्था  

 आफू भन्दा माधथका कमयचारी प्रधत उव्चत आदरभाव र आपूm भन्दा मधुनका 
कमयचारीप्रधत उव्चत व्र्वहार गनुय पने ।  

 जवुा , तास िेल्ने, जाड रक्सी सेवन गने वा र्स्तै समाव्जक धनन्दनीर्  कार्य गनय 
नहनेु । 

 नेपाल सरकार र  सेवा प्रधत जनयविास अधभवयृद्ध गनय प्रर्त्नशील रहन ुपने । 

 सावयजधनक सम्पधत हानी नोक्सानी हनु लागेका वा गैर कानूनी वा अपराधधक कार्य 
हनु लागेको जानकारी भए सम्वव्न्धत अधधकारीलाई जानकारी गराउन ुपने । 

र्स धनर्मावलीमा अवकाश पधछको धनजामती कमयचारीको आचरणको व्र्वस्था समेत 
गररएको देव्िन्छ । र्सैगरर कार्य प्रकृधत अनसुार पथृक कार्य प्रकृधत भएका मन्त्रालर् वा 
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सव्चवालर् र  धनकार्ले  कार्य प्रकृधत अनसुार कमयचारीको थप पदीर् आचार संयहता 
तर्ार गरी लागू गनय सक्ने व्र्वस्था गरेकोले व्र्ावसायर्क प्रकृधतका धनकार्हरु सरकारी 
वकील अदालतका कमयचारी, न्र्ार्ाधीश, ईव्न्जधनर्र, डाक्टर, अव्ख्तर्ार दरुपर्ोग अनसुन्धान 
आर्ोगका कमयचारी, प्रहरी, सैधनक आदीको आचार संयहता पेशा अनसुारका जारी भएका 
देव्िए पधन समान्र्तः पेशा यवर्षशेका केयह वाहेक सवै आचरणका  धनर्म नैधतकताका 
अवधारणवाट धनसतृ भएकाले समान छन । 

 

आचरणको उलंिन  

उल्लेव्ित आचरण सम्बन्धी ऐन र धनर्मावलीमा व्र्वस्था गररएका आचरणका धनर्मको 
पालना नगररएको अवस्थालाई आचरणको उल्लंिनको रुपमा धलइन्छ ।  आचरणको 
उल्लंिन यवभागीर् सजार्को आधार वन्दछ । धनजामती सेवा ऐन २०४९ को पररच्छेद 
९, सजार् तथा पनुरावेदन सम्बन्धी व्र्वस्था अन्तगयत आचरण र त्र्सको उल्लंिनको 
प्रकृधतका आधारमा सजार्को व्र्वस्था गररएको छ । 

कुनै धनजामती कमयचारीले समर् पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा 
माधथको कमयचारीले र्दएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्ायलर्सम्बन्धी काममा लापरबाही 
वा यढलाससु्ती गरेमा  सम्बव्न्धत सपुरीवेक्षकले चेतावनी र्दन सक्नेछ र सोको अधभलेि 
सम्बव्न्धत कमयचारीको व्र्व्क्तगत यववरण फाइलमा राख्नपुनेछ भन्ने व्र्वस्था भएको वाहेक 
धनजामती सेवा ऐनले दईु प्रकारको सजार्को व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ । सामान्र् सजार् 
र यवशेर्ष सजार् । सामान्र् सजार् अन्तगयत नधसहत र्दने, बढीमा दईु तलव वयृद्ध रोक्का 
गने तथा दईु वर्षयदेव्ि पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेव्ि पाँच तलव वयृद्धसम्म 
रोक्का गने व्र्वस्था छ भने  यवशेर्ष सजार् अन्तगयत भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने र भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् 
ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने व्र्वस्था देव्िन्छ । आचरणको बराबर उल्लंिनको 
अवस्थामा सामान्र्त भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट 
हटाउने सजार् हनेु गरेको देव्िन्छ ।नैधतक पतन हनेु अपराध गरी आचरणको उलंिन 
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गरेमा भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवावाट विायस्त गने गरेको 
देव्िन्छ । 

६   अदालती दृयष्टकोण  

  क. कमयचारीले समर्को पालन गरी धनर्धमत कार्ायलर्मा हाजीर हनुपने , यवदा स्वीकृत 
नगराइ गैर हाजीर भए आचरणको उलंिनमा कारवाही हनुसक्ने292    

प्रहरी जस्तो शाव्न्त सरुक्षाको कतयव्र् तोकेको फोसयमा सेवा गरेपधछ यवरामी भएको भए 
आफ्नै फोसयको अस्पतालमा जान सयकनेमा त्र्हाँ पधन नजाने र यवदा अव्स्वकृत भर्ो भन्ने 
जानकारी पाए पधछ त्र्सलाई वेवास्ता गरी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नजाने धनवेदकको 
कार्यलाई क्षम्र् माग्न सयकदैन । िर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार गररएको र 
गोरिापत्रमा सावयजधनक सूचना प्रकाव्शत गदाय समेत हाव्जर हनु गएको वा सम्पकय  
नगरेको देव्िंदा सफाइ पेश गने मौका नर्दएको भन्ने व्जयकरसँग सहमत हनु नसयकने भधन 
सवोच्च अदालतवाट यवदा व्स्वकृत नगराई गैर हाजीर भएका प्रहरी कमयचारीलाई भएका 
आचरण सम्वव्न्ध कारवाहीलाई न्र्ार्ोव्चत मानेको देव्िर्ो । अथायत सावयजधनक सेवामा 
धनर्कु्त कमयचारी आचरणका धनर्मवाट वाधधएर वस्न ुपदयछ, अन्र्था त्र्स्तो पदमा प्रवेश 
नै गनुय हदैुन भन्ने मान्र्तालाई र्स व्र्ाख्र्ाले पक्षपोर्षण गरेको स्पष्ट हनु्छ । 

ि. सावयजधनक संगठनका कमयचारीले संगठनले धनधायरण गरेको आचरण यवपररत गरेको 
कामवाट फौजदारी कानूनको पधन उलंिन भएको देव्िए दवैु तफय  कारवाही हनुसक्ने ।293   

संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non Criminal 
र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौज्दारी कानून तोडे वापत राज्र्को 
तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु 
सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । र्ी दईु कारवाही धभन्दा धभन्दै 
कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको 
फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy 
                                                           
292   मनोजकुमार देव यव. गहृ मन्त्रालर् ने.का.प. २०६३, अंक ७, धन.नं. ७७३२ 

293   रामप्रसाद धसटौला यव. यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन यवभाग बबरमहलसमेत  
ने.का.प.२०६४ अंक २ धन.नं. ७८१६ 
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यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु भधन सवोच्च अदालतवाट व्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ । र्समा 
धनवेदकले काठ यहनाधमना गनय नहनेु धनजको संगठधनक आचरण धथर्ो , यहनाधमना गदाय  
आचरण यवपररत हनु गर्ो फलस्वरुप यवभाधगर् कारवाही स्वाभायवक देव्िर्ो भने यहनाधमना 
गरर गरेको कार्य भ्रष्टाचारको अपराध हनुगर्ो अतः दवैुतफय  कारवाही हनुसक्ने देव्िर्ो 
।अथायत सावयजधनक सेवाका कमयचारीले भ्रष्टाचार गरी आचरणको उलंिन गछय भने उ 
दोहोरो सनार्को भागीदार हनु्छ उसले principle of double jeopardy को सयुवधा पाउन 
सक्दैन भन्ने व्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ ।  

ग.  आचरण उलंिन गरेमा यवभागीर् कारवाही र सजार् हनुसक्ने भएपधन त्र्स्तो कारवाही 
अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र गनयसक्ने ।294   

कसैलाई पधन कारवाही गने अधधकार भनेको अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र प्रर्ोग 
गनुयपने यवर्षर् हुँदा सो बाहेक अरुले प्रर्ोग गरेमा कानूनको दृयष्टमा आपव्त्तजनक र 
दोर्षपूणय हनु जाने र त्र्स्तो त्रयुट अधधकार क्षेत्रात्मक त्रयुट हनेु र्स्तो अधधकार क्षेत्रात्मक 
त्रयुट भएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा अमान्र् हनेु भधन व्र्ाख्र्ा भएको पाईन्छ । र्समा 
धनवेदक व्शव्क्षका भएको र व्शव्क्षकालाई आचरण उलंिन गरेमा कारवाही गने अधधकार 
यवद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधतलाई हनेु भन्ने काननुी व्र्वस्था छ । र्स ररटमा र्ी 
व्शव्क्षकालाई  प्रमिु व्जल्ला अधधकारीले आचरण सम्वव्न्ध कारवाही र सजार् गरेको हदुा 
आचरण उलंिन गने कमयचारीलाई कारवाही गने अधधकार कानूनले जसलाई र्दएको छ 
उसले वाहेक अन्र् अधधकारीले सो वापत सजार् गनय नसक्ने व्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ ।  

ि.  आचरण उलंिन गने कमयचारीलाई कारवाही गनुय अगाडी सफाई पेशगनय पर्ायप्त मौका 
र्दएको आधार स्पष्ट देव्िनपुछय ।295    

 कारवाही गने धनकार् वा अधधकारीको भरमग्दरु प्रर्ासको अधतररक्त जसलाई सफाइको 
मौका र्दन िोव्जएको हो सो व्र्व्क्त पहुँच वायहर भएको, िोजी पत्ता लगाउन नसकेको, 
भौगोधलक सीमा बायहर रहेको वा त्र्स्तै धनजसँग सम्पकय  गनय नसयकने वा सम्पकय  बायहर 
                                                           
294 इव्न्दरा झा यव. व्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् धनरु्षासमेत, ने.का.प.२०६५ अंक २ धन.नं. ७९३० । 

295 गोयवन्दप्रसाद थपधलर्ा यव. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत ने.का.प. २०६५, 

अंक ५, धन.नं. ७९६४ । 
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रहन उद्यत रही कारवाही छल्न िोजेको देव्िने वा त्र्स्तो पररव्स्थधत धसजयना गरी 
कारवाहीहरूमा िोर असहर्ोग प्रदशयन गरेको भन्न सयकने जस्ता यवशेर्ष अवस्थाहरूमा 
सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्न सयकने अवस्थाहरू आउन सक्छन ् । 
सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्ने आधारमा सफाइको मौका नर्दई कारवाही 
गदाय त्र्स्तो गनुय परेको कारणहरू सयहत धनणयर् पचायमा लेव्िएको हनुपुने भधन र्स ररट 
धनवेदनमा व्र्ाख्र्ा भएको छ । र्समा कुनै कमयचारीले आचरणको धनर्म उलंिन गरेको 
हो भन्ने कारवाहीको अधधकार भएको अधधकारीलाई लाग्दछ भने त्र्स्तो कमयचारीले यकन 
आचरण यवपररतको कार्य गरेको हो सोको सफाई पेश गने मौका धनजलाई नर्दई 
कारवाही गनय धमल्दैन । मौका प्रदान गरेको धथर्ो भधन धनणयर् पचायमा उल्लेि हनुलुाई 
पर्ायप्त मान्न सयकदैन र्थाथयमा प्रर्ास गरेको पयुष्ट हनुपुने व्र्ाख्र्ा भएको देव्िन्छ ।  

ङ. आचरण यवपरीतको कार्य गरेमा स्पयष्टकरण माग्न र यवभधगर् सजार् गनय सयकने भएपधन 
सो कार्य धनर्कु्त गने अधधकार पाएको अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले गनय नसक्ने 
।296    

उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा तोयकएको अधधकारीले कानूनको रीत परु्ायई स्पष्टीकरण माग 
गने कार्य सेवा शतयसम्बन्धी कानूनको सामान्र् र धनर्धमत प्रयक्रर्ा भएकाले स्पष्टीकरण 
माग गदैमा हक हनन नहनेु । कमयचारीले आचरणयवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो 
कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही एवं सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध 
कुनै पधन संगठन वा धनकार्लाई मान्र् नहनेु । सजार् गनुयपदाय अव्ख्तर्ारवालाले आवेश -

Whim) मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारबाही गनय सक्दैन । अव्ख्तर्ारवालाले प्रर्ोग 
गने सेवा शतयसम्बन्धी कानून Fair Play बाट धनदेश हनुपने ।कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएका वाहेक धनर्वु्क्त गने अधधकार पाएको अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले यवभागीर् 
कारबाही गनय नसक्ने व्र्ाख्र्ा भएको छ । सवोच्च अदालतले अनशुाशनहीन आचरण 
पालना नगने कमयचारी उपरको कारवाहीको पक्षमा आफ्नो धनणयर् गरेपधन त्र्स्तो कारवाही 

                                                           
296 कुलबहादरु धलम्बू यव. पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्समेत ने.का.प. २०६७, अंक ७, धन.नं. ८४१४, पषृ्ठ 
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अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र प्रवतृ्त भावनावाट अलग भएर गनुय पने व्र्ाख्र्ा गरेको 
देव्िन्छ ।  

च. आचरण उलंिन गरे वापत यवभाधगर् सजार्वाट अवकाश पाएको कमयचारी अदालतवाट 
पनुः स्थायपत भएमा सो अवधीको तलव भत्ता सयुवधा सेवा शतय सम्वव्न्ध कानून वमोव्जम 
हनेु ।297   

 यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरणयवपरीत काम गरेको र कतयव्र् पालनामा 
लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारबाही गनय सयकने भएतापधन कारबाही गनय नपने 
कारण केही भए प्रमाणसयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े वा भन्ने मौका 
प्रदान गनुयपने ।र्र्द धनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् कारबाही 
भएको कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् अदालतबाट बदर भएमा 
बीचको अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी व्र्वस्था भएमा 
यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् बदर भएपधछ त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त गदयछ । तर 
र्र्द सोसम्बन्धी यवर्षर्मा सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा त्र्स्तो व्र्वस्था छैन भने बीचको 
अवधधको तलब भत्ता लगार्तको सयुवधा पाउन नसक्ने व्र्ाख्र्ा भएको छ । अथायत 
आचरण उलंिनमा सजार् पाई अवकाश पाएको कमयचारी अदालतवाट पनु स्थायपत भएमा 
धनजको सेवा सम्वव्न्ध कानूनले सो अवधीको तलव भत्ता सयुवधा भकु्तानी गने नगने जे 
जस्तो व्र्वस्था गरेको छ सोही अनसुार गनुय पछय भधन व्र्ाख्र्ा गरेको पाईन्छ ।  

छ. आचरण यवपररतको कसूरमा कैद वा जररवानाको सजार् हदैुमा नैधतक पतन देव्िने 
अपराध हो भन्न नधमल्न  ।298 

माधथल्लो तहबाट र्दइएको आदेश वा उदी नमानेको कार्यलाई नैधतक पतन देव्िने कसूर 
मान्न धमल्ने कुनै कानूनी र यववेकसम्मत आधार नदेव्िने । प्रहरी ऐन अनसुार कैदको 
सजार् पाएको अवस्था धभन्नै हो र नैधतक पतन देव्िने कसूरमा अदालतबाट सजार् पाएको 
                                                           
297 धभमप्रसाद लाधमछाने यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्लासमेत , ने.का.प. २०६७, अंक ११, धन.नं. ८४९६, प.ृ 
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१०३३ 



   

 297  
 

अवस्था धभन्नै हो । जररवानाको मात्र सजार् भएको कुरालाई नैधतक पतन देव्िने 
फौजदारी कसूर गरेको मानी सनुवुाइको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बिायस्त गदाय 
कानूनी त्रयुटपूणय हनेु व्र्ाख्र्ा भएको छ । कमयचारी पालन गनुय पने आचरणका धनर्म 
उलंिन गरेमा गररने सजार् कस्तो प्रयक्रधतको आचरण उलंिन गरेको छ सोही आधारमा 
गररने गररन्छ । सामान्र् आचरण उलंिनमा सामान्र् सजार् र गम्भीर आचरण 
उलंिनमा गम्भीर सजार् गररन्छ । आचरण उलंिन वापत कैद वा जररवाना जनुसकैु 
सजार् गनय सयकन्छ । जनुसकैु सजार् भएपधन धनजले गरेको आचरण उलंिनको कार्य 
नैधतक पतन देव्िने हो होइन काननुले स्पष्ट उल्लेि गरेको हनुपुछय । कानूनले स्पष्ट 
पररभार्षा नगरेका अवस्थामा कैदको वा जररवानाको जनुसकैु सजार् गररएपधन नैधतक पतन 
देव्िने अपराध मान्न धमल्दैन र सोही आधारमा सफाईको मौका समेत नर्दई अवकाश र्दन 
भधन व्र्ाख्र्ा भएको देव्अन्छ । 

ज. आचरण उलंिन वापत यवभाधगर् कारवाही गदाय कानून बमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध 
अवलम्बन नगरर एक कसरुमा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसरुमा सजार् गनय हदैुन ।299   

स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त -Doctrine of Fair Trial_ अन्तगयत न्र्ायर्क स्वच्छताका साथै 
प्रयक्रर्ागत स्वच्छता  -Procedural Fairness_ पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ । अथायत ्कानून 
बमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्र्व्क्त 
दोर्षी हो, होइन भनी धनणयर् गनय सयकन्छ । यवभागीर् कारवाहीमा पधन र्ो धसद्धान्त लागू 
हनेु हुँदा र्सको बेवास्ता वा उपेक्षा गनय नधमल्ने ।पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन 
जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त 
गने सजार् गनयसक्ने न्र्ार् पररर्षद्को अधधकारअन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई 
सनुवुाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा कसूरको यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा 
पदमकु्त गनय सक्ने अधधकारलाई सही मान्न नसयकने । न्र्ार् पररर्षद् जस्तो उच्च तहको 
संवैधाधनक धनकार्ले कुनै न्र्ार्ाधीश उपर कारवाही गदाय मापदण्डको बेवास्ता गनय र 
संवैधाधनक प्रयक्रर्ाको अवलम्बन नगरी आफूिशुी -Doctrine of Pleasure_ को आधारमा 
कारवाही गनय वा पदमकु्त गनय नधमल्ने । र्स व्र्ाख्र्ामा सवोच्च अदालतले आचरण 
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उलंिनमा सजार् गदाय जनु आचरण उलंिन गरेको हो वमोव्जमको कार्ययवधध, ,प्रयक्रर्ा 
अवलम्वन गरेको र सोही यवर्षर्मा स्पयष्टकरण सोधधएको हनुपुछय । एक यवर्षर्को 
कार्ययवधध र प्रयक्रर्ा अवलम्वन गरर वेग्लो यवर्षर्मा सोधधएको स्पयष्टकरणका आधारमा  
Doctrine of fair trial र Procedural fairness लाई ध्र्ान नै नर्दई अवकाश र्दने गरर 
भएको सजार् कानून सम्मत नभएको भधन उल्लेि गरेको देव्िन्छ ।  

झ. आचरणको उलंिन वापत सजार् गदाय कसरु उलंिनको गाम्भीर्यताका आधारमा गनुय 
पछय300   

कुनै कसूरजन्र् कार्य एकपटक गनुय र बारम्बार वा पटक पटक गनुयमा ताव्त्वक फरक 
छ । दबैु अवस्थामा रहेको धभन्नतालाई दृयष्टगत गदै सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, २०६० को 
धनर्म ८७(१) को (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा “बारम्बार” भन्ने शब्दको प्रर्ोग 
गरेको छ ।कमयचारीलाई गम्भीर सजार् गदाय गम्भीर प्रकृधतको कसूर गरेको वा सामान्र् 
प्रकृधतको कसूर पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदा गराउँदै 
पधन अटेर गरी बारम्बार गलत प्रववृ्त्तलाई अपनाएका कमयचारीलाई र्दइने सजार् हो 
।सजार् र्दन ुभनेको बदला धलन ुहोइन । त्र्सैले सजार्को धनधायरणमा न्र्ायर्क मनको  
प्रर्ोग  हनैुपदयछ । न्र्ायर्क मनको पररधध कानूनले नै धनधायररत गररर्दएको अवस्थामा सो 
पररधध बायहर गररने धनणयर् त्रयुटपूणय हनु्छ । बारम्बार वा बराबर वा पटक पटक कसूर 
गदाय मात्र हनेु सजार् एकभन्दा बढी पटक गरेको स्थायपत नभई गनय नधसकने । सवोच्च 
अदालतले आचरणका धनर्मको उलंिन वापत कमयचारीलाई सजार् गदाय धनजले उलंिन 
गरेको आचरणका सपेक्षतामा गनुय पने , पटक पटक उलंिन गरेमा गररने सजार् एक 
पटक गदैमा पटक पटक गरे सरह गव्म्भर मानी सजार् गनय नधमल्ने व्र्ाख्र्ा गरेको 
देव्िन्छ ।   

ञ.  कमयचारीको आचरण यवपररत अव्ख्तर्ारवालाको अनमुती नधलई अन्र्त्र काम गरेमा 
यवभागीर् कारवाहीहनु सक्ने भएपधन अन्र्त्र कामगरर कमाएको सम्पधत गैर कानूनी नहनेु301   

                                                           
300   रामकुमार रणपहेली यव. नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर्समेत (प.ुइ.) नेकाप २०७०, अंक ११, धन.नं. ९०७२, 
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301   नेपाल सरकार यव. अधनलकुमार आचार्य, ने.का.प. २०७६, अंक ३, धन.नं. १०२१८ 
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कमयचारीले सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी गने वा 
आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्राप्त गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैधसर्तले 
कार्य गरेमा सो यवर्षर् रािसेवक कमयचारीको व्र्ावसायर्क आचरणको प्रधतकूल हनेु हुँदा 
यवभागीर् कारबाहीको दार्राधभत्र हेररने यवर्षर् हनेु । सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत 
नधलई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आजयन गरेको सम्पव्त्तलाई गैरकानूनी सम्पव्त्त 
मान्नु न्र्ार्ोव्चत नहनेु भधन सवोच्च अदालतले  आचरण यवपररतको कार्य भ्रष्टचारजन्र् नै 
हनु्छ भन्न सयकदैन । भ्रष्टाचार गरर अकुत सम्पधत आजयन गनुय र अव्ख्तर्ारवालाको 
अनमुधतमा मात्र कमयचारीले अन्र्त्र सेवा गनय पाउने  मा अनमुधत नधलई अन्र्त्र काम गरर 
आजयन गरेको सम्पधतलाई एकै यकधसमको सम्पधत हो भधन गैरकाननुी आजयन हो भधन मान्न 
हदैुन । अव्ख्तर्ारवालाको अनमुधत नधलई अन्र्त्र काम गनुयलाई सामान्र् आचरणको 
धनर्म उलंिन सम्म मानेको देव्िन्छ । भ्रष्टाचार जस्तो जिन्र् फौज्दारी कसूर र समान्र् 
नैधतक आचरणका धनर्म उलंिनलाई समान रुपमा धलई धनणयर्कतायले तजयवजी 
अधधकारको प्रर्ोग गनृय हदैुन । यववेकपणुय र न्र्ार्संगत धनणयर् गनुय पने व्र्ाख्र्ा भएको 
देव्िन्छ ।  

७   आचरण उलंिन उपरको कारबाहीमा अदालतको व्र्ाख्र्ा अनसुार देव्िएका कधम 
कम्जोरी ।  

    क. एउटा कसूरमा सफाइ वा स्पष्टीकरण मागी अकोमा सजार् गने, 

    ि. सम्बव्न्धत कमयचारीलाई कारवाहीको सूचना नर्दने, 

    ग. सनुवाइको मौका नर्दने, 

    ि. सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा कानून बमोव्जमको समर् प्रदान नगने, 

    ङ. सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा आरोयपत कसूर स्पष्ट उल्लेि नगने, 

    च. अव्ख्तर्ारवालाले सजार् नगने, 

    छ.  सजार्को धनणयर्मा आधार कारण निोल्ने, 

    ज. धनणयर्कतायले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नगरी धनणयर् गने, 
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    झ. सम्बद्ध ऐनले तोकेको कार्ययवधध वा प्रकृर्ालाई पालना नगरी धनणयर् गन 

    ञ कुनै स्पष्टीकरण समेत नधलई हचवुाकै आधारमा अवकाश र्दने, 

    ट.  सफाइको मौका र्दँदा सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले सूचना पाए नपाएको र्यकन गने 
नगररएको । 

    ठ.  सवोच्च अदालतवाट व्र्ाख्र्ा गरी प्रधतपादन गरेको धसद्धान्तलाई पररपालना 
नगने, 

    ड. समानपुाधतक सजार्को धसद्धान्त अवलम्बन नगने, 

८ . धनष्कशय 

राज्र्ले आफ्नो लक्ष्र् तव मात्र हाधसल गनय सक्छ जव उ संग उसले अपेक्षा गरे 
अनसुारका धनजामधत कमयचारी हनु्छन । राज्र्ले कस्ता कमयचारीको अपेक्षा गरेको हनु्छ 
भन्ने यवर्षर्मा धनधायरण गरेको मापदण्डहरुको संग्रह नै धनजामधत कमयचारीका आचरण हनु 
। र्सलाई Canada ले Expected behavior भधन स्पष्ट रुपमा कमयचारीवाट अपेक्षा गरेको 
आचरण उल्लेि गरको देव्िन्छ भने अन्र् मलुकुले आफ्रना देशका धनजामधत कमयचारीले 
पालन गनुयपने आचरणका धनर्म जारी गरी अपेक्षीत शव्द प्रर्ोग नगरेपधन अपेक्षा स्पष्ट 
गरेको देव्िन्छ । र्ी अपेक्षीत आचरण पालना नगने कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही 
गररने व्र्वस्था समेत गरेको देव्िन्छ । नेपालका सन्दभयमा कानून सम्मत यवभागीर् 
कारवाहीलाई अदालतले व्स्वकार गरेपधन यवधध प्रयक्रर्ा परु्ायउन ु पनेमा जोड र्दएको 
देव्िन्छ । सामान्र्तः र्ी धनर्महरु नैधतकता सम्वव्न्ध अवधारणवाट आएका हनुाले समर् 
र समाज सापेक्ष हनेु हदुा आचरणका र्ी धनर्महरु सवै देशमा समान नभएपधन यविका 
प्रधतधनधध मलुक उल्लेव्ित मलुकुका धनजामधत कमयचारीले पालन गनुय पने आचरणका 
धनर्मलाई यवष्लेर्षण गदाय सवै राज्र्ले सामान्र्तः धनजामती कमयचारीवाट गरेको अपेक्षामा 
धनम्न समानता देव्िन्छ । 

 Respect and obey the law of the land ,  

 Politically neutral, 

 Loyal to the constitutional government,  

 Devotion to the duty, and good behavior with the public. 
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 Accountable Transparent, Impartial, Honest, and Efficient  

 Maintain  discipline and 

 Not use public office for private gain or Anti corrupt behavior. 
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धनजामती सेवाको अवधारणा, पदपधुतय र सेवा सयुवधा सम्वन्धी नेपालको धनजामती ऐनमा 
भएका व्र्वस्थाहरु 

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पडुासैनी 
 
 

१. धनजामती सेवाको अवधारणाः- 

  सामान्र् रुपमा सरकार अन्तगयतका कमयचारीहरुको सेवालाई नै धनजामती 
सेवा भधनन्छ । प्रशासयकर् शब्द कोर्षले र्सलाई धसधमत रुपमा पररभायर्षत गदै 
धनजामती कमयचारीलाई सरकार अन्तगयत काम गने व्र्व्क्त जसको धनर्कु्ती र्ोग्र्ताको 
आधारमा गररएको हनु्छ । 

  बेलार्तले धनजामती सेवालाई सरकारका तफय वाट नागररक हैधसर्तमा काम 
गने कमयचारी जसको धनव्श्चत कार्य अवधध र तलब हनु्छ । त्र्ो धनजामती सेवा हो 
भनेको छ । व्र्वसायर्क, राजनैधतक मलु्र् मान्र्ता, तटस्थता, व्र्वव्स्थत र संस्थागत 
संर्न्त्रका रुपमा स्थायपत गने प्रशस्त आधार र्दर्ो भने पधछल्ला र्दनहरुमा राज्र्को 
केन्रीर् मकुाम देव्ि स्थाधनर् र रायिर्देव्ि अन्तराययिर् तहसम्म धनजामती सेवा 
यवस्ताररत भैसकेको छ । तसथय  धनजामती सेवा र राज्र्को ईच्छा धनमायणमा 
सरकारलाई सहर्ोग गने र सरकारको तफय वाट नागररक सेवा प्रदान गने व्र्वव्स्थत 
संस्थागत संर्न्त्र हो । राज्र्को स्थापना पछी र्ो धबकल्प धबयहन रुपमा रहदै आएको 
छ भने लोकतन्त्र, मानव अधधकार, उदारवाद पधछ र्सको स्वरुप र संरचनामा केही 
पररवतयन हनेु क्रम अव्ि बढेको पाईन्छ । 

  हाम्रो संयवधानले "धनजामती सेवाको पद " भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा 
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कमयचारीको सेवाको पद तथा धनजामती सेवाको पद 
होईन भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु 
सबै सेवाको पद सम्झन ुपदयछ भनी पररभार्षा गरेको पाईन्छ ।302

 

                                                           
302 नेपालको संयवधानको धारा २४३  
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  वास्तवमा धनजामती सेवा भनेको सरकारलाई सावयजधनक धनती तजुयमा गनय 
आवश्र्क सल्लाह, सझुाव, सचुना एवंम यवशेर्षज्ञताको सेवा उपलब्ध गराउने, धनतीको 
यवश्लरे्षण गने र समग्र सावयजधनक प्रशासन संचालन गने स्थार्ी संर्न्त्रको रुपमा 
स्थायपत रािसेवकहरुको केन्रमा रहेको सेवा हो । धनजामती सेवा आम जनताको 
लाधग स्थायपत सरकारको स्थार्ी संर्न्त्र हो । 

  नेपाल लगार्त यविका अधधकांश मलुकुहरुमा सैधनक तथा प्रहरी बाहेकको 
सरकारी सेवालाई धनजामती सेवा भन्ने गररएको पाईन्छ । धनजामती सेवा स्थार्ी 
तलव प्राप्त गने, दक्ष कमायचरीहरुको व्र्वसार्ीक समहु हो । 

नेपालको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा धनजामती सेवामा धनम्न दश सेवाहरुको 
व्र्वस्था गररएको छ ।303 

१. नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ाँक सेवा । 

२. नेपाल ईव्न्जधनर्ररङ्ग सेवा । 

३. नेपाल कृयर्ष सेवा । 

४. नेपाल न्र्ार् सेवा । 

५. नेपाल परराि सेवा । 

६. नेपाल प्रशासन सेवा । 

७. नेपाल लेिा परीक्षण सेवा । 

८. नेपाल वन सेवा । 

९. नेपाल यवयवध सेवा । 

१०. नेपाल व्शक्षा सेवा । 

  र्सैगरी धनजामती सेवामा राजपत्रायङ्कत तफय  यवव्शष्ट, प्रथम, र्द्बधतर्, तधृतर् र 
राजपत्र अनंयकत तफय  प्रथम, र्द्बधतर्, तधृतर्, चतथुय र पाँचौ शे्रणीहरु रहने व्र्वस्था 
रहेको पाईन्छ ।304 
  धनजामती ऐनमा नै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरी 
तोकेको धमधत देव्ि धनजामती सेवाको शे्रणीगत व्र्वस्थालाई तहगत प्रणालीमा 

                                                           
303 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३  

304 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४  
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रुपान्तरण गरी एयककृत धनजामती सेवा प्रणाली लाग ुगने छ भनी व्र्वस्था गररएको 
छ  ।305  

  धनजामती सेवामा वगय यवभेद तथा असमानता हटाई धनजामती सेवाका सबै 
पदलाई समग्र सेवामा आवद्ध गने सबैभन्दा तल्लो पददेव्ि सबैभन्दा माधथल्लो 
पदसम्म पदक्रम धमलाई सोझो रेिा कार्म गनुयलाई एयककृत धनजामती सेवा भधनन्छ 
। जसले गदाय राजपत्राँयकत र राजपत्र अनंयकतको यवभेद हटी र्ोग्र्ता, क्षमता, जेष्ठता 
र अनभुवको आधारमा पद र तह कार्म हनु्छ । 

२ .पदपधुतय सम्वन्धी व्र्वस्थाहरुः- 

  धनजामती सेवामा पद व्र्वस्थापन २ प्रकारले गररन्छः - कामको आधारमा 
पद सजृना गरी व्र्व्क्तको धनर्कु्ती पदस्थापन, सरुवा, बढुवा आर्द गररन्छ भने त्र्ो 
पदमलुक व्र्वस्था हो । 

तर व्र्व्क्तलाई कुनै िास दजायमा धनर्कु्ती गरी यवधभन्न पदमा स्थापना वा सरुवा 
गररन्छ भने त्र्ो दजायमलुक हो । 

      पदपधुतय गने तररकाहरुः- 
  पदपधुतय अन्तगयत जनशक्ती र्ोजनाले औल्र्ाँएको दरबन्दी, आवश्र्कता 
अनसुार कामको आर्तन बयृद्ध हनुाले बढेको दरबन्दी, नर्ाँ दरबन्दी सजृनाबाट वा 
भएको दरबन्दी ररक्त भै सोको पधुतय गनुयपने अवस्थाका कारण उपलब्ध मध्रे् सामान्र् 
क्षमतावान ् प्रधतभालाई सेवा धभत्र प्रवेश गराउने कार्यका लाधग अपनाईने सम्पूणय 
प्रकृर्ाहरु भनाय र उपर्कु्तता पररक्षण देव्ि पदस्थापनसम्म पदयछन ्। िासगरी िलु्ला 
प्रधतर्ोधगता र बढुवा (कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन, आन्तररक प्रधतर्ोधगता र बढुवा समार्ोजन) 
बाट हनेु धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पररच्छेद ३ मा व्र्वस्था गररएको छ । 

 

पदपधुतय दईु यकधसमले हनेु गदयछः- 

  संगठन वा सेवा धभत्रकै सामान्र् उम्मेदवारबाट क्षमतावान, धसपर्कु्त र 
प्रधतभाशाली व्र्व्क्तलाई ररक्त पदमा पधुतय गने प्रकृर्ालाई आन्तररक पदपधुतय भधनन्छ । 
आन्तररक पदपूधतय कमिव्चयलो, अधभमवु्िकरण आवश्र्क नपने, बवृ्त्तपद सधुनव्श्चत हनेु, 
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क्षमतावान र अनभुवीलाई स्थान र्दईने जस्ता सवलपक्ष छन ्भने र्सका दवुयल पक्षमा 
कम प्रधतस्पधधयले अवसर पाउने, असमानता बढने, प्रशासन नधतजामिुी नभई सनातनी 
हनेु गदयछ । 

  संगठनमा ररक्त पदपूधतयका लाधग िलु्ला बजार वा यवियवद्यालर्बाट र्ोग्र्ता 
र क्षमताका आधारमा प्रधतस्पधाय गराईन्छ भने त्र्स्तो पदपूधतय बाह्य पदपूधतय हो । 
प्रार्ः सेवा धभत्रका तल्ला र शरुुका पदहरुमा धनर्कु्तीका लाधग िलु्ला पदपधुतयको 
तररका अपनाईन्छ । जसमा उच्च प्रधतस्पधायत्मक क्षमतार्कु्त जनशव्क्त धभत्र्र्ाउन 
सयकने, नवरक्तसंचार हनेु, पररवधतयत व्र्वस्थापन सहज हनेु, उमेरले होईन क्षमताले 
महत्व पाउने र छनौटमा बस्तधुनष्टता रहने जस्ता सवल पक्ष छन ्भने दवुयल पक्षमा 
अनभुवीहरु हतोत्साहीत हनेु, िव्चयलो प्रणाली, अधभमिुीकरण आवश्र्क पने, झण्झटपूणय 
परीक्षण प्रकृर्ा जस्ता दवुयल पक्षछन ्। 

पदपूधतयका चरणहरु 

१) भनाय 
२) छनौट 

(क) धलव्ित परीक्षा 
(ि) मौव्िक परीक्षा 
(ग) प्रर्ोगात्मक परीक्षा 
(ि) भधूमका प्रदशयन 

(ङ)वैर्व्क्तकयववरणपरीक्षण 

धन.से.ऐन, २०४९ तथा लोकसेवा आर्ोग ऐन, २०४८ अनसुार नेपालको धनजामती 
सेवामा कमयचारी पदपूधतयका सम्बन्धमा धनम्न चरणहरु धसलधसलेवार रुपमा अपनाईने 
गररन्छ । 

 बायर्षयक कार्यतालीका प्रकाशन 

 ररक्त पदको माग संकलन 

 पदपूधतयका यवधधका लाधग प्रधतशत धनधायरण 

 यवज्ञापन प्रकाशन 

 दरिास्त संकलन तथा छानयवन 
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 प्रश्नपत्र धनमायण 

 प्रश्नपत्र पररमाजयन 

 पररक्षा संचालन 

 उत्तर पवु्स्तका परीक्षण 

 नधतजा प्रकाशन 

 अन्तरवाताय संचालन 

 र्ोग्र्ताक्रम प्रकाशन 

 धनर्कु्तीको लाधग धसफाररश 

 धनर्कु्ती र पदस्थापना 
धनजामती सेवामा पदपूधतयको प्रकृर्ा 306  

  पद िलुा पदपूधतय, बढुवा पदपूधतय 
कार्यक्षमता मूल्र्ांकन आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षा कार्यसम्पादन तथा अनभुवको 
आधारमा हनेु बढुवाको समार्ोजन ए- 

 शे्रणी धबयहन/ रा.प.अनं पांचौ तह १०० %– – – 

 रा.प.अनं चतथुय – – – – 

 रा.प.अनं तधृतर् – १०० %– – 

 रा.प.अनं र्द्वधतर् ६० %२० %२० %– 

 रा.प.अनं प्रथम ६० %२० %– २०% 

 रा.प .तधृतर् ७० %१० %१० %१०% 

 रा.प .र्द्वधतर् १० %६० %२० %१०% 

 रा.प .प्रथम १० %६० %२० %१०% 

र्सरी प्रधतशत धनधायरण भैसकेपधछ िलुा प्रधतर्ोधगताद्वारा पदपूधतय गने पदको ४५% 
पद आरक्षण गरी उक्त ४५% लाई १००% मानी धनम्नानसुारका बगयहरुमा छुटृा छुटै्ट 
प्रधतस्पधाय गराई पदपूधतय गररने व्र्वस्था धनजामधत सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा 
७ ले गरेको छ । 

(क) मयहला ३३% 
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(ि) आदीबासी/जनजाती २७% 

(ग) मधेशी २२% 

(ि) दधलत ९% 

(ङ) अपाङ्ग ५% 

(च) यपछडीएको क्षेत्र ४% 

धलव्ित, प्रर्ोगतात्मक, अन्तरवाताय र आर्ोगले समर् समर्मा तोकेको अन्र् तररकाहरु 
जस्ता लोकसेवा आर्ोगबाट धलईने धनर्धमत परीक्षामा कुनै एक वा सो भन्दा बढी 
तररकाबाट हनुसक्ने व्र्वस्था छ । 

बढुवाद्वारा पदपूधतय 
बढुवाद्वारा पदपूधतय गने प्रर्ोजनको लाधग धबधभन्न स्तरका बढुवा सधमधतहरु गठन गररने 
व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनर्मावली, २०५० ले गरेको छ । 

बढुवा (आन्तररक पदपूधतय) का धनम्नतररका ऐनले उल्लेि गरेको छ । 

(क) कार्यक्षमता मूल्र्ांकनका आधारमा बढुवा 
(ि) कार्यसम्पादन र अनभुवका आधारमा हनेु बढुवा, 
(ग) यवशेर्ष बढुवा 
(ि) आन्तररक प्रधतर्ोधगताद्वारा बढुवा । 

बढुवा प्रर्ोजनका लाधग धनम्न अनसुार बढुवा सधमधत गठन हनेु व्र्वस्था धनजामती 
सेवा ऐन र धनर्मावलीले गरेको छ – 

१. रा.प.धबव्शष्ट शे्रणीको मखु्र्सव्चवका लाधग बढुवा सधमधतको औपचाररक व्र्वस्था 
देव्िंदैन ।  बहालवाला सव्चवमध्रे् जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा 
सरकारले छनौट गने गदयछ । 

२. राजपत्रायङ्कत पदमा बढुवाका लाधग लोकसेवा आर्ोगका अध्र्क्ष वा धनजले तोकेको 
सदस्र्को  अध्र्क्षतामा आर्ोगका अको एक सदस्र्, मखु्र् सव्चव, आर्ोगले 
मनोनर्न गरेको एकजना  धबर्षर् यवशेर्षज्ञ र सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव 
रहेको बढुवा सधमधत रहने व्र्वस्था छ । 

३. रा.प.अनं. प्रथम शे्रणीबाट रा.प. तधृतर् शे्रणीमा बढुवाका लाधग धसफाररश गनय 
लोकसेवा आर्ोगका अध्र्क्षले तोकेको आर्ोगको सदस्र्को अध्र्क्षतामा आर्ोगका 
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सव्चव, सामान्र्  प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव, आर्ोगले तोकेको एकजना धबर्षर् 
यवशेर्षज्ञ र सेवा समूह सञ्चालन  गने मन्त्रालर्को सव्चव (वा धनजले तोकेको सह 
सव्चव) सदस्र् सव्चव रहने व्र्वस्था छ । 

४. राजपत्र अनंयङ्ककत पदमा बढुवाका लाधग यवकेव्न्रत रुपमा बढुवा सधमधतहरु रहने 
व्र्वस्था  धनजामती सेवा धनर्मावलीले गरेको छ । 

५. बढुवा सधमधतको सव्चवालर्को काम सेवा सञ्चालन गने मन्त्रालर् / धनकार्ले 
गने गदयछ । 

६. बढुवा सधमधतले रा.प.यवव्शष्ट शे्रणीमा बढुवाका लाधग धसफाररश गदाय सम्भव 
भएसम्म    पदसंख्र्ाको ३००% बढी र अन्र्मा जधत आवश्र्क हो, त्र्धत नै संख्र्ामा 
धसफाररश गने    गररन्छ । 

७. बढुवाका लाधग (सव्चव, मखु्र् सव्चव बाहेक) कार्यक्षमताका आधारमा 
कार्यसम्पादन    मूल्र्ांकनमा ४० अंक, जेष्ठतामा ३० अंक, शैव्क्षक र्ोग्र्तामा १२ 
अंक, भौगोधलक क्षेत्रको    अनभुवमा १६ अंक र तालीममा २ अंक र्दईने गररन्छ । 

३. सेवा सयुवधा सम्वन्धी ऐनले गरेका मखु्र् व्र्वस्थाहरुः- 

  व्र्व्क्तले श्रम, समर् तथा क्षमता लगाए वापत तत्काधलन अवस्थामा पाउने 
आधथयक तथा गैह्र आधथयक सयुवधाहरु, क्षधतपूधतय र कानून अनसुार व्र्वस्था हनेु सेवा 
सयुवधालाई कमयचारीको सेवा सयुवधा भधनन्छ । 

  जस अन्तगयत आधारभतू तलव, स्वास््र् यवमा, बवृ्त्त वा रोजगारी वा जागीरको 
सरुक्षा, पेन्सन र उपदान, आवाश र अन्र् सहधुलर्त, सम्मान पनुयधनर्वु्क्त र यवशेर्ष 
व्जम्मेवारी, बवृ्त्त सरुक्षा, सम्मान, सामाव्जक आदरभाव, तालीम, ख्र्ाती र यवशेर्ष सहधुलर्त 
तथा उन्मकु्तीहरु जस्ता पदयछन । 

तलव धनधायरणका आवश्र्क धसद्धान्तहरुमा श्रमबजारको धसद्धान्त, अपूणय प्रधतस्पधायत्मक 
बजार धसद्धान्त, दक्षतामा आधाररत श्रमधसद्धान्त, उपलव्धीमा आधाररत धसद्धान्त, सामान्र् 
धसद्धान्त, जीवन धनवायहको धसद्धान्त, सीमान्त उत्पादकत्वको धसद्धान्त र ज्र्ालाकोर्षको 
धसद्धान्त पदयछन ्। 

तलव सम्बन्धमा हाम्रो धनजामती सेवा ऐन तथा धनर्मावलीले धनम्न व्र्वस्थाहरु 
उल्लेि गरेको छ ए- 
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 ऐनले धनजामती कमयचारीको तलवभत्ता तथा अन्र् सयुवधा र प्रत्रे्क बर्षय 
उपभोक्ता मूल्र्सूचीको आधारमा महंगी भत्ता समेत पनुरावलोकन गनयको लाधग 
नेपाल सरकारको मखु्र्सव्चवको अध्र्क्षतामा अथय मन्त्रालर्का सव्चव र 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव रहनेगरी तलवभत्ता पनुरावलोकन सधमधत 
रहने व्र्वस्था दफा २७ ले गरेको छ । 

 धनधायररत तलवमान अनसुार तलव पाउने पदमा नर्ा ंधनर्वु्क्त पाउने धनजामती 
कमयचारीले सो तलवमानको शरुु तलव पाउने । 

 माधथल्लो तलवमानको कुनै पदमा बढुवा पाउने धनजामती कमयचारीले उक्त 
तलवमानमा तोयकएको शरुु तलव पाउने । तर धनजले हाल पाईरहेको तलव 
उक्त माधथल्लो तलवमानको न्रू्नतम तलव बरावर वा सो भन्दा अधधक भएमा 
माधथल्लो तलवमानमा धनजको तलव तोक्दा सायवकमा िाईपाई आएको 
तलवमा एकतलव बयृद्ध थप गरी तलमान कार्म गने । 

 धनजामती कमयचारीले आफनो पदमा बहाल गरेको र्दनदेव्ि तलव भत्ता पाउने 
तर सरुवा बढुवा भै जाने कमयचारीले हालको पदमा बहाल गदाय तर्ारी म्र्ाद 
र बाटो म्र्ादसमेतको तलव भत्ता हालको कार्ायलर्बाट पाउने । 

 धनजामधत कमयचारीले धनजामती सेवामा रही काम गरे वापत पाउने तलव भत्ता 
नेपाल सरकारले समर् समर्मा तोयक र्दए बमोव्जम हनेु । 

 एक बर्षयको अटुट सेवा अवधध पूरा गरेपधछ एउटा तलव बयृद्ध थप पाउने तर 
सजार् र नधसहत पाएको अवस्थामा सो नपाउने । 

 पाएको तलव जनुसकैु कारणबाट सेवाबाट अलग भए पधन पाउने र यवदामा 
बसेको अवस्थामा पधन तलव पाउने । 

तलव बाहेक अन्र् सयुवधाः 
 भत्ता, चाडपवय िचय, स्थानीर् भत्ता, टेलीफोन सयुवधा, आवाश सयुवधा, महंगी भत्ता, 

िाजा भत्ता, यवशेर्ष भत्ता, पररवहन भत्ता, तलवबयृद्ध  ) ग्रडे   / थप रकम(, 

कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोर्ष, संचर् कोर्ष र थप रकम, धबमा रकम, आदी । 

 व्र्वसार्ीक सरुक्षा र जोव्िमलाई न्रू्धनकरण गनय अवकाश पधछको सयुवधा 
)उपदान तथा धनबवृ्त्तभरण(, और्षधध उपचार सयुवधा, अशक्त बयृद्ध, अंङ्गभङ्ग भए वा 
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चोटपटक लागे पाउने सयुवधा, असाधारण पाररवाररक बवृ्त्त तथा उपदान, शैव्क्षक 
तथा सन्तती बवृ्त्त जस्ता भयवश्र्को सरुक्षाको लाधग सयुवधाको व्र्वस्था हनु्छ 
। 

बवृ्त्त यवकास 

 सामान्र् अथयमा बवृ्त्त भन्नाले पेवा वा व्र्वसार्ी जीवनको मागय वा र्ात्रा भन्न े
अथय लाग्दछ । र्सलाई कार्य बातावरणमा व्र्व्क्तको सफलताका आधारका 
रुपमा पधन धलने गररन्छ । 

 जस्तो कसैले आफुले धनजामती व्र्व्क्तलाई अपनाउंछु भनेमा उसको जीवन 
बवृ्त्त धनजामती सेवा रहेछ भन्न ेबझु्न ुपदयछ । 

 र्सथय सामान्र् बझुाईमा बवृ्त्त भनेको जीवन र्ापनका लाधग अंगाधलने पेशा हो 
भने बवृ्त्तयवकास चांही पेशा धभत्रको गधतव्शलतालाई व्र्वस्थीत गने अवसर र 
सम्भावनाको संस्थागत सधुनव्श्चतता हो । 

 र्ी आधारबाट बवृ्त्तप्रणाली अन्तगयत भनाय, छनौट, धनर्कु्ती, पदस्थापन, सरुवा, 
बढुवा, तालीम व्शक्षा, सेवाको सरुक्षा र तलवभत्ता,सयुवधा, प्रोत्साहन जस्ता पक्षमा 
केव्न्रत रहन्छ । 

 ववृ्त्त यवकासले व्र्व्क्तलाई क्षमता पयहचान र यवकास, आवश्र्कता परुा, 
यवशेर्षज्ञता यवकास, उत्प्ररेणा र मनोबल तथा आफ्ना भयवष्र् पयहचान गनय र 
संस्थालाई उत्पादकत्व वयृद्ध, ख्र्ाधत वयृद्ध, गणुस्तरीर् जनशव्क्त र धमतव्र्यर्तामा 
सहर्ोग गदयछ । 

 २०१३ सालको धन.से.ऐनबाट ववृ्त्त यवकासको शरुु, २०२५ सालमा ववृ्त्त 
यवकास र्ोजना लागू र हाल िलुा र बन्द ववृ्त्त प्रणाली दबै लागू, भनाय, छनौट, 

धनर्कु्ती, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालीम व्शक्षा, सेवाको सरुक्षा र 
तलवभत्ता,सयुवधा, प्रोत्साहन, उपदान जस्ता व्र्वस्था गररएका छन ्। 

सेवा शतयको सरुक्षाः– 

 धन.से.ऐन २०४९ को दफा ५६ अनसुार नैधतक पतन देव्िने फौजदारी 
अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको, म्र्ादी पदमा बहालरहेको र भागी 
पत्ता नलागेको वा सम्पकय  स्थायपत गनय सम्भाव नभएको प्रर्ाप्त आधार भएको 
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अवस्थामा बाहेक कुनैपधन धनजामधत कमयचारीलाई सफाईको सवतु र्दने 
मनाधसव मायफकको मौका नर्दई धनजामती सेवाबाट हटाईन वा बिायस्त गररने 
छैन भनी उल्लेि भएको पाईन्छ । 

 धन.से.ऐन २०४९ को दफा ५८ अनसुार कुनैपधन धनजामती कमयचारीलाई 
धनजको धनर्वु्क्त हुंदा तत्काल लाग ुरहेको तलव, उपदान, धनबवृ्त्तभरण र अन्र् 
सयुवधा सम्बन्धी सेवाका शतयहरु धनजको स्वीकृधत वेगर धनजलाई प्रधतकुल 
असरु पने गरी पररवतयन गररने छैन । पधछ हनेु संशोधनले त्र्स्तो शंसोधन 
हनु अगावै बहाल रहेको कुनै धनजामती कमयचरीको उपर्ुयक्त सेवाका शतयहरुमा 
कुनै प्रकारले प्रधतकुल असर पने भएमा त्र्स्तो संशोधधत व्र्वस्था बमोव्जम 
गनय मन्जरु गरेको धलव्ित स्वीकृत नभई त्र्स्तो व्र्वस्था धनजको हकमा लाग ु
हनेु छैन । 

४. धनजामधत सेवाका प्रमिु यवशेर्षताहरुः 
र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररतः–  

धनजामधत सेवामा धनर्कु्तीका लाधग गररने भनाय छनौट देव्ि धनर्कु्ती पधछ शरुु हनेु बवृ्त्त 
यवकासका सबै चरणमा र्ोग्र्ता र क्षमता बाहेक कुनै अन्र् गैह्र र्ोग्र्ताकारहरुको 
भधूमका रहन ुहुं दैन भन्ने मान्र्ता नै र्ोग्र्ता प्रणाली हो । 

सेवाको कानूनी आधारः– 

धनजामधत सेवालाई कानूनी रुपमा आधार र्दने र व्र्ाख्र्ा गने गररएको हनु्छ । 

संयवधानतः धनजामधत सेवा भन्नाले “सैधनक अधधकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी 
कमयचारी तथा कानूनले धनजामधत होईन भधन तोयकर्दएका पदहरु बाहेक अन्र् सेवा वा 
पद” लाई धनजामधत सेवा भधन स्पष्ट पारेको छ । 

धनव्श्चत बवृ्त्तपथः– 

धनजामधत सेवा धभत्र प्रवेश गरी सकेपधछ कुनैपधन कमयचारीले धनव्श्चत बवृ्त्तपथ 
अवलम्वन गदयछ । उसको सरुवा तालीम बढुवा अवकाश जस्ता पक्षहरु पयहला नै 
सधुनव्श्चत गररएका हनु्छन ्। 

व्र्वसार्ीक समूहः– 

धनजामधत सेवामा िास क्षमता र्ोग्र्ता भएका व्र्व्क्तहरुले मात्र भनाय गररन्छ। 
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समूह भावनामा आधाररतः– 

धनजामधत सेवाको अको यवशेर्षता र्सले समूह भावनामा आधाररत भएर काम गनय पधन 

हो । र्ो राज्र्को संगर्ठत सेवा हो, जहां व्जम्मेवार व्र्व्क्तगत रुपमा र्दने गररएतापधन 
सामयुहक भावना, सहर्ोग र अन्तर सम्बन्धका आधारमा रहेर कमयचारीहरु आफ्नो 
व्जम्मेवारी र भधूमका बहन गदयछन ्। 

गैरसैधनकः– 

धनजामती कमयचारीलाई आधारभतू रुपमा नै फौजी र सैधनक स्वभाव र अनशुासनबाट 
अलग गररएको हनु्छ । 

धनव्श्चत सयुवधा र वेतनमानः– 

धनजामती सेवालाई स्वार्त्त रुपमा कार्यसम्पादन गनय प्ररेरत गनय र संधै उजायशील बनाई 
राख्न उसले पाउने सेवा सयुवधा र क्षधतपूधतयका कुराहरु (जस्तो तलव, भत्ता, अन्र्सयुवधा, 
पेन्सन, उपदान, धबमा, और्षधध उपचार, यवदा आदी) पूवय धनधायररत हनु्छन ्। 

राजनैधतक रुपमा तटस्थः– 

सरकारको संस्थागत संर्न्त्र र बहलुवादी समाजको अंग भएकोले राजनैधतक धबचार 
आग्रह र संलग्ताबाट दरु रहन ुधनजामती सेवाको आदशय हो । 

जीयवत संयवधानः– 

संयवधानका प्रावधानहरुलाई संयवधानको भावना अनरुुप यक्रर्ाशील बनाउने र राज्र्को 
प्रभावकाररता पयुष्ट गने आधार भनेको त्र्हांको धनजामती सेवा हो । 

सरकारको संस्थागत संर्न्त्रः– 

सरकार अमूतय बस्त ुहो सरकारलाई मूतयता र्दने काम र नाम धनजामती सेवा हो । 
धनजामती सेवा माफय त नै राज्र् आफनो कार्यक्षेत्रमा पयहचान कार्म गदै फैधलएको 
हनु्छ । 

सावयजधनक सेवाप्रधत समयपयतः– 

राज्र् व्र्वव्स्थत समाजको सबै भन्दा बहृद् र बहउुद्देश्र्ीर् संगठन हो । जसको 
मखु्र् उद्देश्र् नै सावयजधनक यहत हो ।  
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५.   धनजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हनु नसक्ने व्र्वस्था -307  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० मा उल्लेि भए बमोव्जम देहार्का 
व्र्व्क्तहरु धनजामती सेवाको दपमा उम्मेदवार हनु नसक्ने व्र्वस्था रहेको छ । 

 राजपत्र अनंयकत र शे्रणीधबयहन पदमा १८ बर्षय उमेर पूरा नभएका, 
 राजपत्रांयकत पदमा २१ बर्षय उमेर पूरा नभएका, 
 परुुर्ष उम्मेदवारको हकमा ३५ बर्षय र मयहला उम्मेदवारको हकमा ४० बर्षय 

उमेर पूरा नभईसकेका, 
 भ.ूप ु.सैधनक वा प्रहरी धनर्वु्क्त हनेु भनी तोयकएको धनजामती सेवाको पदमा 

४० बर्षय ननािेको, 
 रा.प .यद्घतीर् र प्रथम शे्रणीको िलु्ला प्रधतर्ोधगतामा ४५ बर्षय ननािेका, 
 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त 

गररएका 
 गैह्र नेपाली नागररक 

 नैधतक पतन देव्ि फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएका । 

 पदपूधतय सम्बन्धमा रहेका समस्र्ाहरु 

 धनजामती सेवाको जनशव्क्त व्र्वस्थापन सम्बन्धी दीियकालीन रणनीधतक 
र्ोजना तर्ार छैन । 

 क्षेत्रगत जनशव्क्त व्र्वस्थापन र्ोजना पधन छैन । 

 दरवन्दी धसजयना र स्वीकृधतका स्वीकार्य आधार स्थायपत छैनन ्। 

 जनशव्क्तको माग तथा आपूधतय पक्षको यवश्लरे्षण गने गररएको छैन । 

 व्र्वस्थापन परीक्षण प्रभावकारी छैन । 

 पद ररक्त हनेु यवव्त्तकै लोकसेवा आर्ोगलाई जानकारी र्दने गररएको छैन । 

 पदपूधतयका आधारहरु (यवशेर्षतः बढुवाका आधारहरु) बारम्वार बदधलने 
गरेकाले संगठन र व्र्व्क्त दवैु पक्षले बवृ्त्त र्ोजना बनाउन सकेका छैनन ्। 

 पाठ्यक्रम ज्ञानमूलक (सूचनामूलक) छ 

 । व्र्ावहाररक छैन । 

                                                           
307 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० 
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 आवेदनको पहुंच सहज छैन । 

 परीक्षण प्रणाली सैद्घाव्न्तक िालको छ । व्र्व्क्तको क्षमता भन्दा सूचना 
संकलनको स्तर परीक्षण गदयछ । 

 परीक्षण यवधधको वैधता परीक्षण गररएको छैन । 

 परीक्षाको मूल्र्ांकन यवधध बस्तगुत भन्दा मनोगत छ । 

 कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन प्रणाली यवधभन्न आग्रहबाट पीधडत छ । 

 पदस्थापन र सरुवाले स्थायपत मापदण्डलाई पयाएको छैन, त्र्सैले प्रणालीधभत्र 
र्ोग्र्ता प्रणालीको सधुनव्श्चतताको ग्र्ारेण्टी गदैन । 

 धनजामती सेवाको धबस्ततृ अधभलेि तथा सूचना प्रणाली स्थायपत गररएको छैन 
। 

 पदपूधतय तथा छनौट प्रयक्रर्ा भद्दा र िव्चयलो छ । 

६. धनजामती कमयचारीको पदपधुतय र सेवा सयुवधा सम्वन्धी समस्र्ा र समाधानहरुः- 

समस्र्ाहरुः- 

(क) धनजामती सेवा ऐन र धनर्ममा पटक - पटक संशोधन भएर काननुी अव्स्थरता 
रहेको छ । 

(ख) धनजामती कमयचारीको भनाय, छनौँट र पदपधुतय प्रकृर्ा धछटो, छररतो र प्रभावकारी 
हनु सकेको छैन । 

(ग) धनजामती सेवामा यवधभन्न धनकार् र तहहरुवीच कार्यगत अस्पष्टता तथा दोहोरोपना 
देव्िन्छ । 

(घ) धनजामती सेवामा प्रशासन सधुारका प्रर्ासहरु कार्यव्र्वहार र मनोववृ्त्तमा 
सधुारभन्दा संरचनात्मक पररवतयन उन्मिु देव्िन्छ । 

(ङ) धनजामती सेवाको भनाय छनौट, सेवा शतय, ववृ्त्त यवकासको कार्यमा लोकसेवा 
आर्ोगको भधुमका सबल बन्न सकेको छैन । 

(च) अयहलेको बढुवा प्रणाली र्ोग्र्तामलुक, बस्तपुरक र अनमुानर्ोग्र् हनु सकेको छैन 
। 

(छ) पदस्थापना, सरुवा र ताधलम जस्ता कमयचारी प्रशासन सम्वन्धी आधारभतु पक्षहरु 
पद्धधतमलुक र अनमुानर्ोग्र् बनाउन सयकएको छैन । 
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(ज) धनजामती कमयचारीहरुको काम गनेको उत्प्ररेणा कम हनुको साथै मनोवल पधन 
ह्रासोन्मिु रहेको छ । 

(झ) संव्िर् धनजामती सेवा ऐन समर्मा पाररत हनु नसक्दा संव्िर् शासन प्रणालीमा नै 
अवरोध आएको देव्िन्छ । 

समाधानका उपार्हरुः- 

(क) धनजामती सेवा ऐन र धनर्ममा पटक पटक संशोधन हनु ुहुँदैन । 

(ख) धनजामती कमयचारीहरुको भनाय, छनौट र पदपधुतय प्रकृर्ा धछटो, छररतो र 
पारदशी बनाउनको लाधग धनव्श्चत कार्ययवधधको व्र्वस्था हनुपुछय ।  

(ग) धनजामती कमयचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न भनाय छनौट, सेवा शतय, ववृ्त्त 
यवकासको लाधग लोकसेवा आर्ोगले सबल भधुमका िेल्न ुपछय । 

(घ) बढुवालाई र्ोग्र्तामलुक, बस्तपुरक र अनमुान र्ोग्र् बनाउन ऐनमा नै स्पष्ट 
यकटान गररन ुपदयछ । 

(ङ) ऐनमा नै पदस्थापना, सरुवा र ताधलम जस्ता कमयचारी प्रशासन सम्वन्धी 
आधारभतु पक्षहरु धनव्श्चत गररनपुदयछ । 

(च) धनजामती कमयचारीहरुको काम प्रधत उत्प्ररेणा बढाउनको लाधग राजनैधतक 
प्रधतबद्धता हनुपुछय । 

(छ) संव्िर् धनजामती ऐन धछटै्ट पाररत हनुपुने र धनजामती कमयचारीहरुले िाईपाई 
आएको सेवा, सयुवधा िटाउन नहनेु गरी अझै प्रगधतव्शल ऐन आउन ुपदयछ । 

७ .धनष्कर्षयः- 

  देशमा नेपालको संयवधान २०७२ सालमा संव्िर् संरचनामा आधाररत 
संयवधान लाग ुभईसकेतापधन सो संयवधानले पररकल्पना गरे अनसुारको धनजामती सेवा 
ऐन संसदवाट पाररत हनु सकेको छैन ् । र्सथय धनजामती सेवा सदुृढ, सबल र 
प्रभावकारी हनु सकेको छैन । धनजामती सेवा ऐनमा भएका राम्रा प्रावधानहरुलाई 
समेत व्र्वहाररक रुपमा लाग ु गनय सयकरहेका छैनौँ । धनजामती सेवालाई थप 
प्रभावकारी बनाउन नर्ाँ ऐन र्थाधसघ्र धनमायण हनुपुर्ो । सेवा प्रवाहलाई नागररकको 
िर दैलोमा परुर््ाउन कमयचारीले प्रर्ास गनुयपछय । संव्िर् प्रणाली अनरुुप सरकारी 
सेवा सम्वन्धी धनती र संव्िर् धनजामती काननुको धनमायण नहनुाले धनजामती सेवा 
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हालको अवस्थामा लङ्गडो अवस्था छ । धनजामती सेवाको संस्थागत सधुार, ववृ्त्त 
यवकास, स्थायर्त्व, सेवाको यवव्शयष्टकरण, क्षमता यवकास, सदाचार आर्दको सधुारमा 
ऐनमा स्पष्ट व्र्वस्था हनु ुजरुरी छ । धनजामती सेवाको अवधारणा र पदपधुतय र सेवा 
सयुवधा सम्वन्धी बतयमान ऐनले गरेका मखु्र् व्र्वस्थाहरुको केही चचाय गने प्रर्ास 
भएको छ । अन्त्र्मा अव आउने संव्िर् धनजामती सेवा ऐनमा धनजामती सेवाको 
पदपधुतय, सेवा सयुवधा सम्वन्धी प्रावधानहरु अझै वैज्ञाधनक र पारदशी रुपमा आउने 
अपेक्षा गररएको छ । 

 

सन्दभय सामाग्री 
(१) नेपालको संयवधान, २०७२ । 

(२)  धनजामती सेवा ऐन, २०४९ । 

(३)  धनजामती सेवा सम्वन्धी धनर्मावली, २०५० । 

(४)  सेवा सम्वन्धी अनलाईन ताधलममा प्राप्त कार्यपत्रहरु ।  
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धनजामती कमयचारी उपरको यवभागीर् कार्यवाही सम्बन्धी 
काननुी व्र्वस्था तथा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

- उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री केशबप्रसाद पन्त 

१. पषृ्ठभमूी (Introduction) 

     धनजामती कमयचारीले पालन गनुयपने धनव्श्चत काम कतयव्र्, आचरण तथा दायर्त्वहरु 
हनु्छन ् । ती दायर्त्व तथा कतयव्र्हरु धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने व्र्वस्था 
काननुद्वारा नै धनव्श्चत गररएको छ । धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने आचरणका 
धनर्महरु पालना नगयदा कानूनले धनर्दयष्ठ गरेको सजार् पाउने व्र्वस्था धनजामती ऐनले नै 
गरेको छ । उक्त ऐनले गरेको कानूनी व्र्वस्था बमोजीम कारवाही गदाय अपनाउन ुपने 
कार्ययवधी तथा दायर्त्व पधन उव्चत प्रकृर्ावाट परुा गरेको हनु पदयछ । उक्त प्रकृर्ा तथा 
दायर्त्व परुा नगरी भएका कारवाहीहरुलाई अदालतले वदर गरी र्दएको देव्िन्छ भने 
उव्चत आधार र कारण तथा प्रकृर्ा परुा गरी कारवाही नगदाय नेपाल सरकारलाई आधथयक 
क्षधत भएका उदाहरणहरु पधन प्रसस्तै छन ्। 

       नेपालमा धनजामती कमयचारीहरु यवधभन्न सेवा समूहमा आवद्घ भएका हनु्छन ् र 
आफ्नो सेवा समूहको यवज्ञता समेत हाधसल गरेका पाईन्छ । धनजामती कमयचारीहरु 
स्थार्ी सरकारका रुपमा रहने र राज्र्को सावयजाधनक धनधत कार्ायन्वर्न गने धनकार् 
भएको हदुा धनजहरुले सम्पादन गने कार्य सावयजाधनक धनधत यवरुद्ध भएमा र्स्ता कार्यबाट 
जनता, समाज र रािलाई नै प्रधतकुल असर पदयछ । सावयजाधनक धनधत धनमायण धनवायचीत 
जनप्रधतधनधीहरुले धनमाणय गछयन ्भने सोको कार्यन्वर्न गने मखु्र् व्जम्मेवारी सरकारको हो 
। स्थार्ी सरकार भनेका धनजामती कमयचारी नै हनु ्। कमयचारीबाट सम्पादन हनेु काम 
ठीक ढङ्गबाट भएन भने त्र्सबाट उत्पन्न हनेु पररणामबाट राज्र्को छधबमा नै नकारात्मक 
दृयष्टकोण रहने हनु्छ । तसथय धनजामती कमयचारीले पालना गनुय पने काम, कतयव्र् र 
आचरणहरु धनष्ठापूवयक परुा गनय पदयछ । ती कानूनद्वारा तोयकएका काम, कतयव्र् दायर्त्व 
तथा आचरणहरु पालना नगरेमा यवभागीर् कार्यवाही गरी सजार् गनुय  पदयछ । 

२. कार्यपत्रको उद्दशे्र् (Objectives) 
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नेपालमा धनजामती सेवा कमयचारी उपरको यवभागीर् कार्यवाही सम्बन्धी काननुी 
व्र्वस्थाको चचाय  गने । 

• नेपालमा धनजामती कमयचारी उपर भएका यवभागीर् कारवाही उपर अदालती 
दृयष्टकोण जानकारी   गराउने । 

३. यवभागीर् कार्यवाही सम्बन्धी यवकासक्रम 

       धनजामती सेवाको कार्यप्रकृधत र सम्पादन गनुय पने काम, कतयव्र् तथा दायर्त्वको 
आधारमा कमयचारीहरुको कार्य यववरण तोयकएको हनु्छ । ती कार्य यववरण पूरा गनयका 
अलावा कमयचारीहरुले पालना गनुयपने आचरणका धनर्महरुका आधारमा धनजामती सेवा 
ऐन २०४९ को पररछेद ९ मा सामान्र् र यवर्षशे सजार्को व्र्वस्था गरेको छ । 
धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ मा धनजामती सेवामा कार्य प्रकृधत र र्ोग्र्ता 
समेतका आधारमा धनजामती सेवाका यवधभन्न समहुहरु रहेका छन ् । धनजामती 
कमयचारीहरु राज्र् संचालनका स्थार्ी संर्न्त्र भएको हुँदा र कमयचारीको कार्य 
सम्पादनबाट राज्र् संचालनको मापन गनय समेत सयकने र राज्र्ले हाधसल गनय चाहेका 
उद्देश्र् लक्ष्र् प्राधप्त हनेु हदुाँ धनजामती सेवालाई मर्ायदीत, व्र्वस्थीत, उत्तरदायर् सेवा 
वनाउन यवभागीर् कारवाहीको आवश्र्कता रहेको हनु्छ । 

     राज्र्का धनव्श्चत उद्देश्र् हनु्छ । ती उद्देश्र् प्राधप्तका लाधग राज्र् सन्चालनका 
संर्न्त्रहरु संगर्ठत वा असंगर्ठत रुपमा बनेका नै हनु्छन ् । हाम्रो देशमा पधन 
धलक्ष्छवीकाल, मल्लकाल तथा शाहाकालमा समेत धनजामती प्रकृधतका संस्थाहरु धथए तर 
ती संर्न्त्र सन्चालन तथा त्र्स्ता धनर्कु्ती हनेु तथा अन्र् प्रकृर्ाहरु शासकहरुको इच्छा 
बमोव्जम  हनेु गरेको पाइन्छ । अथायत कुनै धनश्चीत कानूनी प्रकृर्ा धथएन । र्स्तै 
पररव्स्थतीबाट यवकाधसत नेपालको धनजामती प्रशासनको कानूनी अवधारणको यवकास 
नेपालको संवैधाधनक यवकासको अवधारण संगै यवकसीत हदुैं आएको हो । 

    २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपधछ सरकार सन्चालन प्रजातान्त्रीक मूल्र् 
बंमोजीम सन्चालन गनुय पने आवश्र्कता बढ्दै गर्ो । तदानसुार पयहलो पटक २०१३ 
सालमा नेपालमा धनजामती सेवा ऐनको धनमाणय भई लाग ु भएको हो । उक्त ऐनले 
धनजामती कमयचारीहरुको पररभार्षा, सेवाको गठन, धनर्कु्ती, धबभागीर् कारवाही समेतको 
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व्र्वस्था गरेको धथर्ो । धनजामती सेवामा रहेका कमयचारीहरुले राज्र्का नीधत धनदेशनका 
अधधनमा रही आफ्नो सेवा प्रवाह गनुय पदयछ । राज्र् प्रधत जनताको आस्था र यविास 
र्दलाउन सक्न ु पछय । समर्को पररवतयन संगै राज्र्का कार्य क्षेत्रहरुको यवस्तार हनेु, 

जनचाहनाहरुको वढेतरी हनेु, यवज्ञान र प्रयवधधको प्रर्ोग गनुय पने, समाव्जक यवचार सोच, 

आवश्र्कतामा समेत पररवतयन हनेु गदयछ । यवधधको शासन यवना प्रजातन्त्र वाच्न सक्दैन, 

प्रजातन्त्र यवना जनताको समयृद्ध सम्भब पधन छैन । तसथय समर्को माग र आवश्र्कता 
अनसुार नेपालको धनजामती कमयचारीतन्त्र पररमाव्जयत र पररस्कृत हदैु आएको छ । र्सै 
क्रममा २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात स्थायपत राजनैधतक पररबतयनबाट शासयकर् 
पद्दतीमा भएको पररवतयनले यवकास प्रधतको धारणा तथा कमयचारीले सम्पादन गनुय पने कार्य 
पद्दतीमा आएको पररवतयनले धनजामती सेवा ऐन २०४९ को जन्म भएको हो । 

     माधनस आफैमा एउटा जयटल जैयवक पद्धती बाट सन्चाधलत प्राणी हो । उसका 
इच्छा अधसधमत हनु्छन ्। लोभ मोह, िमण्ड आफैसंग वोकेर यहडेको हनु्छ । समाज, 

यवकासका पद्धती  मानव प्रवधृतको आधार हनु सक्छ । मानव शव्क्त धभत्रका र्ी 
अनावश्र्क तत्वहरु हटाउने कार्यमा उत्प्ररेणा परुस्कार जस्तै अव्न्तम यवकल्पको रुपमा 
रहने कार्य चाही कारवाही हो अथायत दण्ड नै हो जसबाट यवधधको शासनको स्थापना भै 
सशुासनको स्थापना हनु्छ । तर दण्ड र्ददा धनव्श्चत प्रकृर्ाहरु अपनाउन ु पने हनु्छ । 
राम्रो काम िराव पद्दती बाट गररर्ो भने त्र्ो न्र्ायर्क हनु सक्दैन । त्र्सैले आफ्नो 
कतयव्र्, आचरण पालन नगने धनजामती सेवामा रहेका कमयचारीहरुलाई कानूनी पद्दतीको 
पालन गराउन तथा राज्र् प्रधत जनताको यविास अधभबयृद्ध गनय यवभागीर् कार्यवाही 
आवश्र्क हनु्छ । 

४. धनजामती कमयचारीको यवभागीर् कार्यवाही सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था  

      नेपालमा धनजामती कमयचारीहरुको यवभागीर् कारवाही के–कसरी गररन्छ र 
यवभागीर् कारवाहीका आधारहरु के–कस्ता रहेका छन ्तथा यवभागीर् कारवाहीका लाधग 
स्वीकार गरीएका धसद्धान्तहरु के छन ् भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा भएका कानूनी 
व्र्वस्थालाई हेनुयपने हनु्छ । नेपालमा धनजामती कमयचारीलाई कानूनीरुपमा धनर्मन 
गनयका लाधग २०१३ सालमा पयहलो पटक नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ लाग ुभर्ो 
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। उक्त ऐन सँग–सगै नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ४ र दफा ७ ले 
र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी नेपाल सरकारद्वारा धनजामती सेवा धनर्मावली धनमाणय गरी 
लाग ुगररएको धथर्ो । 

धनजामती सेवा ऐन २०१३ ले धनजामती कमयचारीहरुलाई गने यवभागीर् कार्यवाहीका 
सम्बन्धमा धनम्नधलिीत कानूनी व्र्वस्था गरेको धथर्ो । 

(१) धनजामती कमयचारीको सेवाको अवधध सरकारको इच्छाअनसुार हनेुछ ।308 तर, 

(क) अव्ख्तर्ारवाला भन्दा कम दजायका कुनै कमयचारीले कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई   

        विायस्त गने वा दजाय वा तलव िटाउन पाउदैन । 

(ि) कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई विायस्त गदाय वा दजाय तलब िटाउदा दफा १ वा  

        लेव्िएको कार्ययवधध पालना गनुय पदयछ ।  

       धनजामती कमयचारीको दजाय िटाउने वा मनमानी विायस्तीबाट धनजामती 
कमयचारीको बचाउको व्र्वस्था धनम्नासार रहेको छ ।309   

(१) कुनै धनजामती कमयचारीलाई गररने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सवतु र्दने 
मनासीब  मायफकको मौका नर्दई विायस्त गनय वा दजाय वा तलब िटाउन हदैुन । तर 
देहार्का अवस्थामा उल्लोव्ित व्र्वस्था लाग ुहनेु छैन । 

(क) नैधतक पतनको फौजदारी अधभर्ोगमा कसरु ठहरीए वापत धनजामती कमयचारीलाई 
दजाय वा तलव िटाइएको वा पदबाट हटाइएकोमा । 

(ि) अव्ख्तर्ारवालाको व्चत्तमा मौका र्दंदा अव्र्वाहारीक हनु्छ भन्ने लाधग त्र्स्को कारण 
िलुाई पचाय िडा गरेमा । 

(ग) म्र्ादी पदमा वहाल भएकोमा । 

(ि) सालवसाली पदमा कार्म मकुार्म भएकोलाई सायवक पदमा वराल्नलाई । 

                                                           
308 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ५ 

309 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ६(१) 
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(ङ) धनजामती सेवाको गठन हदुा पदबाट हटाइएको वा दजाय वा तलब िटाइएकोमा । 

      धनजामती सेवा धनर्मवाली २०१३ मा धनजामती कमयचारी उपर गररने सजार्को 
व्र्वस्था गररएको छ ।310    

उव्चत र प्रर्ाप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई देहार्को सजार् गनय सयकने छ311     

 (१) तलब वयृद्ध वा प्रमोसन रोक्का गने । 

 (२) तल्लो पोष्ट वा तल्लो टाइम स्केल वा त्र्स्तै टाइम स्केलको तल्लो स्थानमा 
िटुवा गने । 

         (३) लापरवाही वा धनम्न आदेशको पालन नगनायले सरकारलाई हनु आएको 
नोक्सानी सम्पूणय वा आंव्शक रुपमा तलबबाट कट्टा गरी असलु गनुय ।  

        (४) भधबष्र्मा सरकारी नोकरीलाई अर्ोग्र् नठहरीने गरी नोकरीबाट हराई र्दन ु। 

         (५) भयवस्र्मा सरकारी नोकरीको धनधमत्त समान्र्तर्ा अर्ोग्र् ठहरीने गरी 
नोकरीबाट विायस्त  गनुय । 

 अव्ख्तर्ारवालाले कुनै कमयचारीको काम सन्तोर्षजनक नभएमा धनजको तलब बयृद्ध अथवा 
प्रमोशन रोक्का गनय सयकने छ।312   

     कुनै कमयचारी धनम्न धलव्ित अवस्थामा अव्ख्तर्ारवालाले तल्लो पोष्टमा र तल्लो 
टाइम स्केलमा अथवा टाइम स्केलको तल्लो स्थानमा वराल्न सक्ने छ ।313   

 (१) असन्तोर्षजनक काम गरेमा । 

 (२) अनशुासन यहनता गरेमा । 

                                                           
310 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ९ 

311 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ९(१) 

312 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ९(२) 

313 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ९(३) 
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 (३) आचरण सम्बन्धी धनर्महरु उल्िन गरेमा । 

 र्सै साथ धनम्नधलव्ित अवस्थामा अव्ख्तर्ारवालाले कुनै सरकारी कमयचारीलाई नोकरीबाट 
हटाउने अथवा विायस्त गने आदेश र्दन सक्ने छ314   

 (१) धनजामती कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम र व्जम्मेवारी 
गनय नसकेमा । 

 (२) राजधनतीमा भाग धलएमा । 

 (३) वारम्वार अनसुासनहीनताको काम गरेमा । 

 (४) नैधतकपतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतमा अपराधी प्रमाण भएमा । 

 (५) आफ्नो पदको व्जम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेमा । 

 (६) अयफसको समर्मा वारम्बार मादक प्रदाथय सेवन गरेमा । 

          (७) भिाचार गरेमा । 

 (८) आचरण सम्बन्धी धनर्महरु वारम्बार उल्िन गरी रहेमा । 

     

 धनजामती कमयचारीलाई धनम्नधलव्ित अवस्थामा सस्पेन्ड गने कार्यवाही पधन गनय 
सयकन्छ315  

(१) कुनै धनजामती कमयचारी माधथ लेव्िएको कुनै अधभर्ोगको लाधग जाँच बझु गनय परेमा, 
जाँच बझु समाप्त नहनु्जेलसम्म उक्त कमयचारीलाई अव्ख्तर्ारवालाले सस्पेन्ड गनय सक्नेछ 
। 

(२) नोकरीबाट हटाउने अथवा विायस्त हनेु अधभर्ोगको सचुना र्दनाको साथै धनजामती 
कमयचारीलाई अव्ख्तर्ारवालाले सस्पेन्ड गनय सक्ने छ । 

                                                           
314 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा (९)(४) 

315 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ९(५) 
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(३) नैधतकपतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भएमा धनजामती कमयचारी स्वर्म 
सस्पेन्ड भएको माधनने छ ।  

     प्रस्ततु ऐन धनर्मावलीको व्र्वस्थाबाट समेत धनजामती कमयचारीले आफ्नो आचरण 
यवपरीतका कार्य गरेमा यवभागीर् सजार् हनेु र यवभागीर् सजार्को प्रकृधत हेदाय तलब रोक्का 
गने । तल्लो पदमा िटुवा गने सेवाबाट हटाउने र सेवाबाट विायस्त गने सम्मका 
कारबाहीहरु हनेु गरेको देव्िर्ो । धनजामती कमयचारीको सेवाको अवधध सरकारको इच्छा 
अनसुार हनेु छ भन्ने व्र्वस्थाले प्रजातन्त्रीक मलु्र् र मान्र्तालाई अंधगकार गरेको पाइदैन 
। र्स ऐन, धनर्मावलीमा भएका केयह व्र्वस्थाहरुले धनजामती प्रशासनमा शासकको 
इच्छा अनसुार मात्र कार्य सम्पादन गनुय पने त्रास सजृना हनु सक्ने प्रावधानहरु रहन 
गएको देव्िन आउँछ तापधन कानून वंमोजीम धनजामती कमयचारीहरुको धनर्कु्त, र्ोग्र्ताको 
धनधायरण, आचरण सम्बन्धी धनर्महरु तथा सेवाको सरुक्षा जस्ता महत्वपणुय कुराहरु समेटेर 
बनाइएको धनजामती सेवा ऐन २०१३ तथा सो अन्तगयत बनेका धनर्मावलीहरुले धनजामती 
सेवाका यवकासमा महत्वपूणय स्थान ओगटेको छ । 

 

५. धनजामती सेवा ऐन २०४९ र धनर्मवाली २०५०  

       मानव समाज आफैमा पररवतयनधसल रहेको छ । पररवतयनले आवश्र्कताको 
पूधतयको लाधग नर्ाँ, प्रयवधध, यवचार र धसद्धान्तको आयवस्कार गदयछ । समर्ले नर्ाँ 
आवश्र्कताको सजृना गनुय साथै सो आवश्र्कताको पूधतयको चाजो–पाजो समेत धमलाउँछ 
। नेपालमा भएको २०४७ सालको जनअनन्दोलनले राजनीधतक प्रणालीमा बहदुधलर् 
प्रजातन्त्रीक शासन व्र्वस्थालाई स्थायपत गरे पश्चात नेपालको धनजामती प्रशासन सन्चालन 
प्रणाली र राज्र्ले हाधसल गने राजनीधतक, आधथयक, समाव्जक तथा सास्कृधतक मूल्र् 
मान्र्तामा मौधलक पररवतयन  आर्ो । शासयकर् क्षमता र पद्दती तथा शासयकर् 
सस्कृधतमा पररवतयन आउन सकेन भने राज्र्ले प्राधप्त गनय िोजेका उद्देश्र्हरु पूधतय हनु 
सक्दैन । जनतामा धनरासा तथा कुण्ठा सजृना हनु गै शासयकर् प्रणालीको पररवतयनको 
माग बढ्न थाल्ने हनुाले नेपालको धनजामती प्रशासनको सन्चालन गनय प्रजातान्त्रीक 
प्रणाली अनरुुपको धनजामती सेवा ऐनको आवश्र्कता परेको हदुा धनजामती सेवा ऐन 
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२०४९ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० को धनमाणय भै हाल कार्यन्वर्नमा रहेको 
छ तर हाल आएको राजनीधतक पररवतयनबाट संव्िर् धनजामधत सेवा ऐन बन्नु पनेमा सो 
हनु सकेको देव्िदैन । धनजामती सेवा ऐन २०४९ को पररछेद ९ मा यवभागीर् सजार् 
सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ । धनजामती सेवा ऐन २०४९ ले धनजामती कमयचारीको 
यवभागीर् कारवाही सम्बन्धमा धनम्न धलव्ित व्र्वस्था गरेको छ ।  

उव्चत र प्रर्ायप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई देहार् वंमोजीम सजार् गनय सयकने छ 
।316   

 (क) समान्र् सजार् । 

 (१) नधसहत र्दने । 

 (२) दईु वर्षय सम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तलब वयृद्ध रोक्का गने । 

(३) दईु वर्षय देव्ि पाँच वर्षय सम्म बढुवा रोक्का गने वा दईु वर्षय देव्ि पाँच तलब 
वयृद्ध रोक्का गने । 

       (ि) यवशेर्ष सजार्  

(१) भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहरीने गरी सरकारी सेवाबाट 
हटाउने  

(२) भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहरीने गरी सरकारी सेवाबाट 
विायस्त गने । 

उल्लेव्ित यवभागीर् सजार् कुन कुन आवस्थामा गनय सयकने कानूनी व्र्वस्था छन ्त भनी 
हेदाय धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६० को व्र्वस्था धनम्न अनसुार रहेको छ । 
दफा ६० (क) मा नधसहत र्दने वा वढीमा दईु तलव वयृद्ध वा दईु वर्षय सम्म बढुवा रोक्का 
गने देहाएको कुनै अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई नधसहत र्दने वा वढीमा दईु तलब 
वयृद्ध रोक्का गने वा दईु वर्षय सम्म बढुवा रोक्का गने सजार् गनय सयकने व्र्वस्था  छ ।317   

                                                           
316 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ 

317 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६० 
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(क) धनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोर्षजनक नभएमा । 

(ि) प्रचधलत कानून बमोजीम बर–बझुारत नगरेमा । 

(ग) एक वर्षयमा २ पटक सम्म धलव्ित चेतावनी पाएमा । 

(ि) प्रचधलत कानूनले तोकेको पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारी पूवयक परुा नगरेमा । 

(ङ) सेवाग्राहीको पीर माकाय र उजरुी पटक पटक वेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा 
माधथल्लो अधधकारीले र्दएको धनदेशन पालना नगरेमा । 

(च) कार्य यववरण लाग ुगने गराउने दायर्न्व भएको पदाधधकारीले सो कार्य नगरेमा । 

 

२ वर्षय देव्ि ५ वर्षय सम्म वढुवा रोक्का गने वा २ देव्ि ५ तलब वयृद्ध रोक्का राख्न सयकने 
अवस्थाहरु धनम्न बमोजीम रहेका छन ्।318   

(क) अनशुासनयहन काम गरेमा । 

(ि) कानून वमोजीमका आचरणहरु उल्िनगरेमा । 

(ग) प्रचधलत कानून बमोजीम पेश्की फयौट नगरेमा । 

(ि) व्र्वस्थापन पररक्षणबाट देव्िएका अधनर्धमतता सम्बन्धमा र्दएको धनदेशन पालना 
नगरेमा । 

(ङ) पूवय स्वकृधत नधलई वारम्वार कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा । 

(च) कानूनले तोयकएको अवस्थामा बाहेक अन्र् कुनै प्रकारको नोकरी गने वा आधथयक 
लाभ वा कुनै सयुवधा प्राप्त गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार, यवर्षशेज्ञा वा कुनै हैधसर्तले 
सेवा प्रदान गने कार्य गरेमा । 

देहार्का कुनै अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् नठहरीने गरी सेवाबाट हटाउन सयकने छ319  

                                                           
318 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०२०४९ को दफा ६०(क) 
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(क) धनजामती कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी परुा 
गनय नसकेमा । 

(ि) आचार सम्वन्धी कुरा वरम्वार उलङ्घन गरेमा । 

(ग) कार्ायलर्को समर्मा वारम्वार मादक पदाथयको सेवन गरेमा । 

(ि) वारम्वार अनसुाशनयहन काम गरेमा । 

 (ङ) राजनीधतमा भाग धलएमा । 

(च) आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको वारम्वार वेवास्ता गरेमा । 

(छ) यवदा स्वीकृत नगराई लगतार नव्वे र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
। 

(ज) मनाधसव कारण भई यवदा स्वीकृत गराएकोमा वाहेक वैदेव्शक अध्र्ार्न, ताधलम वा 
भ्रमणमा गएको धनजामती कमयचारी त्र्स्तो अध्र्ार्न, ताधलम वा अध्र्ार्न भ्रमण परुा 
गरेको धमधतले ३० र्दन धभत्र सम्वन्धीत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएमा । 

     देहार्को कुनै पधन अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको 
धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट विायस्त गररनेछ320   

(क) नैधतक पतन देव्िने फौज्दारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसूरदार देव्िएमा । 

(ि) भष्टाचर गरेमा । 

(ग) स्थार्ी आवासीर् अनमुती धलएमा । 

(ि) धनजामती सेवामा धनर्कु्त हनेु वा वहाल रहने उदेस्र्ले नागररकता, उमेर वा र्ोग्र्ता 
ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा । 

                                                                                                                                                                                     
319 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०२०४९ को दफा ६१(१) 
320 नेपाल धनजामती सेवा ऐन २०२०४९ को दफा ६१(२) 
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धनजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएका यवभागीर् कार्यवाही हनु सक्ने अवस्थालाई हेदाय 
नेपालको धनजामती प्रशासनलाई सवल, सक्षम, उत्तरदार्ी र धनष्पक्ष वनाउने आधार िडा 
भएको देव्िन्छ । नेपालको स्थार्ी सरकारको रुपमा रहेको धनजामती राि सेवक 
कमयचारीहरुले धनष्ठा पूवयक आफ्नो कार्यसम्पादन गरी शासयकर् क्षमता रािेमा मात्र 
राज्र्ले सम्वयृद्ध हाधसल गरी जन–आकाङ्क्षा अनरुुप शासन संन्चालन भई यवकास, शान्ती 
र व्स्थरता प्राप्त गनय सयकन्छ । लोकतान्त्रीक मलुकुमा जनताका धनवायचीत 
प्रधतधनधधहरुद्धारा शासन सन्चालन गदयछन ्। उनीहरुलाई शासन सन्चालन गनयका लाधग 
सहर्ोग परु्ायउन स्थार्ी रुपमा रहने रािसेवक कमयचारीहरु हनु्छन ् । कयहले काही 
राजनैधतक नेततृ्व र कमयचारी तन्त्र यवच अिोयर्षत टकराव पधन हनेु   गदयछ । र्धत 
हदुा–हदैु पधन रािसेवक कमयचारी अनसुाव्शत, उत्तरदार्ी आचार र्कु्त बन्नै पछय । र्सको 
लाधग दण्ड र परुस्कार दवैुको व्र्वस्था भएको हनु्छ र छ पधन । त्र्सैले धनजामती 
कमयचारीहरुले आफ्नो कानूनद्धारा धनर्दयष्ट गरेको कार्य सम्पादन नगरेमा सजार्को भागी र 
उत्तरदार्ी बन्नै पछय ।  

 

६. धनजामती कमयचारी उपर भएको यवभागीर् कार्यवाहीका सम्वन्धमा भएका न्र्ायर्क 
दृयष्टकोण 

धनजामती सेवाका कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाहीका सम्बन्धमा भएका धनम्नानसुार केयह 
फैसलाहरुको यवष्लेशण गररएको छ ।  

(क) लेिनाथ पौडेल यवरुद्ध प्रशासयकर् अदालत, काठमाडौं321   

      धनजामती कमयचारीहरुको यवभागीर् कारवाहीका सम्वन्धमा सवोच्च अदालतको के–

कस्तो दृयिकोण रहेको छ भन्ने सन्दभयमा केयह सवोच्च अदालतवाट प्रधतपादन भएका 
धसध्दान्तहरुको यवश्लरे्षण गरी हेनुय पने अवस्था रहेको छ । र्सै सन्दभयमा लेिनाथ पौडेल 
यवरुद्ध प्रशासयकर् अदालतमा भएको मदु्दामा धनवेदक लेिनाथ पौडेलले मलाई भिाचारको 
आरोप लगाई यवभागीर् कारवाही गरेका, भ्रष्टाचार सम्वन्धी मदु्दाको अनसुन्धान र 

                                                           
321 नेकाप २०६१ अंक ८ धन नं ७४२९ 
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अधभर्ोजन नै नभएको र सक्षम अदालतवाट भिाचारको कसूर पयुष्ट नभईकन भ्रष्टाचारको 
आरोप लगाई यवभागीर् कारवाही गरी सरकारी सेवामा अर्ोग्र् ठहररने गरी गरेको 
मन्त्रीपररर्षदको धनणयर् र सो  

धनणयर्लाई सदर गरेको प्रशासयकर् अदालतको धनणयर् तथा आफूलाई कारवाही गने, 

राजीनामा माग गने पूवय नार्व–महान्र्ार्ाधधवक्ता हालका प्रशासयकर् अदालतका सदस्र् 
नरेन्र कुमार शे्रष्ठले धनवेदकको पनुरावेदन उपर धनणयर् गनय अं.व. ३० नं. वमोव्जम समेत 
नधमल्ने भन्ने व्जयकर धलएको देव्िन्छ । उक्त व्जयकर उपर सवोच्च अदालतले आफ्नो 
धनणयर्मा नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को धारा ९४ (१) मा व्र्वस्था भए 
वमोव्जम श्री ५ को सरकारले कानून वमोव्जम न्र्ार् सेवा राजपत्राङ्कीत पदमा धनर्कु्ती, 
सरुवा, वढुवा गदाय वा त्र्स्तो पदमा वहाल रहेको कुनै कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय 
न्र्ार् सेवा आर्ोगको धसफाररस अनसुार गनेछ भन्ने व्र्वस्था भएको पाइन्छ । र्सरी 
संयवधान र न्र्ार् सेवा आर्ोगलाई यवभाधगर् कारवाही गने धसफाररस गनय र श्री ५ को 
सरकारलाई त्र्स्तो धसफाररसको आधारमा यवभाधगर् कारवाही गनय क्षेत्राधधकार प्रदान 
गरेको देव्िएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला वेगर अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोगको क्षेत्राधधकार रहने यवर्षर्मा कारवाही गनय नधमल्ने भन्न सयकने 
देव्िदैन । धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) को िण्ड (ि) वंमोव्जम 
त्र्स्ता कमयचारीले भिाचार गरेमा त्र्स्ता कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट विायस्त गनय सयकने छ भन्ने व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 
प्रस्ततु मदु्दाका धनवेदकले लधलतपरु व्जल्ला अदालतमा यवचाराधधन रहेको चन्र अवालेको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रधतवादी लोकमान महयजन समेत भएको कतयव्र् ज्र्ान 
मदु्दामा उक्त अदालतका व्जल्ला न्र्ार्ाधधसलाई अनवु्चत आधथयक प्रभाव पाने काम गरी 
धनवेदकले धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) (ि) मा उल्लेव्ित भिाचार 
हनेु काम गरेको सम्वन्धमा जाँच वझु गने, माग गररएको स्पयष्टकरणमा स्वीकारोव्क्त 
र्दएको, न्र्ार् सेवा आर्ोगबाट उक्त िटनाका सम्वन्धमा तर्ार पाररएको प्रारव्म्भक जाँच 
वझु प्रधतवेदनको िण्डन नगररएको समेतबाट स्पयष्टकरण सन्तोर्षजनक नभएको लगाइएको 
आरोप िण्डन गनय नसकेको हदुा धनजामती कमयचारीले  आफ्नो पर्दर् दायर्त्व एवं 
कतयव्र्को पालन गरे नगरेको यवर्षर्मा त्र्स्ता कमयचारी उपर गररने आवश्र्क कारवाही 
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धनजामती सेवा ऐन एवं धनर्म बमोव्जम धनदेव्शत हनेु हदुा स्वभावत ् उक्त ऐन तथा 
धनर्मावली अन्तगयत हनेु त्र्स्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट धभन्न रहन्छ । सक्षम 
अदालतबाट भ्रष्टाचारको यवर्षर्मा कसूर स्थायपत नभएको अवस्थामा मलाई कारवाही गनय 
नधमल्ने भन्ने धनवेदकको व्जयकरको सम्वन्धमा धनवेदकलाई गरीएको कारवाही भ्रष्टाचार 
धनवारण ऐन अन्तगयत नभै धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावली वंमोव्जमको यवभाधगर् 
कारवाही सम्वन्धमा भएको हदुा त्र्स्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृधत नै धभन्न 
धभन्नै रहने हदुा आरोप, प्रमाणको प्रस्ततुीकरण तथा सजार् गने शैलीमा धभन्नता रहन ु
स्वाभायवक नै रहन्छ । धनजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (२) (ि) मा व्र्वस्था गररएको 
भ्रिाचार गरेमा भन्ने कुरा अदालतको धनणयर्बाट स्थायपत हनुपुछय भन्ने हो भने धनजामती 
सेवा ऐन धनर्ममा भएको कारवाही व्र्वस्था धनस्कृर् बन्न जाने हनु्छ । यवभागीर् 
कारवाहीको औव्चत्र्नै समाप्त हनु्छ । त्र्सैले धनवेदक उपर गररएको यवभागीर् 
कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भधन मन्त्रीपररर्षदबाट भएको यवभागीर् 
कारवाही त्रयुटपूणय भन्न धमल्ने देव्िएन । धनवेदकको प्रशासधनक अदालत समक्ष परेको 
पनुरावेदन सम्वन्धमा प्रशासयकर् अदालतका सदस्र् मध्रे् नरेन्र कुमार शे्रष्ठले पनुरावेदन 
उपर धनणयर् गनय अ.व. ३० नं. वंमोव्जम समेत नधमल्ने भन्ने व्जयकरको सम्वन्धमा 
पनुरावेदन यवचाराधधन अवस्थामा धनवेदकले धनष्पक्षताको प्रश्न समेत उठाई र्दएको 
धनवेदनमा र्स अदालतबाट भएको आदेशमा धनवेदकको पनुरावेदन उपर नरेन्र कुमार 
शे्रष्ठले हेनय नधमल्ने भधन आदेश भएको नदेव्िएको, अ.व. ३० नं. अन्तगयतको व्र्व्क्त धनज 
नरेन्र कुमार शे्रष्ठ हनु भन्ने धनवेदकले आधधकाररक रुपमा देिाउन नसकेको हदुा अ.व. 
३० नं. को त्रटुी भएको भन्न धमलेन । 

धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) (ि) मा त्र्स्तो कारवाही गदाय सक्षम 
अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाव्णत भएकै हनु ुपने भन्ने उल्लेि भएको नपाइएको भ्रिाचारको 
त्र्गत यवर्षर्मा प्रमाणको मूल्र्ाङ्कन गरी ररट क्षेत्रबाट हेनय नधमल्ने हदुा धनवेदकलाई 
न्र्ार् सेवा आर्ोगले आवश्र्क कानूनी कारवाहीको लाधग गरेको धसफाररस समेतका 
आधारमा धनजलाई सेवाबाट भयवष्र्मा सरकारी नोकरीबाट अर्ोग्र् ठहररने गरर श्री ५ को 
सरकारले सेवाबाट विायस्त गने गरेको धनणयर् र सो धनणयर्लाई सदर गरेको प्रशासयकर् 
अदालतको धनणयर्मा कानूनी त्रटुी देव्िएन भन्ने समेत धनणयर् भएको देव्िन्छ ।  
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मूलतए र्स फैसलाबाट धनम्नधलव्ित न्र्ायर्क दृयिकोण रहेको पाइन्छ  

(१) यवभागीर् कारवाही र अदालती कारवाही फरक हनेु । 

(२) धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) (ि) मा भ्रिाचार गरेमा भन्ने कानूनी 
व्र्वस्था भएको, भ्रिाचारको कसूर प्रमाव्णत भएको हनु ुपछय भन्ने व्र्वस्था नभएको । 

(३) नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को धारा ९४ (१) मा व्र्वस्था भए वमोव्जम 
न्र्ार् सेवाका राजपत्रायङ्कत पदका कमयचारीलाई श्री ५ को सरकारले न्र्ार् सेवा 
आर्ोगको धसफाररसमा यवभागीर् कारवाही गने छ भन्ने व्र्वस्था भएको । 

(४) प्रस्ततु मदु्दामा व्जल्ला न्र्ार्ाधधसलाई अनवु्चत आधथयक प्रभावमा पाने काम गरी 
धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) (ि) मा उल्लेव्ित हनेु काम गरेको । 

(५) अ.व. ३० नं. को सम्वन्धमा धनवेदन परर सो को धनवेदन उपर बोली सयकएको हदुा 
थप बोल्न ुनपने ।  

(ि) प्रकाश र्ादव धबरुद्ध प्रशासयकर् अदालत काठमाडौं समेत322  

   त्र्स्तै गरी प्रकाश र्ादव धबरुद्ध प्रकाशकीर् अदालत काठमाडौं समेत भएको मदु्दामा 
धनवेदक प्रकाश र्ादवले आफूलाई हनु सक्ने सजार् उल्लेि गरी स्पयष्टकरण नसोधधएको, 
स्पयष्टकरण सोध्न ु पने अधधकारीले स्पयष्टकरण नसोधी गरेको सेवाबाट अर्ोग्र् नठहरीने 
गरी हटाउने गरी भएको यवभागीर् कारवाही त्रटुीपणुय रहेको छ भधन धनवेदकले आफ्नो 
धनवेदनमा उल्लेि गनुय भएको छ भन्ने सवोच्च अदालतबाट प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदक प्रकाश 
र्ादवलाई दवैु स्पयष्टकरणहरु व्जल्ला वन कार्ायलर्का वन अधधकृतबाट सोधधएको पाइन्छ 
। धनजामती सेवा ऐनको दफा २ (ग) र  दफा ९ (२) अनसुार राजपत्र–अनंयङ्कत 
कमयचारीको अव्ख्तर्ारवाला  

यवभागीर् प्रमिु हनेु हदुा धनज धनवेदकलाई ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजीम स्पयष्टकरण 
माग गरेको नभई अधधकार यवहीन व्जल्ला वनअधधकृतले धलएको स्पयष्टकरणलाई आधार 
धलएको देव्िदा त्र्स्तो स्पयष्टकरणलाई कानूनले धनर्दयष्ट गरे अनसुारको हो भधन मान्र्ता 
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र्दन धमल्ने देव्िएन । यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीबाट स्पयष्टकरण माग 
नगररएको अवस्थामा अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले 
कानूनी मन्र्ता पाउने व्स्थधत नहनेु । 

प्रस्ततु फैसलाबाट मूलत धनम्नधलव्ित दृयिकोण अदालतको रहेको देव्िन्छ । 

(१) कारबाही गने पाउने अव्ख्तर्ारवालाले स्पयष्टकरण सोधी अव्ख्तर्ारवाला कै धनणयर्बाट 
यवभागीर् सजार् हनुपुछय । अन्र्था कानूनी मान्र्ता पाउने अवस्था नहनेु । 

ग) रामप्रसाद भट्टराई यवरुद्ध भन्सार कार्यलर् कैलाली323  

   प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदक रामप्रसाद भट्टराईले आफूलाई भन्सार कार्ायलर्को िररदार 
पदमा रहदा यवधभन्न धमधतमा भन्सार ऐन धनर्म तथा भन्सार कार्ययवधध अनसुार सामान 
जाँच पाएका सम्बन्धमा काम कारवाही नगरेको भधन भन्सार कार्यलर्का धनधमत्त प्रमिु 
भन्सार अधधकृतले कुनै सनुवुाईको मौका नै नर्दई धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा 
५९ िण्ड (क) को उपिण्ड (४) वमोव्जम ५ वर्षय बढुवा रोक्का गने धनणयर् गनुय भएको 
धनणयर् प्राप्त गरी उक्त धनणयर् कानूनका मान्र् धसद्धान्त समेत यवपरधत भई अधधकार यवयहन 
अधधकृतले गरेको सो धनणयर् वदर गरी पाउँ भनी भन्सार यवभागका महाधनदेशक समक्ष 
पनुरावेदन गदाय उक्त भन्सार यवभागका महाधनदेशकले धनधमत्त भन्सार अधधकृतले गरेको 
धनणयर्लाई तल्लो तहबाट यटप्पणी उठाई सदर सम्म गनुय भएको यवभाधगर् सजार् सम्वन्धी 
धनणयर् त्रटुीपूण रहेको व्जयकर गरी धनवेदन र्दन ुभएको देव्िन्छ । र्स ररट धनवेदनका 
सम्वन्धमा सवोच्च अदालतको पूणय इजालसले राजपत्रअनङं्यकत धनजामती कमयचारीका 
हकमा धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ को    

(क) वंमोव्जम सजार्को आदेश र्दने अधधकारी तोयकए वंमोव्जमको हनेु भन्ने दफा ६२ 
(२) मा उल्लेि भई धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० को धनर्म १०६ (क) को (१) 
वंमोव्जम सम्वन्धीत कमयचारी भन्दा कम्तीमा एक तह माधथल्लो दजायको कार्ायलर् प्रमिु 
सो नभए यवभाधगर् प्रमिुलाई सो अधधकार हनेु देव्िन्छ । तर प्रस्ततु मदु्दामा सो नभई 
धनवेदकलाई धनधमत्त भन्सार अधधकृतबाट यवभाधगर् सजार् गररएको देव्िन्छ । धनजलाई 
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कानून वंमोव्जम तोयकएको अधधकारीबाटै सजार्को प्रस्ताव गरी स्पयष्टकरण वा सफाईको 
मौका र्दन ु पने ऐनको दफा ६६ को व्र्वस्था तथा ऐ धनर्मावलीको धनर्म १०७ र 
१११ को कानूनी व्र्वस्था हेदाय स्पयष्टकरण तथा परामशय धलने कार्य सजार् र्दने 
अधधकारीबाटै हनु ुपने प्रष्ट उल्लेि भएको हदुा यवभागीर् सजार् उपरको पनुरावेदन सनु्न 
पाउने अधधकारीले सोधेको स्पयष्टकरण र धलएको परामशय एवं यवभागीर् सजार् गनुय भधन 
र्दएको धनदेशनको आधारमा गररएको यवभागीर् कारवाही र सजार्मा उल्लेव्ित कानूनी 
प्रकृर्ाको पालन हनु सकेको देव्िएको छैन । कानूनमा जसको जे काम र अधधकार 
तोयकएको हनु्छ सो काम र अधधकारको प्रर्ोग अधधकार क्षेत्र तोयकएको सोही 
अधधकारीबाटै सम्पन्न हनुपुछय । चाहे त्र्स्तो पदाधधकारी उपल्लो तह कै यकन नहोस ्। 
र्धतमात्र नभै धनणयर् गने अधधकारीले धनणयर् गदाय धनदेव्शत धनणयर् गछय भने त्र्ो धनणयर्ले 
वास्तवमा धनणयर्को स्थान नै धलन सक्दैन । धनदेव्शत धनणयर् कानूनको आिँामा धनणयर्को 
होइन । धनदेव्शत धनणयर् कानून प्रधतकूल हनु्छ भन्ने व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 

प्रस्ततु मदु्दाको फैसलाले धनम्न धलव्ित दृयिकोण रािेको पाइन्छ  

(१) कानून वंमोव्जम अधधकार तोयकएको अधधकारीले मात्र तोयकए वंमोव्जमको अधधकार 
प्रर्ोग गनुय पछय । 

(२) धनणयर् गने अधधकारीले यवभागीर् सजार्को धनणयर् गदाय न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरेर 
गनुय पछय । 

(३) धनदेव्शत धनणयर्ले कानूनी धनणयर्को स्थान पाउँदैन ।  

(४) अधयन्र्ायर्क धनकार्का पदाधधकारीले गरेको यवभागीर् सजार्को धनणयर् न्र्ायर्क 
धनणयर् हो । 

ि) कृष्ण पौडेल यवरुद्ध सव्चव अथयमन्त्रालर् समेत324   

   प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदक कृष्ण पौडेलले आफ्नो धनवेदनमा धनवेदकले आफु धमधत 
२०४१\०८\२२ को धनणयर् अनसुार सािा अधधकृत भई धमधत २०५६\०५\२५ उप–
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सव्चव पदमा वढुवा पाई काम काज गदै आएको हुँ । र्सै यवच म लगाएत ३ जनालाई 
एकै पदबाट 

 अथय मन्त्रालर्का सव्चवले २ तलव ववृ्ध्द रोक्का गने यवभागीर् सजार् गररएकोमा उक्त 
सजार् उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर्मा पनुरावेदन गरेकोमा उक्त 
सजार्लाई नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपररर्षदबाट सदर गरेको हदुा उक्त धनणयर्मा धनजामती 
सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (१) र धनजामती सेवा धनर्मावलीको धनर्म १०६ (क) 
(२) वंमोजीम दईु तह वयृद्ध रोक्काको यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकार भन्सार 
यवभागका महाधनदेशकलाई मात्र छ । सो उपरको पनुरावेदन मात्र सव्चवले सनु्नु पनेमा 
आफूलाई अधधकार नै नभएको यवर्षर्मा अधधकार क्षेत्रात्मक त्रटुी गरी भएको धनणयर् र 
धेरै जनाको हकमा तह तह उठाएको यटप्पणी गोस्वारा रुपमा सदर गररएको काम 
कारवाही धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ र ६२ को यवपरीत हदुा वदर गरी 
पाउँ भन्न ेमखु्र् व्जयकर रहेको छ । र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा 
भन्सार यवभागको महाधनदेशकले सजार् गनुय पनेमा अव्ख्तर्ार नै नभएको अथयमन्त्रालर्को 
सव्चवले यवभागीर् कारवाही गरेको भन्ने व्जयकर धलएको देव्िएता पधन सव्चवबाट सो काम 
गनुय भन्दा अगाधड धनवेदकलाई सजार् प्रस्ताव गरी सोधधएको स्पयष्टकरणको जवाफ पेश 
गने क्रममा त्र्स प्रकारको अधधकार क्षेत्रात्मक त्रटुी रहेको व्जयकर उठाउन सकेको 
पाइदैन । सो सव्चवको धनणयर् उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर्मा गरेको 
पनुरावेदन पत्रमा समेत क्षेत्रात्मक त्रटुीको सम्वन्धमा कुनै व्जयकर धलएको  

देव्िदैन । र्सबाट धनवेदकले अधधकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको देव्िर्ो । धनवेदकले 
आफू अनकूुल धनणयर् नभएपधछ र्स अदालतमा धनणयर् गदाय मात्र धलएको व्जयकर ग्रहण 
र्ोग्र् देव्िदैन  

        त्र्समा पधन धनजामती सेवा ऐन २०४९को दफा २ (ग) मा अव्ख्तर्ारवाला 
भन्नाले दफा ९ वंमोजीम धनर्कु्ती गने अधधकारी सम्झन ुपछय भन्ने कानूनी व्र्वस्था भई 
दफा ९ (१) मा धनजामती सेवाको राजपत्राङ्कीत पदमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले 
धनर्कु्ती गने प्रावधान रहेको दव्िन्छ । नेपाल कानून व्र्ाख्र्ा सम्वन्धी ऐन २०१० को 
दफा १६ ले धनर्कु्ती गने अधधकारमा सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकार समेत हनेु कानूनी 
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व्र्वस्था गरेकोमा राजपत्राङ्कीत कमयचारीलाई धनर्कु्ती र्दने मन्त्रालर्को सव्चवले यवभागीर् 
कारवाही गनय नसक्ने भन्न धमल्दैन । तीन जना कमयचारीको संलग्नतामा भएको एकै 
अधनर्मीत कार्यका सम्वन्धमा प्रत्रे्क कमयचारीलाई अलग अलग सजार् प्रस्ताव गरी 
स्पयष्टकरण सोधी प्रत्रे्कलाई सजार् गनुय पनायको आधार कारणको यवश्लरे्षण समेत गरी 
अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट भएको धनणयर् न्र्ार्ीक मनको प्रर्ोग  नभएको भन्न नधमल्ने 
। 

   प्रस्ततु फैसलाले धनम्न धलव्ित दृयष्टकोण रािेको पाईन्छ । 

(१) धनर्कु्ती गने अधधकारमा सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकार समेत हनेु ।  

(२) अलग–अलग सजार् प्रस्ताव गरी स्पयष्टकरण सोधी प्रत्रे्कलाई सजार् गनुय पनायको 
आधार कारण िोली गरेको सजार्लाई न्र्ायर्क मन प्रर्ोग गरेको मान्नु पने  । 

(३) अधधकारक्षत्रात्मक त्रटूी मौकामै उठाउन ु पछय । एकपल्ट व्स्वकार गररसकेपधछ 
पनु व्जयकर धलन पाईदैन । 

ङ) यवरेन्र केशरी उपाध्र् यवरुद्ध श्री ५ को सरकार धनमायण, सन्चार तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर्325  

उल्लेव्ित मदु्दामा धनवेदक यवरेन्र केशरी उपाध्र्ले सेवा कालमा म मा धनरासावादी 
दृयिकोणको प्रादुयभावय भएकोमा मेरो मनोदशाको प्रकृर्ाले आफूले व्जम्मेवारी धलएको 
काममा  

प्रधतयवम्वीत हनेु सम्भावना उत्पन्न हनु नर्दने उदेश्र्ले सेवा कालमा म बाट केयह उच–

धनज हनु गएकोमा क्षमा र्ाचना गदै सरकारी सेवाबाट अवकाश ग्रहण गने अनमुती प्रधान 
होस ्भनी माननीर् मन्त्री ज्रू् समक्ष धनवेदन र्दन ुभएकोमा धनजलाई नेपाल धनजामती सेवा 
ऐन २०१३ को दफा ६ (१) उपदफा (ि) वंमोजीम विायस्त गररएको हदुा प्रस्ततु ररट 
धनवेदन दार्र भएको देव्िन्छ । र्स सन्दभयमा सवोच्च अदालतबाट धनवेदकको हकको 
श्रोत धनजामती सेवा ऐन २०१३ को दफाहरुबाट भएका हक हनन ्हनु गए सो नै ऐनले 

                                                           
325 नेकाप २०२३ अंक १ धन नं ३२८ 



   

 335  
 

धनदृष्ट मागय अपनाउनू पने । धनजमती सेवा ऐन २०१३ को दफा ६ (१) (ि) मा 
सफाईको मौका र्ददा अव्र्वाहाररक हनेु देव्िएमा अधधकारीले कारण िलुाई पचाय िडा 
गनय सक्ने धनर्मावलीमा अधधकार कार्ायन्वर्न गने वारे व्र्वस्था हनेु धनर्मावलीको 
अपवाद ऐनको दफा ६ (१) (ि) ले अधधकारीलाई अधधकार प्रदान गेरको देव्िने । ऐन 
र धनर्मावलीको व्र्वस्था धभन्ना–धभन्नै भन्ने कुरा नधमल्ने । सजार्को आदेश र्दन पाउने 
अधधकारीले व्चत्तमा धनर्मावली वंमोजीम यवभागीर् जाँच वझु गरी सफाईको मौका र्ददा 
अव्र्वहाररक हनु्छ भन्ने लागेमा त्र्सको कारण िलुाई पचाय िडा गरी कुनै कमयचारीलाई 
विायस्त गनय पाउने अधधकार ऐनको दफा ६ (१) ले उक्त अधधकारीलाई र्दएको छ । 
ऐनले अधधकार प्रदान गने र धनर्मावलीले अमूि अधधकार कसरी कार्ायन्वर्न गने 
त्र्सको व्र्वस्था गरको हनु्छ । धनर्मावली वंमोजीम यवभागीर् जाँच वझु गने, सफाइको 
मौका र्दने इत्र्ादी कार्ाययवधधको अपवाद ऐनको दफा ६ (१) ले अधधकारीलाई र्दएको 
प्रष्ट छ । तसथय ऐनको दफा ६ को व्र्वस्था र धनर्मावलीको व्र्वस्था धभन्ना–धभन्नै हो र 
यवशेर्षण थपी विायस्त गनय नपाउने भन्ने धनवेदकको व्जयकर तकय  सगत देव्िएन भनी 
वोधलएको छ । 

प्रस्ततु फैसलमा धनम्न धलव्ित दृयष्टकोण रहेको देव्िन्छ । 

(१) धनजमती कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गदाय धनजमती सेवा ऐनले धनदृष्ट गरेका 
व्र्वस्थाहरु नै लागू हनेु । 

(२) ऐनले अधधकारको व्र्वस्था गने र धनर्मावलीले सो को कार्ायन्वर्न गने । ऐन र 
धनर्मावलीको व्र्वस्था फरक फरक नहनेु । 

७. धनष्कर्षय (Conclusion) 

• धनजामती कमयचारीहरु उपरको यवभागीर् कारवाहीबाट धनजमती सेवालाई 
अनशुाधसत उत्तरदार्ी र पारदशी वनाई कतयव्र् वोध गराउने र सेवा प्रदार्कलाई आत्म 
सन्तषु्टी हनेु गरी सेवा प्रदान गरी सेवाको गणुस्तर वयृद्ध गनुय नै रहेको छ ।  

• यवभागीर् कारवाही गदाय उव्चत र पर्ायप्त कारण हनूु पदयछ साथै कारवाहीका यवधध 
र पद्धतीहरु कानूनद्धारा धनव्श्चत गरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी गररन ुपदयछ ।  



   

 336  
 

• दण्ड र परुस्कारलाई वस्तधुनष्ठ वनाई सरकारको धनधत धनर्मलाई कार्ायन्वर्न गरी 
सशुासन माफय त यवधधको शासन स्थापनाको लाधग समेत यवभागीर् कारवाहीको आवश्र्कता 
रहेको छ । 

•  नेपालको सवोच्च अदालतबाट धनजामती सेवाका कमयचारी उपर भएका यवभागीर् 
कारवाहीका सम्वन्धमा धनजमती सेवा ऐन धनर्मावलीको व्र्वस्था नै लाग ु हनेु । 
कारवाही गदाय उव्चत प्रकृर्ाबाट गररन ु पने । उक्त प्रकृर्ाहरुको प्रर्ोग न्र्ायर्क मन 
प्रर्ोग गरी भएको हनु ुपने । भ्रिाचरका यवर्षर्मा यवभागीर् कारवाही गदाय भ्रिाचार देव्िने 
कुनै कारवाही धनजामती सेवा ऐनको व्र्वस्था वंमोजीम समेत आचारणका यवर्षर्मा पने 
हदुा कारवाही गनय सयकने जस्ता न्र्ायर्क दृयिकोणहरु रहेको देव्िन्छ । 
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नेपालको सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा लोक सेवा आर्ोगको भधूमका  

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री धतलकबहादरु काकी 

पररच्छेद- १ 

प्रारव्म्भक 

१.१. अध्र्र्नको पषृ्ठभधूम 

सावयजधनक प्रशासन राज्र्का कानून र नीधतहरु कार्ायन्वर्न गने महत्वपूणय संर्न्त्र हो ।परम्परागत राज्र् 

व्र्वस्था सञ्चालन गने वेलादेव्ि नै प्रशासन र्न्त्रको अव्स्तत्व कुनै न कुनै रुपमा रहदै आएको छ 

।आधधुनक लोक कल्र्ाणकारी राज्र् व्र्वस्थामा राज्र्ले परम्परागत कार्यका अधतररक्त जनमिुी 
कार्यहरु सम्पादन गनुय पने भएकाले प्रशासधनक धनकार्हरुको उपव्स्थधत र उपादेर्ता वढ्दै गएको छ 

।प्रशासधनक धनकार्हरु जनता र राज्र् सत्ता बीच सम्पकय  सेतकुो रुपमा रहने महत्वपूणय धनकार् भएको 
कारण जनुसकैु शासन व्र्वस्था अंगालेका मलुकुमा पधन प्रशासधनक धनकार् आवश्र्क हनु्छन 

।प्रशासधनक संर्न्त्र सक्षम र सवल भएको िण्डमा मात्र राज्र्का नीधत तथा कार्यक्रमहरु 
सयहरुपमा कार्ायन्वर्न हनु्छन भने राज्र्को तफय बाट जनताले प्राप्त गने सेवा सयुवधाहरु पधन सहज 
रुपमा प्राप्त गनय सक्दछन ।सक्षम र सवल प्रशासधनक संर्न्त्र धनमायण गनयकोलाधग आवश्र्क पने 
जनशव्क्तको छनोट प्रयक्रर्ा पधन धनश्पक्ष र र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत हनु ु पदयछ ।र्सै 
मान्र्ताका आधारमा राज्र्को प्रशासधनक धनकार्मा आवश्र्क पने जनशव्क्त धनश्पक्ष रुपमा छनौट 
गनयको लाधग एउटा स्वतन्त्र धनकार्को स्थापना गने गररन्छ।नेपालमा सरकारी सेवामा आवश्र्क 
पने कमयचारी धनश्पक्षरुपमा र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा छनोट गनयको लाधग यव. सं. २००८ 
सालमा लोकसेवा आर्ोगको स्थापना गररएको हो । आर्ोगले स्थापना काल देव्ि नै आफ्नो 
व्जम्मेवारी धनवायह गदै आएको छ ।हाल लोक सेवा आर्ोगले संवैधाधनक धनकार्को रुपमा आफ्नो 
व्जम्मेवारी वहन गरररहेको छ । प्रस्ततु कार्यपत्रमा लोक सेवा आर्ोगले सावयजधनक प्रशासनको 
यवकासमा िेलेको भधूमकाका सम्वन्धमा संक्षेपमा चचाय गने प्रर्ास गररएको छ । 

१.२. समस्र्ाको कथन 

देशको यवकासकोलाधग स्पष्ट दृयष्टकोण भएको राजनीधतक नेततृ्व र राजनीधतक नेततृ्वको 
दयुष्टकोणलाई कार्ायन्वर्न गने सक्षम, सवल र र्ोग्र् कमयचारी प्रशासन आवश्र्क पदयछ ।सक्षम, 
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सवल र र्ोग्र् कमयचारी प्रशासनकोलाधग कमयचारीको धनर्वु्क्त प्रयक्रर्ा पधन धनश्पक्ष र र्ोग्र्ता 
प्रणाधलमा आधाररत हनु ु पदयछ । नेपालमा कमयचारी धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश गनय लोक सेवा 
आर्ोगको स्थापना गररएको छ ।नेपालको कमयचारी प्रशासन प्रधत आम जनसाधारणको त्र्धत 
सकारात्मक दृयष्टकोण रहेको पाइदैन । र्सको पछाधडको यवयवध कारण हनु सक्दछन।धत मध्रे् 
प्रस्ततु कार्यपत्रमा "के लोक सेवा आर्ोगले सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा िेलेको भधूमका 
सकारात्मक छ ?" भन्ने यवर्षर्मा केव्न्रर् रयह कार्यपत्र तर्ार गररएको छ। 

१.३ अध्र्र्नको उद्दशे्र् 

र्ो अध्र्र्न महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्वाट संचाधलत "सेवा कानून" सम्वव्न्ध पन्ध्र र्दने यवव्शयष्टकरण 

ताधलमको पाठ्यक्रममा आधाररत भई तर्ार गररएको हो । र्स अध्र्र्नको मखु्र् उद्देश्र् ताधमको 
उद्देश्र् परुा गनुय र  नेपालको साजयधनक प्रशासनको यवकासमा लोक सेवा आर्ोगले के कस्तो भधूमका 
िेलेको छ र उक्त भधूमका सकारात्मक छ यक छैन भधन अध्र्र्न गनुय रहेको छ । 

१.४. अध्र्र्नको महत्व 

राज्र् संञ्चालनको लाधग आवश्र् पने नीधत धनमायण गने कार्य राजनैधतक संर्न्त्रवाट गररने भए पधन धनमायण 

गररएका ऐन कानूनहरु तथा नीधतहरुको कार्ायन्वर्न गने व्जम्मेवारी प्रशासधनक संर्न्त्रको हनु्छ ।नीधत 

धनमायण गने कार्य राजनैधतक धसद्धान्तको आधारमा गररएपधन धनमायण गररएका नीधतहरुको कार्ायन्वर्न 

स्वतन्त्र रुपमा गनुय पने हनु्छ ।सो कार्यकोलाधग व्जम्वेवारी पाएका प्रशासधनक कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त 

स्वत्नत्र धनकार्ले धनश्पक्षरुपमा र्ोग्र्ताको आधारमा गनुय पदयछ । नेपालमा सावयजधनक प्रशासनमा 
आवश्र्क पने कमयचारीहरुको धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश गने व्जम्मेवारी यवगत देव्ि नै लोक सेवा 
आर्ोगलाई र्दईएको छ । उक्त व्जम्वेवारी लोक सेवा आर्ोगले सयहढंगवाट गरेको छ यक छैन भधन र्स 

अध्र्र्नमा सधमक्षा गररएको र लोक सेवा आर्ोगलाई सक्षम सदुृढ धनश्पक्ष गराउने सवालमा केही 
सझुावहरु समेत प्रस्ततु गररएको हुंदा र्स अध्र्र्नको महत्व रहेको छ ।  

१.५. अध्र्र्न पद्दती 

 छोटो समर् र यवर्षम पररव्स्थधतका यवचमा धनधायररत पाठ्यक्रमा आधाररत भई र्ो अध्र्र्न गररएको 
हुंदा र्स अध्र्र्मा field  visit गरर अध्र्र्न गनय सम्भव नभई सैद्धाव्न्तक अध्र्र्न पद्धधतवाट नै र्ो कार्यपत्र 

तर्ार गररएको छ । सैद्धाव्न्तक अध्र्र्न गने क्रममा संयवधान, ऐन, धनर्म लगाएतका प्राथधमक 
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सामाग्रीहरु र यवधभन्न लेिकहरुका पसु्तक, लेि रचना लगाएतका यद्धधतर् सामाग्रीहरुको अध्र्र्न गरर र्ो 
कार्यपत्र तर्ार गररएको छ । 

१.६. अध्र्र्नको धसमा 

महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्को आफ्नो पञ्चवयर्षयर् रणधनतीक र्ोजना वमोव्जम सरकारी 
वकीलहरुलाई यवधभन्न यवर्षर्मा यवव्शयष्टकृत गराउने उद्देश्र्ले "सेवा कानून" यवर्षर्मा यवयष्टकृत 
गराउनकोलाधग कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीको यवर्षर् पररव्स्थधतमा पधन इन्टरनेटको 
माध्र्मवाट संचालन गररएको १५ कार्य र्दने ताधलमको पाठ्यक्रम वमोव्जम र्ो अध्र्र्न गररएको 
हो हदुा प्रस्ततु अध्र्र्न धनव्श्चत समर् धभत्र,  धसधमत स्रोत साधन, धसधमत सामाधग्रको आधारमा तर्ार 
गररएको हुंदा र्सका धनम्न धसमाहरु रहेका छनए- 

१. लोक सेवा आर्ोगको स्थापना काल देव्ि हाल सम्म नेपालका संयवधान तथा कानूनहरुले 
आर्ोगलाई र्दएको काम कतयव्र् धभत्र रहेर लोक सेवा आर्ोगले साजयधनक प्रशासनलाई सदुृढ 
वनाउन िेलेको सकारात्मक तथा नकारात्मक भधुमकाको संव्क्षप्त यववेचनामात्र गररएको छ । 

१.७. सायहव्त्र्क अध्र्र्न 

लोक सेवा आर्ोगले सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा िेलेको भधूमकाका अध्र्र्न गने क्रममा 
यवर्षम पररव्स्थतीको कारण धेरै पाठ्य सामाग्रीहरु अध्र्र्न गनय सम्भव नभएको हुंदा धसधमत 
पसु्तकहरु र इन्टर नेटमा प्राप्त केयह लेि रचनाहरु अध्र्र्न गररएको छ । कार्यपत्र लेिनको 
क्रममा उदर् रानामगरको "सावयजधनक व्र्वस्थापन सावयजधनक प्रशासन, यवकास व्र्वस्थापन र 
नेपालको अथयतन्त्र", श्रीकृष्ण शे्रष्ठको "शासकीर् प्रवन्ध र यवकास तथा सावयजधनक क्षेत्र 
व्र्वस्थापनमा जवाफदेयहता, नैधतकता र व्र्ावसायर्कता", राजन िनालको "सावयजधनक 
व्र्व्थापनका सामयर्क बहस", गोयपनाथ मैनाधलको "राज्र् संचालनका आधारहरु", श्र्ामकुमार 
भट्टराई द्धारा सम्पार्दत "नवीनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण", लोक सेवा आर्ोगद्धारा प्रकाव्शत 
धनजामती सेवा पधत्रकाका यवधभन्न अंकहरुमा प्रकाव्शत लेिकहरुका लेिहरु, प्रशासन सधुार सझुाव 
सधमधतको प्रधतवेदन, २०७०, इन्टरनेटमा प्राप्त यवधभन्न लेिहरु, नेपालका संयवधानहरु, लोक सेवा 
आर्ोग सम्वव्न्ध काननुी व्र्वस्था र धनजामधत सेवा सम्वव्न्ध कानूनी व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न गररएको  छ 

। 

१.८. अध्र्र्नको ढाचँा 
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र्स कार्यपत्रलाई तीन पररच्छेदमा यवभाजन गररएको छ । पररच्छेद १ मा अध्र्र्नको पषृ्ठभधूम, 

अध्र्र्न पद्धधत लगात समेयटएको छ । पररच्छेद दईुमा सावयजधनक प्रशासन तथा लोक सेवा 
आर्ोगको यवकास सम्वव्न्ध यवर्षर् समेयटएको छ । पररच्छेद धतनमा  समस्र्ा, समस्र्ा 
समाधानकालाधग सझुाव र अध्र्र्नको धनष्कर्षयलाई राव्िएको छ । 

पररच्छेद -२ 

सावयजधनक प्रशासन  तथा  लोक  सेवा  आर्ोगको  अथय  र  यवकास 

२.१. सावयजधनक प्रशासनको अथय र पररभार्षा 

जनताको हक यहतका लाधग राज्र्का तफय वाट संचालन गने यक्रर्ाकलापको प्रयकर्ा तथा पद्धती 
प्रशासधनक व्र्वस्था हो ।सावयजधनक प्रशासनलाई राजनीधतको एउटा अधभन्न भागको रुपमा 
इधतहास देव्ि माधनएको छ ।देशका नागररकको सवाययङ्गण यवकास तथा यहतका लाधग सरकारका 
नीधत, कानून र र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न गने संर्न्त्र नै सावयजधनक प्रशासन हो ।राज्र्ले जनताको 
जीवनस्तरलाई िसुी, सवु्ि, सहज र समदृ्ध वनाउन यवधभन्न यक्रर्ाकलापहरु गने गदयछ । 
जसकोलाधग आवश्र्क पने नीधत धनर्महरु तजुयमा गरेको हुंन्छ । राज्र्को संयवधानले पररकल्पना 
गरेका राजनैतीक, आधथयक र सामाव्जक उद्देश्र् हाधसल गनय होस वा भौधतक स्रोत साधनको 
उच्चतम प्रर्ोग गनय होस सावयजधनक प्रशासनको महत्वपूणय भधूमका रहेको हनु्छ । राज्र्को 
स्थापनासंगै सावयजधनक प्रशासनको जन्म भएको माधनन्छ । जमयन समाजशास्त्री म्र्ाक्स वेबरलाई 
सावयजधनक प्रशासनको प्रवद्धयक माधनन्छ ।सरकार राज्र्को उद्देश्र् कार्ायन्वर्न गराउने संर्न्त्र हो 
भने सावयव्जनक प्रशासन त्र्सको उद्देश्र् प्राप्त गने माध्र्म हो । तसथय सरकारको उद्देश्र् नै 
सावयजधनक प्रशासनको उद्देश्र् हो । कुनै धनव्श्चत उद्देश्र् प्राधप्तका लाधग समन्वर्ात्मक रुपमा 
सामयुहक प्रर्ास गनुय नै प्रशासन हो । कुनै पधन देशको सरकारद्धारा देशको चौतफी यवकास र 
नागररकहरुको कल्र्ाण एवं यहतका लाधग गररने धनर्धमत, आकव्स्मक र यवकासात्मक 
गधतयवधधहरुको समग्रतालाई सावयजधनक प्रशासन भधनन्छ ।  सावयजधनक प्रशासनलाई सरकारी 
प्रशासन, लोक प्रशासन वा जनप्रशासन पधन भधनन्छ ।र्ो सरकारी नीधत कार्ायन्वर्न गने संर्न्त्र 
हो । र्सलाई सरकार र जनतायवचको सेतकुो रुपमा पधन हेररन्छ । सरकार आवधधक 
धनवायचनको माध्र्मवाट समर् समर्मा पररवतयन भई रहन्छ तर सावयजधनक प्रशासनका 
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कमयचारीहरु धनवायचनको माध्र्मवाट छनोट  हनेु नभई र्ोग्र्ताका आधारमा धनर्कु्त हनेु भएको 
हुंदा सावयजधनक प्रशासनलाई स्थार्ी सरकार पधन भधनन्छ । 

सावयजधनक प्रशासनलाई यवधभन्न यवद्धानहरुले यवधभन्न ढंगवाट पररभार्षा गरेका छन । सवै 
यवद्धानहरुको पररभार्षालाई र्स लेिमा उल्लेि गनय संभव नभएको हुंदा केही यवद्धानहरुका 
पररभार्षालाई मात्र उल्लेि गररएको छ । प्रव्शद्ध यवद्धान एल. धड. ह्यइटका अनसुार "Administration 

is the direction, co-ordination and control of many persons to achieve some purpose or 

objective" अथायत प्रशासन भनेको  कुनै तोयकएको लक्ष्र् प्राधप्तका लाधग त्र्समा संलग्न व्र्व्क्तहरुलाई 

धनदेव्शत, समन्वर् र धनर्न्त्र गनुय हो ।326 यवड्रो यवल्सनका अनसुार "Public Administration is detailed 

and systematic application of law. Every particular application of law is an act 

administration" अथायत सावयजधनक प्रशासन भनेको सावयजधनक कानूनको यवस्ततृ र व्र्वव्स्थत 
कार्ायन्वर्न हो ।327 त्र्सै गरी धडमोक र धडमोकले सावयजधनक प्रशासनलाई प्रशासनको 
बहृत क्षेत्रका रुपमा धलंदै र्सले राज्र्का सम्पूणय यक्रर्ाकलपालाई समेट्ने कुरा उल्लेि 
गरेका छन ।328 यवद्धानहरुका पररभार्षावाट सावयजधनक प्रशासन भनेको राज्र्को नीधत 
धनर्महरु कार्ायन्वर् गने संर्न्त्र हो भधन वझु्न सयकन्छ । 

सावयजधनक प्रशासन संचालन गनयकोलाधग यवधभन्न स्रोत साधनहरुको आवश्र्कता पदयछ । 
ती स्रोत साधनहरु मध्रे् मानव साधन महत्वपूणय साधन हो ।सावयजधनक प्रशासन संचालन 
गने जनशव्क्त र्ोग्र्, सक्षम र सवल भएको िण्डमा मात्र राज्र्ले आफ्ना नीधत तथा 
र्ोजनाहरुको सयह ढंगवाट कार्ायन्वर्न गनय सक्दछ । राज्र्का नीधत तथा र्ोजनाहरुको 
सही ढंगवाट कार्ायन्वर्न भएको अवस्थामा मात्र देशमा सशुासन भई सबयृद्ध प्राप्त हनु 
सक्दछ ।त्र्सैले सावयजधनक प्रशासनको संचालनमा मानव स्रोतको महत्वपूणय भधूमका रहने 
भएको हुंदा प्रस्ततु लेिमा र्ही मानव स्रोतको धनर्वु्क्त, व्र्वस्थापन लगाएतका क्षेत्रमा 
लोकसेवा आर्ोगले िेलेको भधूमका सम्वन्धमा चचाय गररएको छ । 

                                                           
326

 डा. धभमदेव भट्ट, सावयजधनक प्रशासनको आधारभतू धसद्धान्त, प्रकाशन श्री आव्शर्ष देव भट्ट, (२०५८) पेज- ३ 

327
 ऐ.ऐ. पेज ४ 

328
 राजन िनाल, सावयजधनक व्र्वस्थापनका सामयर्क वहस, सोपान माधसक, धडल्लीवजार काठमाण्डौ, (२०६६) पेज- 

१२३ 
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२.२. नेपालमा सावयजधनक प्रशासनको यवकास क्रम : 

प्राव्चन समर्मा नेपालको शासन व्र्वस्था नैधतकता र धमयमा आधाररत धथर्ो । त्र्धतवेलाका 
शासकको मखु्र् व्जम्मेवारी भनेको नै आफ्नो धसमानाको रक्षा गदै  धमय र नैधतकताको माध्र्मवाट 
समाजमा शाव्न्त व्र्वस्था कार्म गराउन ु धथर्ो । सो कार्य संचालनको लाधग आवश्र्क पने 
जनशव्क्त शासकहरुले आफ्ना नव्जकका यविासपात्र, भाइभारदार, यवद्धान व्र्व्क्तहरु समेतको 
सहर्ोग धलने गरेको पाइन्छ ।त्र्सैले शासकका भाई भारदार, यविासपात्र र धाधमयक यवद्धानहरुवाट 
नै नेपालको सावयजधनक प्रशासनको यवकासक्रम शरुुवात भएको भन्न सयकन्छ । नेपालको 
प्रशासनलाई समर् अवधधका दृयष्टकोणले तीन समहुमा यवभाजन गरर अध्र्र्न गनय सयकन्छ । 

क.प्राव्चनकाल (एयककरणपूवय):  

प्राव्चनकालको शासन व्र्वस्था राजामा केव्न्रत धथर्ो । राजाले धमयशास्त्रका आधारमा शासन 
संचालन गदयथे । शासन संचालन कार्यमा सहर्ोग गनयकोलाधग आफ्ना यविासपात्रहरुलाई राज्र्का 
यवधभन्न पदमा धनर्कु्त गने गरेको पाइन्छ । यकराँत कालमा प्रशासधनक एवं न्र्ायर्क धनकार्का 
रुपमा कुथेर, माप्चोक, शलु्ली वा शोल्ल, धलङव्वल आर्द संस्थाहरुको स्थापना भएको धथर्ो । धत 
धनकार्हरुमा कार्य गनयकोलाधग यवद्धानहरु, परुोयहत तथा भाइभारदारहरुलाई धनर्वु्क्त गने गररएको 
पाइन्छ ।329 धलच्छयवकालमा प्रशासन चलाउन अधधकार यवकेव्न्रकरण गरी देशलाई धनव्श्चत 
इलाकाहरु ग्राम, तल र रङ्गका रुपमा यवभाव्जत गररएको धथर्ो। र्सका अधतररक्त प्रशासन 
चलाउन यवधभन्न अड्डाहरुको स्थापना गररएको धथर्ो ।यवधभन्न अड्डा अदालतहरु केन्रमा रहेका 
धथए। धतनमा कुथेर, सूली वा शोल्ल, धलग्वल, माप्चोक भट्टाधधकरण, पूवायधधकरण, पव्श्चमाधधकरण, 

अन्तरासन वा परमासन आर्द मखु्र् धथए ।शासनाधधकार यवकेव्न्रकरण गरी स्थाधनर् 
संगठनहरुलाई उव्चत रुपमा स्वशासनसम्बन्धी अधधकार र्दने नीधत धलच्छयव राजाहरुले धलएका धथए 

।330 मल्लकालमा प्रशासन, सेना, न्र्ार् आर्द सवै क्षेत्रमा राजा नै सवेसवाय रहेका हनु्थे ।धाधमयक 
यवद्धानहरुको सहर्ोग धलएर यवधभन्न कानूनको धनमायण गने तथा शासन व्र्वस्था सञ्चालन गने 
गररएको धथर्ो ।मल्लकालका राजहरु मध्रे् जर्व्स्थती मल्लले कानून वनाउनकोलाधग 
                                                           
329 प्रशासन सधुार सझुाव सधमधतको प्रधतवेदन (२०७०) पेज - १९ 

330 रेवतीरमण िनाल, नेपालको कानूनी इधतहासको रुपरेिा, प्रकाव्शका श्रीमती सरस्वती िनाल, (प्रथम संस्करण- 
२०५९) पेज - २९ 
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यवद्धानहरुको सधमधत वनाइ सोही सधमधतको सहार्ताले यवधभन्न कानून वनाई उक्त कानूनको 
आधारमा शासन व्र्वस्था संचालन गरेका धथए । एयककरणपूवयको शाहकाल मध्रे् राजा 
रामशाहको शासनकाल महत्वपूणय रहेको छ । रामशाह आफै पधन यवद्धान धथए र उनले यवधभन्न 
यवद्धानहरुको सहर्ोग धलई अनेक धथतीका कानून वनाइ जारी गरेका धथए । शासन व्र्वस्थामा 
सहर्ोग गनयकोलाधग पाण्डे, पन्त, अर्ायल, िनाल, राना मगर र बोहरालाई छ थरको व्र्वस्था गरी 
ती छ थरलाई चौताररर्ा, काजी, सरदार जस्ता उच्च पदमा धनर्कु्त गने व्र्वस्था गररएको धथर्ो । 
साथै ती छ थरका सन्तान दरसन्तानलाई पधन गर्द्दको सोझो व्चताए सम्म चौताररर्ा, काजी, सरदार 
जस्ता उच्च पदमा थमौती गदै जाने व्र्वस्था गररएको धथर्ो ।र्सरी प्राव्चनकालको शासन 
व्र्वस्था राजाका यविासपात्रको सहर्ोगमा संचालन भएको धथर्ो भन्न सयकन्छ । 

ि. मध्र्काल (राणाशासनको अन्त्र्सम्म): 

एयककरण पधछको शाहकालको शासन व्र्वस्थाको माधथल्लो पदहरुमा राजाका यविासपात्रले नै धनर्वु्क्त 

पाउने गरेका धथए । रामशाहको पालमा शरुुभएको "छ" थरलाई प्रशासधनक धनकार्को माधथल्लो पदको 
व्जम्मेवारी र्दने प्रथा कार्मै धथर्ो ।राणाशासन शरुु भएपश्चात देशलाई पूवय, पव्श्चम, उत्तर र दव्क्षण गरी 
चारिणडमा यवभाजन गरी चार जना कमाव्ण्डङ्ग जनरलको व्र्वस्था गरी धनजामती र जङ्गी दवैु अधधकार 

र्दएको धथर्ो । कमाव्ण्डङ्ग जनरलको पदमा राणा प्रधानमन्त्रीका भाइहरुलाई धनर्वु्क्त र्दइन््र्ो 
।प्रशासनका मखु्र् पदहरुमा राणा पररवारकै सदस्र्हरुको वचयस्व रहेको धथर्ो भने सवयसाधरणले 

बडाकाजी भन्दा माधथको पद पाउदैन धथए ।331 राणा प्रधानमन्त्री तथा कमाव्ण्डङ्ग जनरलहरुलाई गरेको 
चाकडी र चढाएको भेटीको आधारमा सवयसाधारणलाई सानो धतनो प्रशासधनक पदहरुमा धनर्वु्क्त र्दने 

गररन््र्ो । धनर्वु्क्तलाई धनरन्तरता र्दने नर्दने भन्ने यवर्षर् धत कमयचारीले गरेको चाकडी र चढाउने भेयटमा 
धनभयर रहन््र्ो । 

ग. आधधुनककाल (यव. सं. २००७ देव्ि हालसम्म): 

चाकडी, भनसनुको आधारमा चलेको नेपालको प्रशासधनक व्र्वस्था यव. सं.  २००७ सालमा प्रजातान्त्रीक 

व्र्वस्थाको स्थापना हुंदा सम्म कार्मै धथर्ो । नेपालको प्रशासधनक व्र्वस्थामा सधुार गने, र्ोग्र्ता 
प्रणाधलको आधारमा कमयचारीको धनर्वु्क्त गने व्र्वस्था गनयकोलाधग बैधाधनक कानून, २००४ मा दरिास्त 
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पररर्षदको व्र्वस्था गररएको भएपधन उक्त कानून लागू नै नभएको हुंदा दरिास्त पररर्षद पधन कार्ायन्वर्नमा 
आउन सकेन ।यव. सं. २००७ सालको राजनैधतक पररवतयन संगसंगै प्रशासधनक क्षेत्रमा पधन सधुारको कार्य 
थालनी गररर्ो ।नेपालको अन्तररम शासन यवधान, यव.सं. २००७ ले पव्ब्लक सधभयस कधमशन (लोक सेवा 
आर्ोग) को व्र्वस्था गरेको र उक्त कानूनी व्र्वस्था वमोव्जम धनजामती कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त 

लगाएतका यवर्षर्मा स्वतन्त्र रुपमा काम गनयकोलाधग यव. सं. २००८ साल अर्षाढ १ गते पव्ब्लक सधभयस 

कधमशन (लोक सेवा आर्ोग) को स्थापना गररएको धथर्ो । त्र्सपधछका र्दनहरुमा सावयजधनक प्रशासनमा 
सधुार गनयकोलाधग यवधभन्न समर्मा यवधभन्न सधमधतहरु गठन गरी प्रधतवेदनहरु धलने कार्यहरु भएको पाइन्छ 

। यवधभन्न समर्मा गठन भएका सधमधतहरुले र्दएका प्रधतवेदन तथा समर् समर्मा भएको राजनैधतक 

पररवतयन पश्चात धनमायण भएका संयवधानहरुले गरेको संवैधाधनक व्र्वस्था, संयवधानको व्र्वस्था अनरुुप 

धनमायण भएका कानूनी व्र्वस्थाले नेपालको सावयजधनक प्रशासनमा उल्लेख्र् सधुारका कार्यहरु भएका छन 

। 

सावयजधनक प्रशासनलाई यवकासका यक्रर्ाकलापहरु संचालन गनय सक्षम बनाउने उद्देश्र्ले धनजामती 
सेवा ऐन, २०१३ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ तजुयमा गरी धनजामती सेवाको गठन, 
धनर्वु्क्त, सेवाको अवधी, सेवाको शतय, धनजामती कमयचारीको वचाउ, सरुवा, वढुवालाई व्र्वव्स्थत 
गररएको धथर्ो । तर पधन सरकारले लोकसेवा आर्ोगको समेत परामशय नधलई आस्थाका 
आधारमा प्रशासधनक धनणयर्हरु गने पररपाटी अन्त्र् हनु सकेको धथएन ।332 पञ्चार्ती व्र्वस्थाको 
शरुुवात भएपधछ धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ जारी गररर्ो । यव. सं. २०४६ सालको 
राजनैधतक पररवतयन पश्चात धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र ऐ. धनर्मावली, २०५० धनमायण गरर 
लागू गररर्ो । हाल नेपालको संयवधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन 
सञ्चालन गनय संव्िर् धनजामती सेवा र आवश्र्क्ता  अनसुार अन्र् संव्िर् सरकारी सेवाहरुको गठन 
गनय सक्ने व्र्वस्था गरर त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय संव्िर् ऐन वमोव्जम 
हनेु व्र्वस्था गरेको छ । संव्िर् धनजामती सेवा सम्वन्धी यवधेक हाल संसदमा यवचाराधधन रहेको 
छ । धनजामती सेवा लगाएत अन्र् सरकारी सेवाका पदहरुमा धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश गने 
कार्य र्ोग्र्ता प्रणाधलका आधारमा  लोक सेवा आर्ोगले गदै आइरहेको छ । र्सरी राजाका भाई 

भारदारहरु र चाकधडको आधारमा धनर्वु्क्त पाएका व्र्व्क्तहरुवाट शरुु भएको नेपालको सावयजधनक 
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प्रशासनमा आमूल पररवतयन भई अयहले र्ोग्र्ता र समावेशी धसद्धान्तका आधारमा लोकसेवा आर्ोगले 

धलने पररक्षामा सफल भएका व्र्व्क्तहरुवाट संचालन हनेु गरेको छ ।   

२.३. लोकसेवा आर्ोग: 

शासक वगयलाई चाकडी गरेको आधारमा धनर्कु्त भएका कमयचाररले धनश्पक्ष भई जनताको सेवा गनय सक्दैन 

।आधधुनक लोकताव्न्त्रक शासन व्र्वस्थामा सरकारका नीधत धनर्महरुको इमान्दाररताकासाथ 

कार्ायन्वर्न गनय तथा जनतालाई राज्र्ले प्रदान गने सेवा सयुवधाहरु प्रभावकारी रुपमा प्रदान गनयकोलाधग 

र्ोग्र् र क्षमतावान जनशव्क्तको आवश्र्कता पदयछ ।र्ोग्र् र क्षमतावान जनशव्क्त प्राप्त गनयकोलाधग 

जनशव्क्त प्राप्त गने प्रयक्रर्ा धनश्पक्ष र प्रधतस्पधी हनु ु आवश्र्क हनु्छ ।सावयजधनक सेवालाई र्ोग्र्ता 
प्रणालीमा आधाररत बनाउन धनश्पक्ष रुपमा उम्मेदबारको उपर्कु्तता पररक्षण गनयका लाधग स्वतन्त्र 

धनकार्को व्र्वस्था गररन ु पने अवधारणा संगै लोकसेवा आर्ोगको जन्म भएको हो । बेलार्तमा सन 

१८५३ मा नथयकोटय टे्रभेधलर्न ररपोट अनसुार धनजामती सेवा आर्ोगको व्र्वस्थाबाट अवधारणा शरुुवात 

भएको माधनन्छ ।333 संर्कु्त राज्र् अमेरीकामा सन १८७१ को धनजामती सेवा ऐन जारी भएपधछ 

लोकसेवा आर्ोगको  (United State Civil Service Commission) स्थापना भर्ो तर संसदले वजेट प्रदान 

नगरेको कारण र्सले काम गनय सकेन । सन १८८१ मा अमेररकी रािपधत गारयफल्डको हत्र्ाले 

अमेररकामा प्रचलनमा रहेको लटु प्रणाधलको सट्टा र्ोग्र्ता प्रणाली लागू गनय वाध्र् बनार्ो ।जसको 
फलस्वरुप सन १८७१ मा वनेको लोकसेवा आर्ोगलाई संसदले वजेट प्रदान गरेपधछ सन १८८३ मा ३ 

सदव्स्र्र् लोकसेवा आर्ोगको गठन भई र्ोग्र्ता प्रणाधलको आधारमा सरकारी सेवामा जनशव्क्त धनर्वु्क्त 

गने काम उक्त आर्ोगले गनय शरुु गरेको पाइन्छ ।सन १९७९ मा धनजामती सेवा सधुार ऐन (Civil 

Service Reform Act, 1978) पाररत भए पश्चात यवगतका कार्म रहेको लोकसेवा आर्ोगको सट्टा जनशव्क्त 

व्र्वस्थापन कार्ायलर्  (Office of personal Management) र र्ोग्र्ता प्रणाली संरक्षण वोडय ( Merit 

System Protection Board) को स्थापना गररएको छ ।जसले संव्िर् सरकारी सेवामा र्ोग्र्ता प्रणालीको 
आधारमा आवश्र्क जनशव्क्त छनोट गने कार्य गरररहेको छ।334 
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नवीनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण, सम्पादन श्र्ामकुमार भट्टराई, प्रकाशक सोपान माधसक, (तेस्रो संस्करण- २०७४), 
पेज- ४०२ 
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भारतको संयवधानको धारा ३१५ मा संि लोकसेवा आर्ोग र प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको 
व्र्वस्था गररएको छ ।दईु वा दईु भन्दा वढी प्रदेशले संर्कु्त लोकसेवा आर्ोगको गठन 
गनय सक्ने व्र्वस्था पधन गररएको छ । उक्त संयवधानको धारा ३२० मा लोकसेवा 
आर्ोगको काम कतयव्र् र अधधकारको उल्लेि गररएको छ । संव्िर् धनजामती 
सेवाकोलाधग जनशव्क्त धनर्वु्क्त गनयकोलाधग पररक्षा संचालन गने, धनजामती सेवामा धनर्वु्क्त, 
सेवाका शतय लगाएतका यवर्षर्मा रार् सल्लाह प्रदान गने संि लोकसेवा आर्ोग र प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको प्रमिु कतयव्र् तोयकएको छ । 

नेपालमा र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा सरकारी सेवामा जनशव्क्त धनर्वु्क्त गनेकोलाधग 
लोकसेवा आर्ोगको स्थापन गने प्रयक्रर्ाको शरुुवात नेपाल सरकार वैधाधनक कानून, 
२००४ बाट शरुु भए पधन उक्त कानून लागू नै नभएको कारण लोकसेवा आर्ोगको 
गठन हनु सकेन । प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात वनेको अन्तररम शासन यवधान, 
२००७ ले कमयचारी भनाय सम्वव्न्ध कार्य गनय पव्व्लक सधभयस कधमसनको व्र्वस्था गरेको 
धथर्ो । यव सं. २००८ साल आर्षाढ १ गते पव्व्लक सधभयस कधमसनको यवधधवत 
स्थापना गररर्ो । सोही पव्व्लक सधभयस कधमसनले यवधभन्न उतार चढावहरु पार गदै हाल 
लोकसेवा आर्ोगको नाममा संवैधाधनक अंगको रुपमा कार्य गरररहेको छ । 

२.४. नेपालमा लोकसेवा आर्ोगको यवकासक्रम: 

 सरकारका नीधत तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न गनय र जनतालाई राज्र्का तफय वाट 
सेवा प्रदान गनयकोलाधग कमयचारीको आवश्र्कता पदयछ । र्स्ता कमयचारीहरु र्ोग्र्, 
क्षमतावान र राज्र्प्रधत धनष्ठावान हनु ु पदयछ ।कमयचारीले सरकारका नीधत तथा 
र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न गने भएको हुंदा सरकार पररवतयनको असर कमयचारीमा पनुय हदैुन 
भन्न े मान्र्ता राव्िन्छ । कुनै पधन देशको कमयचारीतन्त्रलाई स्थार्ी सरकार माधनन्छ 
।कमयचारीले स्थार्ी सरकारको रुपमा काम गनयकोलाधग यर्नीहरुको धनर्वु्क्त प्रयक्रर्ा 
लगार्त सेवाको सरुक्षाका यवर्षर् कानून सम्मत हनु ु पदयछ । नेपालमा यव.सं. २००७ 
सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त हनु ुअव्ि सम्म वास्तयवक अथयमा कमयचारी प्रशासनको यवकास नै 
भएको धथएन । राणाकालको प्रशासन केन्रीकृत त धथर्ो नै राणाशासकका भाईहरुले 
सैधनको जनरल पद सम्हाल्ने र उधनहरु कै मातहतमा न्र्ार् लगाएत प्रशासन रहने भएको 
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हुंदा त्र्स समर्को प्रशासन सैधनक मातहतमा धथर्ो ।सैधनक मातहत रहने र चाकडीको 
भरमा धनर्कु्त भएका कमयचारीवाट स्वच्छ प्रशासन संचालन हनु सक्दैन भन्ने मान्र्ताका 
आधारमा कमयचारीको धनर्वु्क्त, वधृत यवकास लगाएतका यवर्षर्मा कार्य गनयकोलाधग छुटै्ट 
स्वतन्त्र धनकार्को महशसु राणाशासनको अन्तर्धतर भए पश्चात लोकसेवा आर्ोगको 
यवकासक्रम शरुु भएको पाइन्छ ।  

चाकधडको आधारमा धनर्वु्क्त भएका र पजनी प्रथावाट िोसवुामा पने माधनसवाट धनष्पक्ष 
रुपमा सावयजधनक प्रशासन संचालन हनु सक्दैन । सावयजधनक प्रशासन संचालनकोलाधग 
र्ोग्र् कमयचारी आवश्र्क पदयछन भन्ने महशसु गरी राणा शासनको अन्त्र् धतर यव. सं. 
२००४ सालमा वनेको वैधाधनक कानून, २००४ को धारा ६५ मा मलुकुभर सवै ठाउँमा 
र्ोग्र् कमयचारी भनाय गनयकोलाधग श्री ३ महाराजवाट एक दरिास्त पररर्षद िडा गनय 
सयकबक्सनेछ भन्न े व्र्वस्था भएकोमा उक्त कानून लागू नै नभएको कारण लोकसेवा 
आर्ोगको स्थापना हनु सकेन ।राणाशासनको अत्र्ाचार यवरुद्ध चलेको आन्दोलनको 
फलस्वरुप यव. सं., २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात वनेको  अन्तररम 
शासन यवधान, २००७ मा नेपाल सरकारका सवै जाधगरमा भनाय हनेु कमयचारीको जाँच 
धलनकोलाधग  एक पव्ब्लक सधभयस कधमशन रहने व्र्वस्था गररर्ो । अन्तररम शासन 
यवधान, २००७ को धारा ६४ मा भएको व्र्वस्था वमोव्जम यव. सं. २००८ साल अर्षाढ 
१ गते पयहलो पटक नेपालमा पव्व्लक सधभयस कधमसनको स्थापना भर्ो ।र्सको काम 
सवै सरकारी सेवामा धनर्वु्क्त लाधग जाँच धलने, धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररस गने, सरुवा वढुवा 
गने धसद्धान्तमा र उक्त धनर्वु्क्त र सरुवा वढुवा सम्वन्धी उम्मेदवारको र्ोग्र्ताको यवर्षर्मा 
सल्लाह र्दने धथर्ो ।र्सको साथै नेपाल सरकारको धनजामती जाधगदारको अनशुासन 
सम्वन्धी सवै यवर्षर् र र्स सम्वन्धी स्मधृतपत्र, यवव्न्तपत्र, उजरुी  वा धनवेदन पत्र समेत 
सवै यवर्षर्मा र श्री ५ वाट मागी वक्सेको जनुसकैु यवर्षर्मा सल्लाह र्दने काम पव्ब्लक 
सधभयस कधमशनको हनेुछ भन्ने व्र्वस्था उक्त अन्तररम शासन यवधानको धारा ६५ मा 
गररएको धथर्ो ।यव.सं. २००८ साल अर्षाढ १ गते पव्ब्लक सधभयस कधमशनको स्थापना 
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भए पश्चात भार १८, २००८ मा पयहलो पटक ६ पदकोलाधग यवज्ञापन गरेर आर्ोगले 
आफ्नो काम शरुु गरेको पाइन्छ ।335 

नेपाल अधधकारज्र्को संयवधान, २०१५ को धार ५९ मा लोकसेवा आर्ोगको व्र्वस्था 
गरी धारा ६० मा आर्ोगको काम कतयव्र् तोयकएको धथर्ो । सो संयवधानले सबै सेवा 
वा पदमा भनायका धनधमत्त जाँच गने, धनजामती सेवा तथा पदमा भनाय गने तरीका सम्बन्धी 
सबै यवर्षर्हरूमा, धनजामती सेवा वा पदमा धनर्कु्त गने, सरुवा बढुवा गने तथा धनर्वु्क्त, 
सरुवा र बढुवा गदाय उम्मेदवारहरूको यवर्षर्मा यवचारगने धसद्धान्तको यवर्षर्मा, धनजामती 
कमयचारीको अनशुासन सम्बन्धी सबै यवर्षर् र र्ससम्बन्धी स्मधृतपत्र, यवव्न्तपत्र, उजरुी समेत 
सबै यवर्षर्मा रार् परामशय प्रदान गने कतयव्र् लोकसेवा आर्ोगलाई र्दएको धथर्ो । 

नेपालको संयवधान, २०१९ को धारा ७७ मा लोकसेवा आर्ोगको व्र्वस्था गरी धारा 
७८ मा  धनजामती सेवाका शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, धनजामती सेवा वा पदमा 
धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारवाई गदाय अपनाउनपुने समान्र् धसद्धान्तको यवर्षर्मा, 
धनजामती पदमा छ महीनाभन्दा बढी समर्का लाधग धनर्वु्क्त गदाय उम्मेदवारको 
उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, कुनै एक प्रकारको धनजामती सेवाबाट अको प्रकारको धनजामती 
सेवामा वा अन्र् सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय उम्मेदवारको 
उपर्कु्तताको यवर्षर्मा परामशय प्रदान गनुय पने कतयव्र् तोयकएको धथर्ो । धनजामती सेवाका 
पदमा लोकसेवा आर्ोगको परामशय यवना स्थार्ी धनर्वु्क्त र्दएमा धनवधृतभरण नपाउने 
व्र्वस्था र्स संयवधानले गरेको धथर्ो । 

नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को धारा १०१ मा लोकसेवा आर्ोगको व्र्वस्था 
गरी धारा १०२ मा धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तको धनधमत्त उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट 
गनय परीक्षाहरू सञ्चालन गनुय लोकसेवा आर्ोगको मखु्र् कतयव्र् तोयकएको धथर्ो ।लोक 
सेवा आर्ोगको परामशय यवना धनजामती सेवाको धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा भनाय नगररने 
व्र्वस्था गररएको धथर्ो ।साथै धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, 

                                                           
335 उमेश प्रसाद मैनाली, धनजामती प्रशासनको यवकास क्रममा लोकसेवा आर्ोग (२००७ देव्ि २०४७ सम्मको 
इधतवतृी), धनजामती सेवा पधत्रका ,प्रकाशक लोकसेवा आर्ोग, (२०७४), पेज- ३ 
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धनजामती सेवा वा पदमा धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने 
धसद्धान्तको यवर्षर्मा लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने व्र्वस्था गररएको धथर्ो । 

नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ धारा १२५ मा लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था गरी 
धारा १२६ मा  धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तको धनधमत्त उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट 
गनय परीक्षा सञ्चालन गनुय लोक सेवा आर्ोगको प्रमिु कतयव्र् तोयकएको धथर्ो । 

नेपालको संयवधान (२०७२) को धारा २४२ मा लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था गरी 
धारा २४३ मा  धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय 
परीक्षा सञ्चालन गनुय लोक सेवा आर्ोगको प्रमिु कतयव्र् तोयकएको छ ।साथै र्स 
संयवधानले धनजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, 
नेपाल, अन्र् संिीर् सरकारी सेवा र संगर्ठत संस्थाको पदमा समेत पदपूधतयका लाधग 
धलईने धलव्ित परीक्षा लोकसेवा आर्ोगले सञ्चालन गने कतयव्र् तोकेको छ ।नेपाल 
सरकारबाट धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना स्थार्ी धनर्वु्क्त 
गनय नपाइने,संिीर् धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, संिीर् धनजामती सेवा 
वा पदमा धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्तको यवर्षर्मा, 
संिीर् धनजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समर्का लाधग धनर्वु्क्त गदाय 
उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, कुनै एक प्रकारको संिीर् धनजामती सेवाको पदबाट 
अको प्रकारको संिीर् धनजामती सेवाको पदमा वा अन्र् सरकारी सेवाबाट संिीर् धनजामती 
सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय वा कुनै प्रदेशको धनजामती सेवाको पदबाट संिीर् धनजामती 
सेवाको पदमा वा संिीर् धनजामती सेवाको पदबाट प्रदेश धनजामती सेवाको पदमा सेवा 
पररवतयन वा स्थानान्तरण गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा  लोक सेवा आर्ोगको 
परामशय धलन ुपने व्र्वस्था उक्त धाराले गरेको छ ।साथै देश संव्िर्तामा गएको हुंदा 
संव्िर्ता कार्ायन्वर्न गनयकोलाधग प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था गरी संयवधानको धारा 
२४४ मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् तोयकएको छ ।  

र्सरी धनश्पक्षरुपमा पररक्षा संचालन गरी र्ोग्र्तम जनशव्क्तलाई सावयजधनक प्रशासनमा 
धनर्वु्क्त गने उद्देश्र्का साथ  यव. सं. २००४ सालको वैधाधनक कानूनवाट नेपालमा  
लोक सेवा आर्ोगको अवधारणाले स्थान पार्ो । प्रजातन्त्रको उदर् संगसंगै यव सं. 
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२००८ सालमा स्थापना भएको लोक सेवा आर्ोगले यवधभन्न आरोह अवरोह पार गदै हाल 
संवैधाधनक अंगको रुपमा कार्य गरी रहेको छ ।   

 

२. ५. लोकसेवा आर्ोगका कार्यसञ्चालनका धसद्धान्तहरु: 

लोकतान्त्रीक शासन व्र्वस्थामा सरकारका नीधत तथा कार्यक्रमको कार्ायन्वर् गने भनेकै 
धनजामती कमयचारीले हो । धनजामती कमयचारी र्ोग्र्, सक्षम र राज्र् प्रधत धनष्ठावान भएको 
िण्डमा मात्र सरकारका नीधत तथा कार्यक्रमहरुको सयहढंगवाट कार्ायन्वर्न हनु्छन । 
र्ोग्र् र सक्षम कमयचारी प्राप्त गनयकोलाधग कमयचारीको चर्न प्रयक्रर्ा पधन र्ोग्र्ता 
प्रणालीको आधारमा धनश्पक्ष ढंगवाट गररन ुपदयछ ।नेपालमा सावयजधनक प्रशासन संचालन 
गने कमयचारीको छनौट गने व्जम्मेवारी नेपालको संयवधान तथा अन्र् कानूनहरुद्धारा 
लोकसेवा आर्ोगलाई प्रदान गररएको छ ।लोकसेवा आर्ोगले कमयचारी छनौटकोलाधग 
संचालन गने पररक्षा प्रणाली प्रधत सवयसाधारणको यविास रहेको छ ।लोक सेवा आर्ोगले 
नेपालको संयवधान, ऐन धनर्महरु तथा  धनव्श्चत धसद्धान्तको आधारमा आफ्नो कार्य संचालन 
गने भएकै कारण र्सको कार्य प्रधत सवयसाधारणको यविास रहेको पाइन्छ ।लोक सेवा 
आर्ोगले आफ्नो कार्य संचालन गदाय अपनाउने धसद्धान्तलाई धनम्न वमोव्जम उल्लेि गनय 
सयकन्छ336 

१. र्ोग्र्ताको धसद्धान्त (Principle of Merit ): 

आर्ोगबाट सञ्चालनहनेु पररक्षामा अब्वल ठहने उम्मेदवारलाई मात्र धनर्वु्क्तको 
लाधग धसफाररस गररन्छ । सम्वव्न्धत पदको कार्यसम्पादन गनय आवश्र्क पने 
ज्ञान, धसप, मनोभाव आर्दको परीक्षण गने गरी पाठ्यक्रम धनमायण हनेु र सोही 
पाठ्यक्रम बमोव्जम परीक्षा सञ्चालन हनेु हुँदा धनर्वु्क्तका लाधग धसफाररस हनेु 
उम्मेदबार सो पदको कार्यसम्पादनकालाधग क्षमतावान हनेु यविास गररन्छ । 

                                                           
336 आनन्दराज ढकाल, सावयजधनक सेवा र लोकसेवा आर्ोग ,महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्द्धारा संचाधलत सेवा 
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लोक सेवा आर्ोगले र्ोग्ताको धसद्धान्तको आधारमा कार्य गने भएको र 
र्ोग्र्ताको पररक्षण गनयकोलाधग आर्ोगले यवधभन्न प्रकार पररक्षा संचालन गनय 
सक्ने नै भएकोमा आर्ोगले धलने प्रारव्म्भक पररक्षा असंवैधाधनक भएको भधन 
दार्र भएको ररट धनवेदनमा सम्माधनत सवोच्च अदालतवाट " धनजामती सेवाको 
प्रमिु यवशेर्षता भनेको नै र्ोग्र्ता प्रणाली (Merit System) हो। र्ोग्र्ता 
प्रणालीको संरक्षकको भधूमका लोकसेवा आर्ोगले आफ्नो  स्थापना कालदेव्ि नै 
धनवायह गदै आएको पाइन्छ । नेपालको कमयचारी प्रशासनमा पधन तत्कालीन 
नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा उव्ल्लव्ित लोक 
सेवा आर्ोगको काम, कतयव्र् सम्बन्धी व्र्वस्था हेदाय, धनजामती सेवाको पदमा 
उपर्कु्त उम्मेद्वार छनौट गनय परीक्षा सञ्चालन गनुय लोक सेवा आर्ोगको कतयव्र् 
हनेु भनी उल्लेि भएको छ । जनु व्र्वस्थालाई वतयमान नेपालको संयवधानको 
धारा २४३(१) ले समेत र्थावत रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । लोक सेवा 
आर्ोग ऐन, २०६६ को दफा २५ को कानूनी व्र्वस्था हेदाय, धनजामती सेवाको 
ररक्त पदपूधतयको लाधग उपर्कु्त उम्मेद्वार छनौट गनय धलने परीक्षाको तररका 
आर्ोगले तोके बमोव्जम हनेु भनी उल्लेि भएको पाइन्छ । त्र्सैगरी ऐ.ऐनको 
दफा २४ को उम्मेद्वार छनौट गने तररका सम्बन्धी व्र्वस्था हेदाय, आर्ोगले 
धलव्ित परीक्षा, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, अन्तवायताय र आर्ोगले समर् समर्मा तोकेका 
अन्र् तररकाहरू अपनाउन सक्ने भन्न ेउल्लेि भएकोले धनजामती सेवाको पदमा 
र्ोग्र्, दक्ष तथा उपर्कु्त उम्मेद्वार छनौट गरी धसफाररस गने सम्बन्धमा लोक 
सेवा आर्ोगको स्वार्त्तता रहेको देव्िँदा लोक सेवा आर्ोग परीक्षा प्रणाली 
अवलम्बन गने यवर्षर्मा अधधकार सम्पन्न स्वतन्त्र संवैधाधनक धनकार् रहेको पयुष्ट 
हनु आउने "337 भधन धसद्धान्त प्रधतपादन भएवाट लोक सेवा आर्ोगले र्ोग्र्ताको 
धसद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी कार्य गरेको त्र् थप पयुष्ट भएको पाइन्छ । 

२. धनष्पक्षताको धसद्धान्त (Principle of Impartiality):  
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आर्ोगका धनणयर्हरु पूवायग्रह रयहत हनु्छन। आर्ोगका धनणयर् र परीक्षा सम्वन्धी काम 

कारवाहीबाट कोही कसैलाई अन्र्ार् हनेुमा पूणय सजगता अपनाइन्छ भने कुनै पधन ढंगले 

कसैलाई पधन पक्षपात गररदैन । 

३. स्वच्छताको धसद्धान्त (Principle of Fairness) : 

आर्ोगका सम्पूणय काम कारवाहीहरुमा इमान्दाररता, व्जम्मेवारीपन, यविसनीर्ता र 

उत्तरदायर्त्व सधुनव्श्चत गररन्छ । आर्ोगले धलने धनणयर्हरु र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट 

सञ्चालन हनेु यक्रर्ाकलापलाई स्वच्छ र वस्तपुरक बनाउन आवश्र्क संस्थागत कार्ययवधधगत 

प्रवन्ध गररन्छ ।  

४. समान अवसरको धसद्धान्त (Principle of Equal Opportunity):  

आर्ोगवाट हनेु यवज्ञापनमा सम्वव्न्धत पदका लाधग र्ोग्र्ता पगु्ने नेपाली नागररकको पहुंच 

सधुनव्श्चत गनय आवश्र्क प्रबन्ध धमलाइन्छ । सम्बव्न्धत यवज्ञापनका लाधग तोयकएको र्ोग्र्ता 
पगु्ने सवैलाई दरिास्त पेश गनय समान अवसर प्रदान गररन्छ । 

५. समावेव्शताको धसद्धान्त (Principle of Inclusiveness) :  

पदपूधतयका लाधग आर्ोगमा प्राप्त मागपदहरु राज्र्को समावेव्शकरण नीधत बमोव्जम प्रधतशत 

धनधायरण गरी सम्वव्न्धत समहुका उम्मेदवार बीच मात्र प्रधतस्पधाय हनेु गरी पदपूधतय गररन्छ । 

लोकसेवा आर्ोग ऐन, २०६६ को दफा ३५ बमोव्जम अन्तवायता सधमधत गठन गदाय समावेव्श 

सहभाधगता सधुनव्श्चत गने प्रावधान रहेको छ । 

लोकसेवा आर्ोगले राज्र्ले अपनाएको समावेव्शकरणको धसद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी पररक्षा 
संचालन गरेको र लोकसेवा आर्ोगले संचालन गरेको पररक्षा प्रणालीले समावेव्शकरणको 
धसद्धान्तलाई इन्कार गरेको छैन भधन सम्माधनत सवोच्च अदालतवाट "समावेशीकरण 

कानूनको शासन (Rule of Law) तथा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गने आधारभतू धसद्धान्त रहेको 
यवर्षर्मा दईुमत हनु सक्दैन । आधथयक, सामाव्जक वव्ञ्चतीकरणमा रहेको धलङ्ग, जाधत, वगय 
समदुार्लाई शासन सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्र्ाई राज्र् व्र्वस्थाप्रधत सबैंको अपनत्व 

(Ownership) अधभवयृद्ध गने र्दशामा समावेशीकरणको नीधत राज्र्ले अवलम्बन 
गनुयपरेको त्र्लाई  नकानय सयकँदैन । राज्र्ले अवलम्बन गरेको समावेशी 
धसद्धान्त अन्तगयतको सकारात्मक यवभेदको नीधतले असमान अवस्थामा रहेको 
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वगयलाई समताको व्र्वहारद्वारा राज्र् संरचनामा प्रधतधनधधत्वको सधुनव्श्चतता र्दलाउने 
हो । र्सै सैद्धाव्न्तक पषृ्ठभधूममा तत्कालीन नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ 
ले पधन मौधलक हक तथा राज्र्का नीधत अन्तगयत सकारात्मक यवभेदको 
नीधतलाई आत्मसात गरेकोले धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को 
पदपूधतय सम्बन्धी व्र्वस्था अन्तगयत आधथयक तथा सामाव्जकरूपमा यपछधडएका 
वगयको लाधग आरक्षणको व्र्वस्था भएको देव्िन्छ । र्सै सन्दभयमा हाल 
अव्स्तत्वमा रहेको नेपालको संयवधानले पधन सकारात्मक यवभेदको नीधतलाई 
अङ्गीकार गरेको अवस्था रहेको। िलुा र समावेशी समूहको एकै समर्मा एउटै 
प्रश्नपत्रबाट र्ोग्र्ता परीक्षण गररँदा िलुातफय  धसफाररस हनु नसकेका समावेशी 
समूहमा पने उम्मेद्वारहरू मात्र समावेशीतफय  छुट्याइएका पदहरूमा धसफाररस हनु 
सक्ने भएकोले लोक सेवा आर्ोगबाट संर्कु्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली 
अवलम्बन हुँदा धनवेदक लगार्तका समावेशी समूहमा पने अन्र् कुनैपधन 
उम्मेद्वारलाई रोक्न िोव्जएको अथय गनय नधमल्ने हुँदा लोक सेवा आर्ोगबाट लागू 
भएको संर्कु्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले धनवेदकहरूको यहतमा प्रधतकूल 
असर पनय गएको मान्न सयकने अवस्था नदेव्िने  " 338भधन धसद्धान्त प्रधतपादन 
भएवाट लोक सेवा आर्ोगले समावेव्शताको धसद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी कार्य 
गरेको त्र् थप प्रष्ट भएको छ ।   

६. यद्धअन्ध धसद्धान्त (Principle of Double Blind) :  

पदपूधतय प्रयक्रर्ाको कुनै एक गोप्र् चरमा संलग्न हनेु पदाधधकारी, यवज्ञ वा 
कमयचारीलाई सो प्रयक्रर्ाको अन्र् चरणमा संलग्न गराइदैन र जानकारी समेत 
र्दईदैन । उत्तर पवु्स्तका परीक्षण गने परीक्षकले कुन परीक्षाथीको उत्तरपवु्स्तका 
परीक्षण गरेको हो, पतै्त पाउदैनन ्। प्राप्तङ्क ताधलकीकरण गने कमयचारीले कुन 
प्राप्तांक कसको हो भन्न े बारेमा पूणयत: अनधभज्ञ रहन्छन । त्र्स्तै आर्ोगका 
हरेक महाशािाहरुलाई यवव्शयष्टकृत व्जम्मेवारी प्रदान गररएको हनु्छ । कुनै एक 
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महाशािा/ शािाको कार्यसम्पादनमा अको महाशािा/शािाको प्रत्र्क्ष पहुँच र 
संलग्नता रहदैन । 

७. पररचर्-शनु्र्ताको धसद्धान्त (Principle of Identity Masking) :  

उत्तरपवु्स्तका परीक्षण गनुय अव्ि दोहोरो संकेतीकरण (Double Coding) प्रयक्रर्ा माफय त उक्त 

उत्तर पवु्स्तकाबाट दरिास्त र्दने उम्मेदवारको पररचर् अलग गररन्छ । र्सवाट 

उत्तरपवु्स्तकाको धनश्पक्ष र धनवैर्व्क्तक परीक्षण सधुनव्श्चत हनु्छ । त्र्स्तै उत्तरपवु्स्तका 
परीक्षण पश्चात वैर्व्क्तक पयहचान यवहीन रुपमा प्राप्ताङ्कको ताधलका तर्ार पाररन्छ । अन्तवायताय 
लगार्त छनौट प्रयक्रर्ाका सम्पूणय परीक्षाका अंकहरु एकीकृत गरेपश्चात मात्र छनौट हनेु 

उम्मेदवारको वैर्व्क्तक पयहचान यवसंकेतीकरण (Decoding)  प्रयक्रर्ा माफय त पत्ता लगाइन्छ । 

८. असंलग्नताको धसद्धान्त (Principle of Non-Involvement) :  

आर्ोगबाट सञ्चाधलत कुनै पधन परीक्षामा आर्ोगका पदाधधकारी, कमयचारी वा 
यवज्ञका नातेदार संलग्न भएको अवस्थामा त्र्स्ता पदाधधकारी, कमयचारी  यवज्ञलाई 
उक्त परीक्षाको नधतजा प्रकाशन सम्मको प्रयक्रर्ाबाट अलग राव्िन्छ, संलग्न 
गराइदैन । 

आर्ोगले धलएको असंलग्नताको धसद्धान्तलाई उल्लंिन गरी कार्य गने 
कमयचारीलाई आर्ोगले गरेको कारवाहीलाई चनुौती र्दई दार्र भएको मदु्दामा 
प्रशासयकर् अदालतवाट "परीक्षाको मर्ायदा र गररमा कार्म राख्नपुने दायर्त्व भएको 
केन्राध्र्क्षले परीक्षाको मर्ायदा यवपररत हनेु गरी कुनै कार्य गनय गराउन नहनेु 
लोकसेवा आर्ोगसँग सम्बव्न्धत ऐन कानूनको स्पष्ट उद्देश्र् रहेको देव्िन्छ । 
र्स सन्दभयमा र्ी पनुरावेदक केन्राध्र्क्ष भएको सोही भवनमा अको परीक्षा केन्र 
हुँदा हुँदै पधन आफू केन्राध्र्क्ष रहेको परीक्षा केन्रबाटै आफ्नै श्रीमतीलाई 
परीक्षामा सव्म्मधलत गराउन,ु त्र्समा पधन आफ्नै नातेदारलाई श्रीमतीले परीक्षा 
र्दएको कोठामा नै धनरीक्षक बनाएर िटाउन ु जस्ता कार्यप्रधत सामान्र् समझ 
भएको ब्र्व्क्तले धनजको स्वच्छ व्र्वहार, मनाधसव र यववेकशील धनणयर् मान्न 
सक्ने अवस्था नभएको र पनुरावेदकको त्र्स्तो कार्यले अन्र् परीक्षाथीहरूको 
परीक्षाप्रधतको यविसनीर्तामा प्रश्न उठाउने अवस्था शृ्रजना गरेको देव्िँदा धनजको 



   

 355  
 

कानूनप्रदत स्वयववेकीर् अधधकारको प्रर्ोग न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्त, सावयजधनक 
नैधतकताको मूल्र्, मान्र्ता, परीक्षाको मर्ायदा एवम ् प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तसङ्गतको स्वच्छ व्र्वहार र मनाधसव कार्य मान्न सयकने अवस्था 
देव्िएन339 भधन आर्ोगले गरेको कारवाहीलाई वैधाधनकता प्रादन गरेवाट 
आर्ोगको असंलग्नताको धसद्धान्त थप प्रष्ट भएको छ । 

९. गोपधनर्ताको धसद्धान्त (Principle of Confidentiality):   

परीक्षा प्रणाधललाई पूणयत: यविसनीर् बनाउने प्रर्ोजनको लाधग पदपूधतय प्रयक्रर्ाका 
यवधभन्न चरणहरुमा आर्ोगले गोपधनर्ता कार्म राख्दछ । आर्ोगबाट धलईने 
यवधभन्न परीक्षाका प्रश्नपत्रहरुको पररमाजयन र छनौटको कार्य पूणय गोप्र् रहन्छ । 
परीक्षाथीको धलव्ित परीक्षाको प्राप्तांक अव्न्तम नधतजा प्रकाशन हनेु वेलासम्म 
गोप्र् रहन्छ । आर्ोगको अनलाई डाटावेसमा रहेका व्र्व्क्तगत सूचनाहरु गोप्र् 
रहेको सधुनव्श्चत गररन्छ ।र्सरी पदपूधतय प्रयक्रर्ाका अधधकांश चरणहरुमा पूणय 
गोपधनर्ताका साथ  गणुस्तरीर्ता सधुनव्श्चत गररन्छ । 

लोक सेवा आर्ोगले नेपालको संयवधानले प्रदान गरेको व्जम्मेवारी संयवधान तथा 
ऐन धनर्महरुको पररधधधभत्र रयह माधथ उल्लेव्ित धसद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरी 
सम्पादन गने गरेको र उक्त धसद्धान्तहरुलाई आत्मसात गरी सम्पादन भएका काम 
कारवाहीहरुलाई न्र्ार्ालर्वाट समेत वैधाधनकता प्राप्त भएको कारण आर्ोग प्रधत 
जनयविास रहेको पाइन्छ। आर्ोगको कार्य प्रधत जन यविास रहेको हुंदा 
नेपालको सावयजधनक प्रशासनको यवकासमामा आर्ोगको उल्लेख्र् भधूमका रहेको 
छ भन्न सयकन्छ ।   

२. ६. सावयजधनक प्रशासनमा लोकसेवा आर्ोगको भधूमका: 

नेपालको सावयजधनक प्रशासनमा धनश्पक्षरुपमा र्ोग्तम व्र्व्क्तहरु छनौट गने उद्देश्र्का साथ 
यव. सं. २००८ सालमा स्थापना गररएको लोक सेवा आर्ोगले यवधभन्न उतार चढावहरु 

                                                           
339 यटकाराम ढकाल यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग अनामनगर काठमाण्डौ समेत, प्रशासयकर् अदालत वलेुयटन, अंक १०, 
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पार गदै आजको र्दन सम्म कार्य गदै आएको छ । स्थापना काल देव्ि नै आर्ोग 
संवैधाधनक अंगको रुपमा कार्य गदै आए पधन यव. सं. २०१७ सालको राजनैधतक 
पररवतयनले आर्ोगको कार्यक्षेत्रमा समेत प्राभाव पर् र्ो । राजनैधतक पररवतयन पश्चात राजा 
महेन्रको पयहलो काम नै आफु अनकुुल कमयचारी 'पजनी ' गनुय धथर्ो ।र्सका लाधग मखु्र् 
अवरोधक भनेको लोक सेवा आर्ोग नै धथर्ो यकनयक कमयचारी भनाय, अवकाश, वढुवा 
जस्ता यवर्षर् आर्ोगको परामशय वेगर गनय पाइन्न्र्ो । र्सलाई पन्छाउन उनले पव्ब्लक 
सधभयस कधमशन कारवाही बन्देज धनर्म, २०१७ जारी गरी २०१७ माि देव्ि २०१८ 
जेष्ठ मसान्तसम्म लोक सेवा आर्ोगलाई धनलम्वन गररर्दए ।340 आर्ोगलाई धनलम्वन 
गरेपधछ राजावाट आफुिशुी कमयचारीको िोसवुा र धनर्वु्क्त गने काम भर्ो जनु र्ोग्र्ता 
प्रणाधलको यवरुद्धमा धथर्ो ।यव. सं. २०१९ सालको संयवधानले आर्ोगलाई संवैधाधनक 
हैधसर्त प्रदान गरेपधन आर्ोगका पदाधधकारी राजाको स्वयववेकमा धनर्वु्क्त हनेु व्र्व्स्थाको 
कारण आर्ोग राजा प्रधत उत्तरदार्ी हनु ुपने अवस्थाको धथर्ो । जसको कारण आर्ोगको 
कार्यगत स्वतन्त्रतामा असर परेको धथर्ो भन्न सयकन्छ ।पञ्चार्ती शासनकालमा लोक सेवा 
आर्ोगकोले धलएको पररक्षामा सफल भई धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश गनुय अव्ि प्रहरी 
प्रधतवेदन आवश्र्क धथर्ो ।पञ्चार्ती व्र्वस्था यवरोधध भधन प्रहरी प्रधतवेदन प्राप्त भएमा 
आर्ोगको पररक्षा पास भए पधन धनर्वु्क्त पाउन सक्ने अवस्था धथएन । र्सवाट पधन 
पञ्चार्ती शासनकालमा आर्ोगको भधूमकालाई कमजोर वनाउने कार्य भएका धथए भन्न 
सयकन्छ ।यव. सं. २०४६ सालको राजनैधतक पररवतयन पश्चान वनेको नेपाल 
अधधकाराज्र्को संयवधान, २०४७ ले आर्ोगलाई संवैधाधनक हैधसर्त प्रदान गदै 
स्वतन्त्ररुपमा कार्य गने वातावरण पधन धसजयना भर्ो ।त्र्सपधछ वनेका संयवधानहरुले पधन 
आर्ोगलाई संवैधाधनक हैधसर्त प्रदान गदै स्वतन्त्ररुपमा कार्य गने वातावरण धसजयना गरेको 
कारण हालका र्दनहरुमा सावयजधनक प्रकासशनको यवकास र सदुृढ वनाउने कार्यमा 
आर्ोगले अहं भधूमका िेधलरहेको छ ।नेपालको सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा लोक 
सेवा आर्ोगले धनम्न कार्यहरु गरी भधूमका िेलेको छः 

क.  धनर्वु्क्तका लाधग परीक्षा संचालन गने भधूमकाए 
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लोक सेवा आर्ोगको प्रमिु कार्य भनेको नै सावयजधनक प्रशासनकोलाधग आवश्र्क 
पने जनशव्क्त धसफाररश गनयकोलाधग पररक्षा संचालन गनुय हो । आर्ोगले आफ्नो 
स्थापना काल देव्ि नै र्ो कार्य गदै आएको छ ।आर्ोगको स्थापना गदाय र्सको 
काम सवै सरकारी जाधगरमा भनायकोलाधग जाँच धलने भन्न े परेकोले र्सले शरुुमा 
सेना र प्रहरीको पधन पररक्षा धलने गदय्र्ो । यव. सं. २०१९सालको संयवधानले 
आर्ोगको क्षेत्राधधकारवाट सेना र प्रहरीलाई व्झयकर्दर्ो ।उक्त संयवधानमा यव. सं. 
२०२३ सालमा भएको संशोधनले आर्ोगको क्षेत्राधधकारमा सरकारी संथानलाई पधन 
राव्िर्दर्ो भने उक्त संयवधानमा यव सं २०३२ सालमा भएको संशोधनले सरकारी 
संस्थानको हकमा आर्ोगको भधूमका परामशय र्दनेमा मात्र धसधमत वनाइर्दर्ो । 
परामशय र्दने अधधकारलाई पधन यव. सं. २०४७ सालको संयवधानले हटाइर्दर्ो । 
यव. सं. २०४७ सालको संयवधानले आर्ोगलाई धनजामती कमयचारीहरुमा मात्र धसधमत 
वनाइर्दर्ो ।हालको संयवधानले धनजामती सेवाका अधतररक्त नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्र् संिीर् सरकारी सेवा र संगर्ठत संस्थाको 
पदमा पदपूधतयका लाधग धलईने धलव्ित परीक्षा लोकसेवा आर्ोगले सञ्चालन गनेछ 
भन्न ेव्र्वस्था गरेको हुंदा धत सवै सेवाकोलाधग आवश्र्क पने जनशव्क्त छनौट गने 
पररक्षा लोकसेवा आर्ोगले संचालन गरररहेको छ ।लोक सेवा आर्ोगले संचालन 
गने पररक्षा संयवधान तथा यवधभन्न ऐन धनर्म, कार्य संचालनका धसद्धान्तहरुको पररधध 
धभत्र वधस र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा गने भएको कारण आर्ोगको पररक्षा प्रणाधल 
प्रधत सवैको यविास रहेको कारण नै सेना, प्रहरी. लगार्त सरकारी संस्थानहरुमा 
आवश्र्क पने जनशव्क्त छनौटको लाधग पररक्षा संचालन गने व्जम्मा र्दएको पाइन्छ 
।आर्ोगको क्षेत्राधधकार धभत्र पने सरकारी धनकार्मा आर्ोगद्धारा धनधायररत प्रयक्रर्ा 
परुा नगरी धनर्वु्क्त र्दएको पाइएमा त्र्स्ता धनर्वु्क्तलाई जनसुकैु वित रद्द गनय 
सक्ने अधधकार आर्ोगलाई लोक सेवा आर्ोग ऐन, २०६६ ले प्रदान गरेको छ । 
आर्ोगद्धारा धनधायररत प्रयक्रर्ा परुा नगरी भएको धनर्वु्क्त वदर गरी धनर्वु्क्त र्दने 
अधधकारीलाई यवभाधगर् कारवाही  गने गरेको कार्यको सम्वन्धमा चनुौती र्दई परेको 
ररट धनवेदनमा लोक सेवा आर्ोगवाट प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार अन्तगयत धनर्वु्क्त प्रयक्रर्ा 
परुा गनुय पनेमा ररक्त पदपूधतय गने कार्ययवधधको धनदेव्शका, २०५१ को ररत नपरुर््ाई 
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धनर्वु्क्त गरेको र सोको आधारमा धनर्वु्क्त पाएका कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त समेत 
लोक सेवा आर्ोगबट वदर भै सकेको अवस्थामा त्र्स्तो प्रयक्रर्ा नै नपरुर््ाई 
बेरीतसंग पदपूधतय गने धनवेदक व्जल्ला वन अधधकृत उपर कानून वमोव्जम यवभाधगर् 
कारवायहको लाधग धसफारर गररएको कारणवाट मात्र ररट धनवेदकको अधधकार हनन ्
भएको भधन मान्न नधमल्ने341  भधन ररट धनवेदन िारेज भएवाट आर्ोगको 
क्षेत्राधधकारका सरकारी सेवामा धनर्वु्क्त गदाय आर्ोगद्धारा धनधायररत पररक्षा उव्त्तणय हनैु 
पने स्पष्ट हनु्छ । जसवाट र्ोग्र्ता प्रणालीको कदर भई सावयजधनक प्रशासनको 
यवकासमा टेवा पगुेको छ ।  
लोक सेवा आर्ोगद्धारा धलने पररक्षामा सव्म्मधलत हनेु उम्मेदवारको के कस्तो 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता र अनभुव आवश्र्क पदयछ भन्न े यवर्षर् आर्ोगको परामशयमा मात्र 
तोयकने गदयछ । कसैले गलत अनभुव देिाई लोकसेवा आर्ोगको परीक्षामा सव्म्मत 
भई परीक्षा पास गरी धनर्वु्क्तको लाधग धसफारी भई सकेको अवस्थामा पधन उक्त 
धसफारीसलाई पनुरावलोकन गरी आर्ोगले रद्ध गनय सक्ने अधधकार रहेको छ 
।सोही अधधकार प्रर्ोग गरी आर्ोगले गरेको  धनणयर्लाई चनुौधत र्दई सवोच्च 
अदालतमा परेको ररट धनवेदनमा कानूनमा उल्लेव्ित अनभुवको प्रर्ोजनका लाधग 
यवज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्बारा धनर्म अनसुार दताय गररएको संस्था वा 
धनकार् भनने् उल्लेि भएको देव्िर्ो । संस्था वा धनकार्मा अधधकृत स्तरमा काम 
गरेको अनभुव भनन्ासाथ त्र्स्तो संस्था वा धनकार् कानून बमोव्जम िडा भई 
कानूनको अव्ख्तर्ार प्राप्त गरी संस्था वा धनकार्को धनर्म यवधनर्म समेतले 
कमयचारीहरुमा अधधकृतस्तरको समेत व्र्वस्था गरी सो पदमा धनर्कु्त भई काम 
गरेको अनभुवलाई नै मानन् ुपने हनु्छ । धनवेदक त्र्स यकधसमको अधधकृत स्तरमा 
धनर्कु्त भई काम गरेको अनभुव भएको भनन् सयकने अवस्था देव्िएन ।धनज 
धनवेदकलाई यवज्ञायपत पदमा धनर्वु्क्त र्दने धसफाररस पनुरावलोकन गरी रद्द गरेको 
लोक सेवा आर्ोगको धनणयर् कानून यवपरीत भनन् नधमल्ने"342  भधन सम्माधनत 

                                                           
341 र्ोगेन्र प्रसाद र्ादव यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग काठमाण्डौ समेत, न.े का. प. २०५९, अंक ७/ ८, धन. नं. 
७१२१ 

342 मव्णराम ओझा यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग समेत, ने. का. प. २०५७, अंक १२, धन. धनं. ६९६५ 
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सवोच्च अदालतवाट फैसला भएवाट सावयजधनक प्रशासनलाई सवल र सक्षम वनाउने 
कार्यमा लोकसेवा आर्ोगले िेलेको भधूमकालाई टेवा धमलेको छ । 

ि. परामशय सम्वन्धी भधूमका  
नेपालको सावयजधनक प्रशासनमा र्ोग्र् व्र्व्क्तहरुले मात्र धनर्वु्क्त प्राप्त गनय सकुन 
भन्न े उद्देश्र्वाट लोक सेवा आर्ोगको स्थापना गररएको हो । र्स्ता पदहरुमा 
सरकारले मनोमाधन ढंगवाट धनर्वु्क्त गनय नसकोस भनेर नै नेपाल सरकारबाट 
धनववृ्त्तभरण पाउने पदमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना स्थार्ी धनर्वु्क्त गनय 
नपाइने व्र्वस्था यवगतका संयवधानहरुमा पधन गररएकोमा उक्त व्र्वस्थालाई वतयमान 
संयवधानले पधन धनरन्तरता र्दएको छ । धनजामती सेवालाई स्वच्छ मर्ायर्दत 
वनाउनको लाधग धनजामती सेवाको शतय सम्बन्धी कानूनको यवर्षर्मा, संिीर्  सेवा 
वा पदमा धनर्वु्क्त, बढुवा र यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने धसद्धान्तको 
यवर्षर्मा, धनजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समर्का लाधग धनर्वु्क्त गदाय 
उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा, कुनै एक प्रकारको  धनजामती सेवाको पदबाट 
अको प्रकारको  धनजामती सेवाको पदमा वा अन्र् सरकारी सेवाबाट  धनजामती 
सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाय उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा  लोक सेवा 
आर्ोगको परामशय धलन ुपने व्र्वस्था यवगतका संयवधानहरुले नै गरेकोमा वतयमान 
संयवधानले पधन सोही व्र्वस्थालाई संव्िर्ताको ममय अनरुुप हनेु गरी व्र्वस्था गरेको 
छ । संयवधानमा भएको उक्त व्र्वस्थाले नेपालको धनजामती  प्रशासनका सम्वन्धमा 
सरकारले कुनै धनणयर् गनुय पदाय वा कानून धनमायण गनुय पदाय लोक सेवा आर्ोगको 
परामशय धलन ु पने वाध्र्ात्मक व्र्वस्थाको कारण सरकारले धनजामती सेवालाई 
धनरंकुश ढंगवाट संचालन गनयवाट रोक लगाएको छ ।  

ग. अधभभावकको भधूमका 
लोकसेवा आर्ोगले धनजामती सेवाको अधभभावको भधूमका पधन धनवायह गदयछ । 
धनजामती सेवासंग सम्वन्धी कानून धनमायण गदाय, धनजामती सेवाका कमयचारीलाई 
यवभाधगर् सजार् गदाय लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने संवैधाधनक व्र्वस्था छ 
। उक्त व्र्वस्थाले सरकार तथा व्र्वस्थायपकाले कानून वनाउंदा होस वा सरकारले 
धनजामती कमयचारीलाई यवभाधगर् कारवाही गदाय होस स्वच्छाचारी तवरवाट गनय 
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सक्दैन । र्स्ता यवर्षर्मा आर्ोगले परामशय र्दंदा कमयचारीको यहत हनेु गरी, कमयचारीलाई 
न्र्ार्पने गरी र सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा टेवा पगु्ने गरी र्दने गरेको पाइएको छ 
। 

ि.  धनष्पक्षताको  संरक्षक 
चाकडीको आधारमा धनर्वु्क्त र चाकडी नपगुे पधछ पजनीमा पने कमयचारीवाट स्वच्छ 
प्रशासन संचालन हनु सक्दैन भन्ने मान्र्ताका आधारमा नै धनश्पक्षरुपमा पररक्षा 
संचालन गरर र्ोग्र्तम व्र्व्क्तलाई सरकारी सेवामा धनर्वु्क्त गने उदेश्र्ाट नै लोक 
सेवा आर्ोगको स्थापना गररएको हो । यव. सं. २०१५ सालको संयवधानले 
धनजामती, सेना, प्रहरी लगार्तका सरकारी सेवामा लोक सेवा आर्ोगको पररक्षा पास 
गरेका व्र्व्क्तमात्र धनर्वु्क्त गने व्र्वस्था गररएकोमा त्र्स पधछका संयवधानहरुले 
धनजामती सेवाका पदहरुमा मात्र लोक सेवा आर्ोगको पररक्षामा सफल हनु ु पने 
व्र्वस्था गरेका धथए । आर्ोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गदाय अपनाउने 
धनश्पक्षताको कारण नै वतयमान संयवधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी 
वल, नेपाल र सरकारी संस्थानहरुमा कमयचारी धनर्वु्क्त गदाय लोक सेवा आर्ोगले 
पररक्षामा सफल हनु ु पने  व्र्वस्था गररएको छ। लोक सेवा आर्ोगको र्ही 
धनश्पक्षताको कारण नै सवयधारण नेपालीहरुमा लोक सेवा आर्ोगको पररक्षा 
प्रणाधलप्रधत यविास रहेको पाइन्छ । 

२.७. लोक सेवा आर्ोगका सवल पक्षहरुः 

चाकडीको आधारमा सावयजधनक प्रशासनमा धनर्वु्क्त र्दने प्रथालाई अन्त्र् गरी र्ोग्र्ता 
प्रणालीलाई स्थापीत गनुय नै लोक सेवा आर्ोगको प्रमिु सवल पक्ष रहेको छ । आर्ोग 
संवैधाधनक धनकार् भएको हुंदा आर्ोगका पदाधधकारीहरुको धनर्वु्क्त संवैधाधनक पररर्षदको 
धसफाररसमा स्वत्नत्र रुपमा हनेु भएवाट आर्ोगले धनश्पक्ष रुपमा कार्य गने वातावरण रहेको 
छ ।आर्ोगले स्थापना काल देव्ि नै धनश्पक्ष र यविसधनर् रुपमा संचालन गररएको 
पररक्षामा सफल भएका जनशव्क्तलाई धनर्वु्क्तको लाधग धसफाररस गने गरेको छ । पररक्षा 
प्रणाधलमा धनश्पक्षता र यविसधनर्ता कार्म गनय आर्ोगले नेपालको संयवधान, लोक सेवा 
आर्ोग ऐन, धनर्मावली, धनदेव्शका तथा कार्यसंचालन धसद्धान्तका आधारमा कार्य गने गरेको 
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छ । जसले गदाय आर्ोगको पररक्षा प्रणाधललाई प्रष्ट रुपमा िोट लगाउने अवस्था रहेको 
छैन ।पञ्चार्ती शासनकालमा िराव प्रहरी प्रधतवेदनको कारण आर्ोगले धनर्वु्क्तकोलाधग 
धसफाररस गरेका व्र्व्क्तले धनर्वु्क्त प्राप्त गनय नसके पधन आर्ोगले पक्षपातपूणय पररक्षा 
संचालन गरेको कारण पररक्षामा असफल भएको भन्न ेजनगनुासो रहेको धथएन ।आर्ोगलाई 
नेपालको संयवधान तथा यवधभन्न ऐन धनर्मले  धनजामती कमयचारीको संरक्षकको भधूमका 
प्रदान गरेको छ । जनु भधूमका आर्ोगले सफलतापूवयक धनवायवह गरेको छ । त्र्सै गरी 
धनजामती सेवासंग सम्वव्न्धत कानून धनमायण गदाय पधन आर्ोगले कमयचारीको हकयहतमा हनेु 
गरी र सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा र्ोग्दान पगु्ने गरी रार् परामशय र्दने गरेको छ 
। नेपालका सावयजधनक संस्थानहरुमा राजनैधतक पहुँचको आधारमा जथाभावी रुपमा 
आवश्र्क भन्दा धेरै र असक्षम कमयचारी धनर्वु्क्त गने गरेकै कारण धेरै सावयजधनक 
संस्थानहरु धरासायर् हनु पगुेको र्थाथय छ । वतयमान संयवधानले सरकारी संस्थानहरुमा 
धनर्वु्क्त हनेु कमयचाररको लाधग पधन लोक सेवा आर्ोगले पररक्षा धलने व्र्वस्था गरेपश्चात 
सरकारी संस्थानहरुमा पधन र्ोग्र्ता प्रणालीको प्रवेश भई सधुारको वातावरण वनेको छ । 
हाल आर्ोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी वल, नेपालमा धनर्वु्क्तहनेु 
जनशव्क्तको लाधग पधन पररक्षा संचालन गने  गरेको छ ।जसवाट समग्र सरकारी 
धनकार्मा र्ोग्र्ता प्रणाली लागू भएको छ ।उल्लेव्ित कार्यहरु आर्ोगका सवल पक्षका 
रुपमा रहेका छन । 

२.८. लोक सेवा आर्ोगका कमजोर पक्षहरुः 

लोक सेवा आर्ोगका धेरै कार्यहरु प्रसंशसधनर् भएपधन आर्ोगका कधतपर् कार्यहरु 
यववादस्पद पधन रहेका छन जसलाई आर्ोगका कमजोर पक्षको रुपमा उल्लेि गनय 
सयकन्छ । आर्ोग संवैधाधनक धनकार् भए पधन आर्ोगका पदाधधकारी राजनैधतक 
भागवण्डाको आधारमा धनर्वु्क्त हनेु गरेको कारण कधतपर् अवस्थामा आर्ोगका काम 
कारवाहीमा प्रभाव पने गरेको पाइन्छ । हाल आर्ोगको कार्यक्षेत्रमा वयृद्ध भएको छ । 
वयृद्ध भएको कार्यक्षेत्रलाई सफलतापूवयक सम्पन्न गनयको लाधग दक्ष र इमान्दार कमयचारीको 
आवश्र्क्ता पदयछ तर आर्ोगका आफ्नै कमयचारी नभएको कारण कमयचारीकोलाधग 
सरकारसंग भर पनुय परेको छ । जसवाट आर्ोगको कार्यमा क्षेत्रमा असर पने संभावना 
रहन्छ।आर्ोगले धनजामती कमयचारका सवन्धमा धनमायण हनेु कानूनमा आवश्र्क सझुाव र्दने  



   

 362  
 

अधधकार छ तर आर्ोगले र्दएका सझुावहरु हवुह ुकार्ायन्वर्न नभएको अवस्था पधन छ 
। आफ्नो सझुाव कार्ायन्वर्न नभएपधन त्र्स उपर कुनै कावायही गनय सक्ने अधधकार 
आर्ोगलाई छैन ।धनजामती कमयचारीलाई यवभाधगर् कावायही गदाय आर्ोगको सहमती 
आवश्र्क पदयछ  ।कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई मनपरी ढंगवाट यवभागीर् कारवाही 
नहोस भन्नकालाधग लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने संवैधाधनक व्र्वस्था गररएको हो 
। कारवाही गने पदाधधकारीले माग गरेको भन्दा वढी सजार् गनय परामश र्दने अधधकार 
कानूनत: लोकसेवा आर्ोगलाई नरहेको343  अवस्थामा प्रस्ताव गररएको सजार् भन्दा वढी 
सजार् गनयकोलाधग परामशय र्दएवाट आर्ोगको धनणयर् न्र्ायर्क पररक्षणको यवर्षर् वन्न पगुेको 
धथर्ो जनु आर्ोगकोलाधग स्वभधनर् यवर्षर् होइन ।त्र्सै गरी आर्ोगले अन्र् सरकारी 
धनकार्लाई यवभाधगर् कारवाहीकोलाधग परामश र्दने गदयछ तर आफैले कमयचारीलाई 
यवभाधगर् कारवाही गदाय प्रयक्रर्ा परुा नगरेको कारण आर्ोगले गरेको यवभाधगर् कारवाही 
वदर भएको अवस्था समेत रहेको छ ।344 

कधतपर् अवस्थामा आर्ोगको प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार प्रर्ोग गरी पररक्षा संचालन गदाय 
अधनर्धमतता भएको पाइएको छ । त्र्सरी अधनर्धमत पररक्षावाट  धनर्वु्क्त भएका 
कमयचारीलाई आर्ोगले पररक्षण काल धभत्र नहटाई पररक्षण काल पधछ हटाएको कारण 
आर्ोगको कार्य गैर कानूनी भएको ठहर345 भई अधनर्धमत पररक्षावाट पधन सरकारी 
सेवामा व्र्व्क्त वहाल रयह रहने अवस्था आएको पाइन्छ ।धनश्पक्ष रुपमा पररक्षा संचालन 
गने व्जम्वेवारी पाएको लोक सेवा आर्ोग जस्तो संवैधाधनक धनकार्को लाधग र्स 
यकधसमको अवस्था आउन ुभनेको स्वभधनर् यवर्षर् होईन, जसलाई आर्ोगका कमजोर पक्षको 
रुपमा धलन सयकन्छ । 

                                                           
343 रामआधार साह यवरुद्ध उद्योग मन्त्रालर् काठमाण्डौ समेत (सम्वत २०६६ सालको प.ु वे. नं. १०) र वरी 
बहादरु वढुाथोकी यवरुद्ध नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल यवभाग बालाज ुकाठमाण्डौ समेत (सम्वत २०६६ सालको प.ु 
वे. नं. २६ ), प्रशासयकर् अदालतवाट भएका फैसलाहरुको सार संक्षेप (२०६४-२०७०), पेज- ९ 

344 केदार वहादरु वोगटी यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् काठमाण्डौ समेत (सम्वत २०६६ सालको प.ु 
वे. नं. १३ ), प्रशासयकर् अदालतवाट भएका फैसलाहरुको सार संक्षेप (२०६४-२०७०), पेज- ८ 

345 हररचन्र साह यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग जनकपरु अंचल कार्ायलर्, जलेिर समेत ने. का. प. २०५९, धन. नं. 
७१४८, अंक ११ /१२ 



   

 363  
 

पररच्छेद - ३ 

समस्र्ा, समस्र्ा समाधानका सझुावहरु र धनर्षयकर्षय 

३.१.  समस्र्ाहरु: 

नेपालको धनजामती प्रशासनलाई धनश्पक्ष र र्ोग्र् वनाउनकोलाधग लोक सेवा आर्ोगले 
आफ्नो स्थापनाकाल देव्ि नै भधूमका धनवायह गदै आएको छ ।आर्ोग स्वतन्त्र, सक्षम र 
सवल भएको िण्डमा धनजामती प्रशासनलाई सक्षम र सदुृढ वनाउने कार्यमा आर्ोगले अझ 
गहन भधूमका िेल्न सक्नेमा यवमती हनु सक्दैन ।आर्ोगलाई सक्षम र सवल वनाउने 
सम्वन्धमा धनम्न समस्र्ाहरु रहेका र जसवाट नेपालको धनजामती प्रशासनमा नकारात्मक 
असर परेको पाइन्छ : 

१.  धनजामती सेवामा छनौट भएका कमयचारीबाट राजनीधतक आस्था वा अन्र् कुनै 
आधारमा पक्ष वा मलुायहजा नगने व्र्वहारको अपेक्षा गररन्छ । तर यर्नै कमयचारी 
छनौटको व्जम्मेवारी पाएको लोक सेवा आर्ोगका पदाधधकारी नै राजनीधतक भागवण्डाको 
आधारमा धनर्वु्क्त हनेु गरेवाट कार्य सम्पादनमा असर पदयछ ।साथै संयवधानमा नै लोक 
सेवा आर्ोगको अध्र्क्ष र सदस्र्मा धनर्वु्क्त हनेु व्र्व्क्त धनर्वु्क्त हनु ुभन्दा एक र्दन अव्ि 
राजनीधतक दलको सदस्र्वाट राव्जनामा र्दएको छ भने उ धनर्वु्क्त हनु र्ोग्र् हनेु 
व्र्वस्था भएवाट राजनीधतक दलको सदस्र् पधन आर्ोगको पदाधधकारीमा धनर्वु्क्त हनेु सक्ने 
र जसवाट आर्ोगको कार्य सम्पादनमा राजनीधतक प्रभाव पने देव्िन्छ ।  

२. लोक सेवा आर्ोग यवव्शयष्टकृत संवैधाधनक अंग हो । र्समा धनर्वु्क्त हनेु 
पदाधधकारीलाई नेपालको सावयजधनक प्रशासनको ज्ञान  हनु ुआवश्र्क छ । वतयमान 
संवैधाधनक व्र्वस्था वमोव्जम सावयजधनक प्रशासनको ज्ञान नभएका व्र्व्क्त पधन आर्ोगका 
पदाधधकारीमा धनर्वु्क्त हनु सक्ने भएको हुंदा सावयजधनक प्रशासनको ज्ञान नै नभएका 
व्र्व्क्तवाट आर्ोगको कार्य सम्पादनमा समस्र्ा पने देव्िन्छ । 

३. नेपालमा अयहले संव्िर् शासन व्र्वस्था लागू भई कमयचारीलाई स्थाधनर् तह, 
प्रदेश र संि गरी तीन तहमा समार्ोजन गररएको छ ।अव प्रदेश र स्थाधनर् तहमा 
धनर्वु्क्तहनेु कमयचारीको छनोट गने व्जम्मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगलाई प्रदान गररएकोमा 
प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको संरचना तर्ार नभइ सकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थाधनर् 
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तहमा कमयचारी को धनर्वु्क्त गनय समस्र्ा परररहेको साथै प्रदेश र स्थाधनर् तहमा र्ोग्र् 
कमयचारी धनर्वु्क्त हनेु यवर्षर्मा शंका गनय सयकन्छ अवस्था आएको छ । 

४. वतयमान संयवधानले लोक सेवा आर्ोगको क्षेत्राधधकारमा वयृद्ध गररर्दएको छ । 
वयृद्ध गररएको क्षेत्राधधकारको लाधग यवगतको भन्दा धेरै जनशव्क्त र स्रोत साधनको 
आवश्र्क पदयछ । कमयचारी र वजेटका लाधग आर्ोग कार्यपाधलकासंग भर पनुय पदयछ । 
आर्ोगमा कार्यरत कमयचारीलाई सरुवा गदाय आर्ोगको सहमती धलन ुपने कानूनी व्र्वस्था 
भए पधन व्र्वहारमा आर्ोगको सहमती यवना नै सरुवा गने गररएको गररन्छ जसवाट 
आर्ोगको कार्यसम्पादनमा समस्र्ा पने गदयछ । 

५. राज्र्ले धलएको समावेव्शकरणको धसद्धान्तलाई लागू गने प्रमिु अंग लोक सेवा 
आर्ोग नै हो । समावेशी उम्मेदवार छनौट गने सम्वन्धमा कधतपर् समहुमा 
उम्मेदवारहरु पर्ाप्त नहनेु र धलव्ित परीक्षामा नै ज्र्ादै न्रू्न संख्र्ामा उत्तीणय हनेु । 
आवश्र्क संख्र्ा नपगु्दा समर्मै जनशव्क्त पदपूधतय गनय नसक्ने र एउटै पदको लाधग 
बारम्बार यवज्ञापन गनुय पने अवस्था रहेको छ । 

६.  आर्ोगलाई धनजामती प्रशासनसंग सम्वव्न्धत कानूनको धनमायण गदाय परामशय 
र्दने अधधकार छ । आर्ोगले परामशय र्दंदा धनजामती प्रशासनलाई के कस्तो वनाउने भधन 
अध्र्र्न अनसुन्धान गरी परामशय र्दएको िण्डमा उक्त परामशय वैज्ञाधनक भई सावयजधनक 
प्रशासनको यवकासमा ठोस र्ोग्दान पगु्नेमा आर्ोगले कुनै अध्र्र्न अनसुन्धान यवना नै 
परामशय र्दने छ । र्सरी र्दइने परामशयले सावयजधनक प्रशासनको यवकासमा उल्लेख्र् 
र्ोग्दान पगु्न सक्दैन  । 

७. आर्ोगलाई धनजामती प्रशासनको अधभभावकको व्जम्मेवारी पधन प्रदान गररएको छ 
। धनजामती कमयचारीलाई यवभाधगर् कारवाही गदाय आर्ोगको सहमती धलन ुआवश्र्क छ 
।तर कधतपर् अवस्थामा आर्ोगले प्रस्ताव गररएको सजार् भन्दा वढी सजार् गनय रार् 
र्दने र कधतपर् अवस्थामा आफैले कारवाही गदाय पधन कार्ययवधधको पालना नगरी यवभाधगर् 
सजार् गने गरेको कारण आर्ोगका काम कारवाही यववादस्पद हनेु गरेको पाइएको छ ।  

३.२. समस्र्ा समाधानका सझुावहरु: 
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माधथ उल्लेव्ित समास्र्ाहरुलाई समाधान गनय सकेको िण्डमा धनजामती प्रशासनलाई अझ 
सवल, सक्षम र र्ोग्र् वनाउने कार्यमा आर्ोगको भधूमका थप प्रभावकारी हनेु छ । उक्त 
समस्र्ाहरु समाधान गनयकोलाधग धनम्न सझुावहरु उल्लेि गररएको छ : 

 आर्ोगको अध्र्क्ष र सदस्र्मा धनर्वु्क्त हनेु व्र्व्क्त धनव्श्चत समर् (कम्तीमा 
एक वर्षय अव्िसम्म राजनैधतक दलको सदस्र् हनु नहनेु व्र्वस्था गरी गैर 
राजनीधतक र व्र्वसायर्क व्र्व्क्तलाई आर्ोगका पदाधधकारीमा धनर्वु्क्त र्दन ु
पदयछ । 

 आर्ोगका पदाधधकारीमा धनर्वु्क्त हनेु व्र्व्क्त सावयजधनक प्रशासनको क्षेत्रमा 
यवशेर्ष ज्ञान भएका हनु ुपने संवैधाधनक व्र्स्था गररन ुपदयछ । 

 प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको स्थापना भई प्रभावकारी तवरले कार्य नगदाय 
सम्म स्थाधनर् तह र प्रदेशमा आवश्र्क पने कमयचारी पधन लोक सेवा 
आर्ोगवाट पररक्षा धलई धनर्वु्क्त गने व्र्वस्था गररन ु पदयछ । साथै प्रदेश 
लोक सेवा आर्ोगले पधन संव्िर् आर्ोगले जस्तै धनश्पक्ष र यविसधनर् रुपमा 
कार्य गनय सक्ने वनाउन ुपदयछ। 

 आर्ोगका आफ्नै कमयचारी रहने व्र्वस्था गररन ुपदयछ । आर्ोगको आफ्नै 
कमयचारी नहुंदा सम्म आर्ोगमा कार्यरत कमयचारीको सरुवा गदाय आर्ोगको 
सहमती धलने व्र्वस्था अधनवार्य रुपमा पालना गररन ुपदयछ । 

 आर्ोगको कार्य संचालन गनय आवश्र्क पने स्रोत प्रर्ाप्त रुपमा प्रदान गररन ु
पदयछ । 

 धनजामती सेवाको सम्वन्धमा कानून धनमायण गदाय लोक सेवा आर्ोगले र्दने  
परामशयलाई सरकारले पालना गनुय पदयछ । आर्ोगले आफ्नो परामशय र्दंदा 
नेपालको धनजामती प्रशासनलाई के कस्तो वनाउने भन्न े यवर्षर्मा यवस्ततृ 
अध्र्र्न अनसुन्धान गरेर परामशय र्दन ुपदयछ । 

 आर्ोगले धनजामती प्रशासन तथा समग्र सरकाकरी सेवाको अधभभावको भधूमका 
धनवायह गनुय पदयछ । कमयचारीलाई यवभाधगर् कारवाही गदाय आर्ोगले यवधध र 
प्रयक्रर्ा परुा गरे, नगरेको अध्र्र्न गरेर मात्र कसैलाइ पधन अन्र्ार् नपने 
गरी उव्चत सजार्कोलाधग परामशय र्दन ुपदयछ। 
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३.३. धनष्कर्षयः 

लोकतान्त्रीक शासन व्र्वस्थामा सरकारका नीधत तथा कार्यक्रमको कार्ायन्वर् गने भनेकै 
कमयचारीले हो ।सावयजधनक प्रशासनमा रहने कमयचारी र्ोग्र्, सक्षम र राज्र् प्रधत धनष्ठावान 
भएको िण्डमा मात्र सरकारका नीधत तथा कार्यक्रमहरुको सयहढंगवाट कार्ायन्वर्न भइ देश 
यवकासको वाटोमा अगाडी वढ्न सक्दछ । र्ोग्र् र सक्षम कमयचारी प्राप्त गनयकोलाधग 
कमयचारीको चर्न प्रयक्रर्ा पधन र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा धनश्पक्ष ढंगवाट गररन ुपदयछ 
।यव. सं. २००८ सालमा लोकसेवा आर्ोगको स्थापना भएपश्चात नेपालको सावयजधनक प्रशासनमा 
र्ोग्र्ता प्रणाधलको शरुुवात भएको हो । पञ्चार्ती शासनकालको कधतपर् समर्मा आर्ोगको 
अधधकारमा संकुचन ल्र्ाउने कार्य भएपधन आर्ोगले आफ्नो काम, कतयव्र् यवना पक्षपात, र्ोग्र्ता 
प्रणाधलमा आधाररत भई सम्पादन गदै आएको छ ।आर्ोगले कार्य सम्पादन गदाय कधतपर् त्रटुी 
हनेु गरेको भएपधन समग्र रुपमा आर्ोगले धलने पररक्षा प्रधत सवैको यविास र भरोसा रहेको 
पाइएको छ । आर्ोगले धनश्पक्षरुपमा र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत भई धलएको पररक्षा पास 
गरेका व्र्व्क्तहरु मातै्र धनजामती सेवा लगाएत सरकारी सेवामा धनर्वु्क्त हनेु गरेको कारण 
नेपालको सावयजधनक प्रशासन र्ोग्र्ता प्रणाधलमा आधाररत भएको पाइएको छ ।आर्ोगले सम्पादन 
गने कार्यवाट समग्र सावयजधनक प्रशासनमा असर पदयछ ।त्र्सैले आर्ोगका पदाधधकारीको धनर्वु्क्त 
गदाय राजनैधतक आस्थाको आधारमा नभई र्ोग्र्ताको आधारमा गररन ु पदयछ । वयृद्ध भएको 
कार्यक्षेत्रको आधारमा आर्ोगलाई जनशव्क्त लगाएत अन्र् स्रोत साधन उपलव्ध भएको िण्डमा 
आर्ोगले अझ प्रभावकारी भधुमका धनवायह गनय सक्दछ । संवैधाधनक व्र्वस्था वमोव्जम स्थापना 
हनेु प्रदेश लोक सेवा आर्ोगले पधन धनश्पक्ष रुपमा र्ोग्र्ता प्रणाधलमा आधाररत भई कार्य 
सम्पादन गनय सकेको िण्डमा तीनै तहको सावयजधनक प्रशासनमा र्ोग्र्ता प्रणाधलको संरक्षण हनेु 
र सावयजधनक प्रशासन प्रधत जनताको भरोसा समेत वयृद्ध हनेु छ ।र्सकोलाधग संव्िर् लोक सेवा 
आर्ोग र प्रदेश लोक सेवा आर्ोगले समन्वर्ात्म तवरले कार्य गनुय पधन जरुरी रहेको छ 
।कमयचारी धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश गने आर्ोग धनश्पक्ष र स्वतन्त्र भएको िण्डमा मात्र 
आर्ोगको पररक्षा पास गरी धनर्वु्क्तकोलाधग धसफाररश भएका जनशव्क्त पधन र्ोग्र् र सक्षम हनु 
सक्ने भएको हुंदा नेपालको सावयजधनक प्रशासनलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी वनाउनकोलाधग 
लोक सेवा आर्ोगलाई अझ प्रभावकारी वनाउने तफय  सोरोकारवाला सवैले पहल गनय आवश्र्क 
रहेको छ । 
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धनजामती सेवाको बढुवा सम्बन्धी यववादमा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री िेमराज भट्ट 

१. पषृ्ठभधूम (Background) 

सावयजधनक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उच्च मनोबल, दृढ यविास, उत्प्ररेणा र ववृ्त्त 
यवकास महत्वपूणय हनु्छ । स्पष्ट र सधुनव्श्चत ववृ्त्त यवकास र्ोजनाबाट नै धसजयनशील, 

कतयव्र्धनष्ठ र धनष्ठावान जनशव्क्त उत्पादन र यवकास हनु्छ । सधुनव्श्चत ववृ्त्त यवकासले 
जनशव्क्तको मूल्र्, मान्र्ता र दृयष्टकोणको व्क्षधतजलाई फरायकलो बनाउँछ । संगठनमा 
संलग्न जनशव्क्तको जीवनका वास्तयवक लक्ष्र्हरु धनधायरण गने र धतनलाई पूरा गने 
अवसरहरु ववृ्त्त यवकासबाट नै प्राप्त हनेु हुँदा र्सलाई जीवनमा सन्तयुष्ट प्राप्त गने प्रमिु 
माध्र्मका रुपमा धलइन्छ । संगठनमा संलग्न कमयचारीको ववृ्त्तयवकासको प्रत्र्क्ष सम्बन्ध 
धतनीहरुको कार्यक्षमतासँग रहने भएकोले सबल ववृ्त्तयवकास र्ोजनाले कमयचारीको 
व्र्ावसायर्कताको यवकास गदयछ । ववृ्त्तयवकास समयष्टगत रुपमा मानवीर् संसाधनको 
यवकाससँग सापेक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्दछ । र्सले पेशागत यवव्शष्ठता हाँधसल गनय मद्दत 
गदयछ ।  

नेपालको धनजामती प्रशासनमा ववृ्त्तयवकास र्ोजना मूल रुपमा पदोन्नधतमा आधाररत रहेको 
छ । आफूले सेवा प्रवेश गरेको पदभन्दा माधथल्लो पदमा बढुवा भई जाँदा आफ्नो शव्क्त, 

सयुवधा र समाजमा इज्जत बढ्छ भन्ने मान्र्ता रहेको छ । बढुवा भई जाने पदमा 
साधबकको पदमा भन्दा व्जम्मेवारी र चनुौती बढ्न जाने भएकोले पदोन्नधतलाई ववृ्त्त 
यवकासको मखु्र् उद्देश्र् ठाधनन्छ । कमयचारीले धनष्ठापूवयक काम गरेको यवर्षर्मा परुस्कृत 
गने सशक्त उपार्को रुपमा पधन बढुवालाई धलइन्छ । कमयचारीले आफुलाई अझै 
ऊजायवान, प्रभावकारी र देशका लाधग महत्वपूणय व्र्व्क्त रहेको ठान्दछ । इमान्दारीपूवयक 
काम गने कमयचारीलाई सो वापत बढुवा जस्तो आकर्षयक परुस्कार नपाउने वा नर्दइने हो 
भने कमयचारीमा उत्तरदायर्त्व, व्जम्मेवारी, तत्परता जस्ता गणुहरु क्रमशः हराउँदै जान्छन ्
। उसमा कामप्रधत नैराश्र्ता बढ्न गई अन्ततः कार्यसम्पादनमा धगरावट आउन थाल्दछ 
। बढुवाको उव्चत अवसर नपाएमा उसले सेवालाई छाडेर अन्र्त्र जाने संभावना रहन्छ 
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। र्सैले कमयचारीको सेवालाई धनरन्तर रुपमा आकर्षयक बनाई राख्न े माध्र्मको रुपमा 
बढुवालाई धलइन्छ । धनजामती सेवालाई सक्षम, र्ोग्र् व्र्व्क्तको आकर्षयण केन्रको रुपमा 
यवकधसत गने सशक्त उपार्को रुपमा बढुवा रहेको छ ।  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले धनजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय सम्बन्धी 
कानूनी व्र्वस्थाका अधतररक्त धनजामती सेवामा प्रवेश गररसके पधछ बढुवालाई कानूनी 
रुपमा नै सधुनव्श्चतता र्दने प्रर्ास गरेको छ । बढुवाका यवधभन्न पद्धधतको अवलम्बन 
गररएको छ । देशमा नर्ाँ राजनीधतक पररवतयन भई नेपालको संयवधान जारी भए पश्चात 
हाल संिीर् धनजामती सेवा ऐन संिीर् संसदमा धबचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले बढुवा वा पदोन्नधतलाई ववृ्त्त यवकासको मखु्र् आधारको 
रुपमा प्रस्ततु गरेको भए पधन र्सको कार्ायन्वर्न पक्ष यववादरयहत बन्न सकेको देव्िँदैन 
। अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट बढुवाका सम्बन्धमा भएका यवधभन्न धनणयर्हरु यववादरयहत 
हनु नसकी अदालती प्रकृर्ामा आउने गरेको पाइन्छ । अदालतबाट यवधभन्न आधारमा 
कधतपर् धनणयर्हरुलाई बदर समेत भएको देव्िएको छ ।  

२. बढुवाको अथय र पररभार्षा  

व्जम्मेवारी, अधधकार, सयुवधा, पदमा बढोत्तरी हनु ु बढुवा हो अथायत मूलतः Pay, Post, 

Prestige, Power, Participate and Challenge मा हनेु बढोत्तरीलाई बढुवा भधनन्छ ।346  
पदपूधतय गने यवधभन्न प्रकृर्ाहरुमध्रे् बढुवा एक हो । धनव्श्चत पदमा काम गरररहेको 
कमयचारीलाई थप व्जम्मेवारी प्रदान गने, उत्तरदायर्त्व बहन गनय र्ोग्र् बनाउँने  र 
माधथल्लो दजायले सम्मान गने प्रयक्रर्ालाई बढुवा भधनन्छ । बढुवा पश्चात ्प्राप्त हनेु पदको 
कमयचारीको काम, कतयव्र्, अधधकार र क्षधतपूधतय एवम ्सयुवधामा वयृद्ध हनु्छ । सायवकको 
पदमा पाइरहेको व्जम्मेवारी, तलब र चनुौतीमा वयृद्ध हनु्छ । बढुवालाई उपलव्ब्ध, उन्नधत 
र प्ररेणाको यवर्षर् माधनन्छ । सेवामा कार्यरत कमयचारीलाई परुस्कृत एवम ्आकयर्षयत गने 
मखु्र् संर्न्त्रका रुपमा पधन बढुवालाई धलइन्छ । बढुवाका माध्र्मबाट सङ्गठनका लाधग 

                                                           
346 उदर् रानामगर, सावयजधनक व्र्वस्थापन, सावयजधनक प्रशासन, यवकास व्र्वस्थापन र नेपालको अथयतन्त्र, २०७६, 

पैरवी प्रकाशन, पेज नं. ६९ 
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व्जम्मेवार, र्ोग्र्, सक्षम र मेहनती कमयचारीको प्राधप्त हनु्छ । नेपालको सन्दभयमा 
बढुवालाई ववृ्त्त यवकासको अधभन्न अङ्गको रुपमा धलइन्छ ।  

बढुवालाई यवद्वानहरुले यवधभन्न यकधसमले पररभार्षा 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 ।347 र्स 
पररभार्षा अनसुार बढुवा भनेको सायवकको भन्दा कर्ठन कार्य र व्र्ापक उत्तरदायर्त्व 
वहन गनुयपने पदमा पदोन्नधत वा सायवकको पदभन्दा माधथल्लो पदमा धनर्वु्क्त हो, जससँग 
दजाय पररवधतयनका साथै प्रार्ः तलब वयृद्ध पधन गाँधसएको 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 something
348 

भनी पररभायर्षत गरेको छ । 

बढुवालाई िासगरी सरकार (Employer) र कमयचारी (Employee)  गरी दईु पक्षबाट 
यवश्लरे्षण गने गररन्छ । सरकारी पक्षबाट बढुवालाई हेररने दृयष्टकोणतफय  हेदाय सरकारले 
र्सलाई अप्रत्र्क्ष भनायको रुपमा धलने गरेको छ । ररक्त रहेको पदमा सस्तो, कम 
झन्जयटलो, शीघ्र प्रकृर्ा अपनाई सेवामा कार्यरत क्षमतावान जनशव्क्तलाई उच्च पदमा 
आसीन गराउने अवसर प्राप्त हुँदा उसले बढुवाबाट हनेु पदपूधतयमा आफूलाई फाइदै फाइदा 
भएको महससु गदयछ । र्सैगरी कमयचारीको पक्षबाट बढुवाको कारण उसले आफ्नो 
क्षमता, दक्षता अधभवयृद्ध भएको महससु गदयछ । उसको व्जम्मेवारी, दायर्त्व, मान सम्मान, 

तलब सयुवधा र अधधकारमा वयृद्ध हनेु  हुँदा उसको मनोबल र उत्प्ररेणा उच्चस्तरमा पगु्ने 
गदयछ । र्सबाट कमयचारीमा नवरक्त प्रवाह हनु पगुी त्र्सले सेवामा थप प्रभावकाररता र 
गणुस्तरीर्ता ल्र्ाउँछ ।349   

                                                           
347

 कृष्ण पोिरेल, राज्र् जनप्रशासन र सावयजधनक माधमला, २०६९, एम.के. पव्ब्लससय एन्ड धडव्स्ट्रब्र्टुसय, भोटायहटी, 
काठमाडौं, पेज नं. १५९ 

348
 Marriam Webster' Dictionary 

349 कृष्णप्रसाद सवेुदी, धनजामती सेवामा भनाय, छनौट र ववृ्त्त यवकास, नवीनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण, स्रोत सामाग्री, 
सोपान माधसक, (२०७४) पेज नं.४५४ 
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धनजामती सेवामा बढुवा भनेको पदसोपानको तल्लो पदबाट माधथल्लो तहमा उव्क्लन ुहो 
। सायवकमा संगठनधभत्रको कमयचारीबाट सम्पादन हुँदै आएको काम, कतयव्र् र 
व्जम्मेवारीको तलुनामा केही कर्ठन र केही जयटल यकधसमको कामको व्जम्मेवारीर्कु्त 
माधथल्लो तहको पदमा अलग दज्र्र्ानी र केही थप सयुवधासयहत पदस्थापन हनुलुाई 
कमयचारी प्रशासनको भार्षामा पदोन्नधत भधनने गरेको छ ।350 तोयकएको पदमा काम 
गरररहेको कमयचारीलाई थप व्जम्मेवारी, उत्तरदायर्त्व र माधथल्लो दजायले सम्माधनत गने 
कार्यलाई बढुवा भनेर वझु्न सयकन्छ । बढुवामा पदसोपानको तल्लो तहबाट माधथल्लो 
तहमा उव्क्लने गररन्छ । बढुवाबाट बढुवा हनेु कमयचारी कतयव्र्, व्जम्मेवारी, उत्तरदायर्त्व, 

अव्ख्तर्ार र तलबमा समेत वयृद्ध हनु्छ । सेवामा रहेका व्र्व्क्तहरु मध्रे् सवोत्तम 
व्र्व्क्तहरुबाट माधथल्लो पदपूधतय गनुयलाई पधन बढुवाको रुपमा धलइन्छ । 

र्सरी बढुवा भनेको सायवकको पदबाट पदोन्नधत भई माधथल्लो पदमा हनेु धनर्वु्क्त हो । 
र्सबाट सरकारलाई सक्षम, र्ोग्र् र क्षमतावान जनशव्क्त प्राप्त हनु्छ भने कमयचारीको पद, 

सयुवधा र सम्मान अधभवयृद्ध हनु्छ । ववृ्त्त यवकासको एउटा िटुयकलोको रुपमा रहेको 
बढुवालाई संगठन र कमयचारी दवैुको यहतमा प्रर्ोग गररन्छ । बढुवालाई कार्यप्रधत लगाव 
र उत्प्ररेणा गराउने मखु्र् औजारको रुपमा धलइन्छ । धनष्पक्ष र वैज्ञाधनक स्वरुपको 
बढुवा पद्धधतले कमयचारीको सेवाप्रधत अपनत्वमा अधभवयृद्ध हनु जान्छ ।  

३. बढुवाको उद्दशे्र्  

बढुवालाई संगठन र कमयचारी दवैुको यहत अधभवयृद्धको उपार्को रुपमा धलइन्छ । 
कमयचारीको तफय बाट हेदाय बढुवाले कमयचारीलाई काम प्रधत समयपयत र उत्प्ररेरत गने, 

कमयचारीमा मनोबल अधभवयृद्ध गने, आफूलाई संगठनमा आबद्ध भएको अनभुधूत र्दलाउने र 
कार्य प्रधत सन्तयुष्ट र्दलाउने उद्देश्र् रािेको हनु्छ । र्सैगरी कमयचारीले लामो समर्सम्म 
एउटै प्रकृधतको काममा संलग्न भैरहनबुाट बव्ञ्चत गने, धनजको कार्यमा पररवतयन गने, 

पदोन्नधतसँग धनजको तलब, सयुवधा र काम कतयव्र् र अधधकारमा वयृद्ध गरी धनजलाई 
उत्प्ररेरत गने उद्देश्र् पधन बढुवाले रािेको हनु्छ ।  

                                                           
350 अजुयनमणी आ.दी. धनजामती सेवामा पदोन्नधतः यवगत वतयमान र भयवष्र्, सावयजधनक प्रशासनका चनुौधत र सधुारका 
क्षेत्रहरु, सोपान माधसक, २०७५, प.ृ २३५ 
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संगठनको पक्षबाट बढुवाको उद्देश्र् उपर्कु्त र र्ोग्र् व्र्व्क्तलाई बायहर जानबाट रोक्ने, 

उपर्कु्त व्र्व्क्तलाई उपर्कु्त काम र्दने, उत्पादन र सेवामा यवस्तार गने, पररपक्व र 
अनभुवी जनशव्क्तको धसजयना गने, नेततृ्व यवकास गने, कमयचारी काम छाड्ने प्रववृ्त्तमा कमी 
ल्र्ाउने र इमान्दार कमयचारीको धनमायण गने उद्देश्र् रहेको हनु्छ । बढुवाले कमयचारीको 
मनोबल र उत्प्ररेणा अधभवयृद्ध गदयछ । कमयचारीमा आत्म सन्तयुष्ट वयृद्ध भई संगठनको 
काम प्रधत सन्तयुष्ट अधभवयृद्ध गदयछ । साथै बढुवालाई कमयचारीले सामाव्जक प्रधतष्ठाको 
यवर्षर्को रुपमा पधन धलएका हनु्छन ् । बढुवा हनेु कमयचारीमा नेततृ्वको यवकास र 
चनुौधतको सामना गने क्षमताको यवकास हनु्छ । 

४. बढुवाका धसद्धान्तहरु  

बढुवा सम्बन्धी धसद्धान्त बढुवा प्रणालीका लाधग अधत नै महत्वपूणय माधनन्छ । बढुवाको 
उपर्कु्त धसद्धान्त अवलम्बन गरी बढुवालाई धनष्पक्ष, औव्चत्र्पूणय र न्र्ार्संगत बढुवा 
प्रणाली आवश्र्क हनु्छ । उपर्कु्त धसद्धान्तको अवलम्बन गरी अपनाइएको बढुवा 
प्रणालीबाट प्रशासन र्न्त्रलाई गधतशील र उपलव्व्धपरक बनाउन सयकन्छ । बढुवा 
प्रणाली धनष्पक्ष, औव्चत्र्पूणय र न्र्ार्संगत हनु ुपदयछ । 

नेपालको धनजामती सेवा पदसोपानमा आधाररत रहेको छ । धनजामती सेवामा पद 
धनधायरण माधथल्लो तहमा रहेका पदसंख्र्ा भन्दा तल्ला तहमा रहेका पदहरु बढी रहेका 
छन ्। तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरेका कमयचारीहरु माधथल्लो पदमा बढुवाका आकांक्षी 
रहेका हनु्छन ् । धनर्वु्क्त, बढुवा र अवकास लगार्तका यवर्षर्मा धनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ ले कानूनी व्र्वस्था गरेको छ । माधथल्लो तहमा ररक्त हनेु पदमा तल्लो तहमा 
कार्यरत जनशव्क्तमध्रे्बाट पदोन्नधत गरी सो ररक्त पदमा पूधतय गररन्छ । माधथल्लो तहका 
पदहरु कम संख्र्ामा र तल्लो तहका पदहरु अधधक संख्र्ामा रहने भएकाले सबै 
कमयचारीहरु धनव्श्चत समर्मा एकैसाथ बढुवा हनु सक्ने हुँदैनन ्। माधथल्लो पदमा बढुवा 
हनेु अवसर ज्र्ादै कम व्र्व्क्तहरुले मात्र प्राप्त गने गदयछन ् । तल्लो तहमा कार्यरत 
जनशव्क्तहरु बीच बढुवाका लाधग सिन प्रधतस्पधाय हनेु गदयछ । र्स अवस्थामा बढुवालाई 
धनव्श्चत धसद्धान्तका आधारमा अगाधड बढाउन ुपने आवश्र्कता रहेको हनु्छ । बढुवाका 
सम्बन्धमा धनव्श्चत धसद्धान्तहरुको यवकास हनु जान्छ ।  
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बढुवाका सम्बन्धमा धनजामती सेवामा यवधभन्न धसद्धान्तहरुको अवलम्बन गररँदै आएको 
पाइन्छ । िासगरी प्रचलनमा रहेका र नेपालको धनजामती सेवामा समेत अवलम्बन 
गररएका बढुवा सम्बन्धी धसद्धान्तहरु धनम्न बमोव्जम रहेका छन—् 

४.१ जेष्ठताका आधारमा हनेु बढुवा प्रणाली (Principle of Seniority) 

समान पदमा कार्य गरररहेकाहरु मध्रे्बाट बढुवा गनुयपदाय नोकरी वर्षयको यहसाबले जेठोलाई 
पयहला बढुवा अवसर र्दन ुजेष्ठताको धसद्धान्त हो । ऐधतहाधसक दृयष्टकोणबाट र्ो धसद्धान्त 
सबैभन्दा परुानो धसद्धान्त हो । र्स धसद्धान्त अनसुार जसले बढी अवधध सेवा गरेको छ 
उही बढुवाका लाधग र्ोग्र् माधनन्छ । र्समा अन्र् आधारहरु हेररँदैनन ्।   

र्ो बढुवा प्रणाली वस्तपुरक भएकाले अवलम्बन गनय ज्र्ादै सरल हनु्छ । जेष्ठता भनेको 
हायकमको धनगाहमा मात्र होइन प्रमाणमा आधाररत हनु्छ । र्सबाट सबैले पालैपालो 
बढुवा पाउँछन ् । तसथय र्ो धनष्पक्ष र न्र्ार्ोव्चत माधनन्छ । र्ो प्रणाली राजनीधतक 
दबाब र हस्तक्षेपबाट पधन टाढा तथा धलव्ित प्रधतस्पधायबाट मकु्त रहन्छ । बढुवा 
अनमुानर्ोग्र् हनु्छ, ववृ्त्त यवकास सधुनव्श्चत हनु्छ । कमयचारीलाई आफ्नो बढुवा कयहले 
हनु्छ भन्ने कुराको ज्ञान हनु्छ । जेष्ठतामा आधाररत बढुवाले कमयचारीले सेवामा परु् र्ाएको 
र्ोगदानको कदर गदयछ । बढुवामा नातावाद, कृपावादको अन्त्र् गछय । कमयचारीबीच 
कार्यस्थलमा एकता अधभवयृद्ध हनु्छ । कमयचारीहरुबीच उत्प्ररेणाको अधभवयृद्धका कारण 
सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीर्ता, प्रभावकाररता र उत्पादकत्वमा वयृद्ध हनु्छ । र्स प्रणालीमा 
अनभुवको कदर गररन्छ ।  

तर र्ो प्रणालीमा सधैं र सबै अवस्थामा जेष्ठ कमयचारीहरु र्ोग्र् नहनु सक्तछन ्। र्स 
धसद्धान्तलाई र्ोग्र्तायवयहन र परम्मरावादी धसद्धान्तको रुपमा हेने गररन्छ । 
र्ोग्र्तायवहीन परम्परावादी अनभुवी कमयचारीलाई बढुवा गररएमा समग्र सरकारी सेवामा 
नकारात्मक प्रभाव पछय । र्ोग्र्, सक्षम, पररश्रमी एवं उत्साही र्वुाको सट्टामा शारीररक 
रुपमा अशक्त र कम उत्साही वदृ्ध बढुवा हनु पगु्दछन ्। सेवालाई प्रभावकारी बनाउने 
अवसर गमु्न जाने हनु्छ । पररणाम भन्दा प्रकृर्ामा जोड र्दने संस्कृधतको यवकास हनु्छ 
। सेवाधभत्र प्रधतस्पधायको अन्त्र् हनु्छ र सेवाको प्रभावकाररता र गणुस्तरीर्तामा कधम 
आउने हनु्छ ।  
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४.२ र्ोग्र्तामा आधाररत बढुवा प्रणाली (Merit Principle)  

र्स धसद्धान्त अनसुार कार्यसम्पादनको धसलधसलामा उत्कृष्ट, र्ोग्र् र क्षमतावान 
कमयचारीको छनौट गरी बढुवा गररन्छ । जेष्ठताको धसद्धान्तमा रहेका त्रयुटहरुलाई 
हटाउन र्ो धसद्धान्तको अवलम्बन गररएको माधनन्छ । र्ो धसद्धान्त कमयचारीको क्षमता र 
र्ोग्र्तालाई बढुवाको आधार बनाउन ुपछय भन्ने कुरामा आधाररत रहेको छ । धनर्वु्क्त र 
बढुवाका सम्बन्धमा र्ोग्र्तामा आधाररत पद्धधत अपनाउने देशहरुमा बेलार्त (सन ्
१८५४), अमेररका (सन ् १८८३), भारत (सन ् १९४७) र नेपाल (यव.सं. २००७) 
लगार्तका देशहरु रहेका छन ्।351   

र्स प्रणालीमा कमयचारीको र्ोग्र्ताको आधारमा ररक्त पदपूधतय गने हुँदा सेवाको 
गणुस्तरीर्तामा वयृद्ध हनु्छ । उच्चस्तरीर् कार्य सम्पादन वापत बढुवा गदाय उत्प्ररेक र 
माधथल्लो पदमा पगु्न आकांक्षी कमयचारी परुस्कृत हनु पगु्दछन ् । कमयचारी बीच 
प्रधतस्पधायको भावनाले गदाय उनीहरु यक्रर्ाशील एवं ऊजायवान बन्दछन ्। सेवामा नव रक्त 
सञ्चार पैदा हनु जान्छ । र्ोग्र् व्र्व्क्त नै उपर्कु्त स्थानमा पदासीन हनु पगु्दछ ।  

र्ोग्र्तामा आधाररत बढुवा प्रणालीले कमयचारीको र्ोग्र्ता र क्षमताको कदर गरी बढुवा 
गने कुरामा जोड र्दने भए पधन सबै अवस्थामा र्ो प्रणाली उपर्कु्त हनु्छ भन्न सयकदैन । 
र्स प्रणाली अनसुार बढुवा हनु कमयचारीको र्ोग्र्ताको मापन गनय ज्र्ादै गाह्रो हनु्छ । 
र्ोग्र्ताको मापन वस्तपुरक नभै आत्मपरक हनु सक्दछ, जसबाट पक्षपात, भेदभावको 
वाहलु्र्ता रहने अत्र्ाधधक सम्भावना रहन्छ । नवप्रवेशी कमयचारीको बढुवा हुँदा अनभुवी 
कमयचारीको मनोबल िट्न जान्छ । सामान्र्तर्ा पढे(लेिेका, यवियवद्यालर्को प्रमाणपत्र 
प्राप्त व्र्व्क्त मात्र र्ोग्र् माधनन्छन,् तर व्र्वहारबाट त्र्स्तो प्रमाव्णत हदुैँन । केवल 
यवियवद्यालर्को व्शक्षा प्राप्त गरेकाबाट मात्र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गनय सयकने अवस्था 
देव्िदैँन ।  

४.३ धमव्श्रत बढुवा प्रणाली (Mixed Promotion Principle) 

                                                           
351  कृष्णप्रसाद सवेुदी, धनजामती सेवामा भनाय, छनौट र ववृ्त्त यवकास, नयवनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण, सोपान माधसक 
पषृ्ठ ४५७ 
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बढुवाका सम्बन्धमा प्रमिु दईु धसद्धान्तहरु जेष्ठता र र्ोग्र्ता मध्रे् कुनै एक धसद्धान्तलाई 
मात्र बढुवाको आधार बनाउँदा सेवामा प्रभावकाररता नआई सेवा प्रवाहमा जयटलता आउने 
हुँदा बढुवाका लाधग दवैु पद्धधतको अवलम्बन गनुय पने कुरा महससु गररर्ो । जस 
अनसुार कमयचारीको अनभुव र र्ोग्र्ता दबैुलाई बढुवाको आधारको रुपमा धलन थाधलर्ो 
। अनभुव र र्ोग्र्तालाई आधार मानी बढुवा गररएमा एकाधतर अनभुवी कमयचारीको 
कदर हनु्छ भने अकोधतर र्ोग्र् व्र्व्क्तले पधन उव्चत अवसर प्राप्त गदयछन ् । र्स 
पद्धधतमा कमयचारीको अनभुव, शैव्क्षक र्ोग्र्ता, ताधलम, भौगोधलक क्षेत्रको अनभुव जस्ता 
पक्षहरुको यवश्लरे्षण गररन्छ । साथै आवश्र्कता अनसुार धलव्ित र मौव्िक परीक्षाहरु 
पधन सञ्चालन गररन्छ । नेपालको धनजामती सेवाको सन्दभयमा हेदाय र्ो प्रणालीको 
अवलम्बन गररएको पाइन्छ ।  

५. बढुवाको महत्व 

धनजामती कमयचारीले धनष्ठापूवयक गरेको कार्यलाई परुस्कृत गने सशक्त माध्र्मको रुपमा 
बढुवालाई धलइन्छ । कमयचारीको मनोबल र उत्प्ररेणाको सबैभन्दा महत्वपूणय माध्र्मको 
रुपमा पधन बढुवा माधनन्छ । इमान्दारीपूवयक काम गरेवापत कमयचारीलाई बढुवा जस्तो 
आकर्षयक परुस्कार नपाउने वा नर्दइने हो भने कमयचारीमा उत्तरदायर्त्व, व्जम्मेवारी, तत्परता 
जस्ता गणुहरु क्रमशः हराउँदै जान्छन ्। कमयचारीमा कामप्रधत नैराश्र्ता उत्पन्न हनु्छ । 
बढुवाको उपर्कु्त अवसर नपाएमा सेवा छाडेर जाने संभावना रहन्छ । जीवनको उजायवान 
समर् सेवाका लाधग समयपयत गने उद्देश्र्ले प्रवेश गरेका कमयचारी बढुवाबाट परुस्कृत नहनेु 
हो भने उसले आफूप्रधत अन्र्ार् भएको महससु गनय पगु्दछ । उसलाई सेवामा धनरन्तर 
रुपमा आकर्षयण गरी राख्न ेमाध्र्मको रुपमा बढुवालाई धलइन्छ ।352    

बढुवा कमायचारीका लाधग मात्र महत्वपूणय नभई कमयचारी र संगठन दवैु पक्षका लाधग 
महत्वपूणय माधनन्छ । तल्लो तहका कमयचारीलाई नै माधथल्लो पदमा बढुवाको अवसर 
प्रदान गररँदा त्र्स्ता कमयचारीहरुमा अझ बढी उत्प्ररेणा र मनोबल वयृद्ध हनेु हनु्छ । 
बढुवाले कमयचारीहरुलाई संगठनको कामप्रधत समयपयत बनाउँछ र हौशलामा अधभवयृद्ध 

                                                           
352 कृष्णप्रसाद सवेुदी,  धनजामती सेवाम भनाय, छनौट र ववृ्त्त यवकास, पषृ्ठ ४५३ 
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गदयछ । कमयचारीले संगठनमा आबद्ध भएको अनभुधूत गदयछन ्र व्र्ावहाररक पररपक्वता 
आउँछ । कमयचारीको काम, कतयव्र् र अधधकार तथा तलब र सयुवधामा वयृद्ध हनु्छ । 

बढुवाको माध्र्मबाट संगठनले अनभुवी, क्षमतावान र र्ोग्र् जनशव्क्त प्राप्त गदयछ । 
हालसम्मको अनभुवहरुबाट के देव्िन्छ भने जधतसकैु मेधावी र प्रधतभाशाली नर्ाँ जनशव्क्त 
संगठनमा प्रवेश गरेको भए पधन परुाना र अनभुवी कमयचारीहरुको तलुनामा धतनीहरुको 
कार्यसम्पादन प्रभावकारी हनु सकेको देव्िँदैन । र्सले उपर्कु्त व्र्व्क्तलाई उपर्कु्त काम 
र्दने आधार तर् गदयछ । संगठनको कार्य सम्पादनमा प्रभावकाररता आउने र 
उत्पादकत्वमा वयृद्ध हनेु हनु्छ । साथै बढुवाका माध्र्मबाट नै संगठनको नेततृ्वको 
यवकास हनु्छ । लगातार लामो समर्देव्ि काम गरररहेका जनशव्क्त बीचमा संगठन 
छाड्ने प्रववृ्त्तको अन्त्र् हनु्छ ।  

धनष्पक्ष, वैज्ञाधनक स्वरुपको बढुवा पद्धधतले कमयचारीको सेवाप्रधतको अपनत्वमा अधभवयृद्ध 
गदयछ । र्सले सेवाले धलएका लक्ष एवं उद्देश्र्हरुको पररपूधतय गदै सेवाप्रधतको 
जनआस्थामा अधभवयृद्ध गनय प्रत्र्क्ष रुपले सहर्ोग प¥ुर्ाउँछ । सेवामा स्वच्छ परम्पराको 
यवकास गदयछ र सरकारको सािलाई उँचो पादयछ । सेवामा बढुवाको प्रशस्त संभावना 
हनेु र बढुवा अनमुान र्ोग्र् हनेु हो भने सेवामा सबै र्ोग्र् व्र्व्क्तहरु आकयर्षयत हनु्छन ्। 
बढुवा हनेु सधुनव्श्चतताको कारण तल्लो पदमा भनाय हनु पधन लालायर्त हनु्छन ्। बढुवाले 
सेवाधभत्रकै कमयचारीलाई माधथल्लो पदमा पदोन्नधत गने भएकाले संगठन बझेुको, अनभुवी 
व्र्व्क्त माधथल्लो पदमा धनर्कु्त हनु्छ ।  

६. धनजामती सेवामा बढुवासम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था 

धनजामती सेवाको गठनको आधार नेपालको संयवधानले धनधायरण गरेको छ । समर्को 
क्रम र देशमा राजनीधतक व्र्वस्थाको पररवतयनसँगै धनजामती सेवासँग सम्बव्न्धत कानूनी 
व्र्वस्थाको पधन यवकास र पररमाजयन हुँदै आएको छ । नेपाल संिीर् गणतन्त्रात्मक 
व्र्वस्थामा प्रवेश गररसके पश्चातको अवस्थामा संिीर् धनजामती सेवा ऐन धनमायणको 
क्रममा रहेको छ । र्सरी धनजामती सेवाको सम्बन्धमा रहेका संवैधाधनक र कानूनी 
व्र्वस्थाहरुलाई धनम्नानसुार राख्न सयकन्छः 

६.१ संवैधाधनक व्र्वस्थाः  
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धनजामती सेवाको सञ्चालनका सम्बन्धमा संयवधान र कानूनमा यवधभन्न प्रावधानहरु गररएको 
पाइन्छ । िासगरी सावयजधनक वा सरकारी सेवाको गठनका सम्बन्धमा नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ मा सवयप्रथम संवैधाधनक रुपमा व्र्वस्था गररएको धथर्ो । 
उक्त संयवधानले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गनय आवश्र्क सेवाहरुको 
गठन गनय सक्नेछ । त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतयहरु ऐनद्वारा 
धनधायररत गररए बमोव्जम हनेुछ भन्ने व्र्वस्था गरेको धथर्ो । नेपाल सरकारले मलुकुको 
प्रशासन सञ्चालन गनय धनजामती सेवा र आवश्र्क अन्र् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय 
सक्नेछ, त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतयहरु ऐनद्वारा धनधायरण गररए 
बमोव्जम हनेुछ353 भन्ने व्र्वस्था नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ ले गरेको देव्िन्छ  
। नेपालको वतयमान संयवधानले सायवकको व्र्वस्थालाई यवस्ततृीकरण गदै नर्ाँ 
प्रावधानहरु समेत समेटेको छ । र्स अन्तगयत नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन 
गनय सङिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको 
गठन गनय सक्नेछ, त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय संिीर् ऐन 
बमोव्जम हनेु354 उल्लेि गररएको छ । त्र्सैगरी र्स संयवधानमा प्रदेश मव्न्त्रपररर्षद्, 
गाउँ कार्यपाधलका र नगर कार्यपाधलकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गनय आवश्र्कता 
अनसुार कानून बमोव्जम यवधभन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गनय सक्ने व्र्वस्था 
गररएको छ ।355   

६.२ कानूनी व्र्वस्थाः 

नेपालको सावयजधनक सेवा सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थामा प्रमिु कानूनी व्र्वस्थाको रुपमा 
नेपालमा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० रहेका छन ्। 
उक्त कानूनी व्र्वस्था भन्दा पूवय सायवकको धनजामती सेवा ऐन, २०१३ मा धनजामती 
सेवाको गठन, धनर्वु्क्त, सेवा अवधध, बचाउ, सेवाको क्षेत्र, बढुवा व्र्वव्स्थत गने धसद्धान्त र 
प्रशासकीर् अदालत गठन बारेमा संव्क्षप्त व्र्वस्था गरी अरु यवस्ततृ रुपमा सबै यवर्षर् 
                                                           
353 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७, धारा १२४ 

354 नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३, धारा १५३ 

355 नेपालको संयवधान, धारा २८५ 
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धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ मा राव्िएको धथर्ो ।356   यव.सं. २०४६ सालको 
राजनैधतक पररवतयन र नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ जारी भए पश्चात ्सायवकको 
धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई सधुार गरी कधतपर् नर्ाँ 
प्रावधानहरु समावेश गरी धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली, 
२०५० जारी गररएको हो । र्स ऐन र धनर्मावलीले धनजामती सेवाको गठन, पदपूधतय, 
सेवा शतय, बढुवा लगार्तका यवधभन्न व्र्वस्थाहरु गरेको छ । धनजामती सेवालाई 
व्जम्मेवारीर्कु्त र अनमुानर्ोग्र् बनाएको छ । र्स ऐनले धनजामती सेवाको तटस्थता र 
व्र्ावसायर्कतामा जोड र्दएको छ । धनजामती सेवालाई प्रजाताव्न्त्रक मूल्र् र मान्र्ता 
अनरुुप लाने, र्सको व्र्वहारलाई जनबोधी र पारदशी बनाउने प्रर्ास गररएको छ । 
धनजामती सेवालाई चसु्त, स्फूतुय र छररतो रुपमा प्रस्ततु गने व्र्वस्थाहरु गररएका छन ्। 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ांक सेवा, नेपाल 
इव्न्जधनर्ररङ सेवा, नेपाल कृयर्ष सेवा, नेपाल न्र्ार् सेवा, नेपाल परराि सेवा, नेपाल 
प्रशासन सेवा, नेपाल लेिापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल यवयवध सेवा र नेपाल 
व्शक्षा सेवा गरी जम्मा दश वटा सेवा रहने व्र्वस्था गरेको छ ।357  धनजामती सेवामा 
रहने शे्रणीहरुमा राजपत्रायङ्कतमा यवव्शष्ठ शे्रणी, प्रथम शे्रणी, र्द्वतीर् शे्रणी र ततृीर् शे्रणी 
तथा राजपत्र अनयङ्कत अन्तगयत प्रथम, र्द्वतीर्, ततृीर्, चतथुय र पाँचौं शे्रणीका कमयचारी 
रहने व्र्वस्था रहेको छ ।358   

धनजामती सेवा ऐनमा सेवामा रहने यवधभन्न पदहरुमा पदपूधतय गने सम्बन्धी यवधभन्न 
व्र्वस्थाहरु गरेको पाइन्छ । राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ठ शे्रणी अन्तगयत मखु्र् सव्चवको पदमा 
बढुवा गदाय बहालवाला सव्चवहरूमध्रे्बाट नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको 
आधारमा छनौट गरी बढुवा गने व्र्वस्था रहेको छ । राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको 
सव्चव वा सो सरहको पदमा भए  ररक्त पदमध्रे् बीस प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन 

                                                           
356 कृष्णजीवी व्िधमरे, सावयजधनक कमयचारीको सेवा कानून सम्बन्धी कानूनः न्र्ायर्क दृयष्टकोणको समीक्षा, 
सावयजधनक प्रशासनका चनुौती र सधुारका क्षेत्रहरु, २०७५, सोपान माधसक पषृ्ठ ४३८ 

357  धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ३ 

358  धनमामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ४ 
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मूल्र्ाङ्कनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रधतशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बव्न्धत 
सेवाको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधध भएको 
सम्भाव्र् उम्मेदवारलाई बढुवा सधमधतको धसफाररसमा नेपाल सरकारले बढुवा गने 
व्र्वस्था रहेको छ । ररक्त पद मध्रे् असी प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको 
आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने सम्बव्न्धत सेवाका सम्भाव्र् उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट 
उपलब्ध भएसम्म ररक्त पदको तेब्बर संख्र्ामा बढुवा सधमधतले धसफाररस गरेका 
उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपर्कु्त 
ठह¥र्ाएको उम्मेदवारलाई बढुवा गने व्र्वस्था रहेको छ ।359   यवव्शष्ठ शे्रणीको पदमा 
बाहेक अन्र् पदमा कमयचारी धनर्वु्क्त गदाय िलुा प्रधतर्ोधगता र बढुवाद्वारा पदपूधतय गनुयपने 
व्र्वस्था छ । बढुवा अन्तगयत कार्यक्षमताको मूल्र्ांकन, आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक 
परीक्षा र जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबाट पदपूधतय गररने व्र्वस्था गररएको छ ।360  

बढुवाको धनधमत्त उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु पदको शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मधुनको पदको 
लाधग तोयकएबमोव्जमको शैव्क्षक र्ोग्र्ता र देहार्बमोव्जमको न्रू्नतम सेवा अवधध पगुेको 
हनुपुने व्र्वस्था रहेको छः 361  

(क) राजपत्र अनयङ्कत पदको धनधमत्त तीन वर्षय, 

(ि) राजपत्रांयकत पदको धनधमत्त पाँच वर्षय । 

तर मयहला, आर्दवासी, जनजाधत, मधेसी, दधलत, अपांग र यपछधडएको क्षेत्रमा स्थार्ी बसोबास 
भएका धनजामती कमयचारीहरूको उव्ल्लव्ित सेवा अवधधमा एक वर्षय कम सेवा अवधध भए 
पधन बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनेु व्र्वस्था गररएको छ । 

तर देहार्को अवस्थामा देहार्को अवधधभर धनजामती कमयचारी बढुवाको लाधग सम्भाव्र् 
उम्मेदवार हनु नपाउने व्र्वस्था गररएको छः362 

                                                           
359 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा १९ 

360 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ७ 

361  धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा २१ 

362 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा २२ 
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(क) धनलम्बन भएकोमा धनलम्बन भएको अवधधभर, 

(ि) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधधभर, 

(ग) तलब वयृद्ध रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधधभर । 

(ि) सेवा वा समूह पररवतयन गरेको कमयचारी भए त्र्सरी सेवा वा समूह पररवतयन भएको 
धमधतले तीन वर्षय र आफैं ले धनवेदन र्दई सेवा वा समूह पररवतयन गरेको भए त्र्सरी सेवा 
वा समूह पररवतयन गरेको धमधतले पाँच वर्षयको अवधधभर । 

धनजामती सेवामा हनेु बढुवालाई सकभर धनष्पक्ष र पारदशी बनाउन यवधभन्न बढुवा 
सधमधतहरुको व्र्वस्था गररएको छ । नेपाल न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा र राजपत्र 
अनंयकत पदबाट राजपत्रांयकत पदमा बढुवा हनेु बाहेक धनजामती सेवाको अन्र् 
राजपत्रांयकत पदमा बढुवाको लाधग धसफाररस गनय देहार्बमोव्जमको बढुवा सधमधत रहने 
व्र्वस्था छः363  

(क) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्ष वा धनजले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – 

अध्र्क्ष 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – सदस्र् 

(ग) मखु्र् सव्चव – सदस्र् 

(ि) लोकसेवा आर्ोगद्वारा मनोनीत सम्बव्न्धत यवर्षर्का यवशेर्षज्ञ – सदस्र् 

(ङ) सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव –सदस्र्– सव्चव 

नेपाल सरकारले कानून बमोव्जम संिीर् न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा धनर्वु्क्त, सरुवा, 
बढुवा गदाय वा त्र्स्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय न्र्ार् 
सेवा आर्ोगको धसफाररस बमोव्जम गने व्र्वस्था नेपालको संयवधानमा गररएको छ ।364 

                                                           
363 उही, दफा २० 

364 नेपालको संयवधान, धारा १५४ 
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र्सैगरी राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीबाट राजपत्रांयकत ततृीर् शे्रणीको पदमा बढुवाको 
लाधग धसफाररस गनय देहार्बमोव्जमको बढुवा सधमधत रहने व्र्वस्था गररएको छः– 

(क) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – अध्र्क्ष 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको सव्चव – सदस्र् 

(ग) सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव – सदस्र् 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षबाट मनोनीत सम्बव्न्धत यवर्षर्को यवशेर्षज्ञ – सदस्र् 

(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालर्को सव्चव वा धनजले तोकेको 
राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणीको अधधकृत – सदस्र्–सव्चव 

 

 

७. धनजामती सेवामा बढुवाका प्रकारहरु 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० मा भएका बढुवा 
सम्बन्धी प्रावधानहरुको आधारमा धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको यवधभन्न पदहरुमा हनेु 
बढुवालाई यवधभन्न स्वरुपमा यवभाजन गनय सयकन्छ । धनजामती सेवा ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार िासगरी बढुवालाई धनम्न स्वरुपमा यवभाजन गररएको पाइन्छः365    

 आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक पररक्षा 

 कार्य क्षमताको मूल्र्ाङ्कन 

 जेष्ठता र कार्य सम्पादन 

र्ी प्रकृर्ाहरुबाट हनेु बढुवाका लाधग यवधभन्न पदहरुका लाधग छुट्टाछुटै्ट प्रधतशत पधन 
धनधायरण गररएको छ । र्ी तीन प्रकारबाट हनेु बढुवालाई धनजामती सेवा धभत्रका यवधभन्न 
पदहरुका लाधग हनेु बढुवा सम्बन्धी प्रकृर्ाहरु समेत धनधायरण गररएको छ । धनजामती 
सेवामा हनेु बढुवालाई धनम्नानसुार यववेचना गनय सयकन्छः 
                                                           
365   धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ७ 
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क) स्वतः बढुवाः  

केही पदहरुका लाधग सो पदमा धनव्श्चत सेवा अवधध परुा गरेपधछ माधथल्लो पदमा स्वतः 
बढुवा हनेु व्र्वस्था गररएको छ । धनजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू हुँदाका अवस्थामा 
राजपत्र अनयङ्कत चतथुय शे्रणीमा कार्यरत बयहदार वा सो सरहका कमयचारीहरू र्ो दफा 
प्रारम्भ भएको धमधतदेव्ि राजपत्र अनयङ्कत ततृीर् शे्रणीमा स्वतः कार्म हनेु व्र्वस्था उक्त 
ऐनमा गररएको छ ।366 तर राजपत्र अनयङ्कत ततृीर् शे्रणीको पदमा कुनै धनजामती 
कमयचारी बहाल नरहेमा त्र्स्तो पद स्वतः िारेज हनेुछ । राजपत्र अनयङ्कत ततृीर् 
शे्रणीको पदमा कार्यरत कमयचारीको बढुवा हनेु पदको लाधग आवश्र्क पने सेवा अवधध र 
बढुवा हनेु पदको शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मधुनको लाधग शैव्क्षक र्ोग्र्ता पगुेको भएमा 
धनजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गररनेछ । र्सरी बढुवा गनयको लाधग माधथल्लो 
शे्रणीको पद स्वतः धसजयना हनेुछ र धनज माधथल्लो पदमा बढुवा हनुभुन्दा अगाधड धनज 
बहाल रहेको पद स्वतः िारेज भएको माधननेछ भन्ने व्र्वस्था गररएको छ ।367  

ि) कार्यक्षमताका आधारमा हनेु बढुवाः  

कार्यक्षमताका आधारमा हनेु बढुवाका लाधग यवधभन्न पदहरुका लाधग छुट्टाछुटै्ट प्रधतशत 
धनधायरण गररएको छ । कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गदाय यवधभन्न आधारहरु धनधायरण 
गररएका छन ्। धनजामती कमयचारीलाई र्सरी बढुवा गदाय कार्यक्षमताबापत पाएको कुल 
अंकको आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररस गने व्र्वस्था छ । कार्यक्षमताको मूल्र्ांकन 
गदाय देहार्बमोव्जम बढीमा एक सर् अंक र्दइने व्र्वस्था छः368  

(क) कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत – चालीस अंक 

(ि) ज्रे्ष्ठताबापत – तीस अंक 

(ग) शैव्क्षक र्ोग्र्ताबापत – बाह्र अंक 

                                                           
366  उही, दफा ७ )२(  

367  उही, दफा ७ )३(  

368  उही, दफा २४ 
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(ि) भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अंक 

(ङ) ताधलमबापत – दईु अंक 

 

ग) आन्तररक प्रधतस्पधायत्मक बढुवाः  

बढुवाका यवधभन्न स्वरुपहरु मध्रे् आन्तररक प्रधतस्पधायको आधारमा हनेु बढुवालाई प्रमिु 
आधारको रुपमा धलइन्छ । सो पदमा बढुवा हनेु पदहरुमा राजपत्र अनयङ्कत र्द्वतीर् शे्रणी, 
राजपत्रायङ्कत र्द्वतीर् शे्रणी र राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीको पदमा २०—२० प्रधतशतका दरले 
आन्तररक प्रधतस्पधायको आधारमा बढुवा हनेु व्र्वस्था गररएको छ । आन्तररक 
प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गररने राजपत्रायङ्कत र्द्वतीर् शे्रणीसम्मको पदमा सो 
पदका लाधग तोयकए बमोव्जमको सेवा अवधध र र्ोग्र्ता पगुेका र्स ऐन, व्र्वस्थायपका–
संसद सव्चवालर् सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ बमोव्जमको 
सेवामा कार्यरत सबै कमयचारी सम्भाव्र् उम्मेदवार हनेु व्र्वस्था रहेको छ ।369   

ि) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनका आधारमा हनेु बढुवाः  

जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा हनेु बढुवाको प्रधतशत यवधभन्न पदका लाधग छुट्टाछुटै्ट 
रुपमा धनधायरण गररएको छ । बढुवा सधमधतले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको 
आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररस गदाय बढुवा हनेु पदभन्दा एक शे्रणी मधुनको पदमा 
सबैभन्दा बढी सेवा अवधध भएका उम्मेदवारलाई देहार् बमोव्जमको आधारमा बढुवा 
धसफाररस गने व्र्वस्था छः370  

(क) बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनु जधत वर्षयको सेवा अवधध आवश्र्क पने हो 
पधछल्लो त्र्धत वर्षयको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन औसतमा पन्चानब्बे प्रधतशत वा सोभन्दा 
बढी अङ्क प्राप्त गरेको, 

                                                           
369  धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ७ )१४क(  

370  उही, दफा २४ि१क 
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(ि) राजपत्र अनयङ्ककत प्रथम शे्रणीको पदको लाधग कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता भएको, 

(ग) राजपत्रायङ्कक र्द्वतीर् शे्रणी वा सो भन्दा माधथको पदको लाधग सम्बव्न्धत सेवा, समूह 
वा उपसमूहसँग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा 
राजपत्रायङ्कक ततृीर् शे्रणीको पदको लाधग सम्बव्न्धत सेवा, समूह वा उप–समूहसँग 
सम्बव्न्धत यवर्षर्मा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैव्क्षक र्ोग्र्ता भएको, 

(ि) बढुवा हनेु पदभन्दा एक शे्रणी मधुनको पदमा सम्बव्न्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सम्बव्न्धत यवर्षर्मा एक मयहना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन ताधलम धलएको । 

ङ) यवव्शष्ठ शे्रणीको पदमा हनेु बढुवाः  

राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा बढुवा गने सम्बन्धमा धनमामती सेवा ऐनमा यवशेर्ष 
व्र्वस्था गररएको छ । यवव्शष्ठ शे्रणीको पदमा देहार्बमोव्जम बढुवा गररने व्र्वस्था उक्त 
ऐनमा गररएको छः371 

 राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको मखु्र् सव्चवको पदमा बढुवा गदाय 
बहालवाला सव्चवहरूमध्रे्बाट नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको 
आधारमा छनौट गरी बढुवा गनेछ । 

 राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको सव्चव वा सो सरहको पदमा भए ररक्त 
पदमध्रे् बीस प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रधतशत 
वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बव्न्धत सेवाको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा 
सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधध भएको सम्भाव्र् उम्मेदवारलाई 
बढुवा सधमधतको धसफाररसमा नेपाल सरकारले बढुवा गनेछ । ररक्त पद मध्रे् 
असी प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त 
गने सम्बव्न्धत सेवाका सम्भाव्र् उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट उपलब्ध भएसम्म ररक्त 
पदको तेब्बर संख्र्ामा बढुवा सधमधतले धसफाररस गरेका उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट 
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नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपर्कु्त ठह¥र्ाएको 
उम्मेदवारलाई बढुवा गनेछ ।   

च) यवशेर्ष बढुवाः  

एउटै शे्रणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षयदेव्ि बहाल रयहरहेको  राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा 
सोभन्दा मधुनको कमयचारीको अधनवार्य अवकाश हनु एक मयहना बाँकी भएमा धनजलाई 
एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गररने व्र्वस्था छ ।372  त्र्स्तै धनबधृतभरण पाउने सेवा 
अवधध पगुेको र पचास वर्षय उमेर नािेको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा मधुनको 
कमयचारीले र्र्द स्वेव्च्छक अवकास धलन चायहँ धनवेदन र्दएमा धनजलाई पधन एक शे्रणी 
माधथको पदमा बढुवा गरी अवकास र्दइन्छ । र्स प्रकृधतको बढुवाको लाधग दरबन्दी 
भइराख्न ु पदैन । र्सका लाधग स्वतः पद सजृना हनेु र त्र्स्तो धनजामती कमयचारी 
सेवाबाट अवकाश भए पधछ सो पद स्वतः िारेज हनु्छ ।  

८. बढुवा उपरको उजरुी सम्बन्धी व्र्वस्था 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनसुार धनजामती सेवा धभत्रका यवधभन्न पदहरुमा हनेु बढुवा 
धसफाररस गनय व्र्वस्था गररएका यवधभन्न बढुवा सधमधतहरुले गरेको बढुवा धनणयर्हरु उपर 
उजरुी सम्बन्धी व्र्वस्था उक्त ऐनमा गररएको छ ।373 बढुवा सधमधतले गरेको बढुवाको 
धसफाररसमा व्चत्त नबझु्ने सम्बव्न्धत धनजामती कमयचारीले त्र्स्तो धसफाररस गरेको धमधतले 
पैंतीस र्दनधभत्र लोकसेवा आर्ोगमा उजरुी र्दन सक्ने र त्र्सरी परेको उजरुीमा उजरुी 
गने म्र्ाद नािेको धमधतले साठी र्दनधभत्र टंुगो लगाइने व्र्वस्था छ । र्सरी पनय आएका 
उजरुी टंुगो लागेपधछ पयहले प्रकाव्शत बढुवा नामावलीमा संशोधन गनुयपने भएमा उजरुी 
सनु्ने अधधकारीले सोको सूचना बढुवा सधमधतलाई र्दनपुछय । र्सरी उजरुी छानधबन गदाय 
जानीजानी त्रयुटपूणय मूल्र्ांकन गरेको देव्िएमा लोकसेवा आर्ोगले मूल्र्ांकनकतायलाई 
चेतावानी र्दन सक्छ । बढुवा समधतको धनणयर् उपर पनय आएको उजरुी झठु्ठा ठहररएमा 
उजरुीपधछ हनेु बढुवामा त्र्स्तो उजरुीकतायको पयहलोपटकको उजरुी भए दईु अंक र दोस्रो 
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पटकको उजरुी भए तीन अंक कायटने कानूनी व्र्वस्था गररएको छ । नेपाल न्र्ार् सेवा 
अन्तगयतका राजपत्रायङ्कत पदहरुमा न्र्ार् सेवा आर्ोगले गरेको बढुवा धसफाररस सम्बन्धमा 
व्चत्त नबझु्ने कमयचारीले धसफाररसको धनणयर् भएको धमधतले पैंतीस र्दनधभत्र त्र्स्तो 
धनणयर्को पनुरावलोकनका लाधग आर्ोगमा उजरुी र्दन सक्ने र र्सरी परेकोका सम्बन्धमा 
आर्ोगले उपर्कु्त धनणयर् गने व्र्वस्था न्र्ार् सेवा आर्ोग ऐन, २०७३ ले गरेको छ 
।374  धनजामती कमयचारीहरुको बढुवाका सम्बन्धमा भएको धनणयर् वा अव्न्तम आदेश 
उपर प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्र्वस्था गररएको छ ।375 

र्सरी उव्ल्लव्ित कानूनी व्र्वस्थाका आधारमा बढुवा सधमधत र न्र्ार् सेवा आर्ोगले 
गरेका बढुवा उजरुी उपरका धनणयर्हरु उपर सम्बव्न्धत पक्ष अन्र् वैकव्ल्पक उपचारको 
व्र्वस्था नभएको भन्ने आधारमा हक प्रचलन गराउन ररट क्षेत्राधधकारको माध्र्मबाट 
अदालत जाने गरेको पाइन्छ । अदालतले र्सरी बढुवा धनणयर् उपर परेका उजरुीका 
सम्बन्धमा भएका धनणयर्हरु हेरी हक उल्लिंन भएको अवस्था देव्िएमा लोक सेवा 
आर्ोग वा न्र्ार् सेवा आर्ोगबाट भएका धनणयर् समेत बदर गरी हक प्रचलन गराउने 
गररन्छ ।  

९. धनजामती सेवाको बढुवासम्बन्धी यववादमा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

धनजामती कमयचारीहरु मध्रे् नेपल न्र्ार् सेवाका कमयचारीहरु बाहेक अन्र् कमयचारीहरुको 
बढुवा सम्बन्धी यववादहरुमा बढुवा समधतहरुबाट भएका धनणयर्हरु उपर लोक सेवा 
आर्ोगमा उजरु गनय सयकने कानूनी प्रावधान धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको छ । 
नेपाल न्र्ार् सेवाका कमयचारीहरुको लाधग बढुवा सधमधतको धनणयर् उपर न्र्ार् सेवा 
आर्ोगमा बढुवा उजरुी लाग्ने व्र्वस्था रहेको छ । बढुवाका सम्बन्धमा भएको धनणयर् 
वा अव्न्तम आदेश उपर प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्र्वस्था गररएको छ । 
र्सरी लोक सेवा आर्ोग, न्र्ार् सेवा आर्ोग वा प्रशासकीर् अदालतले गरेका धनणयर्हरु 
उपर माकाय पने व्र्व्क्त ररट क्षेत्राधधकारको प्रर्ोग गरी अदालत जाने गरेको पाइन्छ । 
नेपालको संयवधानले र्स संयवधानद्वारा प्रदत्त मौधलक हकको प्रचलनका लाधग वा अको 
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उपचारको व्र्वस्था नभएको वा अको उपचारको व्र्वस्था भए पधन त्र्स्तो उपचार 
अपर्ायप्त वा प्रभावहीन देव्िएको अन्र् कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लाधग आवश्र्क र 
उपर्कु्त आदेश जारी गने, उव्चत उपचार प्रदान गने, त्र्स्तो हकको प्रचलन गराउने 
लगार्तको असाधारण अधधकार सवोच्च अदालतलाई हनेु व्र्वस्था गरेको छ ।376  
र्सैगरी र्स संयवधानद्वारा प्रदत्त मौधलक हकको प्रचलनका लाधग वा अको उपचारको 
व्र्वस्था नभएको वा अको उपचारको व्र्वस्था भए पधन सो उपचार अपर्ायप्त वा प्रभावहीन 
देव्िएको अन्र् कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लाधग आवश्र्क र उपर्कु्त आदेश जारी 
गने अधधकार उच्च अदालतलाई हनेु व्र्वस्था समेत गरेको छ ।377 नेपालको संयवधानको 
भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौधलक हकको उल्लिंन भएको िण्डमा संवैधाधनक उपचार प्राप्त गने 
हकलाई पधन संयवधानमा मौधलक हकको रुपमा व्र्वस्था गररएको छ ।378   र्सरी 
लोक सेवा आर्ोग वा न्र्ार् सेवा आर्ोगले गरेका बढुवा धनणयर् उपर सो धनणयर्मा माकाय 
पने पक्ष ररट क्षेत्राधधकारको प्रर्ोग गरी अदालत जाने गरेको र अदालतले पधन 
कार्ययवधधको उव्चत पालना नगरेको वा कानून यवपरीत धनणयर् भएको भन्ने लगार्तका 
आधारहरुमा उक्त आर्ोगहरुबाट भएका धनणयर्हरु बदर गरी हक प्रचलग गने गरेको 
देव्िन्छ । 

सवोच्च अदालतले कमयचारी सम्बन्धी यववादहरुमा यवधभन्न यववादहरु हेरी सेवा 
यवधधशास्त्रको सम्बन्धमा महत्वपूणय धसद्धान्तहरु प्रधतपादन गररएको पाइन्छ । बढुवा 
सम्बन्धी यववादमा मातै्र सवोच्च अदालतले थपु्र ै मदु्दाहरुमा यवधभन्न यवर्षर्हरुमा यवधभन्न 
यकधसमले व्र्ाख्र्ा गरेको अवस्था छ । सो सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले प्रधतपादन 
गरेका केही महत्वपूणय धसद्धान्तहरुलाई र्हाँ प्रस्ततु गररएको छः 

(१) राम चन्र जोशी यव. सेती अञ्चलाधीशको कार्ायलर् धनगढी, सहार्क अञ्चलाधीश379    
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377 उही, धारा १५३ )१  

378   नेपालको संयवधान धारा ४६ “र्स भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लाधग धारा १३३ वा १४४ मा लेव्िए 
बमोव्जम संवैधाधनक उपचार पाउन ेहक हनुेछ ।“ 
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प्रस्ततु धनवेदनमा ररट धनवेदकले मेरो धनर्मानसुार पाउन ुपने अंक समेत नर्दई बढुवा हनेु 
अवसरबाट बव्ञ्चत गरेको भनी धनवेदन व्जयकर धलएकोमा सवोच्च अदालतले “कार्य दक्षता 
एवं अनभुवको आधारमा बढुवा पाउने कमयचारीको हक पधन हो, कुनै अधधकारीको गल्ती 
वा भलूले कुनै धनजामती कमयचारीलाई बढुवाको काननुी हकबाट वव्ञ्चत गनय नधमल्ने” भन्ने 
धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको पाइन्छ । र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले बढुवा पाउने 
कमयचारीको अधधकारमा कार्ायलर् वा सम्बव्न्धत पदाधधकारीको गल्तीको कारण असर पनय 
नसक्ने भन्ने धसद्धान्त स्थायपत गरेको छ । 

(२) उपेन्र प्रसाद अधधकारी यव. लोकसेवा आर्ोग कमलपोिरी380    

प्रस्ततु मदु्दामा धनजामती सेवाको हालको पदमा धनर्वु्क्त हनुभुन्दा पयहले नेपाली सेनाको 
सोही सरहको पदमा कार्यरत रहेको र सो पदमा सेवा गरेको अवधध पेन्सन, उपदान, बढुवा 
समेतको लाधग गणना गनुयपने हुँदा पयहलेको नेपाली सेनाको पदमा काम गरेको सेवा 
अवधध गणना नगरी भएको बढुवा सधमधतको धनणयर् बदर गररपाउँन धनबेदन मागदावी 
धलइएको धथर्ो । सवोच्च अदालतबाट र्स मदु्दमा “सैधनकमा काम गरी बीचमा नोकरी 
टुटेका कुनै व्र्व्क्त लोक सेवा आर्ोगको िलुा प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षामा उव्त्तणय भई 
नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रायड्ढत पदमा धनर्कु्त भएमा त्र्स्ता व्र्व्क्तको सैधनक भई 
काम गरी बीचमा टुटेको अवधध समेत जोडी ४ वर्षय भन्दा बढी हनु आउँछ भने त्र्स्तो 
व्र्व्क्त बढुवाका लाधग संभायवत उम्मेदवार हनु सक्छ भनी धन.से.धन., २०२१ को धनर्म 
३.३.८(क) मा व्र्वस्था भएको समेत नदेव्िँदा बढुवाको लाधग धनवेदकलाई उम्मेदवार 
नगराएको यवपक्षी सधमधत एवं लोक सेवा आर्ोगको धनणयर्लाई त्रयुटपूणय भन्न नधमल्ने” भन्न े
धसद्धान्त प्रधतपादन भएको देव्िन्छ ।   

(३) काव्शकान्त धमश्र यव. रामाव्शर्ष शाह381  

प्रस्ततु मदु्दामा बढुवा सधमधतको धनणयर् उपर उजरुी सनु्ने अधधकारीले बढुवा सधमधतको 
धनणयर् रद्द गने गरी धनणयर् गदाय कुनैं धनणयर् नगरी तलबाट यटप्पणी उठाई यटप्पणी सदर 
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गरी उक्त धनणयर् बदर गरेको कानून यवपरीत रहेको भन्ने धनवेदन व्जयकर धलइएकोमा 
सवोच्च अदालतले “बढुवा सम्बन्धी धनणयर् गदाय प्रशासकीर् धनणयर् जस्तो गरी तल्लो 
तहको कमयचारीले यटप्पणी उठाई धनणयर् गने अधधकारीले सदर मात्र लेिी गरेको 
धनणयर्लाई कानूनसम्मत नहनेु“ भनी व्र्ाख्र्ा गरेको पाइन्छ । “बढुवा धनणयर् गने 
कार्यलाई अधयन्र्ायर्क कार्य हो भनी व्र्ाख्र्ा गरी अधयन्र्ायर्क धनणयर् गने कार्य अन्र् 
अधधकारीको रार् यवचारलाई समथयन गने कार्य नभई धनणयर्कताय स्वरं्ले न्र्ायर्क यववेक 
प्रर्ोग गरी न्र्ार् र काननुका मान्र् तौर तररका यवधध परु ् र्ाएर धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने” भन्ने 
धसद्धान्त समेत सवोच्च अदालतले प्रधतपादन गरेको छ । 

(४) सरेुन्र बहादरु काकी यव. नारार्ण बहादरु यव.सी.382    

प्रस्ततु मदु्दामा ररट धनवेदकले यवपक्षीहरुले धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म 
८१(४) अनसुार तालीम प्राप्त नगरेको अवस्थामा पधन ताधलम बापतको अंक समेत र्दने 
गरी गरेको धनणयर् बदर गरी पाउँन धनवेदन मागदावी धलएकोमा सवोच्च अदालतले 
“धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ८१(४) मा धनजामती कमयचारीलाई 
ताधलमको अंक र्दंदा एक मयहना वा सो भन्दा बढी अवधधको सेवासँग सम्वव्न्धत यवर्षर्को 
सेवाकालीन ताधलम वापत अंक र्दइने छ । ताधलमको अंक गणना गदाय जनु शे्रणीमा 
छँदा ताधलमको लाधग मनोनर्न भएको हो सो अंक सोही शे्रणीको लाधग मात्र गणना गररने 
छ भन्ने व्र्वस्था भैरहेको देव्िन्छ । एउटा सेवामा वहाल रहदा प्राप्त गरेको ताधलम 
वापतको अंक अको सेवामा हनेु बढुवा प्रर्ोजनका लाधग प्रदान गनय नधमल्ने भनी कानूनले 
स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको देव्िदैन । र्स अवस्थामा प्रशासन सेवामा वहाल रहँदा प्राप्त 
गरेको ताधलम वापतको अंक न्र्ार् सेवामा बढुवा पाउँदा यवपक्षीले प्राप्त गनय सक्ने होइन 
भन्ने धनवेदन व्जयकर मनाधसव मान्न नधमल्ने” भनी व्र्ाख्र्ा गररएको देव्िन्छ । 

(५) फुलेिर प्रसाद र्ादव यव. लोकसेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर्383    
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प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदकले यवद्यालर् धनरीक्षकको पदमा अस्थार्ी धनर्वु्क्त पाई अटुट रुपमा 
सेवा गरी पधछ सोही पदमा स्थार्ी धनर्वु्क्त भएकोमा सो अवधधमा प्राप्त गरेको तालीम 
बापतको अंक र भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको अंक समेत प्रदान नगरी बढुवा सम्बन्धी 
हकबाट बव्ञ्चत गरी गरेको धनणयर् बदर गररपाउँन धनबेदनमा व्जयकर धलइएको धथर्ो । 
सवोच्च अदालतले र्स धनबेदनमा “धनजामती सेवाको कुनैं पदमा अस्थार्ी पदमा धनर्कु्त 
भई पधछ सोही पदमा स्थार्ी भएकोमा बढुवा प्रर्ोजनका लाधग पयहलेको अस्थार्ी सेवा 
अवधधको गणना गनय नधमल्ने भधन व्र्ाख्र्ा गररएको छ । उक्त मदु्दामा सवोच्च अदालतले 
धनजामती सेवाको पदपूधतय िलुा प्रधतर्ोधगता, कार्यक्षमताको मूल्र्ांकनद्धारा, आन्तररक 
प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्वारा र अन्तरसेवा प्रधतस्पधायद्वारा गररने व्र्वस्था ऐनको दफा ७ ले 
गरेको छ । िलु्ला प्रधतर्ोधगता वा आन्तररक प्रधतर्ोगीता वा अन्तर सेवा प्रधतस्पधायद्वारा 
पूधतय हनेु पदमा लोकसेवा आर्ोगको धसफाररसमा धनर्वु्क्त गररने छ भन्ने व्र्वस्था ऐनको 
दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । धनवेदक अस्थार्ी रुपमा रा.प. ततृीर् शे्रणीको पदमा धमधत 
२०३०।७।१६ मा धनर्वु्क्तसम्म भएको देव्िन्छ । तर सेवा प्रवेश गनयको लाधग 
धनधायररत प्रकृर्ा पूरा गरी धनर्वु्क्त भएको अवस्था नहुँदा धनजामती पदमा पाएको धनर्वु्क्त 
कै आधारबाट मात्र अस्थार्ी सेवाबाट नै धनजामती पदको सेवामा प्रवेश गरेको भनी अथय 
गनय धमल्ने देव्िन आउँदैन । धनर्कु्त रहेको आधारबाट मात्र धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ३ बमोव्जम गर्ठत धनजामती सेवामा र दफा ६ बमोव्जम समूह तथा उपसमूहमा 
समायहत नहनु्जेल केवल धनजामधत कमयचारी रहेको भन्ने अथय गराइको आधारबाट मात्र 
स्थार्ी धनजामती कमयचारीलाई प्राप्त हनेु वा प्रदान गररएको सेवा शतय सयुवधा अस्थार्ी 
कमयचारीले पधन पाउँदछ भन्न सयकने अवस्था देव्िन नआउने” भनी उल्लेि गरेको देव्िन्छ 
।  

(६) कयवराज पौडेल यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्384   

प्रस्ततु मदु्दामा यवशेर्ष बढुवा र कार्यक्षमताको आधारमा गररने बढुवालाई पररभायर्षत 
गररएको छ । सवोच्च अदालतले प्रस्ततु मदु्दामा धबशेर्ष बढुवाका सम्बन्धमा यववेचना गदै 
“बढुवा सम्बन्धी धबशेर्ष व्र्वस्था एकै पदमा लामो समर्सम्म रहेर काम गरेका धनजामती 
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कमयचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा हनेु बढुवाबाट बव्ञ्चत र धतनलाई धबशेर्ष 
व्र्वस्था अन्तगयत बढुवा गरी कधनष्ट कमयचारीलाई अनपेव्क्षत चाँडो कार्यक्षमताको 
मूल्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा गने प्रर्ोजनको लाधग आएको व्र्वस्था नभई कार्यक्षमताको 
मूल्र्ाङ्कनद्वारा गररने बढुवा माफय त बढुवा हनु नसक्ने एकै पदमा लामो समर्सम्म कार्य 
गने ज्रे्ष्ठ कमयचारीलाई उत्प्ररेरत गने प्रर्ोजनको लाधग आएको हुँदा र्ो बढुवाको अधतररक्त 
अवसर हो । यवशेर्ष प्रकृधतको बढुवा हुँदा सामान्र् रुपमा चधलआएको कार्यक्षमताको 
मूल्र्ाङ्कनको व्र्वस्थाबाट हनेु वढुवामा भाग धलन नपाउने भन्न नधमल्ने” भधनएको छ ।  

साथै उक्त मदु्दामा “कार्यसम्पादन तथा अनभुवको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा हनेु बढुवा र 
कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा हनेु बढुवा मध्रे् पयहलो पटक कुन अगाधड वा 
सँगसँगै गने भन्ने कुरा ऐनको ब्र्वस्था प्रधतकूल नहनेु गरी गने सम्बव्न्धत 
अव्ख्तर्ारवालाको ब्र्वस्थापकीर् वा नीधतगत क्षेत्राधधकारको यवर्षर् भएकाले अदालतले 
हस्तक्षेप गनुय उव्चत नहनेु“ भनी व्र्ाख्र्ा गररएको पाइन्छ ।  

(७) सम्पत व्िधमरे यव. लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर्385    

प्रस्ततु मदु्दामा बढुवा सूचना, बढुवाको लाधग उम्मेदबारको संभाव्र्ता समेतको बारेमा 
ब्र्ाख्र्ा गररएको देव्िन्छ । उक्त मदु्दामा सवोच्च अदालतले “चाल ुआधथयक वर्षयधभत्रमा 
अवकाश तथा बढुवाबाट ररक्त हनु आउने सम्भायवत पदलाई समेत गणना गरी पदपूधतय 
प्रयक्रर्ा अव्ि वढाउन ुपने व्र्वस्था रहेको पररप्रके्ष्र्मा संख्र्ा नै यकटान गरी वढुवा सूचना 
प्रकाव्शत भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्र् उम्मेदबारहरू बाँकी रहँदारहँदै बढुवा 
सूचीको र्ोग्र्ताक्रममा बीचको एक स्थान िाली नै रािी वढुवा सधमधतको धनणयर्लाई नै 
कार्म रहने गरी भएको धनणयर् कानूनसम्मत नदेव्िने भनी व्र्ाख्र्ा गरेको छ । साथै 
आफैले ररक्त पदको संख्र्ा र्कीन गरी बढुवा दरिास्त आह्वान गरेकोमा सम्भाव्र् 
उम्मेदबार उपलव्ध रहेको अवस्थामा पधन एक वा केही पद ररक्तको ररकै्त रािी अन्र् 
पदमा मात्र बढुवा गने धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को उद्देश्र् हो भनी अनमुान गनय 
नधमल्ने” भधनएको छ । सोही मदु्दामा सवोच्च अदालतले “ऐनको भार्षा र उद्देश्र् बीच 
सामञ्जस्र्ता स्थायपत गने गरी ऐनको व्र्ाख्र्ा गनुयपदयछ । बढुवा सधमधतले प्रकाव्शत 
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गरेको पयहलो बढुवा नामावलीउपर उजूरी गने म्र्ादधभत्र सो नामावली मध्रे्को कुनै 
उम्मेद्वारको अकै प्रयक्रर्ाबाट बढुवा भएमा धनजको सट्टा अको उम्मेदबारको बढुवा गनय 
धमल्ने तर उक्त म्र्ाद नािेपधछ बढुवा प्रयक्रर्ा सम्पन्न नहुँदै अकै प्रयक्रर्ाबाट बढुवा 
भएको व्र्व्क्तको सट्टा अको सम्भाव्र् उम्मेदबारको बढुवा गनय पधन धमल्छ । बढुवा 
प्रयक्रर्ा चधलरहँदा बढुवा हनेु उम्मेदबारमध्रे् कुनै उम्मेदबारको कुनै पधन कारणले उक्त 
चाल ुप्रयक्रर्ा अन्तगयत बढुवा गनय नपने अवस्था आएमा बाँकी सम्भाव्र् उम्मेदबारहरूको 
पनुः र्ोग्र्ताक्रम धनधायरण गरी यवज्ञायपत सबै पदमा बढुवा गनुयपने हनु्छ । त्र्स्तो 
गनयबाट ऐनले रोक लगाएको छैन । ऐनले स्पष्टसँग रोक नलगाएको अवस्थामा यवज्ञायपत 
पद संख्र्ामध्रे् एक वा केही पद ररक्त रािी अन्र् वा केही पदमा मात्र बढुवा गनुय ऐनले 
गरेको व्र्वस्था यवपरीत हनु जाने” भनी व्र्ाख्र्ा गरेको देव्िन्छ । 

(८) डा. ठाकुर राज अधधकारी यव. रामबाब ुसरण जर्सवाल386    

प्रस्ततु मदु्दामा नेपाल स्वास््र् सेवाको सातौं तहमा स्तरवयृद्ध गररए पधन पद भने सायवककै 
र्दएकोले स्तरवयृद्ध गररएकै तहको पद र्दलाई पाउ भन्ने मागदावी रहेकोमा सवोच्च 
अदालतले “बढुवा र स्तरवयृद्धलाई फरक यवर्षर् हो भनी व्र्ाख्र्ा गदै बढुवा भनेको 
माधथल्लो पदले प्राप्त गने तलवलगार्तका सयुवधा प्राप्त गने यवर्षर् मात्र नभई बढुवा भएको 
कमयचारीको व्जम्मेवारीमा समेत फरक पने हनु्छ भन्ने कुरालाई सावयजधनक प्रशासनको 
एउटा कडीको रुपमा धलइन्छ । स्तरवयृद्धको व्र्वस्था वस्ततुः धेरै र्दनसम्म काम 
गरररहेका कमयचारीको पदमा वयृद्ध नभई एउटै पदमा वर्षौदेव्ि सीधमत रही काम गदाय 
कमयचारीको मनोभावनामा धनरासा नआओस ् भन्ने दृयष्टकोणबाट समर् सीमाको आधारमा 
गररएको पदोन्नधत हो, जसले पदोन्नधत भएपधछ पधन सायवकको पदले गनुयपने सेवा गनुयपने, 

स्तरवयृद्धबाट धनजले गनुयपने सायवकको कामको प्रकृधतबमोव्जम नै हाल स्तरवयृद्ध भएको 
पद अनसुार नै कार्य गनुयपने बाध्र्ात्मक कानूनी व्र्वस्था रहेको सन्दभयमा माधथल्लो 
तहको पदनाम नर्दएको कार्यले कुनै कानूनी हक हनन ्भएको भन्न नधमल्ने” भनी व्र्ाख्र्ा 
गररएको धथर्ो । 

(९) देवीप्रसाद दाहाल यव.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर्समेत387  
                                                           
386 नेकाप, २०६९, अंक ४, धन.नं. ८८१५ 
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प्रस्ततु मदु्दामा राजपत्र अनयङ्कत पदबाट राजपत्रायङ्कत पदमा बढुवा हनु सक्ने गरी सेवाको 
यवभेदलाई अन्त्र् गररएको अवस्थामा ऐनको दफा २४ ि१ को उपदफा १२ ले स्तरवयृद्ध 
हनेु पदमा राजपत्र अनयङ्कत पद र शे्रणीयवहीन पदमा यवभेदको अवस्थालाई र्थावतै 
रािेकोले उक्त व्र्वस्थाले शे्रणीयवहीन कमयचारीहरुको हकमा हनन भएको भनी यववाद 
उठाइएको धथर्ो । प्रस्ततु मदु्दामा सवोच्च अदालतले “धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४ि१ को कानूनी व्र्वस्था राजपत्र अनयङ्कत कमयचारीको बढुवासम्बन्धी यवशेर्ष 
व्र्वस्था भएकोले सो दफा शे्रणीयवहीन कमयचारीको हकमा आकयर्षयत हनेु अवस्था हुँदैन । 
धनजामती सेवाका पदहरूको धनर्वु्क्त, बढुवा सरूवा के कसरी गने भन्ने समग्र व्र्वस्था 
राज्र्ले धनजामती सेवाको सञ्चालन र व्र्वस्थापन गने धसलधसलामा समर्समर्मा 
अवलम्बन गने नीधतमा भरपने यवर्षर् भएको हुँदा धनवेदकले माग गरेको प्रस्ततु यवर्षर् 
नीधतगत यवर्षर् होइन भनी मान्न नधमल्ने” भनी व्र्ाख्र्ा गररएको धथर्ो । 

(१०) डा. धमङ्गमार गले्जेन शेपाय यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, 

काठमाडौंसमेत388   

प्रस्ततु ररट धनवेदनमा नेपाल स्वास््र् सेवाको बाह्रौं तहमा समावेशी धसद्धान्तको आधारमा 
बढुवा हनु पाउँ भन्ने समेतको धनवेदन मागदावी भएकोमा सवोच्च अदालतले “बढुवा 
भनेको सेवामा प्रवेश गररसकेका समान कमयचारीहरूबीचको प्रधतस्पधाय हुँदा समानसरह हनेु 
प्रर्ोजनको लाधग असमान अवस्थाका व्र्व्क्तलाई एकपटक मौका प्रदान गरी त्र्स्ता 
व्र्व्क्तले राज्र्बाट यवशेर्ष लाभ प्राप्त गररसकेको अवस्थामा तहयपच्छे असमान भनी मौका 
प्रदान गदाय समानताको धसद्घान्तको उपहास हनु जाने हनु्छ । समावेशी धसद्घान्तको मूल 
ममय भनेको राज्र्ले सीमान्तकृत तथा आधथयक, सामाव्जक, साँस्कृधतक र अन्र् कारणले 
पधछ परेका वगय एवम ् अल्पसंख्र्कसमेतलाई राज्र् व्र्वस्थाको मूल प्रवाहमा समायहत 
गराउने उद्देश्र्ले त्र्स्ता वगयसमेतको प्रधतधनधधत्वको अपेक्षा गरी प्रदान गररएको सयुवधा 
राज्र्बाट कुनै एक व्र्व्क्तलाई पटकपटक हनुपुने भनी माग गनय समानताको धसद्घान्त र 
समावेशीताको धसद्घान्तले नधमल्ने हुँदा कुनै व्र्व्क्त समावेशीताको आधारमा सरकारी 
                                                                                                                                                                                     
387 नेकाप, २०७१, अंक ५, धन.नं. ९१५४ 

388 नेकाप, २०७१, अंक ११, धन.नं. ९२७७ 
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सेवामा प्रवेश गरेपश्चात धनजका हकमा पनुः समावेशीबाट पाउने लाभ समाप्त भएको 
मान्नुपने हनु्छ । बढुवा पदसोपानको धसद्घान्त  र समावेशीको धसद्घान्त दईु अलगअलग 
धसद्घान्त हनु ् । समावेशीको धसद्घान्त अनशुरण गरी सयुवधा हाँधसल गरी पदसोपानको 
धसद्घान्तधभत्र प्रवेश गररसकेका कमयचारीले पनुः समावेशीको सयुवधा माग गनुय भनेको बढुवा 
पदसोपानको धसद्घान्त यवपरीत हनु जान्छ भनी पटकपटक एकै व्र्व्क्तले समावेशी सयुवधा 
प्राप्त गनय नसक्ने” धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको छ । 

(११) नवराज धसलवाल यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, काठमाडौंसमेत389 

प्रस्ततु धनवेदनको यववादको यवर्षर् प्रहरी महाधनरीक्षक पदमा धनर्वु्क्त रहेको भए पधन 
सवोच्च अदालतले प्रशासधनक कार्यहरुको न्र्ायर्क परीक्षणका यवर्षर्मा व्र्ाख्र्ा गरेको 
देव्िन्छ । उक्त मदु्दामा सचोच्च अदालतले “बढुवाको कुरा सम्भायवत उम्मेदवारहरूको 
हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को यवर्षर् हो । र्सका अधतररक्त 
धनर्वु्क्तको यवर्षर्लाई सशुासन (Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), 

उत्तरदार्ी र सीधमत सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी 
अवधारणाको सापेक्षतामा पधन हेररन ुपदयछ । सरकारका प्रशासधनक धनणयर् उपर न्र्ायर्क 
परीक्षण गनयमा धनरङ्कुश र अधीनार्कवादी शासन व्र्वस्थामा मात्र बन्देज लगाइएको हनु्छ 
। लोकताव्न्त्रक शासन व्र्वस्थामा त्र्स प्रकारको बन्देजको अवस्था कल्पना गनय पधन 
सयकदँुैन भनी सरकारका हरेक प्रशासधनक धनणयर्हरु न्र्ायर्क परीक्षणको दार्रामा 
आउने” भन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको छ । 

(१२) कमल ओझा यव. उद्योग मन्त्रालर्समेत390    

प्रस्ततु मदु्दामा सम्भव नै नभएको ताधलमको अभावमा ववृ्त्तयवकास रोयकएको र रोकी रहने 
अवस्था उत्पन्न भएकोले ताधलमको आवश्र्क व्र्वस्था वा सोको यवकल्पसमेत िोजी 
ववृ्त्तयवकासको मागय प्रशस्त गराई पाउँ भन्ने धनवेदन व्जयकर रहेको धथर्ो । र्स मदु्दामा 
सवोच्च अदालतले “कमयचारीको बढुवा हनेु पदमा सम्बव्न्धत यवर्षर्मा ताधलम प्रदान गने 
                                                           
389  नेका प, २०७३, अंक १२, धन.नं. ९७२३ 

390   नेकाप, २०७६, अंक १, धन.नं. १०१७४ 
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धनकार् नै नभएको र त्र्स्तो प्रकारको ताधलम पधन सञ्चालन नभएको अवस्थामा नेपालमा 
सो ताधलम सञ्चालन हनेु व्र्वस्था नभएसम्म नेपाल प्रशासधनक प्रव्शक्षण प्रधतष्ठानबाट प्राप्त 
गरेको ताधलमलाई नै मान्र्ता प्रदान गररन ुवाछछनीर् हनेु” भनी धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको 
देव्िन्छ । 

 

(१३) सरेुश मोहन भण्डारीसमेत यव. लोक सेवा आर्ोगसमेत391   

प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदकहरुले नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ाङ्क सेवा त्र्ाङ्क समूहका 
पदमा िलुा र आन्तररक प्रधतर्ोधगताका लाधग शैव्क्षक र्ोग्र्ता तोक्दा फरकफरक हनेु 
गरी तोकेको र अन्र् सेवाका कमयचारीहरुका भन्दा फरक यकधसमको शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
तोकेको कानूनी व्र्वस्था यवभेदकारी रहेको भन्ने धनवेदन दावी धलएकोमा सवोच्च 
अदालतले “िलु्ला प्रधतर्ोधगतामा स्नातकोत्तर चायहने र वढुवामा स्नातक मात्र हनेुलाई 
तोयकए वमोव्जमको अनभुव समेत चायहने भई एउटै पदका लाधग र्ोग्र् व्र्व्क्त छान्न 
धलइने परीक्षामा बेग्लाबेग्लै पाठर्क्रम नराव्िएको औव्चत्र्पूणय नै देव्िने” भनी व्र्ाख्र्ा 
गररएको छ । 

(१४) आव्शर्ष व्िधमरे यव. लोकसेवा आर्ोग समेत392    

प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदकले धनर्मानसुार कार्यसम्पादन फारम भरेको तर सो को मूल्र्ांकन 
हनु नसकेको भन्ने आधारमा धनजलाई बढुवा धसफाररस नगने गरी भएको बढुवा सधमधत र 
लोकसेवा आर्ोगको धनणयर्लाई चनुौती र्दइएको अवस्थामा सवोच्च अदालतले “आफ्नो 
का.स.मू.फाराम भरी समर्मा पेश गने कतयव्र् पूरा गरेको देव्िएको अबस्थामा धनवेदकको 
कुनै गल्ती वा दोर्ष बेगर कसैको लापरवाहीको पररणाम धनवेदकले भोग्नपुछय भन्नु 
न्र्ार्ोव्चत्त नहनेु, धनधायररत समर्धभत्र भरी दताय गराएको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम 
सपुरीवेक्षकबाट मूल्र्ाङ्कन नभएको भन्ने आधारमा बढुवा सधमधतबाट का.स.मू. वापतको 
अंक गणना नगररएको र त्र्सैलाई सदर गरी यवपक्षी लोकसेवा आर्ोगले गरेको धनणयर् 

                                                           
391   नेकाप, २०५३, अंक ७, धन.नं. ६२३० 
392   नेकाप, २०६२, अंक ३, धन.नं. ७५१५ 
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न्र्ार्संगत देव्िन नआउने भनी कार्यसम्पादन फारम भररसकेपधछ मूल्र्ांकन हनु नसकेको 
आधारमा त्र्स्तो कमयचारीलाई बढुवा हनुबाट रोक्न नहनेु” भन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको 
देव्िन्छ । 

(१५) डा. मोहन कुमार प्रसाई यव. लोक सेवा आर्ोगसमेत393   

प्रस्ततु मदु्दामा धनवेदकको बढुवाका लाधग चायहने न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भएको तर 
त्र्स्तो शैव्क्षक र्ोग्र्ता मूल्र्ांकन अवधधभन्दा पछाधड प्राप्त गरेको अवस्था धथर्ो । 
सवोच्च अदालतले र्स यवर्षर्मा प्रष्ट पादै “लोकसेवा आर्ोगद्वारा प्रकाव्शत बढुवा सम्बन्धी 
सूचना २०५२ साल आर्षाढ मसान्तसम्मको मूल्र्ाङ्कन अवधध (Cut off Date)  को धनधायरण 
गरेको र धनवेदकले आफूले प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ता उक्त अवधधधभतै्र प्राप्त गररसकेको 
भन्ने उल्लेि गनय नसकी धमधत २०५२।६।१५ मा बढुवाको लाधग प्रयेर्षत दरिास्तसाथ 
पेश गरेको पाइन्छ । चेष्ट यफव्जधसर्न पदमा बढुवाको लाधग छुटै्ट यवशेर्ष शैव्क्षक 
र्ोग्र्तालाई न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता मानेको र धनवेदकले प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
उक्त मूल्र्ाङ्कन अवधधधभत्र प्राप्त गररसकेको भन्ने नदेव्िंदा मूल्र्ाङ्कन अवधध (Cut off Date) 

भन्दा पधछ प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताले बढुवा हनेु पदको लाधग आवश्र्क पने न्रू्नतम 
शैव्क्षक र्ोग्र्ताको स्थान ग्रहण गनय सक्ने मान्न धमल्ने देव्िंदैन । बढुवाको सूचनामा 
बढुवाको लाधग आवश्र्क पने भनी धनर्मानसुार तोयकएको शैव्क्षक र्ोग्र्ता धनवेदकले 
तोयकएको मूल्र्ाङ्कन अवधध भन्दा पछाधड मात्र प्राप्त गरी बढुवाको दरिास्त साथ पेश 
गरेको भन्ने त्र्मा कुनै यववाद रहेको पाइदैन । मूल्र्ाङ्कन अवधधधभत्र बढुवाको लाधग 
आवश्र्क पने न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता हाधसल गरी नसकेको अवस्थामा धनवेदकलाई 
बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार नै मान्न नधमल्ने” भनी व्र्ाख्र्ा गरेको देव्िएको छ । 

१०. सवोच्च अदालतले गरेका न्र्ायर्क व्र्ाख्र्ाबाट देव्िएका यवर्षर्हरु 

धनजामती कमयचारीहरुको बढुवा सम्बन्धी यववादहरुमा सवोच्च अदालतले यवधभन्न 
धसद्धान्तहरु प्रधतपादन गरेको छ । सैद्धाव्न्तक यवर्षर्मा धनजामती सेवाका कमयचारीहरु 
बाहेकका कमयचारीहरुको बढुवा यववादहरुमा पधन यवधभन्न धसद्धान्तहरु प्रधतपादन गरेको छ 

                                                           
393   नेकाप, २०५८, अंक ३-४, धन.नं. ६९८७ 
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। िासगरी स्वास््र् सेवा र नेपाल प्रहरीका बढुवा यववादहरु प्रमिु रहेका देव्िन्छन ्। 
सवोच्च अदालतले र्स्ता यववादहरुमा बढुवाका यवर्षर्मा मौजदुा संयवधान र सेवा कानूनको 
आधारमा प्रष्ट मागयव्चत्र व्र्ाख्र्ा माफय त प्रस्ततु गरेको देव्िन्छ । बढुवा सम्बन्धी सवोच्च 
अदालत समक्ष आएका यवधभन्न यववादहरुमा सवोच्च अदालतले बढुवाको पररभार्षामा 
स्पष्टता, स्तरवयृद्ध र बढुवाका बीचको धभन्नता उल्लेि गरी र्ी दबैु फरकफरक यवर्षर् 
रहेको,  चाल ुआधथयक वर्षयधभत्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट ररक्त हनु आउने सम्भायवत 
पदलाई समेत गणना गरी पदपूधतय प्रयक्रर्ा अव्ि वढाउन ुपने, कुन बढुवा पयहले गने भन्ने 
यवर्षर् नीधतगत यवर्षर् भएकोले अदालतले हस्तक्षेप गनय नधमल्ने, कुनैं अधधकारीको गल्ती 
वा भलूले बढुवासम्बन्धी हकमा असर नपने, नेपाली सेनामा काम गरेको अवधधलाई 
धनजामती सेवाको पदमा बढुवा प्रर्ोजनका लाधग सेवा अवधधमा गणना गनय नधमल्ने, 

अस्थार्ी सेवाबाट धनजामती  सेवाको पदको सेवा प्रवेश गरेको भनी अथय गनय नधमल्ने,  

एउटा सेवामा बहाल रहंदा प्राप्त गरेको ताधलम वापतको अंक अको सेवामा हनेु वढुवा 
प्रर्ोजनका लाधग प्रदान गनय सयकने, बढुवा सम्बन्धी धनणयर् गने अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय 
नधमल्ने लगार्तका यवर्षर्मा सवोच्च अदालतले यवधभन्न फैसलाहरु माफय त धसद्धान्त 
प्रधतपादन गरेको छ । कानूनका दईु अथय लाग्ने यकधसमका प्रावधानहरुलाई व्र्ाख्र्ा 
माफय त त्र्सको भाव वा अथय स्पष्ट गरेको देव्िन्छ । 

बढुवा सम्बन्धी यववादहरु हेनय कानूनी रुपमा नै प्रष्ट कानूनी व्र्वस्थाहरु गररएका छन ्। 
धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा बढुवा समधतले गरेका धनणयर्हरु उपर उजरु गने धनकार् 
तोयकएको छ । ऐनले धनधायरण गरेको धनर्धमत प्रकृर्ा समाधप्त पश्चात ्बढुवा सधमधत वा 
उजरु सनु्ने धनकार्ले गरेको धनणयर्बाट हक हनन भएको भनी सम्बव्न्धत पक्ष अदालत 
आउने गरेको देव्िन्छ । सवोच्च अदालतमा हनेु मदु्दाहरुको चापका कारण त्र्स्ता 
यववादहरुले समर्मा नै उपचार प्राप्त गनय नसक्ने अवस्था रहेको देव्िन्छ ।  

 

११. धनजामती सेवामा बढुवाका सम्बन्धमा देव्िएका समस्र्ाहरु 

नेपालमा धनजामती सेवामा बढुवालाई धनष्पक्ष, पारदशी एवं वैज्ञाधनक बनाउने प्रर्ास लामो 
समर् देव्ि हुँदै आएको भएतापधन र्ो पूणय रुपमा यववाद रयहत हनु सकेको छैन । सरुुमा 
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सकारात्मक ढंगबाट कानूनमा बढुवाका प्रावधानहरु समायहत गररए पधन पधछ 
कार्यन्वर्नको क्रममा र्समै अनेकौं यवकृधतहरु जव्न्मन पगुेको देव्िन्छ । ऐधतहाधसक 
रुपमा यववेचना गदाय राजनीधतक रुपमा पररवतयन आएसँगै धनजामती सेवा सम्बन्धी बढुवा 
लगार्तका सेवा शतयहरुमा पधन पररवतयन हुँदै आएको पाइन्छ । राजनीधतक व्र्वस्थाको 
असर र प्रभाव धनजामती सेवाको बढुवाका सम्बन्धमा देव्िदै आर्ो । िासगरी सत्तासीन 
राजनीधतक दलको स्वाथयमा व्र्वस्थाहरु पररवतयन हनेु गरेको पाइन्छ । धनजामती सेवा 
सम्बन्धी कानूनको संशोधनको मखु्र् यवर्षर् बढुवालाई बनाइने गरेको देव्िन्छ । 
बढुवाका सम्बन्धमा धनमायण गररएका नीधतहरु दीियकालीन हनु सकेका छैनन ्। भइरहेको 
कानूनको कार्ायन्वर्नको यवर्षर् पधन यववाद रयहत हनु सकेको छैन । िासगरी 
कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको यवर्षर् पारदशी र वैज्ञाधनक हनु सकेको देव्िँदैन । र्सका 
अधतररक्त नेपालको धनजामती सेवामा बढुवा प्रणालीमा रहेका अन्र् समस्र्ाहरु र्सप्रकार 
रहेका छन—् 

 बढुवा प्रणाली धनर्धमत र अनमुानर्ोग्र् हनु सकेको छैन । 

 बढुवा Tools of motivation भधनए तापधन व्र्वहारमा Tools of 

dissatisfaction हनु गएको छ ।  

 व्र्ावसायर्क दक्षतामा ध्र्ान पगु्न सकेको छैन । 

 बढुवासम्बन्धी व्र्वस्था असाध्र् चलार्मान रहेको छ, व्स्थत र 
अनमुानर्ोग्र् हनु सकेन । 

 राजनीधतक स्वाथयको आधारमा बढुवासम्बन्धी प्रावधानहरु पररवतयन हनेु 
गरेको छ । 

 कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको सूचक स्पष्ट छैन, मूल्र्ाङ्कन हचवुा रुपमा गररने 
गरेको छ । सबै पदका लाधग एउटै यकधसमको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फारमको 
प्रर्ोग हनेु गरेको छ । 

 सबै सेवाहरुमा बढुवाका सम्बन्धमा समान अवसर रहेको छैन ।  
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 बढुवा सधमधतबाट हनेु धनणयर्हरु समेत यववादरयहत हनु सकेका छैनन ्।  

१२. धनजामती सेवामा बढुवा प्रणालीमा सधुारका लाधग उपार्हरु 

धनजामती सेवामा बढुवा पद्धधत र प्रणालीको सधुारका लाधग धेरै प्रर्ासहरु हुँदै आएका 
छन ् । धनजामती सेवा सञ्चालन गने कानूनी व्र्वस्थामा पररमाजयन वा संशोधन गरी 
यवगतको कानूनी प्रावधानका कारण अस्तव्र्स्त बनेको बढुवा प्रणालीलाई कानूनमा 
संशोधन माफय त सधुार गने प्रर्ास भएको छ । यवगतको िासगरी धनजामती सेवा ऐनमा 
यव.सं. २०६४ सालमा ल्र्ाइएको बढुवा (यवशेर्ष बढुवा) सम्बन्धी प्रावधानले धनजामती 
सेवा प्रशासनमा पूरै तरङ्ग ल्र्ाएको धथर्ो । बढुवाको अवसरबाट बव्ञ्चतहरुका लाधग भनी 
ल्र्ाइएको उक्त प्रावधान दफा २४१ि का नामले प्रचधलत धथर्ो । र्ो व्र्वस्था शरुुमा 
कयहल्रै् बढुवा हनु नपाएका कमयचारीहरुको हकमा उपर्ोगी नै माधनर्ो । तर र्सले 
धनजामती सेवालाई लथाधलङ्ग मात्र पारेन स्वरं् बढुवा हनेु कमयचारी समेत िसुी हनु 
सकेनन । अन्ततोगत्वा छ वर्षयसम्म गररएको परीक्षण असफल भएको ठहर गदै र्ो 
व्र्वस्थालाई िारेज गररर्ो । र्सैगरी अन्र् यवधभन्न यकधसमले बढुवा सम्बन्धी नीधत, 

कानून र व्र्वहारहरुलाई सधुार गने प्रर्ास हुँदै आएका छन ्। बढुवाका सम्बन्धमा अझै 
र्सलाई सधुार गरी यववादरयहत बनाउन सयकएमा प्रभावकारी हनेु देव्िन्छ । प्रस्तायवत 
संिीर् धनजामती सेवा यवधेर्कमा पधन बढुवा सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई धेरै पररमाजयन 
गररएको छ । धनजामती सेवाको हालको बढुवा पद्धधतमा अझै बढी सधुारका लाधग देहार् 
बमोव्जमका उपार्हरु अवलम्बन गनुय पने देव्िन्छः— 

 धनजामती सेवामा कमयचारीहरुको ववृ्त्त यवकासको उद्देश्र्सँग आवद्ध हनेु 
गरी बढुवा सम्बन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गनुयपने, 

 बढुवालाई अनमुानर्ोग्र् बनाउनपुने, 

 कमयचारीहरुलाई धनजामती सेवामा आफ्नो ववृ्त्त यवकासका न्रू्नतम र 
अधधकतम सम्भावना आकँलन गनय सक्ने आधार धसजयना गररर्दनपुने, 

 कार्यबोझ एवं सेवा प्रवाहको अवस्थालाई मध्र्नजर गरी प्रत्रे्क दस 
वर्षयमा माधथल्ला पदहरुको दरबन्दी पनुरावलोकन गररनपुने, 
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 हालको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कन पद्धधत व्र्ावहाररक र वैज्ञाधनक 
नभएकाले र्सलाई वस्तपुरक बनाउनपुने,  

 कार्यसम्पादन प्रणालीमा सधुार गनय प्रत्रे्क कमयचारीको कार्य यववरण 
तर्ार गरी लागू गने, कार्यसम्पादन सूचक धनधायरण गरी त्र्सका आधारमा 
मूल्र्ांकन गने पररपाटी यवकास गने, पदअनसुार अलग अलग कार्यसम्पादन 
मूल्र्ाङ्कन गने । 

 धनव्श्चत समर्को अन्तरालमा बढुवा हनेु व्र्वस्था गनुयपने, 

 कमयचारीको व्र्ावसायर्कतामा जोड र्दने,  

 सबैलाई अध्र्र्न र तालीमको अवसर र्दने, 

 बढुवा सम्बन्धी गनुासो सनु्ने संर्न्त्र उम्मेदवार मैत्री बनाउन ुपने । 

१३. उपसंहार 

नेपालमा धनजामती सेवाको इधतहास धनजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट शरुु भएको हो । 
उक्त ऐनले धनजामती सेवाको गठन, सेवाका शतय सम्बन्धमा कानूनी व्र्वस्थाहरु गरेको 
धथर्ो । उक्त ऐनमा गररएका बढुवासम्बन्धी प्रावधानहरुमा अनभुव र जेष्ठतालाई प्रमिु 
आधारको रुपमा माधनएको धथर्ो । पधछल्लो समर्मा बढुवालाई र्ोग्र्तामा आधाररत 
बनाइर्ो । र्ी दवैु व्र्वस्थाका सबल र दबुयल पक्षहरुलाई मनन गरी हाल अनभुव 
धमव्श्रत र्ोग्र्ता प्रणालीको अवलम्बन गरी धनजामती सेवालाई चसु्त, दरुुस्त एवं प्रभावकारी 
बनाउँदै आएको पाइन्छ । 

धनजामती सेवाका सम्बन्धमा संस्थागत र कानूनी रुपमा उक्त ऐन पश्चात पधन यवधभन्न 
सधुारहरु भए तापधन नेपालमा बढुवा सम्बन्धी व्र्वस्थाहरु सधैं अव्स्थर अवस्थामा रहेको 
पाइन्छ । धनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा हनेु हरेक संशोधनहरुले बढुवालाई मखु्र् 
आधारको रुपमा धलँदै आएको छ । र्ही अव्स्थरताको कारण नै र्ो यवर्षर् ज्र्ादै 
यववार्दत बन्ने र अदालतसम्म आउने गरेको देव्िन्छ । हालको धनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ मा पधन र्स सम्बन्धमा सधुारका लाधग यवधभन्न समर्मा यवधभन्न प्रर्ासहरु हुँदै 
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आए पधन हालसम्मको व्र्वस्थाबाट समेत सबै पक्ष पूणय रुपमा सन्तषु्ट हनु सकेको 
अवस्था भने छैन । हाल संसदमा यवचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रस्तायवत संिीर् धनजामती 
सेवा यवधेर्कले बढुवाका सम्बन्धमा यवगतको कानूनी व्र्वस्था, अभ्र्ास, उपलव्धी समेतको 
अध्र्र्न र मूल्र्ाङ्कन गरी बढुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई वैज्ञाधनक, अनमुानर्ोग्र् र 
वस्तपुरक बनाउन ुपने देव्िन्छ ।  

इमान्दारीपूवयक काम गरे बापत कमयचारीहरु बीच आकर्षयणको रुपमा रहेको बढुवा 
धनजहरुले नपाउने हो भने कमयचारीमा उत्तरदायर्त्व, व्जम्मेवारी, तत्परताजस्ता गणुहरु 
क्रमशः हराउँदै गई कामप्रधत नैराश्र्ता बढ्न जान्छ । र्सबाट कमयचारीको 
कार्यसम्पादनमा धगरावट आउने हनु्छ । धनष्पक्ष र वैज्ञाधनक िालको बढुवा पद्धधतले 
कमयचारीको सेवाप्रधतको अपनत्वमा अधभवयृद्ध गदयछ । बढुवा पद्धधतलाई अझ बढी स्पष्ट, 

वैज्ञाधनक र वस्तपुरक बनाउन बढुवाका आधारहरु स्पष्ट गररनपुने, बढुवालाई उत्प्ररेणा 
उत्पन्न गने उपार्का रुपमा यवकधसत गने, मूल्र्ांसकनमा धनकटतम सपुरीवेक्षक र 
पनुरावलोकनकतायको मखु्र् भधूमका धनधायरण गररनपुने, मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु स्पष्ट र 
वस्तपुरक बनाउने, माधथल्लो पदमा पद अनसुारको व्जम्मेवारी धनवायह गनय सक्ने क्षमताका 
आधारहरु धनधायरण गरी त्र्सलाई बढुवाका आधारका रुपमा यवकधसत गने लगार्तका 
यवर्षर्मा सधुार गरी बढुवा पद्धधतलाई अनमुानर्ोग्र् बनाई समग्र धनजामती सेवालाई 
नधतजामिुी बनाउने कुरामा जोड र्दन ुपने देव्िन्छ । 
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धनजामधत र सरुक्षा धनकार् सेवामा गररने यवशेर्ष सजार् सम्वन्धी ब्र्ावस्थाको तलुनात्मक 
अध्र्र्न 

-    उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री पणु्र्प्रसाद पाठक  

 

पररच्छेद-१ 

कार्यपत्रको पररचर् 

 

(क) पषृ्ठभधूमः 
    धनजामधत सेवा भन्नाले नेपाल सरकारको सैधनक र प्रहरी बाहेक सवै मंत्रालर् 

सवै यवभाग अन्तरगतका सेवा, नेपाल सरकारका जंगी बाहेकका प्रशासयकर् यवधभन्न 
शािा-प्रशािासँग सम्वव्न्धत सेवा394लाई बझुाउदछ।लोकसेवा आर्ोगले 
उम्मेदवारको छनौट गनय पररक्षा संचालन गने प्रर्ोजनको लागी धनजामधत सेवाको पद 
भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त प्रहरी बल, नेपालको कमयचारीको सेवाको 
पद तथा धनजामधत सेवाको पद होईन भधन ऐनद्वारा तोयकएको अन्र् सेवाको पद 
बाहेक नेपाल सरकारका अरु सवै सेवाको पद सम्झन ुपदयछ395भन्न ेउल्लेि भएको 
पाईन्छ ।उल्लेव्ित संवैधाधनक ब्र्ावस्थाले लोकसेवा आर्ोगले उम्मेदवारको छनौट 
गने र पररक्षा संचालन गने प्रर्ोजनको लाधग संव्िर् संसद सेवाका कमयचारीहरु र  
स्वास््र् सेवाका कमयचारीहरुलाई समेत धनजामधत सेवाका कमयचारीको रुपमा ग्रहण 
गररएको देव्िन्छ।उल्लेव्ित अथयबाट सरुक्षा धनकार् सेवा भन्नाले नेपाल सरकारको 
धनजामधत सेवा बाहेकका सैधनक र प्रहरी (नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी) सेवालाई 
जनाउदछ । सरकारले नागररकका संवैधाधनक तथा कानूनी हकहरुको संरक्षण गनय, 
नागररकले काननु र राज्र्का नीधत धनर्मअनसुार प्राप्त गने यवधभन्न सेवाहरु प्रदान 
गने उद्धेश्र्का लागी धनजामधत र सरुक्षा धनकार्का सेवाहरुको ब्र्ावस्था गरेको 

                                                           
394 बहृत नेपाली शब्दकोर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान, पनमुरु्दयत संशोधन र पररवधधयत सातौं संस्करण (२०६७) प.ृ686 

395 नेपालको संयवधान, धारा २४३(१)को स्पष्टीकरण 
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हनु्छ।कानूनद्धारा र्स्ता सेवाहरुको वधगयकरण पदपूधतय सरुवा,बढुवा, सेवामा रहँदा र 
अवकास पधछका सेवाका शतयहरु, बवृ्त्त यवकास तथा सेवाका सरुक्षा सम्वव्न्ध 
ब्र्ावस्था गरेको हनु्छ।त्र्सका साथै नागररकको सेवकको रुपमा रहने धनजामधत र 
सरुक्षा धनकार्का सेवाहरुका कमयचारीहरुले पालना गनुय पने आचरण र व्जम्मेवारी र 
त्र्स्ता आचरण तथा व्जम्मेवारीको पालना नगरेमा उधनहरुलाई हनेु कसरु अनसुारको 
सजार् र सजार् गदाय अपनउन ुपने कार्ययवधधहरुको बारेमा समेत कानूनले ब्र्वस्था 
गरेको हनु्छ। धनजामधत सेवा होस वा सरुक्षा धनकार् सेवा र्ी सेवामा कार्यरत 
कमयचारीलाई हनेु सजार्लाई मलुरुपमा सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् गरर दईु 
वगयमा बाड्ने गररएको पाईन्छ। सामान्र् सजार्मा नधसर्त, तलव बदृ्धी रोक्का, बढुवा 
रोक्का जस्ता सामान्र् प्रकृधतका सजार् रहेका छन भने यवशेर्ष सजार्मा जाधगरबाट नै 
हटाउने वा बिायस्त गने सम्मका कठोर सजार्हरुको ब्र्वस्था गररएको छ 
।स्वभावैले धनजामधत सेवा र सरुक्षा धनकार्को सेवाको प्रकृती फरक रहने भएकोले 
उधनहरुको आचरण, काम, कतयब्र् र दायर्त्व समेत फरक रहन्छ।कमयचारीले 
आचरण र दायर्त्व यवपररतको गव्म्भर कार्य गदाय हनेु यवशेर्ष सजार्को आधारहरु 
समेत सेवाको प्रकृती अनसुार फरक फरक रहने हुँदा प्रस्ततु कार्यपत्रमा र्ीनै 
यवर्षर्को तलुनात्मक अध्र्र्न गररएको छ ।  

(ि) कार्यपत्रको उदे्धश्र्ः 
प्रस्ततु कार्यपत्रको उद्धेश्र् धनजामधत सेवा र सरुक्षा धनकार्का सेवाका 
कमयचारीहरुलाइ गररने यवशेर्ष सजार्का यकधसमहरु, यवशेर्ष सजार्को भाधगदार हनुका 
लागी कमयचारीबाट गररने कसरुहरु, यवशेर्ष सजार् गने अधधकारी, कार्ययवधध, 
पनुरावेदन सनु्ने अधधकारी र तत्सम्वन्धमा सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत 
नव्जरहरुको सम्वन्धमा तलुनात्मक यवश्लरे्षण गनुय रहेको छ ।  

(ग) कार्यपत्रको औव्चत्र्ताः 
प्रस्ततु कार्यपत्रबाट धनजामधत कमयचारी र सरुक्षा धनकार्सँग सम्वव्न्धत कमयचारी र 
पदाधधकाररहरुले आफुसँग सम्वव्न्धत सेवा काननुले के कस्ता आचरण र काम 
कतयव्र् दायर्त्व प्रधतकुलका कार्यहरुलाई यवशेर्ष सजार् हनेु कार्यका रुपमा पररभायर्षत 
गरेको छ। यवशेर्ष सजार् धभत्र के कस्ता सजार्हरु पदयछन।यवशेर्ष सजार् गदाय के 
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कस्ता कार्ययवधध अपनाउन ु पदयछ भन्ने सम्वन्धमा तलुनात्मक जानकारी प्राप्त गनय 
सक्दछन।साथै प्रस्ततु कार्यपत्र कानून ब्र्ावसार्ी र सेवा कानूनका सम्वन्धमा 
जानकारी र चासो राख्न ेजोसकैुकालाधग समेत फलदार्ी हनेु देव्िन्छ।  

(ि) कार्यपत्रको धसमाः 
प्रस्ततु कार्यपत्रमा धनजामधत सेवामा यवशेर्ष सजार्को चचाय गदाय नेपाल स्वास््र् सेवा 
ऐन 2053 तथा संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन 2064 को ब्र्ावस्था 
समेतको यवश्लरे्षण गररने छ भने सरुक्षा धनकार्का सेवाको यवशेर्ष सजार्को चचाय गदाय 
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सकल दजायलाई हनेु यवशेर्ष सजार्को 
सन्दभयमा मात्र यवश्लर्षणे गररने छ नेपाल प्रहरीमा हनेु यवशेर्ष सजार्को सन्दभयमा चचाय 
गदाय रायिर् सतकय ता प्रहरी धनर्मावली 2071 अन्तरगतका प्रहरीहरुको सन्दभयमा 
चचाय गररने छैन।न्र्ायर्क दृष्टीकोणका बारेमा उल्लेि गदाय सवोच्च  अदालतबाट 
प्रधतपादन भई नेपाल कानून पधत्रकामा प्रकाव्शत धसद्धान्तहरुका सन्दभयमा मात्र चचाय 
गररनेछ। 

(ङ) कार्यपत्रको ढाचँाः 
प्रस्ततु कार्यपत्रमा धनम्न धलव्ित यवर्षर्बस्त ु समावेश गरी धनम्नानसुारको ढाँचामा तर्ार 
गररएको छ  
 पररच्छेद-१ : कार्यपत्रको पररचर्  

क)  पषृ्ठभधुम 

ि) कार्यपत्रको उद्धेश्र् 

ग) कार्यपत्रको औव्चत्र्ता 
ि) कार्यपत्रको धसमा 
ङ) कार्यपत्रको ढाँचा 

पररच्छेद-२ यवभाधगर् सजार् र अपराधजन्र् कार्यमा हनेु सजार् यवचको धभन्नता । 

 पररच्छेद -३ यवशेर्ष साजार्को अथय, प्रकार र  यवशेर्ष सजार् गने आधारहरु । 

क) यवशेर्ष साजार्को अथय 
ि) यवशेर्ष साजार्को प्रकार 

  ग) यवशेर्ष सजार् गने आधारहरु 
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       अ) भयवष्र्मा सरकारी सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने आधारहरु 

१) धनजामधत कमयचारी 
२) स्वास््र् सेवाका कमयचारी 
३) संव्िर् संसद सेवाका कमयचारी 
४) प्रहरी सेवाका कमयचारी 
५) सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारी 
६) नेपाली सेनाका अधधकृत, पर्दक र अन्र् कमयचारी 

        आ) भयवष्र्मा सरकारी सेवामा अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने आधारहरु  

१) धनजामधत कमयचारी 
२) स्वास््र् सेवाका कमयचारी 
३) संव्िर् संसद सेवाका कमयचारी 
४) प्रहरी सेवाका कमयचारी 
५) सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारी 
६) नेपाली सेनाका अधधकृत, पर्दक र अन्र् कमयचारी 

  पररच्छेद-४ : यवशेर्ष सजार् गने र पनुरावेदन सनु्ने धनकार् वा पदाधधकारी 
१) धनजामधत सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत) मा यवशेर्ष 

सजार् गने पदाधधकारी 
२) धनजामधत सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत)मा पनुरावेदन 

सनु्ने धनकार् वा पदाधधकारी 
३) सरुक्षा धनकार् सेवा तफय  नेपाल प्रहरी  र सशस्त्र प्रहरीका लाधग यवशेर्ष 

यवभाधगर् सजार् गने र पनुरावेदन सनु्ने पदाधधकारी 
४) सरुक्षा धनकार् सेवातफय  सैधनक अधधकृत, पर्दक र अन्र् दजायका 

व्र्ाक्तीका लाधग शरुू मदु्धा हेने र पनुरावेदन सनु्ने अदालत 

           पररच्छेद-५ : यवशेर्ष सजार् गने कार्ययवधध 

१) धनजामधत सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत) का 
कमयचारीहरूका लाधग 
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२) सरुक्षा सेवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई यवशेर्ष सजार् गने 
कार्ययवधध  

३) सरुक्षा सेवा अन्तरगत नेपाली सेनाका अधधकृत पर्दक वा अन्र् 
कमयचारीलाई सजार् गदाय सैधनक अदालतले अपनाउने कार्ययवधध   

  

पररच्छेद-६: धनश्कर्षय र सझुावः 
सन्दभय सामाग्रीः 

 

 

पररच्छेद-२ 

यवभाधगर् सजार् र अपराधजन्र् कार्य यवचको धभन्नता 
 

धनजामती सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत) मा कार्यरत कमयचारीहरुलाई 
हनेु यवभागीर् कारवाही र सजार् र त्र्स्ता कमयचारीले गने अन्र् अपराधधक कार्यमा हनेु 
सजार्का यवच धभन्नता छुट्याउन त्र्धत गाह्रो हनेु देव्िन्न।धनजामधत सेवा ऐन २०४९ 
नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ र संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन २०६४ वा 
सम्वव्न्धत धनर्मावलीहरुमा उल्लेव्ित कमयचारीहरुले धनवायह गनुय पने पर्दर् व्जम्मेवारी र 
दायर्त्व परुा नगरेमा वा उक्त ऐन धनर्महरुमा उल्लेि भएका आचरणका धनर्महरु 
पालना नगरेमा उक्त ऐन धनर्ममा उल्लेव्ित पदाधधकारीले सामान्र् सजार् देव्ि धलएर 
भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी वा ठहररने गरी सेवाबाट हटाउने 
वा विायस्त गने सम्मको यवशेर्ष सजार् समेत गनय सक्दछ ।त्र्सैगरी भयवश्र्मा सरकारी 
सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने एउटा आधार भने पर्दर् 
व्जम्मेवारी काम कतयब्र् र आचरणसँग असम्वद्ध ×नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा 
अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा "396 भन्न े रहेको देव्िन्छ।उक्त आधारको कार्ायन्वर्न 
अदालतबाट कसरुदार ठहर भए पश्चात अधधकार प्राप्त अधधकारीले सोही आधार उल्लेि 
गरी सेवाबाट बिायस्त गने प्रकृर्ा परुा गने सम्मको कार्य हो भन्ने देव्िन्छ।  

                                                           
396 धनजामधत सेवा ऐन २०४९, दफा (६)(२)(क), स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७४(२)(क), संव्िर् संसद 
सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन, २०६४, दफा ८४(२)(क) 
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 तर धनजामधत सेवा ऐन २०४९,स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ र संव्िर्म संसद सव्चवालर् 
सम्वव्न्ध ऐन २०६४ मा रहेको भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी 
सेवाबाट बिायस्त गने एउटा आधार ×भिचार गरेमा" भन्न ेप्रावधानले अदालतबाट भिचार 
गरेको प्रमाव्णत भएकै हनु ुपदयछ भन्न ेबाध्र्ात्मक अवस्थालाई बझुाउदैन । धनजामती सेवा 
ऐनको दफा ६१(२) ि मा व्र्वस्था गररएको भ्रष्टाचार गरेमा भन्न े कुरा अदालतको 
धनणयर्बाट स्थायपत हनुपुछय भन्न े हो भने धनजामती सेवा ऐन धनर्ममा भएको यवभागीर् 
कारवाहीको व्र्वस्था धनव्ष्कृर् बन्न गै यवभागीर् कारवाहीको औव्चत्र् नै समाप्त हनु्छ । 
त्र्सैले धनवेदक उपर गररएको यवभागीर् कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको 
भधन मन्त्रीपररर्षदबाट भएको यवभागीर् कारवाही त्रयुटपूणय छ भन्न नधमल्ने397 भधन सवोच्च 
अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को छ। 
      र्सरी धनजामधत सेवाका कमयचारीहरुलाई हनेु यवभाधगर् सजार् र अपराधजन्र् 
कार्यमा हनेु सजार् यवचमा धभन्नता आफैमा स्पष्ट छ।अपराधजन्र् कार्यको अनसुन्धान र 
अधभर्ोजन धनर्धमत रुपमा अपराध अनसुन्धान गने र अधभर्ोजन गने धनकार्बाट गररन्छ 
र धनर्धमत अदालतबाट फैसला गररन्छ पनुरावेदन सधुनन्छ, र्स्ता अपराधजन्र् कार्य 
धनजामधत कमयचारीले गरेता पधन धनजको पर्दर् व्जम्मेवारी, काम, कतयब्र् र आचरणसँग 
असम्वद्ध कार्य हनु्छन । 

तर सरुक्षा धनकार्को सेवामा यवभागीर् सजार् र अपराधजन्र् कार्यमा हनेु सजार्को 
धभन्नता त्र्धत सव्जलै छुट्याउन सयकने अवस्थाको हनु्न। सरुक्षा धनकार्को सेवा एउटा 
संवेदनव्शल क्षेत्रको सेवा भएको, उक्त सेवामा कार्यरत कमयचारीको कुनै दयुर्षत 
मनसार्र्कु्त कार्य वा सानोमात्र लापरवाही वा हेलचेक्राई वा भलुले नागररकको व्जउ 
ज्र्ान सम्पधतको ठुलो हानी नोक्सानी हनु सक्ने, सावयजधनक सम्पधतको हानी नोक्सानी 
मात्र होईन रायिर् अव्स्मता, शाव्न्त सरुक्षामा नै गव्म्भर असर पगु्न सक्ने भएकोले प्रहरी 
ऐन, २०१२, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सैधनक ऐन, २०६३ ले धनजहरुको सेवासँग 
सम्वव्न्धत कामको धसलधसलामा वा सेवाको कार्यक्षेत्रमा रहँदाकै अवस्थामा गनय सक्ने 
यवधभन्न कार्यलाई फौजदारी कसरुको रुपमा अपराधधकरण गरी जन्म कैद सम्मको 
                                                           
397 लेिनाथ पौडेल धबरुद्ध प्रशासकीर् अदालत, धसंहदरवार समेत (ने.का.प.२०६१ अङ्क ८ धनणयर् नं.७४२९)       
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सजार्को ब्र्वस्था गरेको छ। र्स्ता सरुक्षा सेवासँग सम्वव्न्धत सामान्र्तर्ा सवयसाधारण 
नागररकले गनय नसक्ने, सरुक्षा सेवाका कमयचारीले आफ्नो कामको धसलधसलामा गनय सक्ने 
धबधभन्न प्रकृधतका अपराधहरुको अनसुन्धान र अधभर्ोजन सम्वव्न्धत संस्थाबाटै हनेु र 
र्स्ता मदु्दाहरुको सनुवुाई गनय यवशेर्ष अदालतहरुको गठन हनेु ब्र्वस्था सम्वव्न्धत ऐनमा 
नै रहेको पाइन्छ । 

   प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ ले र्स्ता फौजदारी  प्रकृधतका कसरु 
र सजार्को साथै र्स्ता मदु्धा हेनय प्रहरी यवशेर्ष अदालतको गठन गररने ब्र्ावस्था 
सम्वव्न्धत ऐनमा नै रहेको छ398 भने यवभाधगर् सजार्को सम्वन्धमा  सम्वव्न्धत ऐनले 
अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गरे बमोव्जम399 प्रहरी धनर्मावली २०७१400 र सशस्त प्रहरी 
धनर्मावली २०७२401 ले नै सामान्र् तथा यवशेर्ष सजार्का यकधसमहरु, र्स्ता सजार्को 
भागीदार हनुकालाधग प्रहरी कमयचारीबाट गररने कसरुहरु र सजार् र्दने तथा पनुरावेदन 
सनु्ने अधधकारीहरुका सम्वन्धमा ब्र्ावस्था गरेको पाईन्छ।यवशेर्ष सजार् मध्र् भयवश्र्मा 
सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने सजार्को एउटा 
आधारका रुपमा सम्वव्न्धत प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट दोर्षी ठहर हनुलुाई समेत उल्लेि 
गरेको हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तरगतको अपराधमा 
कसरुदार ठहर भएको ब्र्व्क्तले एकातफय  सो अपराधमा ठहर भएको दण्ड र जररवाना 
बेहोनुय पने देव्िन्छ भने अकायतफय  भयवश्र्मा सरकारी सेवाकोलाधग अर्ोग्र् ठहररने गरी 
सेवाबाट बिायस्त हनेु यवभागीर् सजार् समेत भोग्न ुपने देव्िन्छ।र्सरी प्रहरी ऐन २०१२ 
र सशस्त प्रहरी ऐन २०५८ र सम्वव्न्धत धनर्मावलीले अपराधजन्र् कार्यहरु र सोमा हनेु 
कैद र दण्डको सजार् र यवभागीर् सजार् हनेु आधारहरु र सोमा हनेु यवधभन्न यकधसमका 
यवभाधगर् सजार्हरूलाई स्पष्ट रुपमा वधगयकरण गरेको पाईन्छ ।  

 

                                                           
398 प्रहरी ऐन, २०१२ पररच्छेद-६ र सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ पररच्छेद-५ 

399 प्रहरी ऐन, २०१२ दफा ९(३) (४) , सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ दफा १९ 

400  प्रहरी धनर्मावली २०७१ पररच्छेद १०  

 401 सशस्त प्रहरी धनर्मावली २०७२ पररच्छेद-६  
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     सैधनक सेवामा हनेु यवभाधगर् कारवाहीको यवर्षर् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवामा 
हनेु यवभाधगर् कारवाही भन्दा धनकै फरक रहेको देव्िन्छ।प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र 
प्रहरी ऐन, २०५८ मा  प्रहरी सम्वव्न्ध अपराधधक कार्यहरु र अन्र् यवभाधगर् सजार् हनेु 
कार्यलाई बेग्ला बेग्लै   रुपमा पररभायर्षत गररएको र अपराधधक कार्यहरुको सम्वन्धमा 
सनुवाई गनय प्रहरी यवशेर्ष अदालत र सशस्त्र प्रहरी यवशेर्ष अदालत गठन गररने ब्र्वस्था 
रहेको पाईन्छ।प्रहरी यवशेर्ष अदालतको फैसला उपर एक तह माधथको यवशेर्ष अदालत र 
नेपाल सरकारमा पनुरावेदन लाग्ने साथै सशस्त्र प्रहरी यवशेर्ष अदालतको फैसला उपर 
सम्बव्न्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने ब्र्ावस्था रहेको देव्िन्छ402।यवभाधगर् 
कारवाही हनेु यवर्षर्मा तोयकएका माधथल्ला अधधकृतले शरुु कारवाही तथा यकनारा गने, 
त्र्सको पनुरावेदन तोयकएको माधथल्लो अधधकारी समक्ष लाग्ने ब्र्वस्था रहेको 
पाईन्छ403। सैधनक ऐन २०६३ को क्षेत्राधधकार धभत्र नेपाली सेनामा धनरू्क्त ब्र्ाव्क्तहरु, 
सेनाले काममा लगाएका वा सेनाको कामको सहर्ोगमा जाने गैर सैधनक ब्र्ाव्क्तहरु र 
नेपाली सेनामा धनरू्क्त हनु छाधनएका ब्र्ाव्क्तहरु पदयछन।सैधनक ऐन २०६३ ले सैधनक 
ऐनको क्षेत्राधधकार धभत्र पने ब्र्व्क्तले गरेका गव्म्भर कसरु देव्ि धलएर सामान्र् यकधसमका 
कसरुलाई समेत सैधनक ऐन अन्तरगतको कसरुको रुपमा उल्लेि गरेको404र त्र्स्ता 
कसरु सम्वव्न्ध मदु्दाको कारवाही र यकनारा गनय सैधनक अदालतको गठन गने ब्र्वस्था 
गरेको405पाईन्छ।त्र्सैगरी उक्त ऐनले नधसर्त र्दने देिी भयवश्र्मा सरकारी सेवाको 
धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने वा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने जस्ता यवभाधगर् सजार् प्रकृधतका सजार् गने लगार्त 
जन्मकैद सम्मका कैदका सजार्हरु सैधनक अदालतबाट नै गने गरी ब्र्ावस्था गरेको 
पाईन्छ406।उल्लेव्ित कानूनी ब्र्ावस्थाको यवकल्पमा प्रमिु सेनानी भन्दा तलका अधधकृत 
                                                           
402  प्रहरी ऐन, २०१२ दफा ३६ र ३६क .३६ि .र सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ दफा २८ र ३३ 

403  प्रहरी ऐन, २०१२ दफा ११,११क .प्रहरी धनर्मावली २०७१, धनर्म ११९ ,सशस्त प्रहरी ऐन, २०५८ दफा 
१९ र सशस्त्र  प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११५ 

404 सैधनक ऐन २०६३, पररच्छेद ७ 

405 ऐ .पररच्छेद ८ 

406 ऐ.पररच्छेद ११  
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पर्दक र अन्र् सैधनक कमयचारीहरुलाई मात्र नधसर्त र्दने देिी धलएर एक वर्षय सम्म 
जेष्ठता कट्टा गने सम्मका केही सामान्र् सजार्हरु सैधनक अदालत नवोलाई यवभाधगर् 
कारवाहीको रुपमा माधथल्लो अधधकृतले गनय सक्ने केही अपवादात्मक ब्र्ावस्था गरेको 
देव्िन्छ407। 

 

  

पररच्छेद-३ : 

यवशेर्ष सजार्को अथय, प्रकार र  यवशेर्ष सजार् गने आधारहरु 

 

  क) यवशेर्ष सजार्को अथयः 
        धनजामधत सेवा ऐन २०४९ र संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन 2064 ले 
कमयचारीलाइ हनेु यवभाधगर् सजार्लाइ सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् गरी दईु वगयमा 
धबभाजन गरेको पाईन्छ। सामान्र् सजार् अन्तरगत नधसर्त र्दने, दईु वर्षय सम्म बढुवा 
रोक्का वा दईु तलव बयृद्ध रोक्का र २ वर्षय देिी ५ वर्षय सम्म बढुवा रोक्का वा २ वर्षय देिी 
५ वर्षय सम्म तलव बदृ्धी रोक्काको सजार् रहेको पाईन्छ भने यवशेर्ष सजार् अन्तरगत 
भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाईने र भयवष्र्मा 
सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरर सेवाबाट बिायस्त गने सम्वव्न्ध सजार्हरु 
राव्िएको देव्िन्छ408।र्सरी सेवाबाट बिायस्त गने सजार्लाई सेवाबाट हटाउने 
सजार्भन्दा बेग्लै र गव्म्भर यकधसमको कसरुको रुपमा रािेको देव्िन्छ।नेपाल स्वास््र् 
सेवा ऐन 2053 मा सामान्र् सजार्को रुपमा पदको शरुु तलव स्केलमा िटुवा गने, 
स्तरबदृ्धी रोक्का गने सजार् समेत थप गरेको पाईन्छ भने यवशेर्ष सजार् भने धनजामधत सेवा 
ऐन 2049 को ब्र्ावस्थालाई नै र्थावत रुपमा रािेको पाईन्छ409 । 

 सरुक्षा सेवा तफय को काननुी ब्र्ावस्था हेदाय प्रहरी धनर्मावली 2071, र सशस्त 
प्रहरी धनर्मावली 2072 मा प्रहरी कमयचारीलाई हनेु यवभागीर् सजार्मा सामान्र् 

                                                           
407 ऐ .दफा १०५  

408 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ र संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन २०६४ दफा ८१ 

409 नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७२   
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सजार्का सम्वन्धमा धनजामधत सेवा भन्दा केही फरक ब्र्ावस्था भए पधन यवशेर्ष सजार्को 
सन्दभयमा भने धनजामधत सेवाको   जस्तै भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् 
नठहररने गरर सेवाबाट हटाउने र भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरर 
सेवाबाट बिायस्त गने सजार्लाइ नै राव्िएको पाईन्छ410। 

      सैधनक ऐन २०६३ ले अपराधधक कार्यका कसरुहरु र यवभाधगर् सजार् हनेु कसरु 
यवचमा कुनै धभन्नता छुट्याईएको पाईदैन ।केही सामान्र् यकधसमका सजार्हरु यवभाधगर् 
कारवाहीको रुपमा प्रमिु सेनानी भन्दा तलका अधधकृत पर्दक र अन्र् सैधनक 
कमयचारीहरु मात्रलाई माधथल्लो अधधकृतले यवभाधगर् सजार् गने केही अपवादात्मक 
ब्र्ावस्था गरी बाँकी सवै यकधसमका सजार्हरु सैधनक यवशेर्ष अदालतबाट गने कानूनी 
ब्र्ावस्था रहेको पाईन्छ411।र्सरी प्रमिु सेनानी भन्दा माधथका पदाधधकारीहरुलाई गररने 
सवै यकधसमका सजार्हरु सैधनक यवशेर्ष अदालतबाट नै हनेु प्रमिु सेनानी  वा सो भन्दा 
तलका पदका अधधकृत पर्दक तथा अन्र् कमयचारीहरुको समेत १ वर्षय भन्दा बढी बढुवा 
रोक्का गने, दजाय िटाउने,  भयवश्र्मा सरकारी सेवाका धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने 
वा अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने,  १४ वर्षय सम्म कैद सजार् गने, जन्मकैद गने 
सम्मका सवै सजार्हरु सैधनक अदालतबाट नै हनेु कानूनी ब्र्वस्था रहेको पाईन्छ412। 

  र्सरी सेवा काननुका यवधभन्न ब्र्ावस्थाहरुलाई हेदाय यवशेर्ष सजार् भन्नाले सैधनक 
ऐन बाहेकका धनजामधत सेवा, स्वास््र् सेवा, संव्िर् संसद सेवा नेपाल प्रहरी र सशस्त 
प्रहरीका सेवाको लाधग भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरर सेवाबाट 
हटाउने वा भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने 
सजार्लाई माधनएको देव्िन्छ भने सैधनक ऐन २०६३ को सन्दभयमा  यवशेर्ष सजार् 
भन्नाले भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने वा भयवश्र्मा 
सरकारी सेवाको  धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने सजार्को अधतररक्त १४ वर्षय 
सम्म कैद (६ मयहना सम्म कैद देिी १४ वर्षय  सम्म कैद) र जन्मकैद समेतलाई 

                                                           
410 प्रहरी धनर्मावली २०७१, धनर्म १०९ र सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११० 

411 सैधनक ऐन २०६३ दफा १०५ 
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जनाउने देव्िन्छ । अधधकृत दजायको ब्र्व्क्तलाई कैद हनेु सजार्को आदेश र्दन ुअगावै 
भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरर हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी 
बिायस्त गने सजार् गनुय पने413 भन्ने कानूनी ब्र्वस्था रहेकोले अधधकृत दजायको सैधनकका 
सन्दभयमा कैद सजार्को ब्र्ावस्था सँगै सेवाबाट हटाउने वा विायस्त गने सजार् जोधडएर 
रहेको हनु्छ भन्ने देव्िन्छ ।तर अधधकृत बाहेक पर्दक र अन्र् सैधनक कमयचारीहरुलाई 
सामान्र् कसरुमा सैधनक अदालतबाट सेवाबाट बिायस्त नगरी कैद सजार् मात्र तोक्न 
समेत सयकने देव्िन्छ414 । 

  ि) यवशेर्ष सजार्को प्रकारः 
धनजामधत सेवा तफय  (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत) का कमयचारीहरु र सरुक्षा 
सेवा तफय  नेपाल प्रहरी र सशस्त प्रहरीका प्रहरी कमयचारीहरुलाई गररने यवशेर्ष सजार् दईु 
प्रकारका हनेु कानूनी ब्र्ावस्था रहेको पाईन्छ415। 

अ) भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने ।  
आ) भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने । 

सैधनक ऐन २०६३ ले स्पष्ट रुपमा सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् भधन सजार्लाई 
वधगयकरण गरेको पाँईदैन तथापी धनजामधत सेवा र सरुक्षा सेवा अन्तरगतका नेपाल प्रहरी 
र सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारीलाई गररने सजार्को बधगयकरणलाई मध्र्नगर गदाय 
सैधनक ऐन २०६३ ले सैधनक अधधकृत, पर्दक र अन्र् सैधनक कमयचारीहरुलाई हनेु 
सजार् मध्र् धनम्न धलव्ित सजार्हरुलाई416यवशेर्ष सजार्को रुपमा मान्न सयकने देव्िन्छ 
। 

अ) जन्म कैद गने । 

                                                           
413 ऐ. दफा १०२(३) 

414 ऐ दफा 120(२)(३) 

415 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९(ि), नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७२(ि) र ब्र्ावस्थायपका 
संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन २०६४ दफा ८१(ि), प्रहरी धनर्मावली २०७१, धनर्म १०९(ि), सशस्त्र प्रहरी 
धनर्मावली २०७२ धनर्म ११० (ि)   

416 सैधनक ऐन २०६३ दफा १०१ 
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आ) १४ वर्षय सम्म कैद गने (कसरुको यकधसम र मात्रा अनसुार ६ मयहना देव्ि १४ वर्षय 
सम्म कैद) 

इ) भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने वा । 

ई) भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने । 

अधधकृत दजायको सैधनकलाई कैद सजार् सँग सेवाबाट हटाउने वा बिायस्त गने सजार् 
अननु्र्ाश्रीत रहेको भन्ने देव्िन्छ417तर कैद सजार् नगरी सेवाबाट हटाउने वा विायस्त गने 
सजार् मात्र समेत गनय सयकने भन्ने कानूनी ब्र्ावस्थाको बनोटबाट ववु्झन्छ418। 

ग) यवशेर्ष सजार् गने आधारहरुः 
धनजामधत सेवा, स्वास््र् सेवा, संव्िर् संसद सेवाका कमयचारीहरु साथै नेपाल प्रहरी सेवा, 
सशस्त्र प्रहरी सेवा र नेपाधल सेनाका अधधकृत पर्दक र अन्र् कमयचारीलाई यवशेर्ष सजार् 
गदाय धलइने  आधारहरु प्रत्र्क सेवामा केही न केही फरक रहेको देव्िन्छ।र्सको 
तलुनात्मक अध्र्र्न तलका धबधभन्न प्रकरणमा गररर्को छ । 

अ) भयवश्र्मा सरकारी सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने आधारहरुः- 
  १) धनजामधत कमयचारी419  

अ) धनजामधत कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी पूरा 
गनय नसकेमा 
आ) आचरण सम्वव्न्ध कुरा बरावर उल्लङिन गरेमा । 

इ) कार्ायलर्को समर्मा बरावर मादक पदाथय सेवन गरेमा । 

ई) राजधनधतक भाग धलएमा । 

उ) आफ्नो पदको व्जम्मेवाररको बरावर बेवास्ता गरेमा । 

ऊ) यवदा व्स्वकृत नगराई लगातार नब्बे र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
। 

                                                           
417 ऐ. दफा १०२(३) 

418 ऐ. दफा १०१ (२) (ञ) 

419 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ दफा ६१(१) 
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ए) मनाधसव कारण भई यवदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक बैदेव्शक अध्र्र्न ताधलम वा 
भ्रमणमा गएको धनजामधत कमयचारी त्र्स्तो अध्र्र्न ताधलम वा अध्र्र्न भ्रमण परुा 
गरेको धमधतले तीस र्दनधभत्र सम्वव्न्धत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएमा 

         यवदा माग गरेमा यवदा स्वीकृत गने अधधकारीले कमयचारीको यवदा सव्ञ्चत भएमा 
सो यवदा स्वीकृत गनय सयकने हनु्छ।तर त्र्स्तो कुनै यवदा सव्ञ्चत नरहेको अवस्थामा 
मागबमोव्जम पेश्की वा असाधारण यवदा स्वीकृत गनुय नै पने भन्ने वाध्र्ात्मक अवस्था हनेु 
कानूनी व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्र्स्तो पेश्की वा असाधारण 
यवदालाई कमयचारीले कानूनी अधधकारको रुपमा दावी गनय नधमल्ने तथा यवदा स्वीकृत 
नगराई कार्ायलर्मा अधनव्श्चत कालसम्म अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा यवभागीर् सजार् गरी 
कानूनको स्थायपत प्रयक्रर्ाबमोव्जम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्र्था भन्न नधमल्ने। कमयचारीले 
यवदा स्वीकृत नगराई लामो अवधधसम्म कार्ायलर् अनपुव्स्थत रहेको भनी 
अव्ख्तर्ारवालाबाट कानूनबमोव्जम स्पष्टीकरण समेत माग गरी धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ५९(ि)(१) बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवस्थामा 
कानूनबमोव्जम भए गरेको कार्यबाट संयवधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन ्भएको सम्झन 
नधमल्ने420 भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को छ। 

           अको मदु्धामा  “आधार र कारण उल्लेि नभई भएको धनणयर्मा स्वेच्छाचाररता 
देव्िन्छ भने त्र्स्तो धनणयर्मा धनणयर्कतायको बदधनर्तसमेत हनु सक्ने हुँदा धनणयर् गनेले 

कानूनबमोव्जमको पर्ायप्त कारण र आधार िलुाई मात्र धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने । 

            चोरीको आरोपमा सजार् गने उद्देश्र्ले सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, २०६० को धनर्म 
८४ को िण्ड (ि)(१) बमोव्जम भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त सामान्र्तर्ा अर्ोग्र् 
नठहररने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको धनणयर् स्वेच्छाचारी भई 
औव्चत्र्पूणय नदेव्िएकोले त्र्सबाट संयवधानप्रदत्त धनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको 
हकमा आिात पने हुँदा सो धनणयर् कार्म रहन सक्ने नदेव्िने421

” भन्न ेधसद्धान्त प्रधतपादन 
भर्को पाइन्छ । 

                                                           
420 व्शवप्रसाद चौधरी  धबरुद्ध  नापी यवभाग मीनभवन, काठमाडौं समेत (ने.का.प २०६७ अङ्क ७ धनणयर् नं.८४१९) 

421 प्र.ज.सधुनता नेपाली यवरूद्ध म.प.क्षे. सशस्त्र प्रहरी बल मखु्र्ालर् सिेुतसमेत (ने.का.प २०७६ अङ्क १ धनणयर् 
नं.१०१६६) 
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  २) स्वास््र् सेवाका कमयचारी422  

        अ) लापरबाही वा बदधनर्तले काम गरेमा, 
        आ)  कमयचारीले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी परुा गनय नसकेमा, 

इ) आचरण सम्वव्न्ध कुरा बरावर उल्लंिन गरेमा । 

ई) कार्ायलर्को समर्मा बराबर मादक पदाथयको सेवन गरेमा । 

उ) बरावर अनशुासनयहन काम गरेमा । 

ऊ) राजधनधतमा भाग धलएमा । 

ऋ) अनशुासन र आज्ञापालन नगरेको सम्वन्धमा दईु पटकभन्दा बढी नधसहत पाएमा । 

ए)  यवदा व्स्वकृत नगराई लगातार साठी र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
। 

ऐ) पदस्थापना भएको वा काज िटाईएको कार्ायलर्मा हाव्जर भई काम नगरेमा । 

ओ) अध्र्र्न ताधलम वा अध्र्र्न भ्रमण परुा गरे पधछ धनधायररत अवधधभर सेवा नगरेमा । 

 ३) संव्िर् संसद सेवाका कमयचारी423 

अ) कमयचारीको अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी परुा गनय 
नसकेमा । 

आ) आचरण सम्वव्न्ध कुरा बरावर उल्िन गरेमा । 

इ) कार्ायलर्को समर्मा बरावर लाग ुपदाथय वा मादक पदायथको सेवन गरेमा । 

ई) बरावर अनशुासनयहन काम गरेका । 

उ) राजधनधतमा भाग धलएमा । 

ऊ) आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको बरावर वेवास्ता गरेमा । 

ए) यवदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा। 

    उल्लेव्ित आधारहरुको यवश्लरे्षण गदाय धनजामधत सेवामा लगातार ९० र्दन सम्म 
आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा भयवश्र्मा सरकारी सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने   भन्ने आधार रहेकोमा स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवामा लगातार 
                                                           
422 नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ को दफा ७४(१) 

423 संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन २०६४ दफा ८४(१) 
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६० र्दन सम्म  भन्ने आधार उल्लेि भएको पाईन्छ। त्र्स्तै मनाधसव कारण भई यवदा 
व्स्वकृत गराएकोमा बाहेक बैदेव्शक अध्र्र्न, ताधलम वा अध्र्र्न भ्रमणमा गएको 
धनजामधत कमयचारी त्र्स्तो अध्र्र्न, ताधलम वा अध्र्र्न भ्रमण परुा गरेको धमधतले ३० 
र्दन धभत्र सम्वव्न्धत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएका सेवाबाट हटाउने भन्ने आधार संव्िर् 
संसद सेवाको कानूनमा रहेको पाईदैन।अन्र् आधारहरु धनजामधत सेवा र संव्िर् संसद 
सेवामा समान रहेको पाईन्छ भने स्वास््र् सेवाका कमयचारीहरुलाई भयवश्र्मा सरकारी 
सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने आधारहरु धनजामधत सेवा र संव्िर् संसद 
सेवाको भन्दा धेरै र धनकै फरक समेत रहेको पाईन्छ । 

४) प्रहरी सेवाका कमयचारी424 

अ) आफ्नो पर्दर् व्जम्मेवारर लापरवाही गरी पूरा नगरेमा . 
आ) आचरण सम्वव्न्ध कुराहरु बरावर उलङिन गरेमा । 
इ) डू्ययटको समर्मा बरावर मादक पदायथ सेवन गरेमा । 

ई) बरावर अनशुासनयहत काम गरेमा  

उ) राजधनधतमा भाग धलएमा । 

ऊ) यवदा व्स्वकृत नगराई लगातार पैताधलस र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत 
रहेमा । 

ए) नैधतक पतन देव्िने  बाहेकका अन्र् कुनै फौजदारी कसरुमा दोर्षी ठहर भई कैद 
सजार् तोयकएमा । 

ऐ) अध्र्र्न यवदा पूरा गरी फयकय ए पधछ धनर्म ८६ मा उल्लेि भए बमोव्जम अवधधसम्म 
सेवा नगरेमा ।  

५) सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारी425 

अ)  अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो व्जम्मेवारी पूरा गनय नसकेमा । 

आ) ताधलममा िटाउँदा नगई वा बहाना बनाई वा ताधलम अवधधमा लापरवाही गरी 
आफ्नो     ब्र्ावसायर्क ज्ञान प्रधत उदाधसनता तथा गैर व्जम्मेवारीपन देिाएमा । 

इ) आचरण सम्वव्न्ध कुरा बरावर उल्लङिन गरेमा । 

                                                           
424 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११३ 

425 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ को ११३ 
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ई) उर्दयको पोशाक लगाई वा डू्यटीको समर्मा मादक पदायथ सेवन गरेमा । 

उ) सवयसाधारणको िरमा अनधधकृत रुपमा प्रवेश गरेमा वा कुनै यकधसमले अनवु्चत 
ब्र्वहार गरेमा वा लटुपाट गरेमा । 

ऊ) बरावर अनशुासनयहत काम गरेमा । 

ए) राजधनधतमा माग धलएमा । 

ऐ) यवदा व्स्वकृत नगराई लगातार पन्ध्र र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा । 

ओ) आफ्नो पदको व्जम्मेवारी बरावर बेवास्ता गरेमा । 

औ) नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मान प्रधतष्ठा एवं छयवमा आचँ परु्ायउने 
कुनै कार्य गरेमा । 

अं) मानव अधधकारको उल्लङिन एवं लैयङ्गक यहंसा वा िरेल ुयहंसा हनेु कार्य गरेको भधन  
अदालतबाट कैदको सजार् भएमा । 

      पटक–पटक आफ्नो डू्यटीबाट आफूिशुी बायहर गई मादक पदाथय सेवन गरी 
सशस्त्र प्रहरी बलको सांगठधनक अनशुासन, मर्ायदा सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो कठोर 
अनशुासनमा रही तहगत आदेश (Chain of command) बाट सञ्चाधलत र छयवमा आचँ 
परु् र्ाउने कार्य गनुयका साथै आफूभन्दा माधथको कमाण्डरलाई हधतर्ार सोझ्र्ाई 
मानेसम्मको धम्की समेत र्दएको भन्ने कार्य धनःसन्देह रुपमा सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, 
२०६० को धनर्म ८७(१) को देहार् (ग)(ि)(ङ) र (ज) मा उल्लेि भएको कसूरजन्र् 
कार्य भन्ने देव्िने ।  

     कारवाही गनुयपूवय प्रचधलत कानूनबमोव्जमको सबै प्रयक्रर्ा पूरा गरी आधार र कारण 
समेत उल्लेि गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको धनणयर् पूवायग्रहपूणय वा प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तयवपरीत नदेव्िने426 भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को छ। 

    र्सरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारीहरुलाई भयवश्र्मा सरकारी 
सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने केही आधारहरु समान भए पधन 
केही आधारहरु फरक फरक रहेका छन।सशस्त्र प्रहरी सेवाका ताधलममा नजाने वा 
ताधलममा लापरवाही, मादक पदायथ सेवन, सवयसाधारणको िरमा अनधधकृत प्रवेश, यवदा 

                                                           

426 रामकुमार धसंह यवरुद्ध पूवय क्षेत्रीर् सशस्त्र प्रहरी बल मखु्र्ालर्, बराह बायहनी, पकली  (ने.का.प. २०६८,  अङ्क ७ 
धनणयर् नं.८६४६) 
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व्स्वकृत नगराई अनपुव्स्थत जस्ता यवर्षर्लाई सेवाबाट हटाउने आधारको रुपमा 
प्राथधमकताकासाथ राव्िएको छ भने नेपाल प्रहरी सेवामा फौजदारी कसरुमा अदालतबाट 
सजार् पाएको कुरालाई सशस्त्र प्रहरी भन्दा बढी कडाईसाथ राव्िएको देव्िन्छ। 

  

६)नेपाली सेनाका अधधकृत पर्दक र अन्र् कमयचारीहरु 

    सैधनक ऐन २०६३ ले कसरु सम्वव्न्ध सजार् र यवभाधगर् सजार् वा सामान्र् र यवशेर्ष 
सजार् भधन सजार्लाई बेग्ला बेग्लै रुपमा बधगयकरण गरेको पाईदैन। सजार्को गव्म्भर्यताको 
आधारमा जन्म कैद, १४ वर्षय सम्म कैद वा भयवश्र्मा सरकारी सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी 
हटाउने वा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने सम्मको 
सजार्लाई यवशेर्ष सजार्को रुपमा मान्न सयकने देव्िन्छ।त्र्सैगरी भयवश्र्मा सरकारी सेवाको 
धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने र अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने 
सजार्का लाधग बेग्ला बेग्लै कसरुको ब्र्ावस्था नगरी केवल आफ्नो ओहदा अनसुारको 
आचरण नगरेमा र संि संस्था िोलेमा संचालन गरेमा वा त्र्स्तो गधतयवधधमा भाग धलएमा 
सेवाबाट बिायस्त हनेु ब्र्ावस्था गरेको छ427।आफ्नो ओहदा अनसुारको आचरणहरु के के 
हनु कतै उल्लेि नगरी अमूतय कसरुमा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने 
गरी सेवाबाट हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने जस्ता कठोर सजार् गनय 
सयकने काननुी ब्र्ावस्था आफैमा न्र्ार्पूणय होईनकी भन्ने देव्िन्छ। 

आ) भयवश्र्मा सरकारी ीँ सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने आधारहरु 

१) धनजामधत कमयचारी428 

 अ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

 आ) भिचार गरेमा । 

 इ) स्थार्ी आवाधसर् अनमुधत धलएमा वा सो को लाधग आवेदन र्दएमा । 

ई) धनजामधत सेवामा धनरू्क्त हनेु वा बहाल रहने उदेश्र्ले नागररकता उमेर वा र्ोग्र्ता 
ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा। 

२) स्वास््र् सेवाका कमयचारी429  
                                                           
427 सैधनक ऐन २०६३, दफा १०१ (२) (ञ) 

428 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ दफा ६१(२) 
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 अ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

 आ) भिचार गरेमा । 

३) संव्िर् संसद सेवाका कमयचारी430 

 अ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

 आ) भिचार गरेमा । 

र्सरी भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने 
आधारहरु स्वास््र् सेवाका कमयचारी र संव्िर् संसद सेवाका कमयचारीहरुको भन्दा 
धनजामधत सेवाका कमयचारीका लाधग बढी रहेको देव्िन्छ । 

४) प्रहरी सेवाका कमयचारी431 

अ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा कसरुदार ठहररएमा । 

आ) भ्रिाचार गरेको प्रमाव्णत भएमा । 

इ) स्थार्ी आवाधसर् अनमुधत धलएमा वा त्र्स्तो अनमुधत प्राप्त गनयको लाधग आवेदन र्दएमा 
। 

ई) प्रहरी कमयचारीले प्रहरी ऐन 2012 ले उल्लेि गरेका प्रहरी सम्वव्न्ध अपराध (कडा 
अपराधहरु,  अन्र् कडा अपराधहरु र अरु अपराधहरु) मा प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट 
दोर्षी ठहररएमा।   

    बहयुवबाहलाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसरुको कोटीमा रािेको नदेव्िदा 
नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसरु हो भधन मान्न धमल्ने नदेव्िने432 भधन सवोच्च 
अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को पाइन्छ।  

५) सशस्त्र प्रहरी सेवाका कमयचारी433 

                                                                                                                                                                                     
429 स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७४(२)  

430 संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन २०६४, दफा ८४(२) 

431 प्रहरी धनर्मावली २०७१,  धनर्म ११३(२) 

432 नवराज थापा यवरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्ायलर् नक्शाल काठमाण्डौ (ने.का.प .2076 अंक  7 धन.नं. 10313) 

433 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२,  धनर्म ११३(२)  
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अ) सशस्त्र प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी सम्वव्न्ध अपराध गरेको ठहररएमा वा त्र्स्तो अपराध 
गरी फरार रहेमा।  

आ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

इ) भ्रिचार गरेको प्रमाव्णत भएमा। 

ई) स्थाई आवाधसर् अनमुधत धलएमा वा त्र्स्तो अनमुधत प्राप्त गनयको लाधग आदेदन 
र्दएमा। 

उ) नेपाल सरकारबाट मनोनर्न भई ताधलम, अध्र्र्न वा अन्र् प्रर्ोजनको लाधग यवदेश 
गएकोमा त्र्स्तो ताधलम अध्र्र्न वा कार्य समाप्ती भएपधछ स्वदेश यफताय नभई गैर 
हाव्जर रहेमा । 

ऊ) अध्र्र्न यवदा वा ताधलम कागमा जाने सशस्त्र प्रहरी कमयचारीले सो परुा गरी फकेर 
आएपधछ   गनुय पने अधनवार्य सेवा नगरेको        

        र्सरी ताधलम अध्र्र्न वा अन्र् प्रर्ोजनका लाधग यवदेश गएकोमा फकी नआएको 
वा फकी आएपधछ गनुयपने अधनवार्य सेवा नगरेको अवस्थामा समेत भयवश्र्मा सरकारी 
सेवामा अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने भन्ने नर्ाँ आधारहरू सशस्त्र प्रहरी 
धनर्मावली २०७२ले गरेको देव्िन्छ। 

६) नेपाली सेनाका अधधकृत पर्दक र अन्र् कमयचारीहरु434 लाई यवशेर्ष सजार् हनेु आधारमाः  

क) जन्म कैद हनेु कसरुः 
अ) शत्र ुसम्वव्न्ध कसरु गरेमा435  

आ) सैधनक यवरोह (म्रू्धनटी) कसरु गरेमा436 

इ) जंगी कारवाहीको आदेश जारी भएपधछ वा त्र्स्तो कारबाही शरुु भए पधछ सेवा 
छाडी    भागेमा437 

ि) १४ वर्षयसम्म कैद हनेु कसरुः 

                                                           
434 सैधनक ऐन, २०६३ दफा १०१(२) 

435 ऐ. दफा ३८ 

436 ऐ. दफा ३९  

437 ऐ. दफा ४२(१) (क) 
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अ) शत्र ुसम्वव्न्ध अन्र् कसरु गरेमा438 

आ) जंगी कारवाही यवरुद्धको कसरु गरेमा439 
इ) सैधनक ऐन बमोव्जम अधधकार प्राप्त कुनै धनकार् वा अधधकारीले वा आफु भन्दा 

माथीको अधधकृतले कामको धसलधसलामा मौव्िक धलव्ित संकेत वा अझ कुनै 
प्रकारले र्दएको कानूनी आज्ञा जानी अटेर गरेमा440 

ई) जानी जानी व्जम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसरु441 

    उ) जानी जानी सम्पती हानी नोक्सानी सम्वव्न्ध कसरु442 

    ऊ) जंगी कारवाहीमा लागेको बित आफ्नो कतयब्र् पालना गरी रहेको आफु भन्दा 
माधथको      कुनै अधधकृतलाई धम्की र्दएमा वा हातपात गरेमा वा धनजउपर 
अपराधधक बल प्रर्ोग गरेमा443 ।   

  ए) यकते वा झठु्ठा ब्र्होरा सम्वन्धी कसरु गरेमा444  

ग) १० वर्षय सम्म कैद हनेु कसरुः 
अ) जंगी कारवाहीमा नलागेको बित आफु भन्दा माथीको अधधकृतलाई हातपात र धम्की 

सम्वव्न्ध कसरु गरेमा445 । 

आ) बाधा यवरोध र अपराधधक बल प्रर्ोग सम्वव्न्ध कसरु446। 

                                                           
438 ऐ. दफा, ४० 

439 ऐ. दफा ४१ 

440 ऐ. दफा ४५(क) 

441 ऐ. दफा ४३ 

442 ऐ. दफा ४६ 

443 ऐ. दफा (४४)(क)(ि) 

444 ऐ. दफा ४७ 

445 ऐ. दफा ४४ 

446 ऐ. दफा ४८ 
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इ) ठगी र करकाप सम्वव्न्ध447 

 ई) आफ्नो प्रर्ोजनको धनधमत्त वा आफ्नो व्जम्मा धलई रािेको हातहधतर्ार, गोली गट्ठा 
सरसमान, ईव्क्वप्मेन्ट, ज्र्ावल, लत्ताकपडा वा अरु कुनै सरकारी मालबस्त ु धलई 
भागेमा वा त्र्सरी भगाउने काममा मधतर्ार भएमा448 

उ) लाग ुऔर्षध सेवन गरेमा449 

ि) ६ वर्षयसम्म कैद हनेु कसरुः 
 अ) जंगी कारवाहीको आदेश जारी नभएको अवस्थामा सेवा छाडी भागेमा450 

 आ) जंगी कारवाहीमा नलागेको वित जंगी कारवाही धबरुद्धको कसरु गरेमा451 

इ) सम्पधत हानी नोक्सानी  सम्वव्न्ध कसरु452 

ई) लाग ु और्षध सेवन वा मादक पदायथ बाहेकमा अनशुासन सम्वव्न्ध अन्र् कसरु 
गरेमा453 

उ) अपरुो कागजात प्रमाव्णत सम्वव्न्ध कुसर454, झठु्ठा बर्ान वा यववरण सम्वव्न्ध 
कसरु455,  भ्रिाचार र चोरी  सम्वव्न्ध कसरु456 

ङ) पाचँ वर्षय सम्म कैद हनेु कसरुः- 

                                                           
447 ऐ. दफा ४९ 

448 ऐ. दफा ५० 

449 ऐ. दफा ५१(क) 

450 ऐ. दफा ५१(क) 

451 ऐ. दफा ४३(१)(ि) 

452 ऐ. दफा ४१ 

453 ऐ. दफा ४६ 

454 ऐ. दफा ५२ िण्ड (क)(ि) (ग) (ि) (ङ) (च (वा  ) (छ) 

455 ऐ. दफा ५३ 

456 ऐ. दफा ५४ 
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अ) आफुभन्दा माथीको अधधकृतको मर्ायदा नरािी होच्र्ाई बोलेमा वा धनजलाई 
अपमानजनक ब्र्वहार गरेमा457 

आ) जंगी कारवाहीमा नलागेको बित अधधकार प्राप्त कुनै धनकार् वा अधधकारीले वा 
आफुभन्दा माधथको अधधकृतले कामको धसलव्शलामा मौव्िक, धलव्ित संकेत वा अरु 
कुनै प्रकारले र्दएको कानूनी आज्ञालाई जाधनजानी अटेर गरेमा458 

इ) आफ्नो प्रर्ोगको धनधमत्त वा आफुले व्जम्मा धलई रािेको हातहधतर्ार, गोली गट्ठा 
सरसमान,ईव्क्वप्मेन्ट, ज्र्ावल, लत्ताकपडा वा अरु कुनै सरकरी मालबस्त ुहराएमा459 

 ई) आफुलाई प्रदान गररएका पदक वा यवभरु्षण यवगारेमा, नासेमा वा बेचयविन गरेमा वा 
बन्धक रािेमा460 

उ)  ढाँटी-छली धनरू्व्क्त भएको कसरु गरेमा461 

ऊ)  यहरासतबाट भागेको कसरु462 

च) ३ वर्षय सम्म कैद हनेु कसरुः- 
अ) सैधनक ऐन, २०६३ को क्षेत्राधधकार धभत्र पने कुनै ब्र्ाव्क्त सेवाछाधड भागेकोमा 

धनजलाई जानीजानी शरण र्दएमा463 

आ) भगौडा भन्ने थाह हुँदा हुँदै धनजलाई फाईदा मद्धत वा सहर्ोग परु्ायउने कार्य 
गरेमा464 

इ) गर्ल सम्वव्न्ध कसरु गरेमा465 

                                                           
457 ऐ. दफा ६३ 

458 ऐ. दफा ४४(ग)  

459 ऐ. दफा ४५(क) 

460 ऐ. दफा ५१(ि) 

461 ऐ. दफा ५१(ग) 

462 ऐ. दफा ५५ 

463 ऐ. दफा ५६ 

464 ऐ. दफा ४२(ग), ऐ. दफा ४२ (ग) 

465 ऐ. दफा ४२(ि) 
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ई) सैधनक अदालत सम्वव्न्ध कसरुः466 मनाधसव कारण यवना साक्षी अनपुव्स्थत भएमा, 
सपथ धलन ईन्कार गरेमा, कुनै धलित पेश गनय र्दईएको आदेशको अवज्ञा गरेमा, 
सवालको जवाफ नर्दएमा, सैधनक अदालतको अपमान वा अवहेलना गरेमा आदेश 
कार्ायन्वर्नमा बेवास्ता गरेमा । 

उ) गैर कानूनी तलव रोक्का सम्वव्न्ध कसरु467 

छ) २ वर्षय सम्म हनेु कसरुः 
अ) भगौडा सम्वव्न्ध धनम्न धलव्ित कसरुहरु गरेमा468 

 १) सेवा छाडी भागेको वा भाग्न लागेको जानकारी पाएर पधन माधथल्लो अधधकृतलाई 
तरुुन्त सचुना नर्दएमा वा पक्राउ गनुय पने आफ्नो अव्ख्तर्ार बमोव्जम पक्राउ नगरेमा 
। 

२) भगौडालाँई तदारुिताका साथ िोजी गरी पक्राउ नगरेमा । 

३) भगौडा भन्ने थाहा हुँदा हुँदै आवश्र्क कारवाही नगरेमा । 

४) ब्र्ारेक, क्र्ाम्प वा क्वाटर छाडी भागेमा । 

आ) आफुभन्दा माथीको अधधकृतले र्दएको सामान्र् स्थाधनर् वा अरु यकधसमको आदेश 
पालना गनय लापरवाही गरेमा469 

इ) अधधकृत भन्दा तलको ब्र्ाव्क्तले जङगी कारवाही वा कतयब्र् पालनाको समर्मा 
मादक पदायथ सेवन गरेमा470 

ई) थाहा नपाई आफ्नो व्जम्मामा रहेको ब्र्ाव्क्त भागेको कसरु471 

उ) अधनर्धमत धगरप्तार वा थनुछेकको कसरु472 

                                                           
466 ऐ. दफा ५८ 

467 ऐ. दफा ५९ 

468 ऐ. दफा ६० 
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470 ऐ. दफा ४५ (ख) 

471 ऐ. दफा ५२(ज) 

472 ऐ. दफा ४३ 
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ज) ६ मयहना सम्म कैद सजार् हनेु कसरुः- 
अ) अधधकृत भन्दा तलको ब्र्ाव्क्तले जङगी कारवाही र कतयब्र् पालना बाहेक अन्र् 

समर्मा मादक   पदायथ सेवन गरेमा473 

झ) कसरुको उद्योग गरेमा वा सरु्ायएमा हनेु सजार्474 

अ) जन्मकैद हनेु कसरुको उद्योग गरेमा १४ वर्षय सम्म कैद । 

आ) अन्र् कसरुको उद्योग गरेमा कैदको माधथल्लो हदको आधासम्म कैद। 

इ) कुनै कसरु गनय सरु्ायएकोमा सो कसरुलाई हनेु सजार् ब्र्ावस्थाको कैद । 

ई) जन्मकैद हनेु कसरु गनय सरु्ायएको तर कसरु हनु नपाएकोमा १४ वर्षय सम्म कैद । 

उ) अन्र् कसरु गनय सरु्ायएको तर सो कसरु हनु नपाएकोमा सो कसरुमा हनेु कैदको 
माधथल्लो हदको आधासम्म कैद । 

ञ) सेवाबाट बिायस्त हनेु कसरुः 
अ) आफ्नो ओहदा अनसुारको आचरण नगरेमा475 

आ) कुनै संिसंस्था िोलेमा, संचालन गरेमा वा त्र्स्तो गधतयवधधमा भाग धलएमा476 
  

    अधधकृत दजायको ब्र्ाव्क्तलाई कैदको सजार् को आदेश र्दन ु अगावै भयवश्र्मा 
सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने वा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको 
धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायत गने सजार् गनुय पनेछ477।   

    सम्बव्न्धत गणको गणपधतका हैधसर्तमा सेनाको पदमा कार्यरत ् अधधकृतबाट 
रक्तचन्दन जस्तो जैयवक यवयवधताको वस्त ु संरक्षण गनुयको सट्टा त्र्स्ता वस्त ु
ओसारपसारको कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई उन्मवु्क्त र्दने यहसाबले आफ्नो कार्यक्षेत्रधभत्र 
प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गनय मातहतका रािसेवकलाई धनदेशन 

                                                           
473 ऐ. दफा ६१ 

474 ऐ. दफा १०१(२)(ठ)   
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र्दनकुो सट्टा सहजै पार गनय र्दन ु भनी धनदेशन र्दन ु सवु्र्वस्था तथा सैधनक अनशुासन 
कार्म रािेको र ओहदाअनसुारको आचरण गरेको भनी अथय गनय नधमल्ने478 भधन सवोच्च 
अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को पाइन्छ।  

     त्र्सैगरर अको मदु्धामा  सवोच्च अदालतबाट “ सैधनक संगठनको कार्य प्रकृधत र 
र्सको संगठनात्मक संरचनाको कारणले गैरसैधनकका हकमा कसरु र अनशुासनको 
दार्राधभत्र नपने कार्य पधन सैधनकका हकमा सैधनक कसरु र अनशुासनको यवर्षर् बन्न 
सक्दछ । सैधनक संगठनमा कार्यरत व्र्व्क्तहरू तथा समग्र सैधनक संगठनमाधथ प्रत्र्क्ष वा 
परोक्ष रूपमा नकारात्मक असर पने यक्रर्ाकलापहरूलाई नै सैधनक अनशुासनयवपरीतका 
कार्यहरू मान्नुपने। 

            आफ्नो पदीर् प्रभावमा पारी अयफसर स्तरको सैधनकले सैधनक सेवाधभत्रको तल्लो 
तहको मयहला सैधनकसँग र्ौन सम्बन्ध राख् नका धनव्म्त धलएको सहमधतलाई अनवु्चत 

प्रभावमा पारी धलएको सहमधत भनी बझु्न ु पने हनु्छ । अनवु्चत प्रभावमाफय त धलइएको 
सहमधत प्रपछ च (delusion) कै स्वरूप मान् न ुपदयछ।र्स्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रर्ोग गरी 
जानेर वा बझेुर र्दइएको सहमधत मान ् न नसयकने। र्स्तो सम्बन्धलाई र्ौन शोर्षणकै एउटा 
प्रकृधतको रूपमा हेररन ुपने479 भन्न ेधसद्धान्त प्रधतपादन भर्को   देव्िन्छ। 

  

पररच्छेद-४ 

यवशेर्ष सजार् गने र पनुरावेदन सनु्न ेधनकार् वा पदाधधकारी 
 

१) धनजामधत सेवा  ) स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत (मा यवशेर्ष सजार् गने पदाधधकारी  

क) धनजामधत सेवा ऐन २०४९ अन्तरगतका कमयचारीहरुको लागी480 

अ) राजपत्राङयकत प्रथम शे्रणी र सो भन्दा माधथको पदमा कार्यरत धनजामधत 
कमयचारीलाई नेपाल सरकार । 

                                                           
478 रामजी थापा  यवरूद्ध नेपाली जङ्गी अड्डा भरकालीसमेत ।(ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ धनणयर् नं.९०१०)  

479 भपेुन्र िड्का यवरूद्ध  नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा भरकाली,  समेत (ने.का.प. २०७६, अङ्क ८, धनणयर् नं. १०३४२)  

480 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ दफा ६२ 
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आ) राजपत्राङयकत यद्धतीर् र तधृतर् शे्रणीका धनजामधत कमयचारीलाई कार्यरत धनकार्को 
यवव्शष्ट शे्रणीको कमयचारी । 

इ) राजपत्र अनंयकत धनजामधत कमयचारीलाई धनज कार्यरत कार्ायलर्को यवभागीर् प्रमिु 
वा राजपत्राङयकत कार्ायलर् प्रमिु । 

ि) नेपाल स्वास््र् सेवाका कमयचारीहरुको लागी481 

अ) एिारौ तह वा सो भन्दा माथीको तहको पदमा कार्यरत कमयचारीलाई नेपाल 
सरकार मन्त्री पररर्षद । 

आ) छैटौं, सातौ, आठौ , नबौ, दशौ तहको पदमा कार्यरत कमयचारीलाई मन्त्रालर्को 
सव्चव । 

इ) चौथो र पाँचौ तहमा कार्यरत कमयचारीलाई यवभागीर् प्रमिु/कार्ायलर् प्रमिु । 

ग) संसद सेवाका कमयचारीहरुको लागी482 

अ) राजपत्राङयकत प्रथम शे्रणी र सो भन्दा माथीको पदमा कार्यरत कमयचारीलाई 
सधमधत (सभामिुको सभापधतत्वमा गर्ठत सव्चवालर् संचालन तथा ब्र्वस्थापन 
सधमधत)  

आ) रा.प.यद्धतीर् तथा ततृीर् शे्रणीका कमयचारीलाई महासव्चव । 

इ)  राजपत्र अनंङयकत कमयचारीलाई सव्चवालर्को सव्चव ।    
       कानूनले स्पष्ट रुपमा अव्ख्तर्ारी र्दएकोमा बाहेक कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनय 
पाउने कार्य र धनणयर्हरू धनधमत्त भई काम गने कार्ायलर् प्रमिुले स्वतः गनय पाउने 
हनु्छ भन्न नधमल्ने ।यवभागीर् कारवाही र सजार् गनय पाउनेलगार्तका कार्य 
कानूनबमोव्जम तोयकएका अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनुयपने हनु्छ । सो 
कार्य धनधमत्त भई काम गने सहार्क कमयचारीले गनय धमल्ने हदैुन, गरे अधधकारयवहीन 
भइ बदरभागी हनेु 483 भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को 
पाइन्छ।त्र्सैगरर अको “मदु्धामा प्रशासकीर् कानूनको आधारभतू धसद्धान्तअनसुार 

                                                           
481 नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७५ 

482 संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन दफा ८६ 

483 मो .मसु्तकीम राइन धबरुद्ध प्रशासकीर् अदालत समेत (ने.का.प .२०६९, अङ्क ६ धनणयर् नं. ८८४३) 
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यवधायर्काले कानूनद्वारा स्पष्टरूपमा अधधकार नर्दएसम्म कुनै पधन धनकार् वा 
अधधकारीले कुनै काम गनय सक्दैन र गरेमा पधन अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट हनु्छ । 

अधधकारक्षेत्रसम्बन्धी धसद्धान्तको प्रधतकूल धनणयर् गरेमा त्र्स्तो धनणयर् बदरभागी हनु्छ 
भन्ने कानून र न्र्ार्को सवयमान्र् धसद्धान्त रहेको छ । न्र्ार्को मान्र् 
धसद्धान्तअनसुार अधधकार नभएको व्र्व्क्तले अधधकारक्षेत्र ग्रहण गरी वा अधधकारक्षेत्र 
भए पधन अधधकारक्षेत्रको सीमा नािी कार्य गरेमा त्र्स्तो धनणयर् अमान्र् र बदर 
हनेु484

” (जनस्वास््र् धनरीक्षक छैठौं तह लाइ का.म.ु महाधनदेशकले  यवभागीर् 
सजार् गरेको यवर्षर्मा) भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को छ।  

२) धनजामधत सेवा  ) स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत (मा पनुरावेदन सनु्ने धनकार् वा 
पदाधधकारी : 
धनजामधत सेवा, स्वास््र् सेवा र संसद सेवाका कमयचारीहरुलाई गररएको यवभागीर् सजार् 
)यवशेर्ष सजार् समेत (उपर प्रशासधनक अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ485 

 

३) सरुक्षा धनकार् सेवा तफय  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लाधग यवशेर्ष यवभागीर् सजार् गने 
र पनुरावेदन सनु्न ेपदाधधकारी :   

 

क) नेपाल प्रहरीका लागी486 

   पद                            यवशेर्ष यवभागीर् सजार् गने            पनुरावेदन सनु्न े 

                                   पदाधधकारी                     पदाधधकारी 
अ) प्रहरी कार्ायलर् सहर्ोगी          सम्वव्न्धत प्रहरी नार्व           सम्वव्न्धत प्रहरी उपररक्षक  
                उपररक्षक                  प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक 

आ) प्रहरी जवान/प्रहरी हवल्दार      सम्वव्न्धत प्रहरी उपररक्षक             सम्वव्न्धत प्रहरी 
                              वा सह-आरू्क्त वा समादेशक         बररष्ठ उपररक्षक वा  

                                                             प्रहरी नार्व महाधनररक्षक 

                                                           
484र्ोगेन्र धगरी  यवरूद्ध स्वास््र् तथा जनसङ्ख्र्ा मन्त्रालर्, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत (ने.का.प.२०७२, अङ्क ८ 
धनणयर् नं.९४५८) 

485 प्रशासककय अदालत ऐन २०७६ दफा २(ग) र दफा ७ 

486 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११९  
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इ) प्रहरी सहार्क नररक्षक          सम्वव्न्धत प्रहरी नार्व                  सम्वव्न्धत प्रहरी  
              महाधनररक्षक                   अधतररक्त महाधनररक्षक 

ई) प्रहरी नार्व धनररक्षक            प्रहरी महाधनररक्षक       सव्चव, मंत्रालर्   

उ) प्रहरी धनरीक्षक 

   प्रहरी नार्व उपररक्षक          सव्चव,  मंत्रालर्                नेपाल सरकार, मन्त्री पररर्षद  
   प्रहरी उपररक्षक   

ऊ) प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक            गहृ मंत्री                   नेपाल सरकार मन्त्री पररर्षद 

   प्रहरी नार्व महाधनररक्षक  

ए) प्रहरी अधतररक्त महा धनररक्षक     नेपाल सरकार                 नेपाल सरकार मन्त्री पररर्षद  

   प्रहरी महाधनररक्षक              मन्त्री पररर्षद  

 

ि) सशस्त्र प्रहरीको लाधग487 

 

    पद                           यवशरे्ष यवभागीर् सजार् र्दन े          पनुरावेदन सनु्न े 

                                   पदाधधकारी                     पदाधधकारी 
अ)  सशस्त्र प्रहरी पररचर          सम्वव्न्धत सशस्त्र प्रहरी           सम्वव्न्धत सशस्त्र प्रहरी 
    वा सो सरह                   नार्व उपररक्षक                  उपररक्षक वा 
                                                        सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ उपररक्षक 

आ) शसस्त्र प्रहरी जवान/           सम्वव्न्धत सशस्त प्रहरी          सम्वव्न्धत सशस्त प्रहरी   

    सशस्त प्रहरी सहार्क/           उपररक्षक वा सशस्त्र              नार्व महाधनररक्षक 

    हवल्दार/सशस्त्र प्रहरी हवल्दार/     प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक 

    सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ हवल्दार  

इ) सशस्त्र प्रहरी सहार्क धनररक्षक       सम्वव्न्धत सशस्त्र               सशस्त्र प्रहरी महाधनररक्षक 

                                  प्रहरी नार्व महाधनररक्षक 

ई) सशस्त्र प्रहरी नार्व धनररक्षक/        सशस्त्र प्रहरी महाधनररक्षक               सव्चव मंत्रालर्                

   सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ नार्व धनररक्षक   

उ) सशस्त्र प्रहरी धनररक्षक/              सव्चव मंत्रालर्                       नेपाल सरकार  

   सशस्त्र प्रहरर नार्व उपररक्षक/ 

   सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक 

ऊ) सशस्त्र प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक/        गहृ मन्त्री                          नेपाल सकार  

                                                           
487 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२,  धनर्म ११५ 
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   सशस्त्र प्रहरी नार्व महाधनररक्षक/ 

   सशस्त्र प्रहरी अधतररक्त महाधनररक्षक 

ए) सशस्त्र प्रहरी महाधनररक्षक     नेपाल सरकार     नेपाल सरकार  

 

कानूनले धनधायरण गरेको म्र्ादधभत्र पनुरावेदन उपर कुनै पधन धनणयर् नगरी र्थाव्स्थधतमा राख्न े
र धनणयर् भएको भए पनुरावेदकलाई जानकारी नर्दने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न धमल्ने 
देव्िँदैन।आफूसँग प्राप्त भएको पनुरावेदन पत्रलाई समर्मा नै यकनारा लगाउन ु पने दायर्त्व 
सम्बव्न्धत धनकार्मा कार्यरत पदाधधकारीमा रहेकै हनु्छ। पनुरावेदक कमयचारीले जे जस्तोसकैु  

गल्ती गरेको भए पधन त्र्सरी पनुरावेदन सनु्ने तहमा रहने व्जम्मेवार पदाधधकारीले आफ्नो 
कतयव्र् सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधधकार एवम ् कतयव्र्को प्रर्ोग गरी आफ्नो दायर्त्व पूरा 
गनुयपने488 भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को छ। 

 

 

४) सरुक्षा धनकार् सेवा तफय  सैधनक अधधकृत पर्दक र अन्र् दजायका ब्र्ाव्क्तका लागी शरुू 
मदु्धा हेने र पनुरावेदन सनु्ने अदालत : 

सैधनक ऐन २०६३ को दफा १०५ मा प्रमिु सेनानी वा सो भन्दा तल्लो दजायका 
सैधनकलाई गने सामान्र् यकधसमको यवभागीर् कारवाही बाहेक सेना सम्वव्न्ध कसरुमा हनेु 
अन्र् सामान्र् तथा यवशेर्ष सजार्हरु (ऐनले नै त्र्सरी छुटर्ाएको भने छैन) यवधभन्न तहका 
सैँधनक अदालतबाट गररन्छ। सैधनक ऐन २०६३ को क्षेत्राधधकार धभत्र नेपाली सेनामा 
धनरू्क्त ब्र्ाव्क्तहरु, सेनाले काममा लगाएका वा सेनाको कामको सहर्ोगमा जाने गैर 
सैधनक ब्र्ाव्क्तहरु र नेपाली सेनामा धनरू्क्त हनु छाधनएका ब्र्ाव्क्तहरु पदयछन489। सैधनक 
ऐनको क्षेत्राधधकार धभत्र पने ब्र्ाव्क्तले गरेका दफा ३८ देव्ि दफा ६५ सम्मका कसरु 
(सेना सम्वव्न्ध कसरु) र सेना सेना यवचमा भएका अन्र् कानून अन्तरगतका कसरुहरु 
मध्र् हत्र्ा, बलत्कार, र्ातना र बेपत्ता बाहेकका कसरुहरु यवधभन्न तहका सैधनक 
अदालतबाट नै हेररने ब्र्ावस्था रहेको छ।सैधनक सैधनक यवचमै भएका हत्र्ा, बलत्कार, 

                                                           
488 रव्न्जत कामैत यवरूद्ध  पूवयक्षेत्रीर् प्रहरी कार्ायलर्, रानी, यवराटनगर, मोरङ समेत (ने.का.प .२०७५, अङ्क ८ धनणयर् 
नं.१००८२) 

489 सैधनक ऐन, २०६३ दफा ३(१) 
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र्ातना र बेपत्ताका कसरुहरु र सैधनकले गैरसैधनक उपर गरेका वा गैर सैधनक प्रकृधतका 
अन्र् काननु अन्तरगत गरेका कसरुहरु भने सामान्र् अदालतले हेने490 गररन्छ। 

       सेनासँग असम्बव्न्धत यवर्षर्मा वा कसरु सेना सेनाबीचमा नभएको अवस्थामा वा 
सेनासँग असम्बव्न्धत व्र्व्क्तले वा सैधनक नै भएपधन धडउटीमा नरहेको, धबदा गएको बेला 
सैधनक ब्र्ारेक बायहर गरेका कसरुहरूलाई नागररक प्रववृ्त्तका कसरुहरू (Civilian Offence) 

माधनन ुर सामान्र् अदालतहरूद्वारा कारबाही गररन ुसंयवधान सम्मत हनेु । 

            सेनाको संगठन, सञ्  चालन र सैधनक प्रकृधतको कार्यसँग जोधडएको यवर्षर्लाई सैधनक 
ऐनको क्षेत्राधधकारको धनधायरक तत्त्वहरू मानी सोदेव्िबाहेकको यवर्षर्लाई सामान्र् 
अदालतको क्षेत्राधधकारधभत्र राव्िन ु पछय।असैधनक प्रकृधतको कसरुहरूमा पधन सेनाको 
क्षेत्राधधकार कार्म गररन ु लोकतन्त्र, यवधधको शासन, नागररक स्वतन्त्रता एवं नागररक 
शासनको सवोच्चता प्रधतकूल हनेु491 भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को 
पाइन्छ । 

     सैधनक ऐनको क्षेत्राधधकारधभत्र पने ब्र्ाव्क्तले उक्त ऐनले कसरुका रूपमा यकटान 
गरेका यवशेर्ष सजार् प्रकृतीका कसरुहरुमा सजार् गने,  सदर गने वा दोहोर्ायई हेने आदेश 
र्दने र पनुरावेदन सनु्ने धनकार् धनम्नानसुार रहेका छन । 

क) सजार् गने अदालत492 

अ) सवै तहका पदाधधकारीलाई सवै यकधसमका सजार् हनेु मदु्दामा जनरल सैधनक अदालत 
र समरी जनरल सैधनक अदालत। 

आ) अधधकृत र पर्दक दजाय बाहेक र्स ऐनको क्षेत्राधधकार धभत्र पने ब्र्ाव्क्तले बढीमा दईु 
वर्षय सम्म कैदको सजार् हनेु कसरु गरेमा धडयिक सैधनक अदालत । 

इ) अधधकृत र पर्दक बाहेकका को मदु्दामा प्रमिु सेनानी वा सो भन्दा माथीको दजायकाले 
अदालत बोलाएको भए एक वर्षय  सम्म कैद सजार् हनेु मदु्दा र प्रमिु सेनानी भन्दा 
तल्लो दजायकाले सैधनक अदालत बोलाएको भए ६ मयहना सम्म कैद सजार् हनेु मदु्दा 
समरी सैधनक अदालत । 

                                                           
490 ऐ. दफा ६६ 

491 कृष्णबहादरु मगर यवरूद्ध उच्च अदालत पाटन, लधलतपरुसमेत ने.का.प.२०७५, अंक १०, धन.नं.१०१०८ 

492 ऐ .दफा ६७ 
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ई) भ्रिचार र चोरी सम्वव्न्ध कसरुमा सैधनक यवशेर्ष अदालत493 

 

ि) सदर गने वा दोहोर्ायई हेनय, आदेश र्दने धनकार्ः 
अ) जनरल सैधनक अदालतको सजार् उपर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले अधधकार 

र्दईएको अधधकारी । 

आ) समरी सैधनक अदालतको सजार् उपर सैधनक अदालत बोलाउने अधधकृतले वा धनजले 
माधथल्लो तहमा पेश गनुय भन्ने आदेश र्दईएकोमा माधथका अधधकृतले । 

इ) धडयिक सैधनक अदालत को सजार् उपर जनरल सैधनक अदालत बोलाउने अधधकार 
प्राप्त अधधकारी वा धनजबाट अधधकार प्राप्त अधधकारीले ।  

 

ग) पनुरावेदनः 
 

अ) जनरल सैधनक अदालत वा समरी जनरल सैधनक अदालतबाट भएको फैसला वा 
आदेश उपर 35 र्दन धभत्र सैधनक यवशेर्ष अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । सैधनक 
यवशेर्ष अदालतमा न्र्ार् पररर्षदको धसफाररसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च 
अदालतको न्र्ार्ाधधश अध्र्क्ष, रक्षा मंत्रालर्को सव्चव र प्राड यवभाकका प्रमिु सदस्र् 
रहने छन494 । 

आ) त्र्सैगरी धडिक सैधनक अदालत र समरी सैधनक अदालतको फैसला वा अव्न्तम 
आदेश उपर आदेश भएको ३५ र्दन धभत्र प्राड यववाक माफय त प्रधान सेनापधत समक्ष 
पनुरावेदन गनय सयकने छ र सो पनुरावेदन सनु्न प्रधान सेनापधतले तोकेको सहार्क रथी 
अध्र्क्ष, प्रधान सेनापधतले तोकेको महासेनानी सदश्र् र सम्वव्न्धत सैधनक अदालतमा 
संलग्न नरहेको प्राड यवभागको प्रधतधनधध सदश्र् रहेको पनुरावेदन सधमधत रहने ब्र्वस्था 
रहेको छ495 ।  

 

 

                                                           
493 ऐ. दफा ६२     

494 ऐ.  दफा ११९(१)(२)(३) 

495 ऐ.दफा 119(६)(७) 
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पररच्छेद-५ 

यवशेर्ष सजार् गने कार्ययवधध 

 

(१) धनजामधत सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा समेत) का कमयचाररहरुका लाधग   

 

क) धनलम्वन गनेः यवशेर्ष सजार्को सम्वन्धमा जाँचबझु गदाय धनम्न धलव्ित अवस्था यवद्यमान 
रहेको सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले जाँचबझु समाप्त नहनु्जेल सम्म धनलम्वन 
गनय सक्नेछ496।  

अ) ओहदाको काम  गनय र्ददाँ झठु्ठा सबतु प्रमाण संकलन गनय सक्ने वा आफू यवरुद्धको 
सबतु प्रमाण गार्व गनय सक्ने संभावना देव्िएमा । 

आ) धनलम्वन नगरी ओहदाको काम गनय र्ददाँ सरकारी हानी नोक्सानी हनेु सभावहना 
देव्िएमा । 

     धनलम्वन साधारणतर्ा दईु मयहना भन्दा बढी गनुय हदैुन । कुनै असाधारण अवस्था 
परी उक्त अवधध धभत्र कारवाही  यकनारा नलगाउन सयकएमा अव्ख्तर्ारवालाको पूवय 
व्स्वकृत धलई एक मयहना सम्म धनलम्वनको अवधध बढाउन सयकने छ । नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भई थधुनएको धनजामधत कमयचारी त्र्सरी 
थधुनएको अवधधभर स्वतः धनलम्वन भएको माधनने छ । 

ि) सफाई पेश गने मौका र्दन ुपनेः कुनै धनजामधत कमयचारीलाई सजार् र्दने आदेश र्दनभुन्दा 
अव्ि कारवाही गनय लाधगएको कारण उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद र्दई 
(कव्म्तमा १५ र्दनको) सफाई पेश गने मौका र्दन ु पने छ।मौका र्दँदा धनजमाथी 
लगाईएको आरोप स्पष्ट रुपले यकयटएको र प्रत्र्क अरोप कुन कुन कुरा वा कारणमा 
आधाररत छ सो समेत िलुाउन ुपने। पेश हनु आएको सफाईलाई सम्वव्न्धत अधधकारीले 
गव्म्भरतापूवयक मनन गनुय पने छ497। 

                                                           
496 धनजामधत सेवा ऐन २०४९,दफा ६४, स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ७८, संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध 
ऐन दफा ८७ 

497 धनजामधत सेवा ऐन २०४९, दफा ६६ (१), र धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०, धनर्म ११०, स्वास््र् सेवा 
ऐन २०५३ दफा ८०(१), संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन दफा ८८(१), 
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ग) धनम्न धलव्ित कमयचारीहरु बाहेक धनजामधत सेवा (संव्िर् संसद सेवा र स्वास््र् सेवा 
समेत) का कमयचारीहरुलाई सफाईको सबतु र्दने मनाधसव मायफकको मनाधसव मौका 
नर्दई धनजामधत सेवाबाट हटाईने वा बिायस्त गररने छैन498.।  

अ) नैधतक पतन देव्िन फौदजारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको । 

आ) म्र्ादी पदमा बहाल रहेको । 

इ) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पकय  स्थायपत गनय सम्भव नभएको प्रर्ाप्त आधार भएको । 

ई) भ्रिचारको आरोपमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको । 

  उ) प्रचधलत कानून बमोव्जम स्थापना भएको स्वास््र् ब्र्ावसार्ीक पररर्षदबाट नाम दताय 
िारेज भएको  (स्वास््र् सेवाको हकमा मात्र)  

 
ि) यवभागीर् जाचँबझु गराउन सक्नेः यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले 

आवश्र्क ठहर्ायएमा स्वरं् वा अन्र् कुनै अधधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ। जाँच 
बझु गने अधधकृतलाई बर्ान गराउने धलित प्रमाणहरु दाव्िला गराउने र साक्षीको नाममा 
समाह्रान जारी गने आदी यवर्षर्मा अदालतलाई भए सरहको अधधकार रहने छ। सबतु 
प्रमाण अधभर्ोग लागेको कमयचारीको रोहवरमा बझु्न ु पने छ र त्र्स्तो कमयचारीलाई 
साक्षीसँग व्जरह गनय, अधभर्ोग यवरुद्ध सवतु प्रमाण दाव्िला गनय मौका र्दन ु पनेछ। 
जाँचबझु सयकए पछी आदेश र्दन पाउने अधधकारी समक्ष आफ्नो ठहरको साथै भएको 
सबतु प्रमाण पधन दाव्िला गनुय पनेछ। तर सामान्र् सजार् भई वा  भागी पत्ता नलागेको 
वा अरु कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत गनय असम्भव भएको धनजामधत कमयचारीलाई 
यवभागीर् कारवाही गदाय वा नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट अपराधी 
प्रमाव्णत भएकोलाई सोही आधारमा यवभागीर् सजार् र्दन ु परेमा वा भ्रिचारको आरोपमा 
अदालतबाट कसरुदार ठहररएको कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनुय परेमा यवभागीर् 
जाँचबझु गराई रहन ुपदैन499।  

                                                           
498 धनजामधत सेवा ऐन २०४९,दफा 56, स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ६९, संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन 
दफा ७८ 

499 धनजामधत सेवा ऐन २०४९,दफा ६६(२), धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०.धनर्म १०८ र १०९, स्वास््र् 
सेवा ऐन २०५३ दफा ८०(२),संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन दफा ८८(२) 
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ङ) यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दन ु भन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव गनुय पनेः यवभागीर् सजार्को 
आदेश र्दन ुभन्दा पयहले त्र्स्तो आदेश र्दन पाउने अधधकारीले सफाई पेश गनय र्दईएको 
म्र्ाद धभत्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा त्र्स्तो 
धनजामधत कमयचारीलाई र्दन लागेको प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ुभधन उव्चत म्र्ाद (३० 
र्दनको) र्दई स्पष्टीकरण माग गनुय पनेछ500।  

च) लोकसेवा आर्ोगमा परामशय धलन ुपनेः धनजामधत कमयचारीले र्दएको सफाई वा स्पष्टीकरण 
संतोर्षजनक नभई त्र्स्तो कमयचारीलाई सजार् गनुय पने देव्िएमा यवभागीर् सजार्को आदेश 
र्दन पाउने अधधकारीले सो कमयचारीलाई र्दन लाधगएको सजार् प्रस्ताव गरी लोकसेवा 
आर्ोगमा परामशय धलन ु पनेछ501। लोकसेवा आर्ोगमा परामशयको लागी लेिी पठाउदा 
तत्सम्वन्धमा प्रस्ततु भएका सफाई, स्पस्टीकरण र सवतु प्रमाण समेतको मूल्र्ाङ्कन गरी सो 
आधारमा ठहर गनय िोव्जएको यवभागीर् सजार् समेत प्रस्ताव गरी सम्वव्न्धत मंत्रालर्, 
सव्चवालर् वा आर्ोगको सव्चव माफय त सम्वव्न्धत सवै सक्कल कागजात सयहतको फार्ल 
संलग्न रािी पठाउन ु पदयछ502। लोकसेवा आर्ोगले सेवासतय सम्वव्न्ध प्रचधलत काननु 
बमोव्जम तोयकएको प्रकृर्ा परुा भए नभएको हेरी प्रकृर्ा परुा नभएको अवस्थामा प्रकृर्ा 
परुा गनय लगाई आवश्र्क भएमा अव्ख्तर्ारवालासँग अझ थप सबतु प्रमाणहरु समेत बझुी 
परामशय र्दईने छ503। 

छ) सजार्को आदेशः यवभाधगर् सजार्को धनणयर् गदाय सजार् र्दन पाउने अधधकारीले 
सम्वव्न्धत कमयचारीलाई सफाई तथा स्पष्टीकरण पेश गनय प्रर्ाप्त मौका प्रदान भए नभएको 
सम्वन्धमा यवचार गरी धनज कमयचारीबाट पेश भएको सफाई,स्पयष्टकरण तथा उपलब्ध 
सम्पूणय सबतु प्रमाणको संकुव्चत मूल्र्ाङ्कन गरी स्पष्ट कारण िलुाई धनणयर् गनुय पने छ । 
एउटा सजार् प्रस्ताव गरी सफाई स्पष्टीकरण माग गरेपछी अको सजार् र्दने गरी धनणयर् 
                                                           
500 धनजामधत सेवा ऐन २०४९,दफा ६७, ऐ.धनर्मावली २०५०.धनर्म ११०, स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ८१, 

संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन दफा ८९ 

501 धनजामधत सेवा ऐन २०४९,दफा ६८, स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ दफा ८२, संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध 
ऐन दफा ९० 

502 धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०, धनर्म १११, लोकसेवा आर्ोग ऐन २०६६ दफा ४१(६) 

503 लोकसेवा आर्ोग ऐन २०६६ दफा ४२(४) 
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गनुय हुँदैन। तर कुनै कारण परी िटी बढी सजार् गनुय परेमा पनुः सफाई र स्पष्टीकरण 
माग गने, पनुः लोकसेवा आर्ोगको परामशय माग्ने कार्ययवधध परुा गनुय पदयछ। धनणयर् धमधत 
भन्दा पयहले देव्िनै लाग ुहनेु गरी धनणयर् गनुय हुँदैन।तर यवदा व्स्वकृत नगराई कार्ायलर्मा 
अनपुव्स्थत रहेकोमा कारवाही गरी ९० र्दन परुा भएको भोधलपल्ट देिी नैधतक पतन 
देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा वा भ्रिचार कसरुमा अदालतबाट कसरुधार ठहररएमा 
कसरुदार ठहर भएको धमधतदेिी लागहुनेु गरी धनणयर् गनय सयकने छ504 । 

सवोच्च अदालतबाट “पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो 
आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त गने सजार् गनयसक्ने न्र्ार् पररर्षद्को 
अधधकारअन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा कसूरको 
यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा पदमकु्त गनय सक्ने अधधकारलाई सही मान्न 
नसयकने”505 भधन धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को देव्िन्छ। 

 

ज) पनुरावेदनः  

यवभागीर् सजार् को धनणयर् भएको सचुना वा जानकारी पाएको धमधतले ३५ र्दन धभत्र 
प्रशासयकर् अदालतमा पनुरावेदन गनुय पने छ506। पनुरावेदन गदाय धनणयर् गने अधधकारी वा 
धनकार् माफय त वा सोझै अदालत समक्ष पनुरावेदन गनय सक्ने छ507।  

  

(२) सरुक्षा सेवाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कमयचारीहरुलाई यवशेर्ष सजार् गने कार्ययवधधः 
 

 क) धनलम्वनः 
अ) अधभर्ोगको जाँचबझु गदाय सजार् र्दने अधधकारीले जाँचबझु समाप्त नहनु्जेल बढीमा छ 

मयहना सम्म आधार र कारण िलुाई धनलम्वन गनय सक्नेछ । तर त्र्सका लाधग धनम्न 
धलव्ित अवस्था यवद्यमान रहन ुपदयछ508 । 

                                                           
504 धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०, धनर्म ११२ 

505 व्चत्रदेव जोशी यवरुद्ध  न्र्ार् पररर्षद् सव्चवालर् समेत (ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ धनणयर् नं. ८८५७) 
506 प्रशासयकर् अदालत ऐन २०७६, दफा १२ 

507 ऐ. दफा ११ 

508  प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(६) सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११६(१) 
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 १) धनलम्वन नगदाय झठु्ठा प्रमाण संकलन गनय सक्ने वा आफू यवरुद्धको सबतु प्रमाण गार्व 
वा नष्ट गनय सक्ने देव्िएमा । 

२) थप सरकारी हानी नोक्सानी हनेु देव्िएमा । 

३) धनजलाई धनलम्वन नगरे संगठन धभत्रका कमयचारीहरुमा नैराश्र्ता, उते्तजना आउने र 
जनमानसमा नकारात्मक असर पनय सक्ने वा संगठनकै प्रधतष्ठामा आचँ आउन सक्ने 
भएमा । 

४) कुनै फौजदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भै थनुामा रहेको वा साधारण तारेिमा छुटेकोमा 
बाहेक मदु्दाको अव्न्तम यकनारा नभए सम्म स्वतः धनलम्वन रहने छ509 ।  

५) नेपाल प्रहरीको सन्दभयमा प्रहरी ऐन २०१२ अन्तरगतको कसरुमा धगरप्तार भै थधुनएको 
वा त्र्स्तो आरोप लागेको कमयचारी साधारण तारेिमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मदु्दाको 
अव्न्तम यकनारा नलागेसम्म स्वतः धनलम्वनमा रहने छ510। 

६) सशस्त्र प्रहरीको सन्दभयमा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ अनसुार कैदको सजार् हनेु 
अपराधको अधभर्ोगमा मदु्दा दार्र गने धनणयर् भएकोमा511। 

७) धनलम्वन गररर्का नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उपरको यवभागीर् कारवाही ६ मयहना 
धभत्रमा गरी सक्न ुपनेछ। सशस्त्र प्रहरीको हकमा भने सो अवधधमा कारवाही नसयकएमा 
अव्ख्तर्ारवालाको सहमधत धलई ३ मयहनासम्म बढाउन सक्ने ब्र्ावस्था रहेको छ512 । 

    

ि)  सफाई पेश गने मौका र्दन ुपनेः 
अ) यवभाधगर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले यवभाधगर् सजार्को आदेश र्दन ु भन्दा अव्ि 

कारवाही गनय लाधगएको कारणको उल्लेि गरी उव्चत म्र्ाद र्दई आफ्नो सफाई पेश 
गने मौका र्दन ुपने र प्रत्र्क आरोप कुन कुन कुरा वा कारणमा आधाररत छ सो समेत 

                                                           
509 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(८) सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११६(३) 

510 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(८) 

511 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११६(१) प्रधतवन्धात्मक बाक्र्ाशं(क) 

512 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(५), सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११६(२) 
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िलुाउन ुपने छ । पेश हनु आएको सफाईलाई सम्वव्न्धत अधधकारीले गव्म्भर्यता पूवयक 
मनन गनुय पनेछ513 । 

आ) आवश्र्क ठानेमा स्वरं् वा अन्र् कुनै अधधकृतद्धारा जाँचबझु गराई धनजको रार् ठहर 
सयहतको प्रधतवेदन धलन सक्ने छ । जाँचबझु गने अधधकृत को अधधकार र कार्ययवधध 
साथै यवभागीर् जाँचबझु गराउन नपने अवस्था धनजामधत  सेवा धनर्मावलीको ब्र्ावस्था 
अनसुारकै रहेको छ514 । 

इ) यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दन ु भन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव गने ब्र्ावस्था प्रहरी ऐन 
धनर्मावलीमा रहेको पाईदैन । तर सशस्त्र प्रहरी धनर्मावलीमा भने त्र्स्तो ब्र्ावस्था 
रहेकोमा सो ब्र्वस्था धनजामधत सेवा धनर्मावलीको ब्र्ावस्था सरह नै रहेको देव्िन्छ515 

ई) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कमयचारीहरुलाई यवभागीर् सजार् गनुयपूवय लोकसेवा 
आर्ोगको परामशय धलन ुपने ब्र्ावस्था रहेको छैन। 

उ) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत गनय अस्मभव भएको प्रहरी 
कमयचारीको सम्वन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउदा वा विायस्त गदाय यवभाधगर् जाँचबझु 
गराउन ु पने छैन516 । प्रहरी धनर्मावली २०७१ ले अनसुचुी-14 मा िरठेगाना वा 
सावयजधनक स्थल वा गा.यव.स. को सचुना पाटीमा टाँस गने सचुनाको मचुलु्काको र 
प्रधतवेदनको नमूना साथै सेवाबाट हटाउने वा बिायस्त को कारवाही भै जाने म्र्ाद सचुना 
(रायिर् दैधनक पधत्रकामा प्रकाशन गनय) वा नमनुाको ब्र्ावस्था गरेको छ ।  

गोरिापत्रमा प्रकाव्शत गररएको भधनएको सूचनामा हाव्जर हनु आउन ु भन्नेसम्मको ब्र्होरा 
उल्लेि गरेको देव्िए पधन प्रहरी सेवाबाट हटाउन ु पनेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार 
उल्लेि गरी स्पष्टीकरण सोधधएको नदेव्िएकोले सनुवुाइको मौका नर्दई प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तप्रधतकूल हनेु गरी सेवाबाट हटाएको देव्िने ।  

                                                           
513 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(१), सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११८(१) 

514 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(३), सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म ११६(२) ११९/१२० 

515 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म १२१ 

516 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(२), सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म 120 
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       धबदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाव्जर रहने प्रहरी कमयचारीलाई प्रहरी धनर्मावली, 
२०४९ को धनर्म ८४(छ) बमोव्जम अव्ख्तर्ारवालाले हटाउन सक्ने देव्िए पधन त्र्सरी 
हटाउन ु पूवय धनर्म ८९(२) बमोव्जम आरोप यकटान गरी सजार् समेत प्रस्ताव गरी 
स्पष्टीकरण सोध्न ु पने समेतका कार्ययवधध अवलम्बन गनुयपने 

517 भधन सवोच्च अदालतबाट 
धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को पाइन्छ । 

      त्र्सैगरर अको मदु्धामा “कानूननले नै अव्ख्तर्ारवालाले प्रधतवादको मौका नर्दई सजार् 
र्दनपूुवय नै प्रधतवादको मौका नर्दन ुपने कारण िोली पचाय िडा गरी राख्नपुने अधन मात्र सजार् 
गनुयपने भनी अधनवार्य कार्ययवधध तोकेकामा पयहले नै सजार् गने अधन मात्र प्रधतवादको मौका 
र्दन नपने भनी पचाय िडा गररएकोबाट धनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कारवाही 
कानून अनरुूप भएको देव्िन नआउने”518भधन सवोच्च अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को 
पाइन्छ। 
      अझ पधछल्लो मदु्धामा “भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत 
गनय असम्भव भएको कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी धनणयर् गदायको अवस्थामा सफाई पेस 
गने मौका र्दन नपने भएमा सो कुराको छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने”519 भधन सवोच्च 
अदालतबाट धसद्धान्त प्रधतपादन भर्को देव्िन्छ। 
ऊ) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट दोर्षी ठहर भै सकेको वा प्रहरी 

ऐन २०१२ अन्तरगतका कडा अपराधहरु अन्र् कडा अपराधहरु र अरु अपराधहरुमा 
साथै सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ अन्गरतको कैदको प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट दोर्षी ठहर 
भई कैदको सजार् पाएको कुनै प्रहरी कमयचारीलाई गनय लागेको सजार्को बारेमा सचुना 
सम्म पगु्दछ । सफाई पेश गने मौका र्दने वा जाँचबझु गनुय गराउन पने छैन520 । 

                                                           
517 वीरबहादरु राउत अयहर यवरूद्ध नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्, धसंहदरवार काठमाडौं समेत (ने.का.प. २०६८, अङ्क 
८ धनणयर् नं.८६६३)  

518 व्चरञ्जीयव िरेल यवरूद्ध प्रहरी प्रधान कार्ायलर्, नक्साल काठमाडौंसमेत (ने.का.प .२०७२, अङ्क २ धनणयर् नं. 
९३७०) 
519 प्रमानन्द चौधरी  यवरूद्ध   व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् मोरङ, यवराटनगरसमेत  (ने.का.प .२०७५, अङ्क १ धनणयर् 
नं.९९३८) 
520 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११५(2), प्रधतबन्धात्मक बाक्र्ाश, सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म 
१20(ग) 
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ए) सजार्को आदेश र्दनेः- यवभागीर् सजार्को आदेश गदाय सम्वव्न्धत कमयचारीलाई सफाई वा 
स्पयिकरण पेश गने प्रर्ाप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत यवचार गरी धतनले स्पष्टीकरण 
पेश गरेको भए सो र अन्र् सम्पूणय सबतु प्रमाणको मूल्र्ांकन गरी स्पष्ट कारण िलुाई 
धनणयर् गनुय पने छ । सजार् गरेको कमयचारी सम्पकय मा नरहेमा सजार्को आदेश धनजको 
पररवारको सदस्र्लाई बझुाउन ुपने छ । पररवारका सदश्र् नभेयटएमा वा बवु्झ नधलएमा 
िरठेगाना सावयजधनक रुपमा ठोस गनुय पने छ521 । 

ऐ) पचाय िडा गरी सेवाको अन्त्र् गनय सक्ने अवस्था522 । 

१) पररक्षण कालमा धनरू्व्क्त भएकोमा  धनरू्व्क्त सदर नहुँदै । 

२) करारमा धनरू्व्क्त भएकोमा करारनामा अवधध भकु्तानी नहुँदै । 

३) म्र्ादी पदमा धनरू्व्क्त भएकोमा सो म्र्ाद परुा नहुँदै । 

४) नेपाल सरकारद्धारा गर्ठत व्स्वकृत व्चयकत्सकको बोडयले शारररीक दृयष्टले सेवामा बहाल 
रहन अनपुरू्क्त ठहरर्ाएका । 

ओ) सशस्त्र प्रहरी धनर्मावलीमा एक यकधसमको यवभागीर् सजार्को प्रस्ताव गरी सफाई 
स्पष्टीकरण माग गरे पछी अको यकधसमको यवभागीर् सजार् र्दने गरी धनणयर् गनय नहनेु 
तर कुनै कारण परी िटी वा बढी यवशेर्ष सजार् आदेश र्दन ुभन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव 
गनुय पने हाव्जर भएको आधारमा यवभाधगर् सजार् गदाय गैरहाव्जर भएको धमधत देव्ि लाग ु
हनेु गरी धनणयर् गनय सयकने भन्ने ब्र्वस्था सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ मा रहेको 
छ523।त्र्स्तो ब्र्बस्था प्रहरी ऐन धनर्मावलीमा रहेको पाईदैन । तर पधन न्र्ार्का 
सवयमान्र् धसद्धान्तमा आधाररत प्रस्ततु ब्र्ावस्थाहरु जनुसकैु सेवाका कमयचारीलाई 
यवभाधगर् सजार् गदाय समेत पालना गनुय पने प्रकृधतका रहेका देव्िन्छन । 

औ) पनुरावेदनको कार्ययवधधः- पनुरावेदन सनु्ने समक्ष अधधकारी समक्ष पनुरावेदन गनुय पने, 
पनुरावेदन आफ्नै नामबाट र्दन ुपने, उव्चत र आदर सचुक भार्षामा लेख्न ुपने, सफाईका 
सबतु प्रमाणको अधतररक्त जनु आदेश यवरुद्ध पनुरावेदन गररएको हो सो आदेशको नक्कल 

                                                           
521 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११6, सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म १23 

522 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११7 सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म १22 

523
  सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म १23(२)(३) 
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र्दन ु पने, पनुरावेदन सनु्ने अधधकारीको कार्ायलर्मा वा आदेश र्दने अधधकारी वा 
कार्ायलर् माफय त पनुरावेदन र्दन सक्ने524 । 

 

३) सरुक्षा सेवा अन्तरगत नेपाली सेनाको अधधकृत पर्दर् र अन्र् कमयचारीलाई सजार् गदाय 
सैधनक अदालतले अपनाउने कार्ययवधधः 

क) मदु्धा सनुवाइको कार्ययवधधः  

सैधनक अदालतको कार्ययवधध अन्वेर्षणात्मक पद्धतीको (Inquisitorial System) को हनेु भन्ने 
सैधनक ऐन २०६३ को प्रावधानबाट देव्िन्छ ।उक्त ऐनमा रहेको कमाव्ण्डङ्ग अधधकृतले 
सैधनक अदालत बोलाउने प्रावधान525 प्रत्र्क सैधनक अदालतमा प्राडयववाकले िटाएको वा 
तोकेको प्राडअधधकृत प्राडयवबादको रुपमा रहने526 र अधभरू्क्तले प्राड यववाकको प्रधतरक्षा 
शािामा आफ्नो प्रधतरक्षाको लागी प्राड अधधकृत िटाई पाउन अनरुोध गने र धनजले 
अधभरू्क्तको तफय बाट प्रधतरक्षा गने527 सैधनक अदालतका अध्र्क्ष र सदश्र्कै हकमा यवरोध 
भए नभएको सम्वन्धमा अधभरू्क्तलाई सोध्ने, यवशेर्ष जनाएकोमा जनु सदश्र्को सम्वन्धमा 
यवरोध जनाएको हो सो सदश्र् बाहेक अदालतमा अन्र् सदश्र्ले यवरोध स्वीकार गने नगने 
धनणयर् गने, यवरोध व्स्वकार भएकोमा नर्ाँ सदश्र् कुमरर हनेु पनुः यवरोधको प्रकृर्ा 
अपनाउने528 सैधनक अदालत बोलाउने अधधकृत वा सैधनक अदालतको अध्र्क्ष, प्राडयववाक 
वा अधभरू्क्तको कमाव्ण्डङ्गमा अधधकृतले सम्वन्द्ध ब्र्ाव्क्तलाई कुनै धलित वा अरु कुरा पेश 
गनय वा साक्षी बक्न तोयकएको ठाँउ र समर्मा उपव्स्थत हनु समाह्रान जारी गने529, 
अदालतबाट भएको ठहर वा सजार्लाई पनुः सदर गराउन ुपने, सदर गने अधधकारीले सदर 

                                                           
524 प्रहरी धनर्मावली २०७१ धनर्म ११८ सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ धनर्म १2६ 

525 सैधनक ऐन २०६३ दफा ७३ 

526 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८१(१) 

527 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८२(२) 

528 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८२ 

529 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८६(१) 
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सजार् िटाउन वा कम सजार् तोक्न वा दोहोरर्ाई हेने आदेश र्दन सक्ने530 जस्ता 
ब्र्ावस्थाले सैधनक अदालतको अपनाउने कार्ययवधध सत्र्पत्ता लगाउने प्रकृर्ामा आधाररत छ 
भन्ने देव्िन्छ साथै र्ो प्रकृर्ा सामान्र् अदालती प्रकृर्ा भन्दा धेरै फरक (Unique) 
यकधसमको रहेको देव्िन्छ । सैधनक अदालतले अपनाउने अन्र् कार्ययवधध धनम्नानसुार रहेको 
पाईन्छ । 

क) सैधनक अदालतको मकुाम नेपाल राज्र् बायहर वा धभत्र जनसुकैु स्थानमा कार्म गनय 
सयकने र सामान्र्तर्ा ईजलाश िलुा रहने531 । 

ख) धनर्यर् बहमुतको आधारमा हनेु छ ,मत बराबर भएमा अधभरू्क्तको पक्षमा धनणयर् भएको 
माधनने छ । तर जनरल सैधनक अदालतबाट जन्मकैदको सजार् ठहर हनु दईु धतहाई 
मत आवश्र्क पने छ भने र्सरी जनरल सैधनक अदालतबाट जन्मकैद ठहर हनु 
सवयसम्वत हनु ुपने छ । प्रकृर्ाको सम्वन्धमा अध्र्क्षले समथयन गरेको रार् मान्र् हनेु 
छ532।  

ग) सैधनक अदालतबाट सजार् ठहर हुँदा सैधनक अदालतमा उपव्स्थत प्राडयववाक वा धनजको 
प्रधतधनधधत्वले आफ्नो छुटै्टरार् ब्र्क्त गनय सक्ने छ । 

घ) अधभरू्क्तको फौजदारी  न्र्ार्को संरक्षण गररने छ प्रधतरक्षाका प्रमाणहरु पेश गनय उव्चत 
मौका र्दईने छ । 

ङ) सैधनक ऐन को क्षेत्राधधकारको ब्र्ाव्क्तलाई सम्वव्न्धत कमाव्ण्डङ्ग अधधकृत माफय त र अन्र् 
ब्र्व्क्तलाई प्रमिु व्जल्ला अधधकारी माफय त समाह्रान जारी गररने छ533 . 

च) अन्र् ब्र्ाव्क्तहरुको वकपत्र प्रमिु व्जल्ला अधधकारी माफय त बन्द सवालबाट गनय 
सयकने534  

                                                           
530 सैधनक ऐन २०६३ दफा पररच्छेद-12 

531 सैधनक ऐन २०६३ दफा 79 

532 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८4 

533 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८6 

534 सैधनक ऐन २०६३ दफा ८7 
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छ) यवव्क्षप्त अधभरू्क्तको मदु्दा स्थगत गनय सयकने धनजलाई पालगिाना वा अन्र् सरुव्क्षत 
स्थानमा थनुामा राख्न वा हाधननोक्सानी परुर्ाउने अवस्था नभएमा छोड्न वा हकदारलाई 
समु्पन सयकने र प्रधतवादी गनय सक्ने भन्न ेदेव्िएमा पनुः पूपक्षे गनय सक्ने535 

 

ि पनुरावेदनको कार्ययवधधः 
जनरल सैधनक अदालत र समरी जनरल सैधनक अदालतले गरेको फैसला उपर मात्र 
फैसला वा अव्न्तम आदेश भएको धमधतले ३५ र्दन धभत्र सैधनक अदालतमा पनुरावेदन 
लाग्नेछ536।धडयिक सैधनक अदालत र समरी सैधनक अदालतले गरेको फैसला वा अव्न्तम 
आदेश उपर आदेश प्राप्त भएको धमधतले ३५ र्दन धभत्र प्राडयववाक माफय त प्रधान सेनापधत 
समक्ष पनुरावेदन गनय सयकनेछ । उक्त पनुरावेदन सनु्न प्रधान सेनापधतले तोकेको रधथको 
अध्र्क्षतामा एउटा पनुरावेदन सधमधत रहन्छ537। जनरल सैधनक अदालत, समरी सैधनक 
अदालत  र धडयिक सैधनक अदालतको कैदको सजार् हनेु गरी गरेको फैसला ऐनलेनै 
तोकेको माधथल्लो अधधकारीबाट सदर गराउन ुपने कानूनी ब्र्ावस्थामा सम्वन्धमा चचाय 
गरर सयकएको छ । त्र्सैले सैधनक यवशेर्ष अदालतमा जनरल सैधनक अदालत र समरी 
जनरल सैधनक अदालतको फैसला उपर माधथल्लो पदाधधकारीले सदर वा कम सजार् वा 
िटाउने आदेश र्दएपछी वा दोहोरर्ाई हेने आदेश र्दएकोमा अरु थप प्रमाण बवु्झ 
दोहोरर्ाई हेरी कारवाही यकनारा गरे पछी मात्र सैधनक यवशेर्ष अदालतमा पनुरावेदन 
लाग्ने भन्न ेदेव्िन्छ । 

र्ही सैधनक यवशेर्ष अदालतलाई भ्रष्टाचार र चोरीमदु्दाका सम्वन्धमा भने शरुु 
कारवाही र यकनारा गने अधधकार रहने छ र उक्त शरुु कारवाही र यकनारा गरेको 
मदु्दाको पनुरावेदन सवोच्च अदालतमा लाग्ने ब्र्ावस्था रहेको छ538 । 

 

                                                           
535 सैधनक ऐन २०६३ दफा 93,94,९५,९६ 

536 सैधनक सैधनक ऐन २०६३ दफा ११९ 

537 सैधनक सैधनक ऐन २०६३ दफा ११९(६)(७) 

538 सैधनक सैधनक ऐन २०६३ दफा ६२ र दफा ११९(३)(४) 
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६) धनष्कर्षय र सझुावः 
क) धनष्कर्षयः धनजामधत सेवाका कमयचारीहरु हनु वा स्वास््र् सेवा संव्िर् संसद सेवा वा 

सरुक्षा धनकार् अन्तरगतका सेवाका कमयचारीहरु हनु वा अन्र् कुनै सेवाका सरकारी 
कमयचारी हनु धतधनहरुलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाका धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने वा भयवश्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट 
बिायस्त गने सजार् गनुय भनेको कठोर सजार् हो।आफुले बर्षौदेिी गदैं आएको 
सरकारी सेवाबाट बेदिल हनु ु हो।अझ सैधनक ऐन अन्तरगतको कारवाहीमा त 
सेवाबाट  हटाउनकुो अधतररक्त कैदको सजार् समेत सँगसँगै जोधडएर आउने अवस्था 
समेत रहन्छ । र्स्तो कठोर सजार्का आधारहरु कमयचारीको कामको प्रकृधत ,र्स्ता 
संस्थाले प्रदान गने सेवा ,कमयचारीले पालन गनुय पने आचरणको यवयवधता समेतका 
आधारमा फरक फरक हनुलुाई स्वभायवक नै माधनन्छ।तर एकै प्रकृधतको काम गने ,
उस्ता उस्तै सेवा प्रदान गने र उस्ता उस्तै आचरणको पालन गदाय हनेु यवधभन्न 
सरकारी सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुलाई यवशेर्ष सजार् गने आधारहरु फरक फरक 
हनेु गरी बनाईएको काननुी ब्र्वस्थालाई त्र्धत राम्रो प्रर्ोग मान्न सयकदैन। त्र्सैगरी 
र्धत कठोर सजार् गने आधारहरु स्पष्ट र बोधगम्र् हनु ु पदयछ।सजार् गने 
ब्र्व्क्तहरुले आ-आफ्नै यकधसमले ब्र्ाख्र्ा गरी सजार् गनय सयकने यकधसमको 
आधारहरु यवद्यमान रहन ुपधन राम्रो होईन।माधथ उल्लेव्ित दबैु अवस्थाले संयवधानले 
प्रत्र्ाभतु गरेको समानताको हकलाई सम्मान गनय सक्दैन । 

सावयजधनक र सरकारी सेवाको पद लगनव्शल, इमान्दार ,कतयब्र्धनष्ठ र नागररकको 
सेवामा समयपयत भै सम्पादन गनुय पने पद हो भन्नेमा कुनै र्द्वयवधा छैन। सावयजधनक वा 
सरकारी सेवामा कार्यरत कमयचारीले काम कतयब्र् आचरण तथा सेवाका शतयहरुको 
गव्म्भर उल्लंिन गरेको आधारमा मात्र यवशेर्ष सजार् गररन्छ।यवशेर्ष सजार्को 
कारवाई गनय अव्ख्तर्ार प्राप्त पदाधधकारीले यवशेर्ष सजार्को कारबाही गदाय कानूनले 
धनर्दष्ट गरेका कार्ययवधधगत प्रकृर्ाहरु नपरु्ायएको कारणले वा अव्ख्तर्ार नभएको 
अधधकारीले कारवाही गरेको कारणले कमयचारीले बर्षौपधछ मदु्धा व्जत्ने र काम नै 
नगरी वर्षौ सम्मको तलव भत्ता सयुवधाको ब्र्ार्भार राज्र्ले बेहोनुय पने सर्ौ 
उदाहरणहरु देव्िएका छन ।अव्ख्तर्ारप्राप्त अधधकारीले धनजले गरेको र्स्तो कार्य 
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प्रधत कुनै जवाफदेही हनु ु नपने काननुी ब्र्वस्थालाई समेत उव्चत पद्धती मान्न 
सयकदैन ।   

ख) सझुावः  

उपरोक्त यवबेव्चत आधारहरुबाट धनजामधत सेवा (स्वास््र् सेवा र संव्िर् संसद सेवा 
समेत) र सरुक्षा धनकार्सँग सम्वव्न्धत सेवाको यवशेर्ष सजार् सम्वव्न्ध कानूनी ब्र्वस्था 
र काम कारवाहीमा धनम्न बमोव्जमको सधुार गनुयपने देव्िएकोले धनम्न बमोव्जमको 
सझुावहरु उल्लेि गररएको छ । 

अ) धनजामधत सेवा ऐन २०४९ स्वास््र् सेवा ऐन २०५३, संव्िर् संसद सव्चवालर् 
सम्वव्न्ध ऐन २०६४ मा रहेका कमयचारीहरुलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाका धनधमत्त 
अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने आधारहरुमा एक 
रुपता हनु ुपने । 

आ) प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी धनर्मावली २०७१ तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र 
सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०७२ मा रहेका प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई भयवष्र्मा 
सरकारी सेवाका धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी 
बिायस्त गने आधारहरुमा समेत एकरुपता हनु ुपने ।  

इ) भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने र भयवष्र्मा 
सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने सजार्को वीचमा सजार्को 
गाव्म्भर्यता र सजार् पाउने ब्र्व्क्तलाई पने दरुगामी प्रभावको आधारमा धेरै ठुलो 
अन्तर रहेको छ । सैधनक ऐन, २०६३ ले उल्लेव्ित दईु यकधसमका सजार् हनेु 
आधारहरुलाई बेग्ला बेग्लै रुपमा नछुट्याई ओहदा अनसुारको आचरण नगरेमा र 
संि संस्था िोलेमा, संचालन गरेमा वा त्र्स्तो गधतयवधधमा भाग धलएमा भन्ने 
आधारहरुलाई उल्लेव्ित दवैु यकधसमका सजार् हनेु आधारको  रुपमा उल्लेि 
गररएको हुँदा र्स्ता प्रावधानलाई संशोधन गरी धभन्ना धभन्नै सजार्का लाधग धभन्ना धभन्नै 
आधारहरु उल्लेि हनु ुउपर्कु्त हनेु । 

ई) सैधनक ऐन,२०६३ मा सेवाबाट बिायस्त गने एउटा आधारमा ओहदा अनसुारको 
आचरण नगरेमा भन्न ेउल्लेि भएको पाईन्छ । सैधनक ऐन, २०६३ मा वा र्स 
अन्तरगत बनेका कुनै पधन धनर्मावधलमा सैधनकको प्रत्रे्क ओहदाको र्स्तो र्स्तो 
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आचरण हनु ुपदयछ भन्ने तोयकएको पाईदैन। र्स्तो अस्पष्ट र ब्र्व्क्त यपच्छे बेग्ला 
बेग्लै ब्र्ाख्र्ा गनय सयकने आधारमा सेवाबाट बिायस्त गने जस्तो कठोर सजार् र्दन ु
न्र्ार्पूणय नहनेु हुँदा कानूनमा नै ओहदा अनसुारको आचरण उल्लेि गनुय आवश्र्क 
देव्िन्छ ।  

उ) प्रकृर्ा नपरु्ायई यवशेर्ष सजार् गरेको वा अधधकार नै नभएको पदाधधकारीले यवशेर्ष 
सजार् गरेको कारणबाट यवशेर्ष सजार् पाएको कमयचारीले अदालतबाट मदु्धा व्जती 
पनुरबहाली भएमा त्र्सरी यवशेर्ष सजार् गने पदाधधकारीलाई यवभागीर् सजार्को साथ 
साथै पनुरबहाली हुँदा कमयचारीलाई भकु्तानी गनुय परेको रकमको कव्म्तमा ५0% रकम 
समेत असलु उपर गने काननुी ब्र्वस्थाको आवश्र्क रहेको देव्िन्छ ।  

 

सन्दभय सामाग्रीः 
१) बहृत नेपालली शब्दकोर्ष, नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान, पनु मरु्दयत संशोधन र पररवधतयत 

सातौ संस्करण  ) २०६७( 

२) नेपालको संयवधान, 

३) धनजामधत सेवा ऐन, २०४९ 

४) स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ 

५) संव्िर् संसद सव्चवालर् सम्वव्न्ध ऐन, २०६४ 

६) प्रहरी ऐन, २०१२ 

७) सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ 

८) सैधनक ऐन, २०६३ 

९) प्रशासयकर् अदालत ऐन, २०७६ 

१०) लोकसेवा आर्ोग ऐन, २०६६ 

११) धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५१ 

१२) प्रहरी धनर्मावली २०७१ 

१३) सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली २०६४ 

१४) सैधनक अदालत धनर्मावली २०६४ 

१५) सैधनक प्राड सेवा धनर्मावली २०७४ 

१६) www.supremecourt.gov.np 

http://www.supremecourt.gov.np/
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धनजामती कमयचारीका बढुवाका यववार्दत यवर्षर्हरु  

- उपन्र्ार्ाधधवक्ता श्री बाबरुाम अधधकारी 

१. पररचर् 

१.१ पषृ्ठभधूम  

जाधगर भन्ने शव्द प्र्ारो शव्द जस्तो छ । संसार भर सार्द सवैले जाधगर िोज्ने 
र िाने प्रचलन अवश्र् पधन हनुपुदयछ । मलाई पधन सरकारी धसदरु पयहरन मन लाग्र्ो 
। जाधगरको र्ोजनामा सरकारी सेवा, सावयजधनक सेवाको कुनै प्रलोभनमा लाग्ने मन भए 
अनसुार लोक सेवा आर्ोगको कार्ायलर्मा सम्पकय  गरी सरकारी जाधगर िान मन लाधग 
प्रवेश गररर्ो । राजाकालमा पजनी, हकुुमवाट पधन जाधगर िाने प्रचलन नर्ाँ होइन । 
दरिास्त पररर्षदसंगै लोक सेवा आर्ोगको संवैधाधनक धबकास भई सरकारी सेवामा 
र्ोग्र्ताको आधारमा छानयवनको प्रकृर्ा भई सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका 
कमयचारीहरुलाई एउटै ऐन धनर्मले समेट्ने गरी धनजामती सेवा ऐन २०१३ तथा सो को 
यवकधसत रुपमा हालको धनजामती ऐन २०४९ तथा धनर्मावली २०५० को तजुयमा भई 
सवैलाई समान काननुी हैधसर्तको व्र्वस्था भएको छ । धनजामती कमयचारीमा प्रवेश 
भएपधछ पदोन्नधतको आशा, पदोन्नती पधछ काममा थप व्जज्ञासा एवं तलबी सयुवधाको वयृद्ध 
हरेक कमयचारीमा रहन्छ । धनजामती ऐन २०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० 
ले धबधभन्न तहमा के, कसरी र कधत प्रधतशत वढुवावाट पदपधुतय गने, कधत प्रधतशत िलुा 
र्ोग्र्ताका आधारमा वढुवा गने भन्ने सवै यवधामा िलुा गरेको छ । र्दाकदा वढुवा हनेु 
समर्मा पररवतयन हनेु धनजामती सेवा ऐन धनर्मावलीको प्रावधानले केही कमयचारीहरुमा 
समर्मा वढुवा नपाउने, समान अवसरबाट कोही कसैलाई रोक्न ु सम्मको हकय त हनेु 
हनुाले र्ी सवै असमान व्र्वहार रहन हुँदैन र सवैमा एकै िालको सेवा प्रवेशको अवसर, 
वढुवाको समान अवसर, र्ोग्र्ता र क्षमताको कसर, अनभुवको र्ोग्र्ता पधन सेवाको 
अवधधमा वढुवाका आधार भन्ने अवस्था हनुपुदयछ भन्ने आशर् र अधभव्र्व्क्तबाट र्ो 
कार्यपत्र तर्ार गररएको हो । र्सको धबकास, वढुवाका आधारहरु र कुनै प्रावधानवाट 
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वढुवामा वव्ञ्चत हनेु अवस्थामा समर्ानकुुल सधुार वनोस भन्ने अधभप्रार्वाट र्ो तर्ार 
गररएको छ ।  

धनजामती सेवामा प्रवेश गरेपधछ दृढ इच्छा जाहेर गरेपधछ पूणय तर्ारी र उद्देश्र्का 
लfगी मररतलु्र् गरेपधछ र्ो सेवामा प्रवेश गनय सफल हनेु त्र्मा कुनै यववाद देव्िदैन । 
सरकारको सेवा गने कार्यमा पयवत्र मनले लागेपधछ सफल भईदो रहेछ । र्ो अवसर 
मलाई समेत प्राप्त भर्ो । २०४६ साल देव्ि लोकसेवा आर्ोग माफय त सरकारी सेवामा 
प्रवेश गरी हालसम्म धनरन्तर लाधग रहेको छु । समर्, कालिण्ड, पररवतयनको सामाव्जक 
पररवेशले केही उतारचढाव आउँदा रहेछन ्। सो समेत पार गदै जाँदा सेवाको अनभुव, 
र्सका अवसर र प्राप्त अवसरमा पधन भएका अवरोधबाट एउटा लामो अनभुवको सपोटयले 
र्ो कार्यपत्र लेख्न लागेको हो । पिुाय र अग्रजहरुको देिाधसकी र्ो सेवामा प्रवेश गने 
मागय धनदेशन भएको अवस्था हो । पूवयज नरकान्त अधधकारी, कृष्ण कान्त अधधकारी, 
गेहेन्रनाथ अधधकारी, गजेन्र केशरी बास्तोला समेतले एउटै धरातलबाट व्शक्षा धलई 
गरेको सरकारी सेवाको भावनाले सरकारी सेवामा प्रवेश गने हौसला आएको अवस्था हो र 
र्सैको धनरन्तर प्ररेणाबाट लोक सेवाको तर्ारी गरी न्र्ार् सेवामा प्रवेश गररर्ो । न्र्ार् 
सेवाबाट अव अवकाश हनेु सम्म समेत हनु लागेको बित अनलाईन माफय त पधन 
ताधलममा सहभागी हनेु पयहलो अनभुव प्राप्त हनु गर्ो । यवधभन्न दक्ष प्रव्शक्षकहरुबाट नर्ाँ 
नर्ाँ यवचार र कार्य पद्दधतको जानकारी हनु पगुेको हुँदा र्ो एउटा धनतान्त नर्ाँ र नौलो 
अनभुव भई जागीरको धसलधसलामा भएका ऐनका यवधभन्न यवधाहरु संशोधन हनु पगु्दा पधन 
गएको बढुवाको गम्भीर असरले चोटको वली यवस्तार गनय पगुेको अवस्था रहेको व्र्होरा 
समेत अनरुोध गदयछु । आफ्नै कार्यकालमा बनेका ऐन, धनर्म र संशोधनलाई केलाएर 
र्ो कार्यपत्र बढुवामा यववार्दत यवर्षर् समेट्न िोव्जएको सम्म हो । यर्नै ऐन, धनर्मको 
सेरोफेरोमा रही र्ो छोटो कार्यपत्र परुा गने जमको गरेको छु ।  

 

१.२ अध्र्र्नको उद्दशे्र्  

   र्ो कार्यपत्र नर्ाँ ऐन र नर्ाँ धनर्मावलीको कुनै मस्र्ौदा देिाउन िोजेको 
होईन । नेपालमा धनजामती सेवा ऐन २०१३ आएपधछ, लोक सेवा आर्ोगबाट धलईएका 
पररक्षाहरुबाट र्ोगय्ताको आधारमा पजनी गने परम्परा शरुुवात गरेपधछ र्सको प्रभाव, 
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प्ररेणा जो सकैुलाई भएको छ । धनिाथय र धनष्पक्ष भई र्ोग्र्ताको आधारमा जाधगरमा 
प्रवेश गने लोकसेवा आर्ोगको संवैधाधनक व्र्वस्था र र्सले आजयन गरेका धनश्पक्ष रुपको 
प्रभावबाट नै र्समा प्रवेश गरेको यवर्षर् र हाल कार्यपत्र र्सैको सेरोफेरोमा धनर्वु्क्त र 
बढुवाका आधारमा केन्रीर् भई कार्यपत्र लेख्न िोव्जएको यवर्षर् हो । र्सका भएका 
बेलाबेलाका संशोधनबाट कमयचारीमा मकाय पनय गएको अवस्थाबारेमा व्चरफार गने उद्देश्र् 
र अव धनवारण गनय चाधलने उपार्को पत्ता लगाउन ुहो ।  

 

१.३ अध्र्र्नको महत्व  

 नेपालमा धनजामती सेवामा यवधाहरु अध्र्र्न गने, त्र्सका संशोधनका अवस्थाहरु 
अध्र्र्न गने, संशोधनबाट को कसलाई कसरी मकाय परेको छ पत्ता लगाउने, त्र्सको 
लाधग के कधत समर् लगाएर संशोधनको िाका तर्ार गररन्छ भन्ने त्र्, उजागर गनुय नै 
र्स अध्र्र्नको महत्वपूणय पाटो रहेको छ ।  

 

१.४ अध्र्र्नको सीमा  

 र्स अध्र्र्नको उद्देश्र् वतयमान धनजामती सेवा ऐन तथा धनर्मावली र र्स भन्दा 
अगाडीको धनजामती सेवा ऐनको प्रभाव र संशोधन हनु परेको अवस्था व्स्थधत समेटेर 
संयवधान, कानून र सामाव्जक प्रभावलाई समेटेर लेख्दा िोज्दा सामग्रीको अभाव हुँदो 
रहेछ । ठ्याकै्क धमल्ने नव्जर पधन धमल्न सक्दो रहेनछ । हाल मौजदा ऐन, धनर्मावली र 
नव्जरहरु समेटेर कार्यपत्र परुा गनय िोव्जएको छ ।  

 

१.५ अध्र्र्नको सधमक्षा 

 र्स अध्र्र्नमा नेपालको संयवधानमा धनजामती सेवा सम्वन्धमा भएका व्र्वस्था र 
धनजामती सेवा ऐनको शरुुवात २०१३ सालदेव्ि भएका कानूनी व्र्वस्था र प्राप्त लेि एवं 
सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत भएका नव्जरहरुमा केन्रीत रहेर तर्ार गररएको छ । 
ऐन, धनर्म र संवैधाधनक व्र्वस्थाको अध्र्र्न अनसुार र्स अध्र्र्नको सधमक्षा गररएको 
छ ।  
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१.६ अध्र्र्नको संरचना  

 र्स कार्यपत्रलाई पाँच (५) भागमा बाँधडएको छ । धतनीहरु धनम्न बमोव्जम छन ् 

अध्र्ार् १ -  र्स अध्र्ार्मा र्सको सामान्र् पषृ्ठभधूम, अध्र्र्नको उद्देश्र्, अध्र्र्नका 
सीमा, अध्र्र्नको महत्व एवं अध्र्र्नको सधमक्षा गररने  छ ।  

अध्र्ार् २ - दोश्रो अध्र्ार्मा धनजामती सेवा ऐनमा भएका कानूनी व्र्वस्था एवं र्सको 
यवकासक्रमलाई देिाउन िोव्जएको छ ।  

अध्र्ार् ३ -  बढुवाको व्स्थधत र यववादका कारणहरु पयहल्र्ाउन कोधसस गररएको  छ 
।  

अध्र्ार् ४ -  बढुवामा यववार्दत पक्षहरुलाई कसरी सम्वोधन गदाय यववाद कम हनु 
जान्छ धत यवर्षर् धनर्ाल्ने प्रर्त्न गररएको छ ।  

अध्र्ार् ५ -  पाँचौ अध्र्ार् र्स अध्र्र्नको अव्न्तम भाग हो । जसमा धनश्कर्षय िण्ड 
समावेश गररएको छ ।  

 

अध्र्ार्-२ 

धनजामती सेवाको ऐधतहाधसक यवकासक्रम 

 

यव.स २०१३ सालमा तत्काधलन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्र्क्षतामा 
प्रशासन सधुार आर्ोगको गठन भर्ो । जसको सझुाव अनसुार धनजामती सेवा ऐन 
२०१३ मा जारी भर्ो ।हाल धनजामती सेवा ऐन २०४९ एवम ् धनर्मावली २०५० 
कार्ााँवर्नमा ल्र्ाइएको छ भने र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधारीत कमयचारी भनाय प्रणालीका 
लाधग लोक सेवा आर्ोगलाई संवैधाधनक मान्र्ता प्रदान गररएको छ । यव.स २०६१ 
बाट हरेक भार २२ लाई धनजामती सेवा र्दवस मनाउने गररएको छ । 

 प्राव्चन व्चनको हान वंशमा इसापूवय २०६ बाट धनजामती सेवाको प्रारम्भ भएको 
माधनन्छ । 
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 बेलार्तमा सन ् १८५३ मा संसदीर् आर्ोग गठन भई सन ्१८५५ बाट लोक 
सेवा आर्ोगको प्रारम्भ भई धनजामती सेवाको प्रारम्भ भर्ो । 

 सन ् १८८३ सम्म अमेररकामा लटु प्रणाली प्रचलनमा धथर्ो । जस अनसुार 
रािपती पररवतयन संगै धनजामती सेवाका कमयचारीको पररवतयन हनु््र्ो । र्स 
क्रममा १८८३ मा जाधगर िोधसएका १ जना व्र्ाव्त्तले रािपती गारायफल्डको हत्र्ा 
गरे । तत्पश्चात १८८५ बाट र्ोग्र्ता प्रणलीमा आधाररत धनजामती सेवाको प्रारम्भ 
भर्ो । 

 नेपालमा यव.सं. २००७ साल भन्दा अव्ि धनजामती सेवाको संस्थागत यवकास हनु 
सकेको धथएन । 

 यव.सं. २००८ सालमा public service commission को गठन भर्ो । 

 यव.सं. २०१३ सालमा तत्काधलन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्र्क्षतामा 
प्रशासन सधुार आर्ोगको गठन भर्ो । जसको सझुाव अनसुार धनजामती सेवा ऐन 
२०१३ मा जारी भर्ो । र्सको धनर्मावली २०२१ मा जारी भएको    छ । 

 हाल धनजामती सेवा ऐन २०४९ एवम ्धनर्मावली २०५० कार्ााँवर्नमा ल्र्ाइएको 
छ भने र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत कमयचारी भनाय प्रणालीका लाधग लोक सेवा 
आर्ोगलाई संवैधाधनक मान्र्ता प्रदान गररएको छ । 

 यव.स २०६१ बाट हरेक भार २२ लाई धनजामती सेवा र्दवस मनाउने गररएको 
छ । 

 

क) काननुी व्र्वस्था 

 धनजामती सेवा ऐन २०४९ 

 धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० 

 लोक सेवा आर्ोग कार्ययवधध २०४८ 

 भ्रष्टाचार धनवारण ऐन,२०५९ 

 सशुासन सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन ऐन २०६४ तथा धनर्मावली २०६५ 

 नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन धनदेव्शकाहरु 
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ि) संस्थागत व्र्वस्था 

 केन्रीर् कमयचारी धनकार्को रुपमा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्  । 

 सेवा सञ्चालन गने धनकार्को रुपमा सम्बव्न्धत मन्त्रालर्हरु 

 तलब भत्ता सन्दभयमा अथय मन्त्रालर् 

 र्ोग्र्ताको आधारमा कमयचारी छनोट गनय लोक सेवा आर्ोग 

 कमयचारीको मदु्दा माधमला सन्दभयमा प्रशासयकर् अदालत 

 

ग) अवकाश स्वेच्छाचारी हनु नसक्ने 

 धनजामती सेवा ऐनले र्दएको अधधकार अन्तगयत नेपाल धनजामती सेवा धनर्मावली 
बनेको र ऐनको दफा ७ ले धनजामती कमयचारीको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले उव्चत 
न्र्ार् संगत तररकाबाट कारवाही गनय सक्दछ भन्ने व्र्वस्था भएबाट धनजामती सेवा 
धनर्मावली २०२१ को धनर्म ७.१(३) को आधारमा श्री ५ को सरकारले अवकाश 
र्दँदा पधन न्र्ार् संगत तररकाबाट नै र्दन ुपने ।  

 कानूनको समान संरक्षण भन्नाले कानूनको प्रर्ोग गदाय समान व्स्थधतका 
व्र्व्क्तहरुमा असमान रुपमा गररन ुहनु्न भन्ने हो । र्र्द कानूनको प्रर्ोग समान व्स्थधतका 
व्र्व्क्तहरुयवच समान यकधसमबाट नभएमा भेदभावपूणय तररकाबाट कानूनको प्रर्ोग भएको 
मान्नुपने हनु्छ । धनवेदकको सन्दभयमा हेदाय धनवेदक सरहका धनववृ्त्तभरण पाक्ने अवस्था 
पगुेका कमयचारी सेवामा नै वहाल नै रहेका तर धनवेदकलाई भने भेदभावपूणय तररकाबाट 
धनजामती सेवा धनर्मावली २०२१ को धनर्म ७.१(३) को प्रर्ोग गरी हटाएको भन्ने 
धनवेदन व्जकीर भएकोमा धनवेदक सरहका (धनवतृ्तीभरण पाक्ने अवस्था पगुेको) 
कमयचारीहरु सेवामा वहाल नै रहेको कुरालाई यवपक्षहरुले इन्कार गनय सकेको देव्िदैन । 
धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश र्दनपुने आधार र कारण श्री ५ को सरकारले 
र्दन सकेको देव्िदैन । धनवेदक उपर कानूनको प्रर्ोग भेदभावपूणय तररकाबाट गरी 
छनौटको आधारमा अवकाश र्दएको देव्िन आएको हुँदा धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट 
अवकाश र्दने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको धनणयर् नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, 
२०४७ को धारा ११(१) को प्रधतकूल देव्िने भधन धनवेदक बरी कुमार वस्नेत यवरुद्द 
श्री ५ को सरकार मन्त्रीपररर्षद, सव्चवालर् भएको मदु्दामा सरकारको मनोमानी 
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अवकाशलाई धनर्न्त्रण र धनदेशन समेत गरेको अवस्था छ । (धनणयर् नं. ४९८५, 
ने.का.प. २०५१, अंक १० मदु्दा उत्प्ररे्षण लगार्त परमादेश) 

 र्सरी धनजामती सेवाको सरुक्षा समेत भएको अवस्थाले र्सको महत्व दशायएको छ 
।  

 

अध्र्ार् -३ 

धनजामती सेवामा बढुवाका आधारहरु 

 

३.१ धनजामती सेवा ऐन २०४९ मा उल्लेि भएका वढुवाका प्रकारहरु 

(क) कार्यक्षमताको मलु्र्ाकंन (दफा २४) 

 कार्यक्षमताको आधारमा हनेु बढुवाको आधारः  

(१)  बढुवा सधमधतले धनजामती कमयचारीलाई कार्यक्षमता बापत पाएको कुल 
अंकको आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररस गनेछ ।  

(२)  धनजामती कमयचारीको कार्यक्षमताको मूल्र्ांकन गदाय देहार्बमोव्जम बढीमा 
एक सर् अंक र्दइनेछः–  

                 (क) कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत – चालीस अंक  

                 (ि) ज्रे्ष्ठताबापत – तीस अंक  

                 (ग) शैव्क्षक र्ोग्र्ताबापत – बाह्र अंक  

                 (ि) भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अंक  

                 (ङ) ताधलमबापत – दईु अंक 

 (३)  सम्भाव्र् उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत अंक गणना गदाय आर्षाढ 
मसान्तसम्मको यहसाबले र अन्र् अंकको गणना गदाय बढुवाको दरिास्त र्दने 
अव्न्तम म्र्ादसम्म हाधसल गरेको अंक गणना गररनेछ । 
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(ि) आन्तररक प्रधतर्ोधगता दफा ७(१), दफा १४ (क) 

-  आप्र बढुवा हनेु पदहरु - राप अनं. र्द्वतीर्, राप द्वीतीर् र राप प्रथम सवै पदमा 
२० प्रधतशत का दरले ।  

-  राप अनं. र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा आप्रमा सहभागी हनु उक्त पदको लाधग 
आवश्र्क र्ोग्र्ता पगुेका राप अनं. ततृीर् शे्रणी र शे्रणीयवहीन पदका कमयचारीले 
भाग धलन पाउने ।  

-  राप प्रथम र द्वीधतर् शे्रणीको पदको लाधग हाल कार्यरत पदको लाधग आवश्र्क 
न्रू्नतम र्ोग्र्ता हाधसल गरेको हनुपुने ।  

-  राप र्द्वतीर् शे्रणीसम्मको पदमा धनजामती सेवा, व्र्वस्थायपका संसद सेवा र 
स्वास््र् सेवाका कमयचारी सहभागी हनु पाउने ।  

(ग) कार्यसम्पादन तथा अनभुवको आधारमा दफा २४ ि १क, २४ ि १  

धनजामती कमयचारीलाई शैव्क्षक र्ोग्र्ताको अंक र्दँदा धनजामती सेवाको कुनै पदमा 
प्रवेश गनय आवश्र्क पने न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता बापत एकमषु्ठ नौ अंक र सेवा 
प्रवेशको धनधमत्त तोयकएको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ताभन्दा माधथको सेवा, समूह वा उप–

समूहसँग सम्बव्न्धत यवर्षर्को एक अधतररक्त शैव्क्षक उपाधधबापत एकमषु्ट तीन अंक 
र्दइनेछ । सेवा प्रवेश गनय आवश्र्क न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ताभन्दा माधथल्लो शैव्क्षक 
उपाधध मात्र पाएको अवस्थामा पधन सोही बराबरको दवैु अंक र्दइनेछ । 

(ि) िलु्ला प्रधतस्पधाय दफा ७ (२) 

र्ो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित राजपत्र अनयड्ढत चतथुय शे्रणीमा कार्यरत बयहदार 
वासो सरहका कमयचारीहरू र्ो दफा प्रारम्भ भएको धमधतदेव्ि राजपत्र अनयड्ढत ततृीर् 
शे्रणीमा स्वतःकार्म हनेुछन।् 

(ङ)  यवशेर्ष बढुवा दफा २० (क) 
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एउटै शे्रणीमा कम्तीमा पन्ध्र बर्षयदेव्ि बहाल रयहरहेको राप प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा 
मधुनको कमयचारीको अधनवार्य अवकाश हनु एक मयहना बाँकी भएमा धनजलाई एक शे्रणी 
माधथको पदमा बढुवा गने ।  

र्स्तो बढुवाको लाधग स्वतः पद सजृना हनेु र स्वतः िारेज हनेु ।  

 

३.२ कमयचारीसँग सम्बव्न्धत यववादका प्रमिु सवालहरु 

 प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्दान्त पालन नभएको, सफाईको मौका नर्दएको ।  

 कार्य यवधधगत व्र्वस्था पालना नगरेको ।  

 अव्ख्तर्ार यवहीन रुपमा धनणयर् गरेको ।  

 कानून प्रधतकूल कार्य गरेको ।  

 बढुवाका शतयहरु जथाभावी पररवतयन गरेको ।  

 यवभागीर् कारवाहीको यवर्षर् प्रशासधनक होईन । 

 धनधमत्तले हटाएको ।  

(क) प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्दान्त 

 यवर बहादरु अयहर राउत ने.का.प. २०६८ अंक ८ धन.नं. ८६६३  

(ि) प्राकृधतक न्र्ार्को यवपरीत धनणयर् स्वेच्छाचारी  

 व्चत्रदेव जोशी - सनुवुाईको मौका र्दनपुने (ने.का.प. २०६९ अंक ७ 
धन.नं. ८८५७) 

  यटका पोिरेल ने.का.प .२०५३ अंक १२ धन.नं. ६२९५ वहृतपूणय 
(पदावधध बाँकी छ, सफाईको मौका यवना हटाउन नपाउने) 

 सरेुश कुमार र्ादव ,स.अ .वलेुयटन बर्षय २० अंक २४ पणुायङ्क ४७४ प.ृ२५ 

 

३.३ धनजामती सेवामा वढुवामा गररएका यवभेदहरु 
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हालको धनजामती सेवा ऐन २०४९ र धनर्मावलीको व्र्वस्था हेदाय कार्य सम्पादन 
वापत, जेष्ठता वापत, शैव्क्षक र्ोग्र्ता, ताधलम र अधतररक्त शैव्क्षक र्ोग्र्ता समेतलाई 
आधार वनाएर कमयचारीको वढुवा गररन्छ । लामो समर्को जन र्दु्धबाट कररव १० वर्षय 
धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारीहरु वढुवा हनेु अवसर प्राप्त गरेनन ्। सव्चवसम्मको 
आकलन गने कमयचारी शािा अधधकृत भै धसधमत र उपसव्चव सम्मवाट अवकाश हनु 
परेको र्थाथयता हाम्रो साम ुछ । लामो प्रर्ास पधछ धनजामती सेवा ऐनमा २४ (ि) को 
व्र्वस्थामा ल्र्ाई स्वतः कमयचारी वढुवा हनेु प्रावधान राव्िर्ो । जसवाट लोक सेवा 
आर्ोगवाट िलुा रुपमा अधधकृतमा प्रवेश गरेका कमयचारी भन्दा ना.स ुवाट स्वतः वढुवा 
हनेु कमयचारी माधथ पगु्ने अवस्था समेत आइपर्ो । ऐनको दफा २४ (ि) को व्र्वस्था 
राज्र्लाई रािसेवकको िांचो भएर वढुवा भएको नभई कमयचारी काममा रहेको अवधधलाई 
सम्बोधन गने तररकाले कमयचारीको बढुवाको मात्र आवश्र्कता सम्झी वढुवाको प्रावधान 
राव्िर्ो । र्ो प्रावधानवाट धनजामती सेवामा वढुवा अस्त व्र्स्त नै भर्ो । पधछ संशोधन 
गरी २४(ि)(१)क ल्र्ाई अनभुवलाई समेत समेटेर जेष्ठता वापत कमयचारीले वढुवा पाउने 
अवस्था आएपधछ केही सयुवधा र सन्तलुन भएको हो की भन्ने देव्िन्छ । भौगोधलक क्षेत्र 
कयहले १४ वर्षय त कयहले १२ वर्षय राख्न े। समान परीक्षामा पास गरेकालाई धडधभजनको 
आधारमा वढुवामा नै तल माधथ हनेु गरी काननुी व्र्वस्था र सपुरीवेक्षक, 
पनुरावलोकनकताय एवं पनुरावलोकन सधमधतले र्दने नम्वरमा केही तल माथी पारी आफ्नो 
मान्छे िोजी गरी सामान्र् भनाभनमा वढुवामा असर पने गरी का.स.म.ु मा समेत 
तलमाथी पारी असमान व्र्वहार भोग्न परेको पीधडत कमयचारी बताउँछन ्। कुनै कारण 
चायहदैन, कुनै गल्ती गनुय पदैन । लेनदेनलाई मलुमन्त्र मानी मलु्र्ांकन गने पररपाटी 
अन्त्र् हनु पदयछ । धनजामती सेवा ऐनको तेश्रो संशोधनले दफा २४(ि)(१) लाई 
यवस्थायपत गरी दफा २४(ि)(१)(क) को व्र्वस्था गरेपधछ पदोन्नधत व्र्वस्था राम्रो भर्ो 
। र्ो व्र्वस्था दफा २४(ि)(१) को व्र्वस्था गदायका बित नै गनय सकेको भए 
आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता पगुेका कमयचारीले वररष्ठताका आधारमा बढुवा पाउँदा 
कसैलाई मकाय पने अवस्था आउने धथएन । अब जसलाई जे जस्ता यपडा परे पधन र्ो 
अनभुव नर्ाँ पसु्तालाई दिु नपरोस । समान काम गरेर वसेका रािसेवक सवै समान 
हनु र र्ी सबैलाई समान व्र्वहार गनुय पदयछ भन्ने सन्देश जान ुपदयछ । र्ो नै समान 
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काननु, समान न्र्ार्, कामप्रधतको सवैको व्जम्मेवारी रहन्छ । वढुवाको आशाले रािलाई 
रािसेवकले सेवा गने अवसर प्ररेणामलुक नै रहन्छ । देश यवकाश हनु्छ । भिचार 
शनु्र् हनु पगु्दछ । सवैमा उत्साह, उमङ्ग र कसैको पधन सेवा प्रधत धबतषृ्णा रहदैन ।  

 

अध्र्ार्-४ 

धनजामती सेवामा भएको बढुवाको समस्र्ाको समाधानका उपार्हरु 

 

 कुनैपधन कमयचारी कुनै ऐन र धनर्मावलीको सेरोफेरोमा रही बढुवाको अवसर 
िोजेको हनु्छ । धनजामती सेवा ऐनमा २४क को व्र्वस्था गरी बढुवामा अस्तव्र्स्त 
भएपधछ हालको जेष्ठतालाई बढुवामा समावेश गने प्रवधृत आउनाले केही हदसम्म 
सन्तोर्षजनक मान्नुपने देव्िन्छ । ऐन र धनर्मावली समर् अनकूुल पररमाजयन गनुयपने 
कुरालाई अन्र्था भन्न नसयकए पधन ऐन तथा धनर्मावली पररवतयन हदैुछ भन्ने जानकारी र 
र्सको प्रर्ोगमा केही वर्षयको समर् धसमा र्दएर गररन ु पदयछ । अनभुव र र्ोग्र्ता 
कुनलाई प्रश्रर् र्दनपुने हो । सो कारण समेत उल्लेि गरी कमयचारीलाई त्र्समा प्रवेश 
गनय समर् धमल्ने अवस्था धसजयना हनुपुदयछ, कमयचारीको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन िटाउन ु
जनु प्रववृ्त्त छ, त्र्सलाई धनरुत्सायहत र यवना कारण का.स.म.ु िटाउनेहरुलाई पधन 
सजार्को भागीदार बनाइन ुपदयछ । जेष्ठतालाई प्रश्रर् र्दई अनभुवको सेवा संचालन हनेु 
अवस्था धसव्जयत हनुपुदयछ । दगुयममा कमयचारी नजाने प्रववृ्त्तलाई कम गनुय दगुयम 
नम्बरलाई अझ प्रभावकारी रुपमा बढाउने व्र्वस्था हनुपुदयछ । ताधलम र शैव्क्षक 
र्ोग्र्ताको नम्बरमा फरक व्स्थधत राव्िन ु हुँदैन । कामको व्जम्मेवारी बढेसँगै पदको 
धसजयना र बढुवाको अवसर प्रदान गररन ु पदयछ । लामो समर् एउटै पदमा काम 
गरेकालाई के कसरी धतनीहरुको मनोवल उकास्न सयकन्छ र बढुवाको अवसर र्दलाउन 
सयकन्छ त्र्सतफय  संस्था लाग्न ु पदयछ । मौका र अवसर प्रदान गनुयपदयछ । यवदेशी 
अध्र्र्न र धबदेशको कार्यशैली अध्र्र्न गने अवसर सवैलाई समान रुपमा कार्ायन्वर्न 
गररन ु पदयछ । वैज्ञाधनक यवधधको प्रर्ोग, सम्पन्न मलुकुको कार्यशैली र अनशुासन एवं 
सम्वोधन गने शैली समेतको अध्र्र्न हनु सकेमा सेवा र्दने धनकार् र सेवाग्राही सन्तोर्षी 
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र सिुी देख्न सयकन्छ । र्सैमा कमयचारीको भलो हनु्छ । देशको भलो हनु्छ । 
सेवाग्राहीको भलो हनु्छ भन्ने लाग्छ । र्ो कदम केही हदसम्म बढुवाको समस्र्ाका 
समाधान उपार् हनु सक्नेमा आशावादी हनु सयकन्छ ।  

 कृष्णप्रसाद लम्साल यवरुद्द श्री ५ को सरकार मन्त्री पररर्षद सव्चवालर् समेत 
भएको उत्प्ररे्षण मदु्दामा आत्मधनष्ट अधधकारको प्रर्ोग स्वेच्छाचारी तररकाबाट हनु ु हदैुन 
भन्ने न्र्ार्को सवयमान्र् धसद्दान्त हो । र्स्तो प्रर्ोग कानूनी राज्र्को अवधारणाको 
प्रधतकूल हनु्छ । आधार र कारणको अभावमा आत्मधनष्ठ अधधकारको प्रर्ोग यववेक 
सम्मत र उव्चत रुपमा भएको छ भनी धनक्र्ौलमा पगु्न सम्भव नहनेु भनी गलत 
प्रववृ्त्तबाट अवकाश र्दने कार्यलाई सम्माधनत अदालतबाट बदर गरेको अवस्था छ । 
कृत्र्ानन्द ठाकुर यवरुद्द मपस (ने.का.प. २०६८ प.ृ ४८४)- का.स.म.ु सच्र्ाई सही 
गरेको मान्र् हनेु, का.स.म.ु व्चत्त नबझेुमा दफा २४(क) (६ि) बमोव्जम उजरुी गनय 
पाउने । रयवन्र कमायचार्य यवरुद्द मपस (ने.का.प. २०६५ धन.नं. ०९३०) - का.स.म.ु 
धन.से. ऐनको दफा २१(७) बमोव्जम ५ बर्षयकै और्षतबाट गनुयपने उल्लेि भएबाट समेत 
र्सको समस्र्ालाई सही तररकाले प्रर्ोग हनु्छ र समाधानको उपार् देव्िएबाट पधन र्स 
सेवामा देव्िएका समस्र्ामा अदालतले उव्चत धनकास भएको    छ ।  

 

अध्र्ार्-५ 

धनष्कर्षय 

 

 धनजामती सेवा सावयजधनक सेवाधभत्र रहने र्ो सेवा सरुक्षा सम्वन्धी सेवा, प्रहरी सेवा 
सम्बन्धी तथा अन्र् सेवा भन्दा उत्कृष्ठ सेवा धभत्र रहेको छ । र्सको छनोट प्रयक्रर्ा 
वधलर्ो, बाङ्गोबाट छनोट हनेु नभई र्ोग्र्ता प्रणालीबाट छनोट हनेु गदयछ । व्शक्षा, 
अनभुव र व्शपकलाको माध्र्मबाट र्ो सेवामा प्रवेश धमल्ने गरेको छ । धनजामती सेवा 
ऐनको यवकासको क्रमसँगै र्सका यवयवध पक्षहरु आकर्षयक माधनन्छ । धनजामती सेवा 
धभत्र परराि सेवा, संसद सेवा, ईव्न्जधनर्ररङ सेवा, कृयर्ष सेवा लगार्तका यवयवध पक्ष 
रहेकोमा हाल धेरैलाई समेटी धनजामती सेवा भनी थोरै सेवाहरु राव्िएको छ । सवैको 
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बढुवा प्रयक्रर्ा पथृक पथृक भएपधन एउटै सेवा समूह धभत्रबाट प्रधतस्पधाय गनय पाएका 
हनु्छन ्। र्सलाई अझै पररकृत बनाउन ु पने अवस्था छ । धेरैलाई बढुवाको अवसर 
र्दलाउन ु पने अवस्था छ । हालको यवद्यमान अवस्थाले धसजयना गरेका बढुवा प्रावधान 
र्थावत रहदै अझ फरायकलो बनाई सेवालाई अझ आकर्षयक बनाउन ु पदयछ । र्सैमा 
र्सको महत्व, बढुवाको स-ुअवसर र कार्यप्रधत कामदारको सन्तोर्षको प्रधतफल रहेको 
हनु्छ । अयहलेको समर् प्रधतस्पदीको समर् भएकोले सवैलाई प्रधतस्पदायमा ल्र्ाउन 
उत्साहट गराई धनजामती सेवाको महत्व र आवश्र्कतालाई बोध गराउन ुरहेको छ ।  

 

सन्दभय सामाग्री  

 

 नेपालको संयवधान  

 धनजामती सेवा ऐन २०१३ 

 धनजामती सेवा धनर्मावली २०२१ 

 धनजामती सेवा ऐन २०४९  

 धनजामती सेवा धनर्मावली २०५०  

 Online प्रव्शक्षणमा सहभागी प्रव्शक्षणहरुको Handsout  

 सवोच्च अदालतबाट प्रमाव्णत नव्जर एवं बलेुयटन  
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नेपालको धनजामती सेवामा कमयचारीहरुको आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था 
- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री ऋयद्धनाथ धनरौला 

                                                

पररच्छेद एक 

१.पषृ्ठभधुम तथा अध्र्र्न यवधध 

१.१पषृ्ठभधुम 

 नेपालको धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुले पालना गनुय पने आचरणका 
व्र्वस्थाहरु धनजामती सेवासँग सम्वव्न्धत यवधभन्न ऐन धनर्महरुले गरेको पाइन्छ । ती 
व्र्वस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय यवधभन्न संर्न्त्रहरुको धनमायण गररएको 
साथै न्र्ार्पालीकाबाट समेत यवधभन्न मदु्दाहरुमा धसध्दान्तहरु प्रधतपादन भएको भएपधन 
धनजामती कमयचारीहरुको आचरण पालनामा पणुयता आइनसकेको अवस्था छ । केही 
कमजोरीका वावजदु हाल आएर नेपालको धनजामती सेवामा आचरणको पालनालाई पमिु 
रुपमा धलन थाधलएको पाइन्छ ।     

१.२ समस्र्ा कथन 

 धनजामती कमयचारीहरुको आचरणलाई व्र्वव्स्थत गनय धनजामती सेवा ऐन 
धनर्मावली लगार्तमा कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको व्र्वस्था गररएको भएपधन 
धनजामती कमयचारीहरुको आचरण पालनाको अवस्था सन्तोर्षजनक नभएको पररप्रके्षमा ऐन 
कानूनमा के कस्ता कमजोरीहरु रहेका छन ्? र अदालतले िेलेको भधूमकालाई कसरी 
धलन सयकन्छ ? भन्ने सम्वन्धमा प्रस्ततु अध्र्र्न केव्न्रत रहेको छ ।  

१.३ अध्र्र्नको उदेश्र् 

 नेपालको धनजामती सेवामा रहेका कमयचारीहरुको अचरण सम्वन्धी कानूनी 
व्र्वस्थाहरु, त्र्सको पालनामा देव्िएका अभ्र्ासलाई व्चत्रण गने, ऐन कानूनका सवल 
पक्ष तथा कमजोरीहरु केलाउने र अदालतको भधूमकाको चचाय गदै देव्िएका समस्र्ा र 
समाधानका सम्वन्धमा सझुाव र्दने उदेश्र् प्रस्ततु कार्यपत्रले धलएको छ ।   

१.४ अध्र्र्नको सीमा 
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 महान्र्ार्ाधीवक्ताको कार्ायलर् अधभर्ोजन प्रव्शक्षण केन्रद्वारा संचाधलत नेपालका 
सरकारी वयकलहरुको सेवा कानून सम्वन्धी अनलाइन यवव्शयष्टकरण प्रव्शक्षण कार्यक्रमको 
धसलधसलामा धसधमत समर्, साधन र श्रोतको आधारमा अध्र्र्न गररएको प्रस्ततु यवर्षर्मा 
सवै पक्ष, धसध्दान्त, कानून र व्र्वहारहरुलाई समेट्न नसयकएपधन नेपालको कानून र 
न्र्ायर्क दृयष्टकोण संक्षेपमा अध्र्र्न गररएको छ  

१.५ अध्र्र्नको महत्व 

 कानूनी राज्र्को स्थापना गरी मलुकुमा सशुासन कार्म गनुय राज्र्को प्रमिु 
प्राथधमकता हो। जवसम्म मलुकुको धनजामती सेवामा सदाचारी रहँदैन तवसम्म मलुलकुमा 
सशुासन कार्म हनु नसक्ने भएकोले नेपालकोधनजामतीसेवामा कमयचारीहरुको आचरण 
सम्बन्धी व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न गरी त्र्समा रहेका कधम कमजोरीहरुलाई औल्र्ाउँदै 
आचरण पालनामा प्रभावकारीता ल्र्ाउने र्दशामा एकपाइला अगाधड बढ्न प्रस्ततु 
कार्यपत्रले मद्दत गने अपेक्षा गररएको छ। साथै धनजामती कमयचारीहरुको आचरणका 
यवर्षर्मा अध्र्र्न गनय चाहने अध्रे्ताहरुको लाधग थोरै मात्रामा भएपधन उपर्ोगी हनेु छ ।                                                
१.६ अध्र्र्न यवधध 

सैध्दाव्न्तक अध्र्र्न यवधध अवलम्वन गररएको प्रस्ततु कार्यपत्र तर्ारीमा सूचनाका 
प्राथधमक तथा व्व्दतीर् श्रोतहरु लाई आधार धलएको छ । 

१.७ पररच्छेद यवभाजन 

र्ो अध्र्र्न धनम्न धलव्ित ५ पररच्छेदमा यवभाजन गररएको छ- 

पररच्छेद एकः पषृ्ठभधुम र अध्र्र्न यवधध 

पररच्छेद दईुःयवर्षर्वस्तकुो सैध्दाव्न्तक अवधारणा 
पररच्छेद तीनः कमयचारीको आचरण सम्वन्धी कानूनी व्र्वस्था एवं अदालती दृयष्टकोण 
पररच्छेद चारः समीक्षा 
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पररच्छेद दईु 

यवर्षर् वस्तकुो पररचर् तथा सैद्धाव्न्तक अवधारणा 

२.१ पररचर् र पररभार्षा 

 शाव्व्दक अथयमा आचरण भनेको माधनसको चालचलन र व्र्वहार हो ।कुनै पधन 
व्र्व्क्तमा रहेको नैधतक दृयष्टले हेररने असल र्ा िराब बानीबेहोरा र व्र्वहार त्र्ो व्र्व्क्तको 
आचरण हो । ‘चरण’ शब्दमा ‘आ’ उपसगय जोधडएर आचरण शब्दको धनमायण हनु्छ । चरण 
शब्दबाट चनुय, यहंड्न,ु र्ात्रा गनुय, िान,ु िमु्न,ु व्र्वहार गनुय, बोल्न ुआर्द बोध हनु्छ । असल 
आचरण र्ा सदाचार भन्नाले व्र्व्क्तले समाजमा पालना गनुयपने व्र्वहारको पररस्कृत र नैधतक 
दृयष्टले स्वीकार गररएको आचार, चालचलन र चररत्र बवु्झन्छ । केही सदाचारका धनर्महरु 
सावयभौम र सावयकाधलक हनु्छन ्भने केही देश, काल, पररव्स्थधत, धमय, संस्कृधत र समाजसापेक्ष 
हनु्छन । गीतामा कृष्णले भनेका छन ्– समाज व्र्व्क्तमा हुँदैन, व्र्व्क्त समाजमा हनु्छ । 
मनषु्र्को अव्स्तत्व समाजधभत्रको सदस्र्को रुपमा रहने हुँदा मनषु्र्ले समाजका धनर्मको 
पालना गनुय पदयछ । माधनसले जनु ठाउँमा जेजस्तो कतयव्र् पालन गनुयपने हो, त्र्स ठाउँमा 
त्र्ही कतयव्र् पालन गनुयपदयछ । बन्चरो हान्दा पूणयरुपेण बन्चरो र मढुममा ध्र्ान जान,ु सवारी 
साधन हाँक्दा मनलाई त्र्सैमा एकाग्र राख्न,ु िाना िाँदा पूरा स्वाद धलंदै आनन्दले यवस्तारै 
िान,ु बोल्दा कसैको मन नदखु्न ेगरी शालीनतापूवयक बोल्न,ु र्दु्ध गदाय सम्पूणयतः र्दु्ध गनुय नै 
अनशुासनपूवयक सत्र् आचरण पालन गनुय हो । अयहंसा, अस्तेर्, व्र्ाधभचार नगनुय, झूटो नबोल्न ु
र लागू पदाथयबाट टाढा रहनजुस्ता बदु्धका पञ्चशीलहरु सत्र् आचरण र्ा सदाचार हनु ्। 
माधनसले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन एवं जीवनको लक्ष्र् हाधसल गनय धनव्श्चत 
सदाचारका धनर्मको पालना गनुय पछय।  

          धनजामती कमयचारीहरु समाजकै सदश्र् भएको हनुाले समाजमा मानव जाधतले 
पालना गनुय पने आचरणका धनर्महरुको अधतररक्त रािसेवकको व्जम्मेवारी पालनाको 
धसलधसलामा ऐन कानूनले तोकेका आचरणका धनर्महरुको अक्षरश पालना गनुय पछय 
।कमयचारीको आचरणको आर्ाम बडो व्र्ापक छ । कमयचारीको उत्तरदायर्त्व संयवधान, 

कानून, सरकार, समाज, राजनीधतक नेततृ्व, सेवाग्राही, ‘धसधनर्र’ र आफ्नो ‘जधुनर्र’ प्रधत समेत 
रहन्छ । आजको र्गुमा कमयचारीले समाजको यवयवधता, समावेव्शता, समता, आर्दप्रधत कस्तो 
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दृयष्टकोण राख्दछ भन्ने कुराको समेत ठूलो महत्व हनु्छ । ऊ जनमिुी हनु ुआवश्र्क छ । 
धनजामती कमयचारीको आचरण धभत्र कमयचारीहरुले गनय हनेु र नहनेु धनर्महरु पदयछन । 
स्टलले आचरणलाई कमयचारीको दृयष्ट र व्र्वहार हो भन्दै र्स्तो दृयष्ट र व्र्वहार काम गरेको 
बेलामा मात्र धसधमत नभइ छुट्टीको वेलालाई पधन समेट्ने बताएका छन ।(The outlook and 

behaviour of public employees, both on duty and off)539 र्सथय कमयचारीको 
आचरणको यवर्षर् कार्यसम्पादनको अवस्थामा मात्र धसधमत नभई अरु समर्मा पधन उव्त्तकै 
महत्वपूणय हनेु कुरा र्स पररभार्षाबाट स्पष्ट हनु आउँछ । 

२.२ आवश्र्कता र महत्व 

सबैजसो सरकार (सैधनक शासकबाहेक)ले धनजामती सेवाका रािसेवकहरूलाई मलुकुको 
प्रशासन सञ्चालनमा महत्वपूणय व्जम्मेवारी समु्पेका हनु्छन ् । 

सवु्म्पएको व्जम्मेवारी पूरा गनय धनजामती सेवाका रािसेवकलाई यवधभन्न ऐन काननुबाट 
आवश्र्क अधधकार र स्रोतसाधन राज्र्को तफय बाट प्राप्त भएको हनु्छ । 

मूलतः नीधत धनमायणमा सरकारलाई सहर्ोग गनुय तथा सरकारका नीधत धनदेशन तथा ऐन 
धनर्मको कार्ायन्वर्न गनुय उनीहरूको प्रमिु दायर्त्वधभत्र पदयछ । 

धनजामती सेवाका रािसेवकहरूको कार्यसम्पादनस्तरबाटै सरकारको छयव झल्कन्छ । 
नागररकले धतरेको करबाटै उनीहरूले पाररश्रधमक पाउने र नागररककै सिुसयुवधाका लाधग 
धनजहरूलाई सरकारले धनर्वु्क्त गरेको हनुाले राज्र् तथा नागररकले धनजहरूबाट सेवा प्राप्त 
गदाय सवयमान्र् आचरण, व्र्वहार, नैधतकता र सदाचारको अपेक्षा राख्छन ्। सवयसाधारणको 
सिु, शाव्न्त र आधथयक यहतका धनधमत्त धनजामती कमयचारीमा आधथयक अनशुासन, नैधतकता र 
सदाचार कार्म राख्न अत्र्ावश्र्क हनु्छ । नेपालको शासनप्रणाली सञ्चालनको केन्रधबन्द ु
राजनीधतक नेततृ्व हो भने त्र्सको कार्ायन्वर्न, सन्चालन र धनर्मन गने कार्यको व्जम्मेवारी 
कमयचारीतन्त्रमा रहेको छ । दवैुको अनशुासन, असल आचरण र कमयण्र्ताबाट मात्र र्ो 
डुंगालाई पार लगाउन सयकन्छ । कमयचारीमा दरुाचार फैधलर्ो भने त्र्ो राजनीधतमा समेत 
संक्रधमत हनु पगु्दछ । र्सैगरी राजनीधत दरुाचारी हनुपगु्र्ो भने त्र्ो कमयचारीमा समेत सहजै 
                                                           
539 मधधुनधध धतवारी ,नेपालको धनजामती सेवामा जनशव्क्त व्र्वस्थापन, श्रीमती काव्न्त धतवारी (पयहलो संस्करण, 

२०६०) पषृ्ठ २९७ 



   

 465  
 

संक्रधमत भएर फैधलन्छ । सदाचार र सच्चररत्रताको संक्रमणको गधत अत्र्न्त मन्द हनु्छ भने 
दरुाचारको संक्रमणको गधत बडो तीव्र हनु्छ । कमयचारीको बानीबेहोरा कस्तो छ, बोलीचाली 
कस्तो छ, ऊ कहाँ कहाँ जान्छ, कस्ता माधनसको संगत गदयछ, के िान्छ र समाजमा कस्तो 
छयव धनमायण गरेको छ भन्ने कुराबाट त्र्ो देशको कमयचारीतन्त्र कस्तो छ भन्ने ज्ञान हनु्छ । 
तसथय कमयचारीको व्र्व्क्तगत व्र्वहारमा सधुार ल्र्ाइ समग्रमा संगठनको उच्चतम ्उपलव्व्ध 
हाधसल गनय तथा कमयचारीको व्र्वहारको उव्चत धनर्न्त्रण गरी कमयचारीमा धनर्धमतता, 
लगनशीलता र इमान्दारीता यवकास गराइ सेवाग्रायहको अधधकतम सन्तयुष्ट हाधसल गराउनमा 
सदाचारी धनजामती कमयचारी प्रशासन आजको आवश्र्कता रहेको पाइन्छ । 

 

                      पररच्छेद तीन 

कमयचारीको आचरण सम्वन्धी कानूनी व्र्वस्था एवं अदालती दृयष्टकोण 

३=१ कानूनी व्र्वस्था 

कमयचारीको आचरण (िासगरी आधथयक आचरण) लाई धनर्मन गनय यव. सं. २००७ 
सालको पररवतयन पधछ नेपालमा २००९ सालमा भ्रिाचार धनर्न्त्रण ऐन, २००९ आर्ो। 
२०१७ सालमा नर्ाँ भ्रिाचार धनर्न्त्रण ऐन बन्र्ो । भ्रिाचार र आधधकारको दरुुपर्ोग 
जाँच गनय २०२८ सालमा जाँचवझु केन्र स्थापना गररएको, २०३२ सालमा अव्ख्तर्ार 
दरुुपर्ोग धनवारण आर्ोग गठन भएको पाइन्छ । २०४६ सालको पररवतयन पधछ नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान २०४७ र सो पधछका संयवधानहरुले पधन कमयचारीका भ्रिाचारजन्र् 
कार्यको धनर्न्त्रणका िाधतर अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको संवैधाधनक 
व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । हाल यवध्र्मान धनजामती सेवा ऐन, धनर्मावली लगार्त 
यवधभन्न कानूनहरुमा धनजामती कमयचारीहरुको आचरण सम्वन्धी व्र्वस्थालाई व्र्वव्स्थत 
गररएको पाइन्छ । जसको संक्षेपमा र्हाँ चचाय गररएको छ । 

धनजामती सेवा ऐनले व्र्वस्था गरेका आचरणसम्बन्धी व्र्वस्था540 

 समर्पालन र धनर्धमतता 
                                                           
540 धनजामती सेवा ऐन, २०५९ को पररच्छेद ७  (दफा ४१–५५ सम्म) 
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 अनशुासन र आज्ञापालन 

 राजनीधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु 

 राजनीधतमा भाग धलन नहनेु 

 सरकारको आलोचना गनय नहनेु 

 सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गनयमा प्रधतबन्ध 

 दान उपहार चन्दा आर्द प्राप्त गनय र सापटी धलनमा प्रधतबन्ध 

 कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु 

 धनवायचनमा भाग धलन नहनेु 

 प्रदशयन र हडताल गनय प्रधतबन्ध 

 हडताल, थनुछेक तथा िेराउ गनयमा प्रधतबन्ध 

 प्रधतधनधधत्व गनयमा प्रधतबन्ध 

 टेड र्धुनर्नसम्बन्धी व्र्वस्था 

 सम्पव्त्त यववरण 

 र्ातना र्दन नहनेु 

 सवैप्रधत व्शष्ट व्र्वहार गनुयपने 

 आफ्नो व्जम्मेवारी मर्ायदापूवयक धनष्पक्ष, स्वच्छ तथा धछटोछररतो रूपमा 
गनुयपने 
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 सेवागाहीप्रधत मर्ायर्दत व्र्वहार गनुयपने 

 आफ्नो सेवा र पदअनसुारको आचरण पालना गनुयपने 

सशुासन) व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन (ऐन, २०६४ ले गरेका आचरण सम्वन्धी व्र्वस्था541 

 सशुासन कार्म गनुय 

 धनव्श्चत कार्ययवधध पालना गनुयपने 

 धनव्श्चत समर्धभत्र धनणयर् गनुयपने 

 धनणयर् गदाय पारदव्शयता कार्म गनुयपने 

 धनणयर् गदाय आधार र कारण िलुाउनपुने 

 स्वाथय बाव्झएमा धनणयर् गनय नहनेु 

 आफ्नो व्जम्मेवारी पन्छाउन नहनेु 

 पदीर् तथा पेसागत आचरणसम्बन्धी व्र्वस्था 

 पदीर् उत्तरदायर्त्वको धनवायह 

 यवदेशमा िाता िोल्दा स्वीकृधत धलनपुने 

 अरूको अधधकारमा हस्तक्षेप गनय नहनेु 

सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) धनर्मावली, २०६५ गरेका पदीर् वा पेसागत 
आचरणसम्बन्धी व्र्वस्था542                                
                                                           
541 सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ दफा ८,१४,१५,१६,१७,१८,२१,२३,२४,३२,३३ 
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 अनशुासनमा रही इमानदारी र तत्परताका साथ कतयव्र्पालन गनुयपने 

 राजनीधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु 

 राजनीधतक दलको सदस्र्का रूपमा कार्य गनय नहनेु 

 सावयजधनक रूपमा सरकारको आलोचना गनय नहनेु 

 काननुबमोव्जमको गोप्र्ता कार्म गनुयपने 

 तोयकएको व्जम्मेवारी सम्पादनमा असर पनय सक्ने गरी 
 दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गनय र सापटी धलन, र्दन नहनेु 

 कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु 

 धनवायचनमा कुनै राजनीधतक दलको प्रचार गने र समथयक भई भाग धलन नहनेु 

 कतयव्र्पालन गदाय व्शष्ट र मर्ायर्दत व्र्वहार गनुयपने 

 

धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको आचरणसम्बन्धी धनर्मावली, २०६५ ले व्र्वस्था गरेका 
आचरण सम्वन्धी धनर्महरु                              

पदीर् आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था543  

 पदीर् मर्ायदा कार्म राख्नपुने 

 उव्चत र समान व्र्वहार गने 

 कार्ायलर् समर्मा कार्ायलर्सँग सम्बव्न्धत काम मात्र गने 

 कार्ायलर्का सामान तथा सयुवधाको दरुुपर्ोग गनय नहनेु 

 सूचना र्दन वा दरुुपर्ोग गनय नहनेु 

 कामकारबाहीमा धनष्पक्षता कार्म गने 

 व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु 

                                                                                                                                                                                     
542सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) धनर्मावली, २०६५ धनर्म १३  

543 हेनुयहोस धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको आचरण सम्वन्धी धनर्मावली ,२०६५ धनर्म ३-१५ 
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 स्वाथय रहेको यवर्षर्मा जानकारी गराउने 

 पररचर्पत्र र पोसाक लाउनपुने 

 राजनीधतक तटस्थता कार्म गने 

 पारदव्शयता कार्म गने 

 सेवा प्रवाह(धछटो छररतो, पूणय र गणुस्तरीर् प्रदान गनय प्रर्त्नशील रहने 

 सेवा प्रदान गदाय वदृ्ध, अशक्त, अपांग, सतु्केरी वा गभयवती मयहला, 
बालबाधलका र असहार्लाई प्राथधमकता र्दनपुने 

पेसागत आचरणसम्बन्धी व्र्वस्था544 

 काननुको जानकारी र पालना 
 पेसाको सम्मान गनुयपने 

 आफ्नो क्षमता यवकास गनय प्रर्त्न गने 

 पेसागत अनमुधतपत्र पालना गनुयपने 

 गणुस्तरीर् रूपमा कार्यसम्पादान गने 

 व्र्ावसायर्क मापदण्डको पालना 
 धनदेशनको पालना 
 आधथयक अनशुासन र सदाचाररता                                          

यवयवध545 

 आफु भन्दा माधथका कमयचारी प्रधत उव्चत आदरभाव देिाउन ुपदयछ र आफु भन्दा 
मधुनका कमयचारीप्रधत उव्चत व्र्वहार गनुय पने ।                                            
जवुा िेल्ने, तास िेल्ने तथा सावयजधनक रुपमा जाँड रक्सी सेवन गने वा अन्र् 
र्स्तै समाजमा धनन्दनIर् हनेु कार्य गनय वा त्र्स्तो व्र्वहार प्रदशयन गनय नहनेु ।                        

                                                           
544 ऐ धनर्म १६-२० 

545 ऐ धनर्म २५-२६ 
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 नेपाल सरकार र धनजामती सेवा प्रधत जनयविास अधभवयृद्ध गनय सदैव प्रर्त्नशील 
रहन ुपने ।                                                                

 कसैले सरकारी वा सावयजधनक सम्पव्त्तमा कुनै यकधसमको नोक्सान वा क्षधत पुर््ाउने 
कुनै काम गनय लागेको वा गरेको जानकारी वा सूचना पाएमा सो सम्बन्धमा 
आफैले कारबाही गनुय पनेमा त्र्स्तो सम्पव्त्तमा संरक्षणको लाधग आफैले उपर्कु्त 
व्र्वस्था गनुय पने र सो यवर्षर् अन्र् धनकार् वा कार्ायलर्को कार्यक्षेत्रमा पने भएमा 
त्र्स्तो धनकार् वा कार्ायलर्को प्रमिु भई काम गने व्र्व्क्तलाई तरुुन्त जानकारी 
गराउन ुपने ।                                      

 कुनै धनजामती कमयचारीले कसैले कुनै गैरकानूनी कार्य वा आपराधधक कार्य गनय 
लागेको, गरररहेको वा गरेको जानकारी प्राप्त गरेमा सो यवर्षर्मा तरुुन्त सम्बव्न्धत 
धनकार्मा वा आफ्रनो कार्ायलर् प्रमिुलाई जानकारी गराउन ुपने ।                                      

 अवकाश प्राप्त कमयचारीले पधन आचरणको पालन गनुय पने 

 

अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग ऐन ,२०४८ ले व्र्वस्था गरेका आचरण सम्वन्धी 
व्र्वस्था                                    

सावयजधनक पद धारण गरेको व्र्व्क्तले अनवु्चत कार्य गनय नहनेु अनवु्चत कार्य 546 
भन्नाले -  

-आफ्नो अधधकारधभत्रको कुनै काम गनय इन्कार गरेको वा आफ्नो अधधकार 
नभएको कुनै काम गरेको 
-धनणयर् वा आदेश गदाय बाध्र्ात्मक रूपमा पालन गनुयपने कार्ययवधध पालना नगरेको 
-आफूलाई प्राप्त अधधकार सम्बव्न्धत काननु, धनणयर् वा आदेशयवपरीत अकै उद्देश्र् 
वा कार्यमा प्रर्ोग गरेको 
-आफ्नो तजधबजी अधधकार बदधनर्तसाथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रर्ोग गरेको 

                                                           
546 अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग ऐन ,२०४८ दफा ३  
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-आफ्नो पदको प्रकृधतअनसुार पालन गनुयपने कुनै पदीर् कतयव्र् पालन नगरेको 
-अन्र् 

भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९ ले व्र्वस्था गरेका आचरण सम्वन्धी व्र्वस्था  ऐनले 
देहार्का कसरुलाई भ्रष्टाचार धभत्र रािेको पाइन्छ547  -  

 दानदातव्र् उपहार वा चन्दा धलने 

 धबनामूल्र् वा कम मूल्र्मा वस्त ुवा सेवा धलने  

 ररसवत ्धलने 

 कधमसन धलने 

 राजस्व चहुावट गने 

 गैरकाननुी लाभ वा हाधन प¥ुर्ाउने बदधनर्तले काम गने 

 गलत धलित तर्ार गने 

 गलत अनवुाद गने 

 सरकारी कागजात सच्र्ाउने 

 अन्र् 

सावयजधनक िररद ऐन, २०६३ ले व्र्वस्था गरेका आचरण सम्वन्धी व्र्वस्था           

     सावयजधनक िरीद गदाय अपनाउन ुप्रकृर्ा एवं आचरणको सम्वन्धमा सावयजधनक 
िररद ऐन, २०६३ले धनम्न व्र्वस्था गरेको पाइन्छः 

 िररद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रधतस्पधाय हनेु गरी 
 आफ्नो कतयव्र् धनष्पक्ष ढंगले पालना गने 

 िररद कारबाहीको सञ्चालन सावयजधनक यहत हनेु गरी गने 

 िररद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्र्वहारबाट स्वाथय बाव्झने कार्य 
नगने 

                                                           
547 भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९ को पररच्छेद २ दफा ३ देव्ि २४ सम्म 
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 भ्रष्टाचारजन्र् वा जालसाजीपूणय कार्य गनय वा त्र्स्तो कार्यमा संलग्न हनु नहनेु 

 प्रधतस्पधायको लाभबाट वव्ञ्चत गने गराउने उद्देश्र्ले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस 
गनुयभन्दा अव्ि वा पधछ धमलेमतो गने वा गटुबन्दीमा संलग्न हनु नहनेु 

 अन्र्                                                                       

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४  ले व्र्वस्था गरेका आचरण सम्वन्धी व्र्वस्था 

सूचनादाताको संरक्षण   सावयजधनक धनकार्मा भएको वा भइरहेको वा हनु सक्ने भ्रष्टाचार, 

अधनर्धमतता र प्रचधलत काननुबमोव्जम अपराध माधनने कुनै कार्यको सूचना र्दन ु
सम्बव्न्धत सावयजधनक धनकार्का कमयचारीको दायर्त्व हनेुछ ।548 

माधथ उल्लेव्ित कानूनी व्र्वस्थाको अलावा संवैधाधनक धनकार्हरु, नेपाल सरकारका 
यवधभन्न मंन्त्रालर् यवभागहरुले पधन आ-आफ्ना धनकार् अन्तरगतका कमयचारीहरुको आचार 
संयहता बनाई लाग ु गरेको पाइन्छ । जस्तै- सरकारी वयकलहरुको हकमा 
महान्र्ार्ाधीवक्ताको कार्ायलर्ले, अदालतमा कार्यरत कमयचारीको हकमा सवोच्च 
अदालतले, गहृ मंन्त्रालर् अन्तरगतका कमयचारीको गहृ मंन्त्रालर्ले, अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोग अन्तरगतका कमयचारीको हकमा अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान 
आर्ोग लगार्तका धनकार्ले जारी गरेका आचार संयहता ।  

 

३.२ धनजामती कमयचारीले आचरण उल्लङ्घन गरेमा हनेु पररणाम 

 

धनजामती कमयचारीले ऐन धनर्मले धनदेव्शत आचरणका धनर्महरु पररपालना नगरेमा हनेु 
पररणामको वारेमा धनजामती सेवा ऐन २०४९ को पररच्छेद ९ मा धनम्नानशुार व्र्वस्था 
गररएको पाइन्छ  ;-  

 

उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् अन्तरगत धनम्न २ 
प्रकारका सजार्549को व्र्वस्था गररएको पाइन्छ  -  

                                                           
548 सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ दफा २९ 

549 धनजामती सेवा ऐन, २०४९  दफा ५९ 
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१.सामान्र् सजार्  

 नधसहत र्दने  

 दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तलब वयृद्ध रोक्का गने  

 दईु देिी पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईु देिी पाँच तलब वयृद्धसम्म रोक्का 
गने  

 

२ .यवशेर्ष सजार्  

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने  

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने  

 

नधसहत र्दने वा २ वर्षयसम्म तलब वयृद्ध रोक्ने वा २ वर्षयसम्म बढुवा रोक्ने अवस्था550  
 धनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोर्षजनक नभएमा  

 प्रचधलत कानून बमोव्जम बरबझुारथ नगरेमा  

 दफा ५५क .बमोव्जम एक वर्षयमा दईु पटकसम्म धलव्ित चेतावनी पाएमा  

 र्ो ऐन वा प्रचधलत कानूनले तोकेको पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारीपूवयक पूरा नगरेमा  

 सेवाग्राहीको पीर मकाय र उजूरी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफुभन्दा 
माधथल्लो अधधकारीले र्दएको धनदेशन पालना नगरेमा  

 कार्य यववरण लागू गने गराउने दायर्त्व भएको पदाधधकारीले सो कार्य नगरेमा  

 

२ वर्षय देिी ५ वर्षय सम्म बढुवा रोक्का गने वा २ देिी ५ तलब वयृद्ध रोक्का गने 
अवस्था551  

 अनशुासनहीन काम गरेमा  

 र्ो ऐन र र्स ऐन अन्तगयत बनेका धनर्महरुमा उव्ल्लव्ित आचरण सम्बन्धी 
कुराहरु उल्लङ्घन गरेमा  

 प्रचधलत कानून बमोव्जम पेश्की फछ्र्र्ौट नगरेमा  

                                                           
550 ऐ  दफा ६० 

551 धनजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ६०क. 
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 व्र्वस्थापन परीक्षणबाट देव्िएका अधनर्धमतता सम्बन्धमा र्दएको धनदेशन पालना 
नगरेमा  

 पूवय स्वीकृधत नधलई बराबर कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा  

 दफा ४९क .को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी 
गने वा आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्राप्त गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार, 

यवशेर्षज्ञ वा कुनै हैधसर्तले सेवा प्रदान गने कार्य गरेमा  

 

भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी हटाउने अवस्था 552 
 धनजामती कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी पूरा 

गनय नसकेमा  

 आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा  

 कार्ायलर्को समर्मा बराबर मादक पदाथयको सेवन गरेमा  

 बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा  

 राजनीधतमा भाग धलएमा   

 आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा  

 धबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत 
रहेमा  

 मनाधसब कारण भई धबदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेव्शक अध्र्र्न, ताधलम वा 
अध्र्र्न भ्रमणमा गएको धनजामती कमयचारी त्र्स्तो अध्र्र्न, ताधलम वा अध्र्र्न 
भ्रमण पूरा गरेको धमधतले तीस र्दनधभत्र सम्बव्न्धत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएमा  

 

भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररने अवस्था553  
 नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा  

 भ्रष्टाचार गरेमा  

 स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएमा वा सो को लाधग आवेदन र्दएमा  

                                                           
552 ऐ दफा ६१(१) 

553 ऐ  दफा ६१(२) 



   

 475  
 

 धनजामती सेवामा धनर्कु्त हनेु वा बहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता, उमेर वा 
र्ोग्र्ता ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा  

 

यवशेर्ष सजार् गनुय पने व्स्थधतमा गररने धनलम्बनको अवस्था554  

 धनलम्बन नगरेका िण्डमा सबूद नष्ट गनय सक्ने वा झठुा प्रमाण बनाउन सक्ने 
अवस्था भएमा  

 धनलम्बन नगरेमा सरकारले कुनै हानी नोक्सानी व्र्होनुय पने अवस्था आएमा  

 धनलम्बन सामान्र्तर्ा २ मयहना सम्मको हनेु र बढाउन ुपरेमा अव्ख्तर्ारवालाको 
पूवय स्वीकृधतमा अरु १ मयहना सम्म थप हनु सक्ने  

 कमयचारी आफ्नो पदमा पनुः स्थायपत भएमा वा धनलम्बनको अवधध सयकएमा 
धनलम्बन समाप्त हनेु  

 

३.३ न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

कमयचारीको आचरण सम्बन्धी यववादहरुमा सवोच्च अदालतबाट न्र्ार् सम्पादनको क्रममा 
यवधभन्न मदु्दाहरुमा न्र्ायर्क धसध्दान्तहरु प्रधतपादन भएको पाइन्छ । त्र्स्ता प्रधतपार्दत 
धसध्दान्त मध्रे् केही महत्वपूणय धसध्दान्तहरुको र्हाँ चचाय गररएको छ । 

१)   परुुर्षोत्तम शे्रष्ठ यव श्री ५ को सरकार पञ्चार्त तथा स्थानीर् यवकास मन्त्रालर् 
श्रीमहल पलु्चोक555  

धनजामती कमयचारीले आफूभन्दा माधथका अधधकारीले र्दएको आफ्नो पदभार सम्बन्धी 
कार्यको आदेश पालन गनुयपने हनु्छ । त्र्सरी र्दएको आदेश पालना नगने कमयचारीले 
धन.से.धन.बमोव्जमको आचरण पूरा गरेको मान्न धमल्दैन । प्रस्ततु सन्र्दभमा धनदेशकले 
र्दएको आदेश बमोव्जम बरबझुारथ समेत ना.स.ुपरुुर्षोत्तम शे्रष्ठले गरेको नदेव्िएको साथै 
धनजसँग धन.से.धन., २०२१ को धनर्म १०.९ बमोव्जम स्पष्टीकरण माग्न पत्र लेिकोमा 
पत्र नबझुी यपर्न बूक समेत च्र्ाती र्दएको भन्ने प्रधतवेदन समेत परेको देव्िएकोले 

                                                           
554 हेनुयहोस धनजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ६४,६५ 

555 धनणयर् नं. २५७८, ने.का.प. २०४२, अङ्क १२ 
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धनजामती कमयचारीले पूरा गनय पने आफ्नो आचरण धनवेदक परुुर्षोत्तम शे्रष्ठले पूरा गरेको 
देव्िन आएन । अब धनजलाई नधसहत र्दने गरी आदेश गनुय अव्ि स्पष्टीकरण पेश गने 
मौका नर्दएको भन्ने धनवेदकको धनवेदन व्जयकरतफय  धबचार गदाय धनवेदकलाई स्पष्टीकरण 
पेश गनय मौका र्दने उद्देश्र्ले लेिी बझुाउन गएको पत्र नबझुी कुधनर्तसँग यपर्न बूक 
समेत च्र्ातेको भन्ने उव्ल्लव्ित सक्कल फाइलबाट देव्िनाले स्पष्टीकरण नमाधगएको भनी 
मान्न धमलेन । स्वरं् धनवेदककै लापरवाही  र अनतु्तरदार्ी यक्रर्ाले गदाय स्पष्टीकरण धलन 
नसकेको भन्ने कुरा धमधसल संलग्न प्रमाणले पषु्टी गरी रािेको छ । र्स यकधसमको 
अनशुासनहीन कारवाई गने कमयचारीलाई सफा हात आएको भन्न कुनै अवस्था र हालतमा 
सयकन्न । सर्द्ववेकको दृयष्टले हेदाय धनवेदकको भनाई नै त्र्यहन र दषु्ट भावनाले प्ररेरत 
देव्िन्छ । कमयचारीको हैधसर्तले धनवेदकले जस्तोसकैु अवस्थामा पधन अनशुासनमा रहेको 
हनैु पदयछ र्स्तो अनशुासनयहनताको कुरामा यवभागीर् प्रमिुले मात्र कतयव्र् पालना गरेको 
हनु ु पने भन्नु यववेक बायहरको कुरा हनु जान्छ । धनवेदकलाई अको स्पष्टीकरण माग्ने 
अवस्था प्रस्ततु केशमा छैन त्र्समा पधन धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को पररच्छेद 
१० को धनर्म १०.९(१) को प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ांश (ग) अनसुार पधन र्स्तोमा 
सामान्र् धनर्मको पालना गरी रहन ुपने अवस्था छैन । अतः र्स्तो व्स्थधतमा धनवेदक 
परुुर्षोत्तमलाई एकपटकलाई नधसहत र्दने भनी पञ्चार्त तथा स्थानीर् यवकास मन्त्रालर् 
मध्र्माञ्चल क्षेधत्रर्क्षेत्रीर् धनदेशनालर्बाट भएको धनणयर् तथा सो धनणयर् उपर पनुरावेदन 
सनुी शरुु धनणयर् मनाधसव ठहर् र्ाइएको पञ्चार्त तथा स्थानीर् यवकास मन्त्रालर्को 
पनुरावेदन धनणयर्को समेत धनवेदन लेिाई बमोव्जमको कुनै त्रयुट देव्िन आएको नदेव्िँदा 
धनवेदकको माग बमोव्जमको आदेश जारी गनय धमलेन । प्रस्ततु ररट धनवेदन िारेज हनेु 
ठहछय भनी सवोच्च अदालतबाट धनजामती कमयचारीले जस्तोसकैु अवस्थामा पधन 
आचरणका धनर्म 

पालनाबाट पव्न्छन नहनेु स्पष्ट पारेको पाइन्छ।                                               
२) रामचन्र शे्रष्ठ यवरुद्ध के्षत्रीर् साझा यवकास कार्ायलर्, सिेुतसमेत556        

                                                           
556 धनणयर् नं .३९९४, ने.का.प .२०४६, अङ्क ११ 
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आफ्नो पदस्थापन भए रहेको कार्ायलर्मा पधन हाव्जर हनु नगएको, धनवेदककै माग 
बमोव्जम तराईको व्जल्लामा सरुवा गरी र्दएकोमा पधन हाव्जर नभई राजीनामा पेश 
गरेकोबाट धनवेदकले पद अनकूुलको आचरण गरेको भन्न सयकएन ।                                       

३)   र्ोगने्रप्रसाद र्ादव धबरुद्ध लोकसेवा आर्ोग कमलपोिरी, काठमाडौं समेत557 

 धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्तताको पररक्षण गने अधधकार पाएका कमयचारीहरुलाई 
धनर्वु्क्त सम्वव्न्ध प्रयक्रर्ा तोयक एकरुपता ल्र्ाउन र धनर्धमत गनय लोक सेवा 
आर्ोगवाट अधधकार प्रत्र्ार्ोजन भए वमोव्जम ररक्त पदपूधतय गने कार्ययवधधको 
धनदेव्शका, २०५१ वनाएको पाइन्छ । जस्लाई अक्षरस पालना गरी धनर्वु्क्तका 
लाधग उपर्कु्तता पररक्षण गने अधधकारीको लाधग वाध्र्ात्मक कतयव्र् हनेु।      
लोक सेवा आर्ोगवाट प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार अन्तगयत धनर्वु्क्त प्रयक्रर्ा परुा गनुय 
पनेमा ररक्त पदपूधतय गने कार्ययवधधको धनदेव्शका, २०५१ को ररत नपरुर््ाई धनर्वु्क्त 
गरेको र सोको आधारमा धनर्वु्क्त पाएका कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त समेत लोक सेवा 
आर्ोगवाट वदर भै सकेको अवस्थामा त्र्स्तो प्रयक्रर्ा नै नपरुर््ाई वेरीतसंग 
पदपूधतय गने धनवेदक व्जल्ला वन अधधकृत उपर कानून वमोव्जम यवभाधगर् 
कार्यवायहको लाधग धसफाररस गररएको कारणवाट मात्र ररट धनवेदकको अधधकार 
हनन ्भएको भधन मान्न नधमल्ने।            

४. पूवय सहन्र्ार्ाधधवक्ता लेिनाथ पौडेल धबरुद्ध शासकीर् अदालत, धसंहदरवार समेत558                                                      

 संयवधानतः न्र्ार् सेवा आर्ोगलाई यवभागीर् कारवाही गने धसफाररश गनय र श्री ५ 
को सरकारलाई त्र्स्तो धसफाररशको आधारमा यवभागीर् कारवाही गनय क्षेत्राधधकार 
प्रदान गरेको देव्िएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अव्ख्तर्ार 
दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको क्षेत्राधधकार रहने धबर्षर्मा कारवाही गनय नधमल्ने 
भन्न नसयकने । 

                                                           
557 धनणयर् न.७१२१ ने.का.प .२०५९ अङ्क ७/८ 

558 धनणयर् नं.७४२९ ,ने.का.प. २०६१,    अङ्क ८ 
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 धनजामती कमयचारीले आफ्नो पर्दर् दायर्त्व एवं कतयव्र्को पालना गरे नगरेको 
धबर्षर्मा त्र्स्ता कमयचारी उपर गररने आवश्र्क कारवाही धनजामती सेवा ऐन एवं 
धनर्मावलीद्वारा धनदेव्शत हनेु हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा धनर्मावली अन्तगयत 
हनेु त्र्स्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट धभन्न हनेु । 

 सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको धबर्षर्मा कसूर स्थायपत नभएको अवस्थामा 
कारवाही गनय नधमल्ने भन्ने धनवेदकको व्जयकरका सम्बन्धमा धनवेदकलाई गररएको 
कारवाही भ्रष्टाचार धनवारण ऐन अन्तगयत नभै धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावली 
वमोव्जमको यवभागीर् कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्र्स्तो कारवाही र अदालती 
कारवाहीको प्रकृधत धभन्न धभन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्ततुीकरण तथा 
सजार् गने शैलीमा धभन्नता रहने । 

 धनजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ि मा व्र्वस्था गररएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने 
कुरा अदालतको धनणयर्बाट स्थायपत हनुपुछय भन्ने हो भने धनजामती सेवा ऐन 
धनर्ममा भएको यवभागीर् कारवाहीको व्र्वस्था धनव्ष्कृर् बन्न गै यवभागीर् 
कारवाहीको औव्चत्र् नै समाप्त हनु्छ । त्र्सैले धनवेदक उपर गररएको यवभागीर् 
कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भधन मन्त्रीपररर्षदबाट भएको 
यवभागीर् कारवाही त्रयुटपूणय छ भन्न नधमल्ने । 

 कानून वमोव्जम गर्ठत अदालतको सदस्र्को हैधसर्तले पनुरावेदन सधुन गरेको 
धनणयर्मा अ.बं.३० नं.को त्रयुट भएको भन्न नधमल्ने । 

५.कृष्ण पौडेल यव सव्चव अथयमन्त्रालर् समेत 559  

 सव्चवको धनणयर् उपर मव्न्त्रपररर्षद समक्ष पनुरावेदन गरेबाटै धनवेदक स्वंर्ले सो 
अधधकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सव्चवलाई यवभागीर् प्रमिु 
स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरी धनजले गरेको धनणयर् उपर कानून बमोव्जम 
पनुरावेदन समेत गने धनवेदकले आफू अनकूुलको धनणयर् नआएपधछ अदालतमा 
धनवेदन गदाय मात्र धलएको व्जयकर ग्रहणर्ोग्र् नहनेु । 
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 नेपाल कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले धनर्वु्क्त गने 
अधधकारमा सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकार समेत सामेल हनेु कानूनी व्र्वस्था 
गरेको सन्दभयमा राजपत्रांयकत कमयचारीलाई धनर्वु्क्त र्दने मन्त्रालर्को सव्चवले 
यवभागीर् कारवाही गनय नसक्ने भन्न धमल्ने नदेव्िने । 

 तीन जना कमयचारीहरूको संलग्नतामा भएको एकै अधनर्धमत कार्यका समब्न्धमा 
प्रत्रे्क कमयचारीलाई अलग अलग सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्रे्कलाई 
सजार् गनुय पनायको आधार कारणको यवश्लरे्षण समेत गरी अधधकार प्राप्त 
अधधकारीबाट भए गररएको धनणयर्मा न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नभएको भन्न नधमल्ने 
। 

  

 ६) रामप्रसाद  धसटौला समेत यवरूद्ध यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केन्रीर् 
कार्ायलर्, प्रशासन यवभाग बबरमहल समेत560 

  

  संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non 

Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौज्दारी काननु तोडे वापत 
राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट काननु बमोव्जम कैद वा जररवाना 
दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । र्ी दईु कारवाही धभन्दा 
धभन्दै कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः 
भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार्  हुँदा पधन Double 

Jeopardy यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु । 

  धनवेदकका यवरूद्ध कुनैपधन फौज्दारी अपराध र मदु्दा चलाइएको र सजार्  गररएको 
नभै आफू कार्यरत कार्ायलर् कपोरेशनको सेवा शतय सम्वन्धी धनर्मावली बमोव्जम 
छानयवन  सधमधत गठन गरी छानयवन  भएको देव्िएको र र्स्तो छानयवन  
कार्य Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र र्स्तो Departmental 

Enquiry एकपटक भन्दा वढी गनय नहनेु गरी संयवधानले रोक लगाएको नदेव्िएकाले 
यवभागीर् छानयवन मा धारा १४(२) आकयर्षयत नहनेु । 
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  कुनै संठगन वा धनकार्ले आफ्नो संठगनका कमयचारीले आचरण यवपरीत काम गरेको 
भन्ने आशंकामा कसैप्रधत वर्िर्त नरािी सत्र्त्र् पत्ता लगाउन आफ्नो अधधकार 
प्रर्ोग गरी छानयवन  सधमधत गठन गरी छानयवन  गराउने कार्य अदालती वा न्र्ायर्क 
कारवाही नभएको हुँदा प्राङ्न्र्ार्को धसद्धान्त अथायत Res Judicata को धसद्धान्त यवपरीत 
भएको भन्ने व्जयकर काननुसँगत नदेव्िने । 

  

  

७. कुलबहादरु धलम्बू यवरुद्ध पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्, धसंहदरबार, काठमाडौं 
समेत561 
  

  उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा तोयकएको अधधकारीले कानूनको रीत परु् र्ाई स्पष्टीकरण 
माग गने कार्य सेवा शतयसम्बन्धी कानूनको सामान्र् र धनर्धमत प्रयक्रर्ा भएकाले 
स्पष्टीकरण माग गदैमा हक हनन नहनेु । 

  स्पष्टीकरण माग गने व्र्वस्था संगठनको कमयचारीको मनोमानी विायस्ती वा मनोमानी 
यवभागीर् सजार्को पहरेदारको रुपले Employer यवरुद्ध प्राप्त प्राकृधतक न्र्ार्को हक 
हनेु । 

  कमयचारीले आचरणयवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही एवं 
सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध कुनै पधन संगठन वा धनकार्लाई 
मान्र् नहनेु । 

  सजार् गनुयपदाय अव्ख्तर्ारवालाले आवेश (Whim) मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर 
कारवाही गनय सक्दैन । अव्ख्तर्ारवालाले प्रर्ोग गने सेवा शतयसम्बन्धी कानून Fair 

Play बाट धनदेश हनुपने । 

  तोयकएको अधधकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गने लगार्तको यवभागीर् कारवाही गने 
कारवाही गनय सक्छ । कमयचारीको Decorum राख्न कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएका 
वाहेक धनर्वु्क्त गने अधधकार पाएको अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले यवभागीर् 
कारवाही गनय नसक्ने । 
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८.धभमप्रसाद लाधमछाने यवरुदे्ध व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्ला समेत562 

   आचारसंयहता अथायत ् आचरणयवपरीत काम गरेमा व्शक्षकलाई सेवा शतयसम्बन्धी 
कानूनअनसुार कारवाही र सजार् हनु सक्दछ । आचरणयवपरीत काम गने व्शक्षक होस ्
वा कमयचारी दवैुलाई कारवाही नगने हो भने संगठन वा यवद्यालर् छाडा, अनशुासन यहन र 
अस्तव्र्स्त हनुजाने । 

  कुनै संगठनमा कार्यरत ् कमयचारी वा व्र्व्क्त वा व्शक्षकले आचरणयवपरीत कार्य 
गर् र्ो भन्दैमा कारवाही गने अधधकारी जसमा कारवाही गनय सक्ने अधधकार छ उसले पधन 
जानेर वा नजानेर गल्ती गनय नसक्ने । 

  यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय केही न्रू्नतम ् मान्र्ताहरूको पालना अव्ख्तर्ारवालाबाट 
हनुपुछय । यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय आचरणयवपरीत काम गने व्र्व्क्तलाई उसँग 
कारवाही गनय परेको कारण र आधारसयहत स्पष्टीकरण माग्न ुपने एवं र्स्तो कारवाही गनय 
लागेको कुरा धनजले थाहा पाउने गरी सूव्चत गररएको हनुपुने । 

  यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरणयवपरीत काम गरेको र कतयव्र् पालनामा 
लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारवाही गनय सयकने भएतापधन  कारवाही गनय नपने 
कारण केही भए प्रमाणसयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े वा भन्ने मौका 
प्रदान गनुयपने । 

  र्र्द धनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् कारवाही भएको 
कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारवाही गने धनणयर् अदालतबाट बदर भएमा बीचको 
अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी व्र्वस्था भएमा यवभागीर् 
कारवाही गने धनणयर् बदर भएपधछ त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त गदयछ । तर र्र्द 
सोसम्बन्धी यवर्षर्मा सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा त्र्स्तो व्र्वस्था छैन भने  बीचको 
अवधधको तलब भत्तालगार्तको सयुवधा पाउन नसक्ने । 

९. नेपाल सरकार यव अधनलकुमार आचार्य563 
 कमयचारीले सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी गने वा 
आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्रापत् गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैधसर्तले 
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कार्य गरेमा सो यवर्षर् रािसेवक कमयचारीको व्र्ावसायर्क आचरणको प्रधतकूल हनेु हुँदा 
यवभागीर् कारबाहीको दार्राधभत्र हेररने यवर्षर् हनेु । 

 सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आजयन गरेको 
सम्पव्त्तलाई गैरकानूनी सम्पव्त्त मानन् ुन्र्ार्ोव्चत नहनेु ।  

१०.प्रकाश र्ादव यव . प्रशासयकर् अदालत काठमाडौं564 

 धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पयष्टकरणहरु सजार् 
र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरुले धलएको स्पयष्टकरणको 
आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन नसक्ने ।  

यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग नगररएको अवस्थामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी मान्र्ता प्राप्त गने 
व्स्थधत नहनेु ।  

 सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पयष्टकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पयष्टकरणको 
आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न 
नधमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश र्दने गरी वन यवभागका महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र 
सोलाई सदर गने गरी प्रशासयकर् अदालतवाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िंदा 
उत्प्ररे्षणको आदेशवाट वदर धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग 
गररएका स्पयष्टकरणहरु सजार् र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् 
व्र्व्क्तहरुले धलएको स्पयष्टकरणको आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी 
मान्र्ता पाउन नसक्ने ।  

                           पररच्छेद ४ 
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समीक्षा 

४.१धनजामती कमयचारीको आचरणको वतयमान अवस्था  

      कमयचारीहरुको आचरणलाई व्र्वव्स्थत गनय धनजामती सेवा ऐन लगार्तका अन्र् ऐन र 
धनर्मावलीमा थपु्र ैआचरणका धनर्महरुको व्र्वस्था गररएको छ । समर्पालन, धनर्धमतता, 
अनशुासन, गोपनीर्ता, उव्चत व्र्वहार प्रदशयन, िटाएको ठाउँमा काम गनुय पने जस्ता 
अधनवार्य तोयकएका गनुय पने कार्यका अधतररक्त कमयचारीले गनय धनर्षेध गररएका कार्यहरु जस्तो 
राजनीधतमा भाग धलन नहनेु, सरकारको आलोचना गनय नहनेु, वाल यववाह वह ु यववाह गनय 
नहनेु, अन्र्त्र नोकरी गनय नपाइने, आधथयक लाभ धलनेगरी परामशयदाता र्ा सल्लाहकारको काम 
गनय नहनेु, यवदेशको स्थार्ी आवासीर् अनमुधत प्राप्त गनय नपाइने जस्ता आचरणका धनर्महरुको 
फेहररस्त धनजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेि गररएको पाइन्छ ।  प्राथधमक यवधार्न (ऐन) मा 
मा नै कमयचारीको आचरणको औपचाररक कानूनी व्र्वस्थाहरु गरर कमयचारीको आचरण 
पालनालाई प्राथधमतामा राव्िएको पाइन्छ। धनजामती सेवा ऐनका अधतररक्त कमयचारीको 
काम कारवाहीमा सरोकार राख्न ेअन्र् ऐन धनर्महरु जस्तो भ्रिाचार धनवारण ऐन, सशुासन 
सम्वन्धी ऐन, सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन आर्दले समेत कमयचारीहरुको  आचरणका 
धबधभन्न धनर्महरु तोकेको पाइन्छ । धनजामती कमयचारीहरुको छुटै्ट आचरण सम्वन्धी 
धनर्मावली जारी भएको साथै धबधभन्न धनकार्, यवभागहरुले समेत आ-आफ्ना 
कमयचारीहरुको लाधग छुट्टाछुटै्ट आचार संयहता बनाइ लाग ु गरेको पाइन्छ। धनजामती 
कमयचारीका आचरणका धनर्महरुलाइ पालना गराउन रायिर् सतगयता केन्र, अव्ख्तर्ार 
दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, महालेिा परीक्षकको कार्ायलर्, कोर्ष लेिा धनर्न्त्रको 
कार्ायलर् , तालकु मंन्त्रालर् यवभाग,संसदीर् सधमधतहरु प्रमिु व्जल्ला अधधकारी जस्ता 
धनकार्हरुको गठन भएको पाइन्छ ।   

         धनजामती कमयचारीहरुको आचरण उल्लङ्घनका यवर्षर्मा सवोच्च अदालतमा 
पगुेका यवधभन्न यववादहरुमा सवोच्च अदालतले न्र्ायर्क धसद्धान्तहरु पधतपादन गरी 
आचरण पररपालनालाई अझै व्र्वव्स्थत बनाउने प्रर्ास गरेको पाइन्छ। आचरण 
उल्लंिनमा यवभागीर् प्रमिुले कारवाही गनय सक्ने, यवभागीर् कारवाही गदाय स्पस्टीकरण 
पेश गने मौका र्दनपुने , आचरण यवपरीत काम गनेलाइ कारवाही नगरे संगठन 
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अस्तव्र्स्त हनु सक्ने, सम्वव्न्धत धनकार्को स्वीकृधत बेगर अन्र्त्र नोकरी स्वीकार गनुय 
जस्ता कार्य व्र्वसायर्क आचरण यवपररत हनेु, आचरण उल्लंिनमा यवभागीर् कारवाही 
गने अधधकारीले आवेशमा आएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट कारबाही गनय पाउने नभइ ऐनले 
धनधायरण गरेको प्रकृर्ा अक्षरश पालना गनुय पने, आचरण यवपरीत गररने यवभागीर् 
कारवाही र फौजदारी कानूनको उल्लंधनमा गररने अदालती कारबाहीको स्वरुप फरक 
हनेु भएकोले यवभागीर् कारवाही गरी पनु फौजदारी कारवाही चलाउँदा दोहोरो ितराको 
धसध्दान्त आकव्शयत नहनेु जस्ता यवधभन्न धसध्दान्तहरु प्रधतपादन भएको माधथ पररच्छेद ३ 
मा चचाय गररएका नजीरहरुको यववेचनाबाट देव्िन्छ ।                              
उल्लेव्ित कानूनी प्रावधान, संस्थागत व्र्वस्था एवं न्र्ायर्क प्रकृर्ाबाट कमयचारीको 
आचरणका धनर्महरुको पररपालना गराइ सशुासन कार्म गराउन महत्वपूणय कार्यहरु 
भएको पाइन्छ। सदाचारी कमयचारीलाई परुस्कार र आचरणहीन काम गने कमयचारीलाई 
यवभागीर् कारवाहीको प्रकृर्ा अवलम्वन गरर धनजामती सेवामा सदाचारलाई प्राथधमकता 
र्दएको पाइन्छ । 

उल्लेव्ित कानूनी एवं संस्थागत व्र्वस्था र अदालती प्रर्ासका बाबजदु अझै पधन 
धनजामती सेवामा कमयचारीको आचरणलाई पणुयरुपमा पररपालना गराउन सयकएको छैन । 
जसमा देव्िएका समस्र्ा र समाधानका उपार्हरुलाई धनम्न रुपमा प्रस्ततु गररएको छ - 

४.२ समस्र्ा र समाधान  

नेपालको धनजामती सेवामा सदाचार र आचरणको पालनामा ऐन धनर्ममा पर्ायप्त व्र्वस्था 
भएको भए पधन र्सको पूणय पालनामा केही कधम कमजोरीहरु देव्िएका छन । र्सो 
हनुकुा प्रमिु कारणहरू देहार् बमोव्जम उल्लेि गनय सयकन्छए 

 सरोकारवालाको पर्ायप्त सहभाधगता यवना नै आचार संयहता धनमायण हनेु र त्र्सको 
आवश्र्कता अनसुार सञ्चार गनय नसयकएको । जस्तो राि सेवक कमयचारीको 
आचार संयहता, २०६८ । 

 आचार संयहता सम्बन्धी लाग ुगनय कर्ठन हनेु प्रावधानहरु राव्िने गरेको पाइन्छ। 
जस्तोए कमयचारीले कुनै यकधसमको व्र्वसार् सञ्चालन गनय नपाउने व्र्वस्था 
धनजामती सेवा ऐनमा राव्िएको भए तापधन त्र्सको कार्ायन्वर्न गनय कर्ठन हनेु । 
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 आचार संयहता कार्ायन्वर्नको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने  छुटै्ट धनकार्को व्र्वस्था 
गरेको पाइँदैन। 

 बढ्दो दण्डहीनता र अराजकताको धनर्न्त्रण गनय नसयकएको । 

 कमयचारीको आवश्र्कता भन्दा बढी सेवा सरुक्षाको अवस्थाले गलत गने 
कमयचारीलाई सजार् र्दन नसयकएको । 

 राजनैधतक तथा प्रशासधनक नेततृ्व नैधतकवान तथा आदशयवान ्हनु नसकेको । 

 कमयचारीको मनोबल तथा उत्प्ररेणाको स्तर न्रू्न रहेको । 

 यवधभन्न ऐन काननुहरूमा तादत्म्र्ता नहनु,ु जस्तो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा 
गलत कुरा भएको थाहा पाउने धबव्त्तकै त्र्सलाई सावयजधनक गनुयपने प्रावधान छ 
तर धनजामती सेवा ऐनमा सेवामा हुँदा मात्र होइन सेवा धनवतृ्त भएपधछ पधन 
सरकारी सूचना गोप्र् राख्नपुने प्रावधान छ । 

 दण्ड, परुस्कारको प्रभावकारी व्र्वस्था हनु नसक्न ु। 

 टे्रड र्धुनर्नको व्र्वस्थाले राजनैधतक हस्तक्षेपलाई मलजल गरेको छ । 

 धनजामती कमयचारीलाई आफूले पालना गनुयपने नैधतकता, सदाचार तथा आचरणबारे 
राम्ररी जानकारी हनेु नगरेको                       

 सबै सरकारी धनकार्का कमयचारीको आचार संयहता बधननसकेको  ) केही धनकार्ले 
मात्र जस्तो अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, भन्सार यवभाग ,
महाँन्र्ार्ाधीवक्ताको कार्ायलर् आर्दका कमयचारीका लाधग आचार संयहता जारी 
भएको( 

 केन्रीर् धनकार्मा काम गने धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने कतयव्र्को 
प्रकृधतलाई यवचार गरी पदीर् र पेसागत आचरण हालसम्म तर्ार नभएको 

 सम्बव्न्धत धनकार्ले आचरणसम्बन्धी धनर्म पालन भएनभएको बारे अनगुमन गने 
नगरेका 
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 भ्रष्टाचारबाहेक अन्र् आचरण उल्लंिनका िटनामा कडा कारबाही गनय सक्ने 
काननुी व्र्वस्था नभएको 
 

सधुारको उपार्ए  

 सरोकारवालाको सहभाधगतामा आचार संयहता धनमायण गरी प्रभावकारी यकधसमले 
कार्ायन्वन गने । 

 आचार संयहता धनमायण गनय धेरै आदशयवादी कुरा राख्नकुो सट्टा व्र्वहाररक तथा 
कार्ायन्वर्न हनु सक्ने कुराहरू मात्र राख्न े। 

 आचार संयहता कार्ायन्वर्नको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने धनकार्को व्र्वस्था गने र 
पालना नगने कमयचारीलाई कडा दण्डको व्र्वस्था गने । 

 कमयचारीको आवश्र्कता भन्दा बढी सेवा सरुक्षाको अवस्थाको अन्त्र् गने । 
कमयचारीलाई अवकाश र्दने यकधसमको बाहेक अन्र् सानाधतना सजार्मा पधन लोक 
सेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने व्र्वस्थाको अन्त्र् गने । 

 नेततृ्व आदशयवान ्तथा नैधतकवान हनुपुने । 

 यवधभन्न मौर्रक तथा गैर मौर्रक उपार्को अवलम्बन गरी कमयचारीको मनोबल 
तथा उत्प्ररेणाको स्तर बढाउने । 

 यवधभन्न ऐन काननुहरूमा तादात्म्र्ता कार्म हनेु गरी ऐन काननुको धनमायण तथा 
पररमाजयन गने  

 टे्रड र्धुनर्नको व्र्वस्थाले राजनैधतक हस्तक्षेपलाई मलजल गरेकोले धनजामती सेवा 
धभत्र एकल टे्रड र्धुनर्नको व्र्वस्था गने  

 सबै धनकार्मा काम गने सबै तहका धनजामती कमयचारीलाई हनेु गरी सरल भार्षामा 
आचार संयहता बनाई धनव्श्चत समर्ावधधधभत्र लागू गने व्र्वस्था गने 

 नैधतकता, सदाचार, आचरण, अनवु्चत कार्य तथा भ्रष्टाचारबारे सबै तहका 
कमयचारीलाई अधभर्ानका रूपमा ताधलम  र्दने 

 सबै तहका धनजामती कमयचारीको नैधतकता, सदाचार, आचरण, अनवु्चत कार्य तथा 
भ्रष्टाचार सम्बन्धमा धनर्धमत रूपमा अनगुमन गने र प्रधतवेदन धलने व्र्वस्था गने 
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 कमजोर नैधतकता, सदाचार र आचरण प्रदशयन गने तथा अनवु्चत कार्य गने 
कमयचारी उपर कडा काननुी कारबाही गने व्र्वस्था गने र र्स्ता गणुहरूलाई 
नकारात्मक सूचीमा रािी ववृ्त्तयवकाससँग आबद्ध गने 

 उच्चस्तरको नैधतकता, सदाचार तथा आचरण देिाउने कमयचारीलाई परुस्कृत गने 

 धनजामती कमयचारीको क्षमता यवकासका लाधग बहृत ्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गने 

धनजामती कमयचारीलाई सम्मानपूवयक बाँच्न पगु्ने गरी तलब तथा अन्र् सयुवधा वयृद्ध 
गने 

 

४.३ धनष्कर्षय 

हाम्रो देशमा भएको र्गुान्तकारी पररवतयन सँगसँगै आम जनतालाई पररवतयनको अनभुधूत 
र्दलाउने गरी यवद्यमान संरचना , धनर्म, काननु पररवतयन गरेका छौँ तर हाम्रा संस्कार, 
कार्यशैली , आचरण र व्र्वहारमा रूपान्तरण गनय नसक्दा आम जनतामा धनराशा उत्पन्न 
भएको छ । फलस्वरूप आम जनताको प्रशासन संर्न्त्रप्रधत मात्र होइन धसङ्गो शासन 
व्र्वस्थाप्रधत नै यवतषृ्णा बढ्दै गएको देव्िन्छ। तसथय धनजामती प्रशासन सम्हालेका 
कमयचारीहरुको ऐन धनर्मले धनदेव्शत आचरणहरुलाई व्वहारमा समेत लाग ुहनेु वातावरण 
धसजयना गनय माधथ उल्लेि गररएका लगार्तका सझुावहरूलाई ग्रहण गदै सावयजधनक 
प्रशासनलाई सदाचारर्कु्त, भ्रिाचारमकु्त र नैधतकवान बनाई सशुासन कार्म गनुय आजको 
टड्कारो आवश्र्कता हो । र्सो गनय सके मात्र जनतामा पररवतयनको प्रत्र्क्ष अनभुधूत 
हनेुछ र समदृ्ध नेपाल र सिुी नेपाली धनमायण गने र्दशातफय को हाम्रो र्ात्रा सही 
गन्तव्र्तफय  अव्ि बढ्ने छ । िराब धनजामती सेवाले समदृ्ध राि धनमायण गनय नसक्ने हनुाले 
धनजामती सेवालाई असल, चररत्रवान, शालीन, इमान्दार र अनशुाधसत बनाउने तफय  सवैको 
ध्र्ान जान ुआजको टड्कारो आवश्र्कता रहेको छ ।  

                  सन्दभय सामाग्री 

नेपालको संयवधान                                                               
धनजामती सेवा ऐन,२०४९                                                    
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५०                                                                   
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सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४                                  
सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) धनर्मावली,२०६५ 

धनजामती कमयचारीको आचरणसम्बन्धी धनर्मावली,२०६५                             
सावयजधनक िररदऐन,२०६३  

सूचनाको हक सम्बन्धीऐन,२०६४  

अव्ख्तर्ारदरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग ऐन,२०४८ 

भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०५९                                                
मधधुनधध धतवारी,नेपालको धनजामती सेवामा जनशव्क्त व्र्वस्थापन, श्रीमती काव्न्त धतवारी 
(पयहलो संस्करण, २०६०)                                                        
यवष्ण ुसवेुदी, प्रशासन, व्र्वस्थापन र समावेशी लोकतन्त्रका नवीन आर्ामहरु, पैरवी 
प्रकाशन (पाँचौ संस्करण, २०७६ असोज)                                                 
नेपाल कानून पधत्रकाका यवधभन्न अंकहरु 
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कमयचारीको यवभागीर् कारबाहीका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण 

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी  

 

१. यवभागीर् कारबाहीमा प्रयक्रर्ागत त्रयुट भई बदर भएका यवर्षर्हरू 

१. धनजामती सेवाको अधधकृतस्तरको पदमा कार्यरत कमयचारी ९० र्दन भन्दा बढी 
लगातार गैरहाव्जर भएकोमा त्र्सको झण्डै दईु वर्षयपधछ यवभागीर् कारबाही प्रारम्भ गररर्ो 
। धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को िण्ड (छ) को व्र्वस्था बमोव्जम धबदा 
स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहनेलाई 
भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सयकने 
व्र्वस्था रहेको छ । ऐनको दफा ६६ बमोव्जम सफाइ पेश गनय मौका र्दइएकोमा 
धनजले तोयकएको म्र्ाद धभत्र सफाइ नै पेश गरेनन ्। दफा ६८ बमोव्जम लोक सेवा 
आर्ोगबाट रार् समेत प्राप्त भर्ो । सबै प्रयक्रर्ा पूरा गरी यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन 
पाउने अधधकारीले सफाइ सन्तोर्षजनक नभएको आधार र कारण सयहत सजार् प्रस्ताव 
गरी ऐनको दफा ६७ बमोव्जम गोरिापत्र दैधनकमा सूचना प्रकाव्शत गरी पन्ध्र र्दन धभत्र 
स्पष्टीकरण पेश गनय सूचना धनकाली स्पष्टीकरण माग गररर्ो । सो सूचना बमोव्जम धनजले 
स्पष्टीकरण पेश गरेनन ्। धनजलाई भयवष्र्मा अर्ोग्र् नठहररने गरी अवकाश र्दने गरी 
यवभागीर् कारबाही गररर्ो ।  

दईु वर्षय भन्दा बढी लामो समर् देव्ि गैरहाव्जर भएका, सफाइको अवसर र्दँदा म्र्ाद धभत्र 
सफाइ पेश नगरेका, स्पष्टीकरण समेत पेश नगरेका ती अधधकृत कमयचारी आफुलाई 
भएको यवभागीर् कारबाही उपर प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन गरे । धनजलाई दफा 
६७ बमोव्जम माग गररएको स्पष्टीकरणको सूचनामा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 
को धनर्म ११० बमोव्जम तीस र्दनको समर् र्दन ु पनेमा पन्ध्र र्दनको म्र्ाद मात्र 
र्दइएको धथर्ो । प्रशासकीर् अदालतले सोही आधारमा धनज उपरको यवभागीर् कारबाही 
त्रयुटपूणय भएको भनी यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् बदर ग¥र्ो । धनजलाई पनुः प्रयक्रर्ा 
पूरा गरी यवभागीर् कारबाही गनय दोहोरो ितराको धसद्धान्तले रोक्र्ो । र्सबाट एउटा 
सूचना धनकाल्दा गरेको त्रयुटका कारण यवभागीर् कारबाही हनेु पर्ायप्त आधार र अवस्था 
हुँदाहुँदै कारबाही हनु सकेन । 
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२. व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र हमु्लामा पदाधधकार भएका रौतहटका स्वास््र् 
सेवाका कमयचारी २०६१।०८।०३ देव्ि गैरहाव्जर भए । २०६१।१०।०३ मा 
असाधारण यवदा माग गरी धनवेदन र्दएकोमा सो धनवेदन उपर कुनै धनणयर् पधन भएन । 
२०६१।१२।३० मा अनपुव्स्थत हनुाको कारण सोधी धनवेदकसँग सफाइ माग गररर्ो 
। िरार्ासी कारणले अनपुव्स्थत भएको भनी कमयचारीले सफाइ पेश गरे । 
२०६१।०८।०३ देव्ि नै यवना सूचना गैरहाव्जर भएका र गैरहाव्जर हनु ुपनायको कारण 
उपर्कु्त र्दननसकेका कमयचारीलाई २०६२।०३।३१ मा पदाधधकार रहेको कार्ायलर्मा 
हाव्जर हनु जान ुभनी सूचना र्दइर्ो । सो सूचना अनसुार धनज हाव्जर हनु गएनन ्। 
कार्ायलर्मा हाव्जर हनु गएको नपाइएकोले पनुः कारणसयहतको सफाइ पेश गनय 
धनवेदकको िर ठेगानामा पत्र पठाइर्ो । कुनै जवाफ कमयचारीले पठाएनन ्। नेपाल 
स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० बमोव्जम सफाइ पेश गने मौका र्दनलाई 
२०६२।०४।२५ मा गोरिापत्र दैधनकमा सूचना प्रकाव्शत गरी स्पष्टीकरण माधगर्ो । 
सो सूचना बमोव्जम धनजले कुनै जवाफ र्दएनन ् । २०६३।०१।१८ मा गैरहाव्जर 
भएको धमधत देव्ि लागू हनेु गरी सरकारी सेवामा अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने 
यवभागीर् कारबाही भर्ो ।  

नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६क को उपदफा (२) मा साठी र्दन भन्दा 
बढी गैरहाव्जर भएमा यवभागीर् कारबाही गनय सयकने व्र्वस्था भएकोमा र्ी कमयचारीलाई 
िरार्ासी कारणले अनपुव्स्थत भएको भनी उल्लेि गरी सफाइ पेश गरेकोमा गैरहाव्जर 
भएको सात मयहना पधछ पदाधधकार रहेको कार्ायलर्मा हाव्जर हनु जान ु भनी सूचना 
र्दइर्ो । कमयचारीले समर्मै पेश गरेको असाधारण यवदाको धनवेदनमा कुनै कारबाही 
पधन भएन । २०६२।०३।३१ हाव्जर हनु जान ु भनी सूचना र्दएकोमा यवभागीर् 
कारबाही गदाय सरुु गैरहाव्जर भएको धमधत २०६१।०८।०३ देव्ि लागू हनेु गरी 
अवकाश र्दने गरी यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् यटप्पणी उठाई गररर्ो । सो यवभागीर् 
कारबाहीको धनणयर् उपर कमयचारीले प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन र्दए । सो 
अदालतले यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् सदर ग¥र्ो । सजार् पाउने कमयचारीले सो 
फैसला िारेजको माग गरी सवायुेच्च अदालतमा ररट धनवेदन र्दए ।  

सवोच्च अदालतले धनणयर् भएको धमधत भन्दा पयहले देव्ि लागू हनेु गरी यवभागीर् 
कारबाहीको धनणयर् गनुय हुँदैन । एक पटक सफाइ पेश गने मौका र्दई सफाइ पेश गरी 
हाव्जर हनु जान ु भनेकोमा पनुः सोही यवर्षर्मा यवभागीर् कारबाही गनुय एउटै कसूरमा 
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दोहोरो कारबाही गनय धमल्दैन । गोरिापत्रमा सूचना धनकाली सफाइ पेश गनय सूचना 
र्दएको सम्बन्धमा स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५ को धनर्म १०३ को उपधनर्म (१) 
मा “ ...ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोव्जम सफाइ पेश गनय लेव्िएको पत्र 
सम्बव्न्धत कमयचारीलाई बझुाउन ु पनेछ” भन्ने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा कमयचारीलाई 
यवभागीर् सजार् गनुय पूवय अव्ख्तर्ारवालाले सफाइ पेश गनयका लाधग मौका पाएको हनु ु
पछय भन्ने त्र् अनमुानको भरमा नभई वस्तगुत र शंकारयहत तवरले सधुनव्श्चत गररन ुपछय 
। कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने जस्तो गम्भीर प्रकृधतको सजार् गदाय अव्ख्तर्ावालाले 
त्रयुटरयहत तररकाले उव्चत र पर्ायप्त कारण िलुाई कानूनले तोकेको बाध्र्ात्मक कार्ययवधध 
पूरा गरी गनुय पदयछ भन्दै कमयचारीलाई भएको यवभागीर् कारबाही बदर ग¥र्ो । 
२०६१।०८।०३ देव्ि गैरहाव्जर भएका कमयचारी उपर भएको यवभागीर् कारबाही उपर 
प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन परेको र सो अदालतको फैसला उपर सवायुेच्च 
अदालतमा ररट धनवेदन परी हुँदा २०७६ असार १० गते फैसला अव्न्तम आदेश हुँदा 
कमयचारीलाई पनुः बहार गरी नोकरीबाट हटाएको धमधत देव्ि पनुबयहाली भएको धमधतसम्म 
धनजले कानून बमोव्जम पाउने पाररश्रधमक तथा सयुवधा र्दन ुर्दलाउन ुभन्ने भएको देव्िन्छ 
। झण्डै पन्ध्र वर्षयपधछ एउटा कमयचारीलाई भएको यवभागीर् कारबाही बदर भई सो 
प्रयक्रर्ा टंुगोमा पगुेको अवस्था छ । साथै पन्ध्र वर्षयको तलब भत्ता लगार्तका सयुवधा 
पदीर् व्जम्मेवारीमा बसी कामै नगरेका कमयचारीलाई राज्र्बाट उपलब्ध गराउन पने 
अवस्था भर्ो । 

३. सेवा सम्बन्धी प्रार्ः सबै काननुमा बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा यवशेर्ष सजार् 
र्दन सयकने व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । र्ही आरोप लगाई भयवष्र्मा सरकारी सेवामा 
अर्ोग्र् नठहररने गरी कमयचारीलाई सेवाबाट हटाइर्ो । धनणयर् पचायमा बराबर 
अनशुासनहीन काम गरेको भनी उल्लेि गरे पधन कधत पटक र कयहले कयहले 
अनाुशासनहीन काम गरेको र त्र्समा के कस्तो कारबाही भएको धथर्ो भन्ने उल्लेि 
गरेको देव्िँदैन । र्स अवस्थामा धनणयर् पचायमा उल्लेि गरे पधन धमधसलबाट सो पयुष्ट 
नहनेु, सचेत गराएको वा चेतावती र्दएको समेत अधभलेिबाट देव्िँदैन । र्स्तो अवस्थामा 
कानूनमा उल्लेि भए बमोव्जम “बराबर” अनशुासनहीन काम गरेको भन्ने नदेव्िएको 
आधारमा कमयचारीलाई भएको यवभागीर् कारबाही बदर भएका छन ्। र्स प्रकृधतका ररट 
धनवेदनमा इजलासबाट बराबर भन्ने कसरी देव्िन्छ पयुष्ट गनुयहोस ्भन्दा स्पष्ट जवाफ र्दन 
नसयकएको अवस्था छ । 
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४. नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कमयचारीलाई २०६६।१२।६६ मा बहयुववाहको कसूरमा 
एक वर्षय कैद र पच्चीस हजार रुपैँर्ा जररवाना हनेु गरी भर्ो । धनजलाई प्रहरी 
धनर्मावली, २०४९ को धनर्म ८६ को िण्ड (ि) को कसूरमा ऐ. धनर्म ८४ को िण्ड 
(ज) बमोव्जम २०६६।१२।६६ बाट लागू हनेु गरी २०६७।०१।२२ मा 
बहयुववाहको कसूर ठहर भई सजार् पाएको र सो नैधतक पतन देव्िने कसूर भएको भन्दै 
धनजलाई अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररर्ो । धनर्म ९३ बमोव्जम गररएको 
पनुरावेदनमा महाधनरीक्षकबाट सदर भर्ो । बहयुववाह कसूर नैधतक पतन देव्िने कसूर 
नभएको हुँदा सनुवुाइको मौका समेत नर्दई सेवाबाट बिायस्त गने धनणयर् गैरकानूनी भनी 
सवायुेच्च अदालतमा ती प्रहरी कमयचारीले ररट धनवेदन र्दए । सवायुेच्च अदालतले 
बहयुववाह नैधतक पतन देव्िने कसूर नभएको र धनवेदकलाई प्रहरी धनर्मावली, २०४९ 
को धनर्म ८९ बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पूरा नगरी उपल्लो हदको सजार् गररएको त्रयुटपूणय 
रहेको भनी २०७६।०५।१५ मा अव्न्तम आदेश भर्ो । सो आदेशमा धनवेदकलाई 
सनुवाइको मौका र्दई धनज उपर बहयुववाहको कसूर ठहर भएको सन्दभयमा अब के कुन 
सजार् गनुय पने हो ? पनुः हेरी कानून बमोव्जमको प्रयक्रर्ा अपनाई न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग 
गरी धनणयर् गनुय भनी आदेश जारी भर्ो । र्स ररट धनवेदनमा भएको आदेशबाट 
अदालतले यवभागीर् कारबाही कानून प्रयक्रर्ा पूरा नगरेकोमा बदर गदै आएकोमा पनुः 
प्रयक्रर्ा पूरा गरी धनणयर् गनुय भनी आदेश गरेको देव्िन्छ । साथै अदालतको आदेश 
बमोव्जम यवभागीर् कारबाही भएको झण्डै दस वर्षय पधछ पनुः प्रयक्रर्ा पूरा गरी यवभागीर् 
कारबाही गनुय पने अवस्था भर्ो । र्स अवधधसम्मको तलब भत्ता, सयुवधा लगार्तका 
यवर्षर् कसरी सलु्झाउने थप अन्र्ौलता देव्िन्छ ।  

यवभागीर् कारबाहीका माधथ उल्लेि गररएका मदु्दाहरू प्रधतधनधध मदु्दा मात्र हनु ्। र्स 
प्रकृधतका र र्ी बाहेक कानूनले बाध्र्ात्मक पालना गनुय पने कार्ययवधध पूरा नगरी वा 
अनपुाधतक नभएका यवभागीर् कारबाही लामो समर् पधछ अदालतबाट बदर हनेु गरेको 
देव्िएको छ । र्सले एकाधतर अनशुासन र आचरण उल्लंिन गने कमयचारीले सजार् 
पाउन सकेका छैनन,् अकोधतर लामो समर् पधछ यवभागीर् कारबाही बदर हुँदा धनजले 
पाउने सेवा सयुवधा राज्र्ले व्र्होनुय पने अवस्था देव्िएको छ । यवभागीर् कारबाही गदाय 
बाध्र्ात्मक रुपमा पालना गनुयपने कानून पालना नगदाय समस्र्ा बढी रहेको देव्िन्छ । 
कारबाहीको प्रयक्रर्ामा त्रयुटपूणय तररकाले सजार् गने पदाधधकारीुेलाई उत्तरदायर्त्व 
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बनाउन नसक्दा समेत यवभागीर् कारबाहीमा पटक पटक एकै प्रकृधतका त्रयुटहरू हनेु 
अवस्था समेत देव्िएको छ ।  

२. यवर्षर् प्रवेश  

आधधुनक समर्मा संगठन वा राज्र् संचालनका लाधग कमयचारी अत्र्ावश्र्क माधनन्छ । 
संगठनमा उपलब्ध स्रोतलाई संचालन गने महत्वपूणय स्रोत नै कमयचारी भएको हुँदा र्सको 
महत्व बढी नै रहेको छ । कमयचारीको सक्षमता, सबलताले समग्र संगठनको उपलव्ब्ध 
मापन गररएको हनु्छ । कमयचारीलाई अनशुाधसत, मर्ायर्दत बनाउन अनशुासन आवश्र्क 
तत्व हो । कमयचारीलाई पेशागत मर्ायदामा राख्न, अधधकतम उपलव्ब्ध हाधसल गनय 
दण्डहीनताको अन्त्र्का लाधग हरेक संगठनमा कमयचारीसँग सम्बव्न्धत आचरणका धनर्म 
हनु्छन ्। ती धनर्मको उल्लंिन भएमा धनव्श्चत प्रयक्रर्ा पूरा गरी धनधायररत सजार् गने 
गररन्छ । संगठन वा सरकारका काम कारबाहीहरूमा धनष्पक्षता, उत्तरदायर्त्व, पारदव्शयता 
र सदाचाररताको अनशुासनका धनर्मको आवश्र्कता पदयछ । अनशुासनका धनर्म 
उल्लिंन भएमा त्र्स्ता कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गररन्छ । र्सकारण अनशुासन 
र यवभागीर् कारवाही अन्तरसम्बव्न्धत रहेका हनु्छन ्। त्र्सकारण यवभागीर् कारबाही 
हरेक संगठनका लाधग कमयचारीलाई अनशुासनात्मक रूपमा संचालन गने एक अधभन्न 
उपार् हो । पेशागत अवस्था, संगठनको कार्य प्रकृधत अनसुार प्रत्रे्क संगठन वा 
धनकार्मा यवभागीर् कारबाहीका स्वरूपहरू अलग अलग हनु्छन ्।  

नेपालको सन्दभयमा कमयचारी उपर गररने यवभागीर् कारवाहीका सम्बन्धमा धनजामती सेवा, 
व्शक्षक सेवा, स्वास््र् सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना लगार्त यवधभन्न 
सावयजधनक संस्थाुासँग सम्बव्न्धत ऐन, धनर्म वा यवधनर्म अनसुार सम्बद्ध कमयचारीको 
आचरण तथा अनशुासनका धनर्म र सोको उल्लंिनमा गररने यवभागीर् कारबाहीको 
व्र्वस्था केही फरक रहेको देव्िन्छ । कमयचारीले तोयकएको आचरण पालना नगरेमा, 
अनशुासनहीन काम गरेमा प्रयक्रर्ा पूरा गरी कानूनमा तोयकए बमोव्जम सजार् गनय 
सयकन्छ । कारवाहीको प्रयक्रर्ामा कुनै पधन त्रयुट हनु पगुेमा वा गररएमा त्र्सरी गररएको 
सजार् चनुौतीर्ोग्र् हनु्छ र अदालतबाट बदर हनु्छ । र्स प्रसंगमा कमयचारीलाई 
यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने कार्ययवधध, सो सम्बन्धमा सवायुेच्च अदालतले 
प्रधतपादन गरेका धसद्धान्त समेतका आधारमा यवश्लरे्षण गने प्रर्ास गररएको छ ।  

३. यवभागीर् कारवाहीको आवश्र्कता 
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संगठनको उद्देश्र् प्राधप्तका लाधग कमयचारीले पदीर् मर्ायदामा रही अवलम्बन गने बानी, 
व्र्होरा आचरण हो । र्ो धनरपेक्ष नभई संगठन, पद, पेशा अनसुार फरक फरक हनु्छ । 
आचरणलाई आधथयक दृयष्टकोणले आधथयक धनर्धमतता वा भ्रष्टाचार गनय नर्दने, सामाव्जक 
दृयष्टकोणले सदाचार कामर् राख्न,े प्रशासकीर् दृयष्टकोणले अनशुासन र मर्ायर्दत संगठन 
बनाउने र राजनीधतक दृयष्टकोणले तटस्थता कार्म रािी अराजकताबाट जोगाउने 
आशर्ले अधभप्ररेरत गररएको हनु्छ ।565 र्सले संगठनलाई पद्धधतपूणय अवस्थामा संचालन 
गरी लव्क्षत उद्देश्र् हाधसल गनय सहर्ोग गदयछ । अराजकता र दण्डहीनता रोक्दछ । र्ो 
पालना गराउने भन्दा पधन कमयचारीले पालन गने यवर्षर् हो । र्र्द पालना नगरेमा सजार् 
गरी पालना गराउन बाध्र् गररन्छ । र्ो पेशा, संगठन अनसुार केही फरक पने भए पधन 
सामान्र्तर्ाः कमयचारीसँग सम्बद्ध आचरण सम्बन्धी धनर्म देहार् बमोव्जम हनेु माधनन्छः566   

(क) समर् पालन र धनर्धमतताको पालना गनुयपने, 

(ि) अनशुासन र आज्ञा पालन गनुयपने, 

(ग) कमयचारीहरू राजनैधतक दृयष्टले तटस्थ रहन ुपने, 

(ि) आफ्नो स्वाथय गाँधसएको यवर्षर्मा धनणयर्मा संलग्न हनु नपाइने, 

(ङ) कार्ायलर्को काममा अवरोध सजृना गनय नपाइने, 

(च) सेवाग्राही प्रधत सम्मानजनक व्र्वहार गनुयपने, 

(छ) दान, उपहार, चन्दा आर्द प्राप्त गनय र सापटी धलन नपाइने, 

(ज) अनमुधत यवना कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नपाइने, 

(झ) यवदेशी मलुकुको स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलन नपाइने, 

(ञ) कार्ायलर् र पदलाई व्र्व्क्तगत लाभको लाधग प्रर्ोग गनय नहनेु, 

(ट) सामान्र् व्शष्टाचार, सदाचार र नैधतकता कार्म राख्न ुपने, 

                                                           
565 महेशकुमार काकी, कमयचारीमा अनशुासन, प्रशासन, सावयजधनक प्रशासन सम्बन्धी पधत्रका, वर्षय २२, अंक ६१, २०४८, 

प.ृ ६५ । 

566 संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्त, २०७४ को दफा ७ । 
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(ठ) रचनात्मक सझुाव र्दने बाहेक सरकार र आफ्नो संस्थाको आलोचना गनय नहनेु, 

(ड) कानून बमोव्जम सूचना प्रदाता -Whistle blower_ को भधूमका धनवायह गने बाहेक 
गोपनीर्ता कार्म गनुय पने, 

(ढ) संस्थाको सम्पव्त्त हाधन नोक्सान गनय नहनेु, 

(ण) संगर्ठत संस्थाबाट अवकाश भएको अधधकृतस्तरको कमयचारीले त्र्स्तो संगर्ठत 
संस्थाको स्वाथय बाव्झएका -Conflict of Interest_ अन्र् संस्थामा अवकाश भएको धमधतले दईु 
वर्षयसम्म धनर्वु्क्त हनु नपाउने । 

४. यवभागीर् कारवाही र अदालती कारबाही बीचको समानता र धभन्नता  

र्ी दबैुमा कानूनले धनर्षधेधत गरेको कार्यलाई कसूरको रुपमा धलई सजार् गररन्छ । 
सजार् गने अधधकार न्र्ायर्क प्रकृधतको हो । दवैु सजार् गदाय कानूनका आधारमा आधार 
कारण िोली गनुय पदयछ । धनणयर् गने अधधकारीले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी आफैले 
धनणयर् गनुय पदयछ । सनुवुाइको मौका र्दन ुपदयछ । कानूनले धनर्षधेधत गरेको कार्य गरेमा 
वा कानूनले दायर्त्व वहन गराएकोमा सो पूरा नगरेमा सजार् गररन्छ । सजार्बाट 
सजार् पाउने व्र्व्क्तले पीडा, क्षधत वा कष्ट व्र्होने अवस्था हनु्छ । तथायप यवभागीर् 
कारबाही र अदालती कारबाहीमा मूलभतू धभन्नता रहेको छ ।  

यवभागीर् कारबाही संस्थासँग सम्बव्न्धत आचरण उल्लंिन गरेको अवस्थामा गररन्छ भने 
अदालती कारबाही फौजदारी कानून उल्लंिन गरेको अवस्थामा गररन्छ । पद, व्र्वसार्, 

पेशासँग सम्बव्न्धत आचरणका धनर्म पालना नगरेमा वा उल्लंिन गरेमा यवभागीर् 
कारबाही गररन्छ । फौजदारी कानूनले गनुय भनेको कार्य नगरेमा वा नगनुय भनेको कार्य 
गरेमा सजार् गररन्छ । यवभागीर् कारबाही कमयचारी वा पदाधधकारीलाई मात्र गनय 
सयकन्छ भने अदालती कारबाही सवयसाधारण व्र्व्क्त लगार्त जनुसकैुलाई गररन्छ । 
धनर्वु्क्त र बिायस्त लगार्तका यवभागीर् कारबाहीका कार्यहरु कार्यकारी अधधकार अन्तगयत 
रहेको हनु्छ र र्ो कार्य यवशदु्ध कार्यपाधलकीर् कार्य धभत्र पदयछ ।567  फौजदारी कानून 
उल्लंिन र सजार् ठहरको यवर्षर् अदालती कारबाहीको यवर्षर् हो । कुनै कार्य कमयचारी 

                                                           
567  कृष्णजीवी व्िधमरे, सावयजधनक कमयचारीको सेवा सम्बन्धी कानून : न्र्ायर्क दृयष्टकोणको समीक्षा, सावयजधनक 
प्रशासनका चनुौती र सधुारका क्षेत्रहरु, (२०७५), सोपान माधसक, काठमाडौं, प.ृ ४३२ । 
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सम्बद्ध आचरण यवपररत हनुकुा साथै राज्र्को फौजदारी कानून यवपररत समेत भएको 
अवस्थामा एकै व्र्व्क्त उपर यवभागीर् कारबाही र अदालती कारबाही दवैु सजार् हनु्छ । 
र्स्तो अवस्थामा दोहोरो ितराको धसद्धान्त आकयर्षयत हुँदैन । 

अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार् गने र 
यवभागीर् कारवाहीले कमयचारीको पदीर् आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार् 
गने हनुाले अदालती कारवाही र यवभागीर् कारवाही दईु छुट्टाछुटै्ट प्रकृर्ाबाट गररने 
कारवाही हनु ्। प्रहरी ऐनको दफा १० (क) ले यवभागीर् कारवाही वा सजार् भएको 
कमयचारी उपर अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्र्वस्था भएबाट एउटै 
अपराधमा दईुपटक सजार् भागी बनार्ो भन्ने ररट धनवेदन व्जयकर पगु्न सक्दैन ।568  
यवभागीर् कारबाही हुँदैमा र्र्द राज्र्को फौजदारी कानूनले अपराध समेत मानेको छ भने 
अदालती कारबाही समेत चलाउन सयकन्छ । र्समा दोहोरो ितराको धसद्धान्त आकयर्षयत 
हुँदैन । संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non 

Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौजदारी कानून तोडे वापत 
राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु 
सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । र्ी दईु कारवाही धभन्दाधभन्दै 
कारवाही हनु ्। संठगनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको 
फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy569 

यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु  भनी सवोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ । तर कमयचारीले 
गरेको कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकपटक यवभागीर् कारबाहीको प्रयक्रर्ा प्रारम्भ गरी टंुगो 
लगाई सकेपधछ पनुः सोही कार्यका सम्बन्धमा यवभागीर् कारबाही गनय भने पाइदैन ।  

५. यवभागीर् कारबाहीका प्रकार  

संगठनको काम कारबाहीमा स्वच्छता, समानता, धनष्पक्षता तथा एकरूपता कार्म गनय 
यवभागीर् कारबाही आवश्र्क हनु्छ । साथै संगठनको कार्यलाई सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक, 

मर्ायर्दत तथा यविसनीर् बनाउन समेत यवभागीर् कारबाहीको सम्बन्ध रहेको हनु्छ । 

                                                           
568  गलुाब धसंह ठाकुर यव. मध्र्पव्श्चमाञ्चल क्षेत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् नेपालगंज, ने.का.प. २०४५, अंक ६, धन.नं. 
३४७६ । 

569  रामप्रसाद धसटौला यव. यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन यवभाग बबरमहलसमेत, 
ने.का.प. २०६४ अंक २, धन.नं. ७८१६ । 
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यवभागीर् कारबाही अनशुासन सम्बन्धी आचरणका धनर्म उल्लंिन गरेको अवस्थामा 
गररने हो । कमयचारीले अनसुशान सम्बन्धी धनर्म पालना गरेमा र्सको आवश्र्कता 
पदैन । यवभागीर् कारबाही गदाय पधन अनौपचाररक र औपचाररक गरी दईु प्रकारबाट गने 
गररन्छ । अनौपचाररक प्रयक्रर्ाबाट कारबाही गदाय कारबाहीको प्रार्ः अधभलेि नजधनने 
गरी गररन्छ । जस्तै: गल्ती महससु गराई सधुध्रने अवसर प्रदान गने, धनदेशन गने, सचेत 
गराउने, सरुवा गने, व्जम्मेवारीबाट केही समर्का लाधग मकु्त गने आर्द । औपचाररक 
रूपमा यवभागीर् कारबाही गदाय कमयचारीसँग सम्बद्ध कानूनका आधारमा प्रयक्रर्ा पूरा गरी 
सजार् गररन्छ र त्र्सको अधभलेि रहेको हनु्छ । र्ी दवैु प्रयक्रर्ाबाट यवभागीर् कारवाही 
गनुयको उद्देश्र् कमयचारीलाई अनशुासन रािी संगठनले अधधकतम उपलव्ब्ध हाधसल गने नै 
हो । र्सकारण संगठन वा धनकार्मा कमयचारीलाई व्र्वव्स्थत रूपमा पररचालन गनयका 
लाधग तोयकएको अनशुासनका धनर्म पालना गराई लव्क्षत उपलव्ब्ध हाधसल गनयका लाधग 
यवभागीर् कारबाही अधनवार्य हनु्छ । 

सामान्र्तर्ाः कमयचारीलाई अनशुासन उल्लंिन गरेको अवस्थामा औपचाररक रूपमा र्दइने 
सजार् सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् गरी दईु प्रकारका छन ् । सामान्र् सजार्मा 
संगठन, पेशा, पद अनसुार केही फरक व्र्वस्थाहरू गररएका हनु्छन ् । कमयचारीलाई 
सामान्र् सजार् र्दँदा नधसहत र्दने, तलब वयृद्ध रोक्का, बढुवा रोक्का गने गररन्छ । र्ी सजार् 
बाहेक सरुक्षासँग सम्बव्न्धत कमयचारीलाई शारीररक थकाई, नजरबन्दमा राख्न,े पद वा तलव 
िटुवा गनेसम्मका सजार् गनय सयकने व्र्वस्था गररएको देव्िन्छ । कमयचारीलाई र्दइने 
सामान्र् सजार् धनधायरणका आधारहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन:्570    

(क) समर्पालन नगरेमा वा कार्ायलर्मा धनर्धमत नरहेमा, 

(ि) अनशुासन वा आज्ञापालन नगरेमा, 

(ग) संगर्ठत संस्थाको यहत व्चताई व्जम्मेवारीपूवयक कार्य नगरेमा, 

(ि) सम्पादन गरेको काम सन्तोर्षजनक नभएमा, 

(ङ) बरबझुारथ नगरेमा, 

                                                           
570   संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्त, २०७४ को दफा २६ । 
 



   

 498  
 

(च) एक वर्षयमा दईु पटकसम्म चेतावनी पाएमा, 

(छ) एक वर्षयमा दईु पटकभन्दा बढी सचेत गराइएमा, 

(ज) पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारीपूवयक पूरा नगरेमा, 

(झ) सेवाग्राहीको यपरमकाय वा उजरुीको बेवास्ता गरेमा, 

(ञ) प्रचधलत कानून बमोव्जम पेश्की फछ्र्र्ौट नगरेमा, 

(ट) व्र्वस्थापन परीक्षणबाट धनर्धमत गनय र्दइएको धनदेशन पालन नगरेमा, 

(ठ) कानून बमोव्जम पूरा गनुयपने कतयव्र् पूरा नगरेमा, 

(ड) कार्ायलर्बाट हनेु िचयमा लापरवाही गरेमा, 

(ढ) पूवय स्वीकृधत नधलई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा, 

(ण) सेवा शतय सम्बन्धी कानूनले तोकेका आचारण सम्बन्धी यवर्षर् उल्लंिन गरेमा । 

यवभागीर् सजार् अन्तरगत यवशेर्ष सजार् गदाय कमयचारीलाई सेवाबाट मकु्त गने सजार् 
र्दइन्छ । त्र्स अन्तगयत भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने गरी दईु प्रकारको सजार् 
गररन्छ । कमयचारीलाई यवशेर्ष सजार् धनधायरणका लाधग धलइने आधार देहार् बमोव्जम 
रहेका छन्571 

(क) आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंिन गरेमा, 

(ि) कार्ायलर् समर्मा बारम्बार मादक पदाथय सेवन गरेमा, 

(ग) पटक पटक अनशुासनहीन काम गरेमा, 

(ि) राजनीधतमा भाग धलएमा, 

(ङ) आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, 

                                                           
571  संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्त, २०७४ को दफा २६ । 
  



   

 499  
 

(च) कमयचारीले शारीररक तथा मानधसक अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा 
व्जम्मेवारी पूरा गनय नसकेमा, 

(छ) भ्रष्टाचार गरेमा, 

  

(ज) नैधतकपतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट सजार् पाएमा, 

(झ) स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएमा वा सोको लाधग आवेदन र्दएमा, 

(ञ) धनर्वु्क्त हनेु वा बहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता, उमेर वा र्ोग्र्ता ढाँटेको प्रमाव्णत 
भएमा, 

(ट) कार्ायलर्को स्वीकृधत नधलई वा कार्ायलर्लाई जानकारी नगराई लगातार नब्बे 
र्दनसम्म गर्ल भएमा, 

६. यवभागीर् कारबाहीका धसद्धान्त 

कुनै पधन संगठन धनर्धमत र सचुारु रूपले चल्नका लाधग संगठनका केही धनर्म, मापदण्ड, 

कार्ययवधधहरू स्थायपत गररएका हनु्छन ्। साथै सांगठधनक उद्देश्र् हाँधसल गनय प्रधतबद्ध 
कमयचारीहरूले पालना गनुयपने आचरण, नीधत धनर्म, व्र्वहार तथा धनभाउन ु पने कतयव्र् 
समेत धनर्दयष्ट गररएका हनु्छन ्। र्स्ता धनर्महरूको उल्लंिन हुँदा तथा कतयव्र्को पालना 
नहुँदा कमयचारीहरूलाई विायस्तसम्मको यवभागीर् कारबाही गने गररन्छ ।572 कमयचारीले 
आचरण सम्बन्धी धनर्मको पालना नगरी यवभागीर् कारवाही गनुय पनायका कारण रहेका 
छन ्। त्र्स सम्बद्ध धसद्धान्तहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन:् 

६.१ अनसुशानको धसद्धान्त 

कमयचारीको गहना नै अनशुासन हो । पदीर् मर्ायदामा रही माधथल्लो पदका 
पदाधधकारीको धनदेशन अनसुार आफु मातहतका कमयचारी पररचालन गरी कमयचारीले काम 
गदयछन ्। पदीर् सोपानमा रही र्दइएको व्जम्मेवारी धनधायररत समर्मा पूरा गनुय पदयछ । 
प्रत्रे्क कमयचारीले आफ्नो पदीर् मर्ायदामा रही अनशुाधसत भएर संगठनको कार्य गनुय 

                                                           
572 कृष्णजीवी व्िधमरे, धनजामती सेवामा यवभागीर् कारबाहीः धसद्धान्त, समस्र्ा र सधुारका क्षेत्रहरु– अंक ७८, 
पूणाांक १५१ १५२, सोपान माधसक, काठमाडौं, प.ृ ३ ।  
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पदयछ । कमयचारीलाई अनशुाधसत, मर्ायर्दत बनाउन र संगठनलाई पद्धधतमा संचालन गनय 
अनशुासन नै महत्वपूणय कडी माधनने हुँदा अनशुासन कार्म राख्न यवभागीर् कारबाही 
आवश्र्क हनु्छ । 

६.२ उत्प्ररेणाको धसद्धान्त 

संगठनमा राम्रो काम गने र नराम्रो काम गने दवैु प्रकृधतका कमयचारी हनु सक्छन ्। सही 
काम गनेलाई गलत काम गनेबाट छुट्टर्ाउन यवभागीर् कारबाही गनुय पने हनु्छ । सही 
काम गनेलाई उत्प्ररेरत गनय परुस्कृत गने र गलत काम गनेलाई सजार् र्दलाउन यवभागीर् 
कारबाही आवश्र्क पदयछ । 

६.३ इमान्दाररताको धसद्धान्त 

कमयचारी मानव हो । मानव स्वभावैले स्वाथय केव्न्रत रहेको हनु्छ । आफ्नो अनकूुल वा 
आफुलाई फाइदा हनेु गरी कार्य गनय तत्पर रहेको हनु्छ । संगठनमा काम गने 
कमयचारीलाई व्र्व्क्त केव्न्रत स्वाथयमा भन्दा संस्थाको यहत, स्वाथयमा इमान्दाररतापूवयक कार्य 
गनय लगाउन, सोको वातावरण तर्ार गनय यवभागीर् कारबाहीले मद्दत गरेको हनु्छ । 

६.४ समानताको धसद्धान्त 

समानता भनेको न्र्ार्पूणय अवस्था हो । समानता धनरपेक्ष हुँदैन । समान बीच समान 
व्र्वहार र असमान बीच असमान व्र्वहार नै समानताको धसद्धान्तको मूल अधभप्रार् हो । 
कमयचारीले पालन गनुय पने आचरण पालना गने र नगने बीच फरक व्र्वहार गनय तथा 
समान अवस्थाका कमयचारी बीच समान व्र्वहार गनय यवभागीर् कारबाहीले मद्दत गदयछ ।  

६.५ एकरूपताको धसद्धान्त 

संगठनले गने काम कारबाही पद्धधतपूणय बनाउन र कार्यमा एकरूपता कार्म गनय 
यवभागीर् कारबाही उपर्कु्त माध्र्म हो । र्सले फरक व्र्वहार, तररका वा पद्धधतलाई 
रोक्दछ । व्र्व्क्तको इच्छा अनसुार नभई संगठनको पद्धधत र प्रयक्रर्ा अनसुार कार्य 
संचालन गनय बाध्र् बनाउँदछ  । र्र्द सो अवस्था नभएमा यवभागीर् कारबाही व्र्होनुय 
पने हनु्छ ।  

६.६ सधुारको धसद्धान्त 
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असल धनर्तले काम गदै गदाय कारणवश गल्ती, त्रयुट हनु सक्ने हनु्छ । र्सका यवधभन्न 
कारणहरू पधन हनु्छन ् । अञ्जानमा, यवशेर्ष पररव्स्थधतमा, आवश्र्कतामा, उव्चत ध्र्ान 
नपगु्दा आर्द अवस्थामा कमयचारीहरूबाट गल्ती हनु जाने हनु्छ । कारणवश हनु पगुेका 
ससाना प्रकृधतका त्रयुट, गल्तीलाई पनुः नदोहोररने अवस्था यवभागीर् कारबाहीले गराउँदछ 
। गल्ती गने तर सजार् नगदाय हनेु अराजकतालाई सजार्ले सधुाररएर पनुः गल्ती नगने 
वातावरण धसजयना गराउँदछ ।  

७. यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्त  

आचरण सम्बन्धी धनर्मा उल्लंिन गने कमयचारीलाई सजार् गदाय धनव्श्चत धसद्धान्त 
अपनाउन ु पने हनु्छ । कमयचारी सम्बन्धी सेवा शतय सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही 
यवभार्ीर् कारबाही गनुय पदयछ । यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ु पने मखु्र् मखु्र् 
धसद्धान्तहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन ्: 

७.१ प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त (Principle of Natural Justice) 

प्राकृधतक न्र्ार्का धसद्धान्तहरू मूलतः शदु्धता, तकय संगत, समन्र्ार् र समानता जस्ता 
सद्गणुमा आधाररत हनु्छन ्।573 र्ी धसद्धान्तहरूको अवलम्वनवाट धनणयर्मा स्वच्छताको 
प्रत्र्ाभधूत हनु्छ जसले न्र्ायर्क वा प्रशासकीर् धनणयर्लाई वैधता प्रदान गदयछ । प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्त मदु्दाको कारवाहीमा स्वच्छताको धनर्मसँग सम्बव्न्धत छ ।574  
प्राकृधतक न्र्ार्का धसद्धान्तको मूल्र् र मान्र्ताहरू बमोव्जम कुनै पधन व्र्व्क्तलाई कुनै 
कारबाही वा अवकाश र्दन ु अव्ि उसलाई सफाइको मौका र्दनै पदयछ । र्र्द र्स्तो 
अवसर र्दइएको छैन भने सम्पूणय काम कारबाही वदर हनेु धसद्धान्तलाई यविव्र्ापी रूपमा 
शताब्दीर्ौं देव्ि अवलम्बन गररँदै आएको छ ।575  नेपालमा पधन र्स धसद्धान्तलाई 
अदालतका फैसलाहरूमा आत्मसात गररँदै आएको पाइन्छ । कमयचारीलाई यवभागीर् 
कारबाही गदाय कुनै अवस्थामा सफाइको मौका र्दनपुने र कुनै अवस्थामा सफाइको मौका 

                                                           
573 न्र्ार्दूत, वर्षय ३५, पूणायङ्क १४५ अंक १, नेपाल वार एशोधसर्सन, प.ृ १४ । 

574 सरकारी वकील र्दग्दशयन, दो.सं., (२०७०), महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्, प.ृ ३२१ । 

575 पूवयपाद यटप्पणी ८, प.ृ ४ । 
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र्दन ुनपने उल्लेि भएको पाइन्छ ।576  सफाइको मौका र्दनपुने अवस्थाका कमयचारीलाई 
सजार् गदाय कारण, आधार उल्लेि गरी मनाधसव मायफकको समर् प्रदान गरी सफाइको 
मौका र्दन ु पदयछ । कानूनले सफाइको मौका र्दन ु नपने भनी स्पष्ट उल्लेि गरेका 
अवस्थामा बाहेक अधनवार्य रूपमा सजार् र्दन िोव्जएको कमयचारीलाई आफु उपरको 
अधभर्ोग र त्र्समा धनजले सफाइ पेश गने अवसर र्दन ुपदयछ । र्ो अवसर नर्दई सजार् 
गररएको छ भने त्र्ो बदर हनु्छ । 

सवोच्च अदालतले पधन एउटा मदु्दामा असाधारण अधधकारबाट धनवेदकलाई परेको Impact 

अथवा प्रभाव वा मकाय नहेरी धनणयर्कतायले धनणयर् गदायको प्रयक्रर्ा मात्र हेररने भएकाले 
कारबाहीमा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त अन्तगयत कारबाही गनय लाधगएको व्र्व्क्तलाई 
Show Cause गरी आरोपको सफाइको मौका र्दइएको छ छै्रन, कारबाही गनय अधधकार 
पाएको धनणयर्कतायले कारबाही गरेको व्र्व्क्तका यवरुद्ध कुनै प्रकारको Malafide 

Intention, Bad Faith धथर्ो धथएन, कारबाही गने अधधकार धथर्ो धथएन र धनणयर् गदाय 
न्र्ायर्क मन प्रर्ोग गरेको धथर्ो धथएनसम्म मात्र हेरी पनुरावेदक हेरेको जस्तो यववादको 
यवर्षर्को त्र् र त्र्का सम्बन्धमा प्रमाण आर्द नरहेररने भन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन गरेको 
छ ।577  

र्सैगरी कुनै पधन व्र्व्क्तलाई प्रधतकूल असर पने गरी धनणयर् गनुय भन्दा पयहल्रै् धनजको 
सनुवाइ हनु ुपने भन्ने कुरा प्राकृधतक न्र्ार्को मूलभतू धसद्धान्त हो । र्ो धसद्धान्त Audi 

Alteram Partem को धसद्धान्तको रूपमा स्थायपत भइसकेको छ । लगाइएको आरोप 
प्रष्टसँग बस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु कुरा उल्लेि गरी सफाइको मौका 
                                                           
576 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५६ मा देहार्का धनजामती कमयचारी बाहेक अन्र् कुनै पधन धनजामती 
कमयचारीलाई सफाइको सबदु र्दने मनाधसब मायफकको मौका नर्दई धनजामती सेवाबाट हटाइने वा बिायस्त गररने 
छैन भन्ने व्र्वस्था गररएको छः 

(क) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएको, 

(ि) म्र्ादी पदमा बहाल रहेको, 

(ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पकय  स्थायपत गनय सम्भव नभएको पर्ायप्त आधार भएको । 

(ि) भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएको । 

577 दीपकचन्र देवकोटा यव. कृयर्ष यवकास बैंक, मखु्र् कार्ायलर् समेत, ने.का.प. २०६७, अंक ८, पषृ्ठ १३५८   
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र्दएमा मात्र मनाधसब मौका र्दएको माधनन्छ । मनाधसब मौका धभत्र आफ्नो प्रधतकार गनय 
सक्ने र्थेष्ट समर्, आफूले प्रधतकार गनुय पने यवर्षर्को स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा 
देिाउन सक्ने अनकूुल पररव्स्थधत समेत पनय आउंछ । र्समा आफ्नो प्रधतधनधधत्व गनय 
सक्ने मनाधसब मायफकको अवसर प्राप्त भएको हनु ुपदयछ । केवल स्पष्टीकरण सोधेको 
भरमा मात्र सफाइको सबदु र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने578 भनी उल्लेि 
गरेको छ । 

प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त उल्लंिन गरी गररएको धनणयर्मा यवलम्बको धसद्धानत आकयर्षयत 
नहनेु579 तथा स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त  (Doctrine of Fair Trial)  अन्तगयत न्र्ायर्क 
स्वच्छताका साथै प्रयक्रर्ागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ 
। अथायत ् कानून बमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको 
आधारमा कोही व्र्व्क्त दोर्षी हो, होइन भनी धनणयर् गनय सयकन्छ । यवभागीर् कारवाहीमा 
पधन र्ो धसद्धान्त लागू हनेु हुँदा र्सको बेवास्ता वा उपेक्षा गनय नधमल्ने तथा प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्तको कुनै रूपले र लेस मात्र पधन उल्लंिन गरी वा कानून बमोव्जमको 
प्रयक्रर्ा पालना नगरी गररएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा शनु्र् हनेु580 सवोच्च अदालतले 
स्पष्ट गरेको छ । 

प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त यवपररत धनमायण भएका कानून वा धनणयर् न्र्ायर्क 
पनुरावलोकनको िेरामा पदयछन ्। त्र्सैलै र्स धसद्धान्तलाई कानून तजुयमाको चरण देव्ि 
नै अनशुरण गने गररन्छ ।581 तथायप राज्र् शव्क्तको प्रर्ोग र सञ्चालनका क्रममा केही 
अपवादका अवस्थामा र्स धसद्धान्तको कठोरतम ्पालना सम्भव हदैुन । अपवाद धभत्रको 
पधन अपवादका रूपमा कानूनमा नै र्स धसद्धान्तको यवपररत हनेु गरी कार्य गनय सयकने 
व्र्वस्था कानून बनाउन सयकन्छ । त्र्स्तो कानून अदालत वा जनमतको कसीबाट 
स्वीकार्य हनु ु पदयछ । यवभागीर् कारबाहीको सन्दभयमा पधन र्स धसद्धान्तलाई अधनवार्य 
अवलम्बन गनय नपने गरी कानूनमा नै उल्लेि गरी कानून बन्न सक्दछ । कुनै कानूनले 
                                                           
578  लधलत रत्न शाक्र् यव. श्री ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्, ने.का.प. २०५०, अंक २, धन.नं. 
४७०३ । 

579 रमाशंकर धत्रपाठी यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर् रूपन्देही, ने.का.प. २०७५, अंक ११, धन.नं. १०१४५ । 

580 व्चत्रदेव जोशी यव  .न्र्ार् पररर्षद सव्चवालर् , ने .का.प .२०६९ , अंक ७, धन .नं.  ८८५७ । 

581 हेनुयहोस ्कानून तजुयमा सम्बन्धी अवधारणात्मक पक्षहरू, नेपाल कानून आर्ोग (२०६४) प.ृ ४ । 
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सनुवुाइको मौका प्रदान गनय नपने गरी स्पस्टसँग ब्र्बस्था गछय भने सो अवस्थामा 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको उल्लंिन भर्ो भन्न धमल्दैन । र्सैगरी सावयजधनक सरुक्षा, 
सावयजधनक स्वास््र् र सावयजधनक नैधतकता आर्द कार्म गनयका लाधग तुु ुरुन्त कारबाही 
गनुय पने भएमा पधन सनुवुाइ गरररहन ुपदैन भन्ने माधनन्छ । 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.582  

 

७.२ वैधाधनक अपेक्षाको धसद्धान्त (Principle of Legitimate Expectation)  

र्स धसद्धान्त अनसुार संगठनले कमयचारीले अपेक्षा अनसुार नै आफ्नो पदीर् मर्ायदामा रही 
व्जम्मेवारी बहन गदयछन ्भन्ने मान्र्ता राख्दछ । कमयचारीले पधन सही र व्जम्मेवारीपूवयक 
कार्य गदाय सजार्को भागी भइदैन भन्ने यविासका साथ काम गदयछन ्। सही तररकाले 
कार्य गदाय मान्र्ता, परुस्कार र सयुवधा प्राप्त हनु्छ । गलत कार्य गनेलाई सजार् र सही 
कार्य गनेलाई परुस्कार, सयुवधा प्राप्त हनेु अपेक्षा राव्िन्छ । र्स धसद्धान्तले काम 
कारबाहीहरू धसलधसलाबद्ध हनु्छ । सबैले आफ्नो आफ्नो भधूमका र पदीर् दायर्त्व बहन 
गदयछन ्। गल्ती नगरी सजार् हुँदैन र र्र्द कसैले गल्ती गरेमा सजार्को भाधगदार बन्नु 
पदयछ भन्ने मन्र्ता राख्दछ ।  

७.३ कानूनीताको धसद्धान्त (Principle of Legality) 

कानूनले सजार् नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गररन ु
हुँदैन । कानूनको शासनमा कानूनले सजार् नहनेु कुनै काम गरे वापत कसैलाई पधन 
सजार्भागी बनाइन ु हुँदैन । कमयचारीसँग सम्बव्न्धत सेवा शतय सम्बन्धी कानूनले स्पष्ट 
रूपमा सजार्को व्र्वस्था नगदायसम्म कुनै कार्य गरेको आधारमा सजार्को भाधगदार 
बनाइन ुहुँदैन । साथै कानून बमोव्जम गररएका यक्रर्ाकलापहरूलाई कसूरको रूपमा धलन 
पधन धमल्दैन । र्ो धसद्धान्तको अभावमा कुन काम गनय हनेु र कुन काम गनय नहनेु भन्न े
पधन अन्र्ौलता बढ्ने हनु्छ । र्सले अन्र्ौलता, अस्पष्टता र अराजकता पधन धनम्त्र्ाउन 
सक्छ । त्र्सकारण यवभागीर् कारबाही गनय सम्बव्न्धत कमयचारीको सेवा शतय सम्बन्धी 
कानूनले िोर्षणा गनुय पदयछ । कुनै कार्य यवभागीर् कार्य हनेु व्र्वस्था भए सो अनसुार के 

                                                           
582

  M.P. Jain , Treatise on Administrative Law, volume 1 , Wadhwa and Company, Nagpur, 1996 at 295 
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कधत सजार् हनेु भन्ने समेत कानूनमा नै स्पष्ट लेव्िन ु पदयछ । कानूनमा उल्लेि गरे 
बाहेक यवभागीर् कारबाही गनुय हुँदैन ।  

७.४ दोहोरो ितराको धसद्धान्त (Double Jeopardy) 

दोहोरो ितरा (Double Jeopardy) भन्नाले कुनै पधन व्र्व्क्तले कुनै धनव्श्चत कानून उल्लंिन 
गदयछ भने उक्त कानून उल्लंिन गरेबापत धनजले पाउने धनव्श्चत सजार्को व्र्वस्था 
गररएकामा उक्त सजार् धनजले उक्त गैरकानूनी कार्य गरेबापत एक पटक मात्र 
पाउनपुनेमा एक पटक सजार् पाइसकेपधछ सोही कार्य गरेबापत फेरर सजार् पाउने ितरा 
भन्न े बवु्झन्छ । र्सप्रकारको ितराबाट व्र्व्क्तलाई सरुव्क्षत राख्नका लाधग दोहोरो 
ितराको धसद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) को जन्म भएको हो । र्ो धसद्धान्त 
कमयचारीको यवभागीर् कारबाहीमा समेत आकयर्षयत हनु्छ । तर यवभागीर् कारवाही र 
कसूरजन्र् कार्य एउटै होइन । कुनै कमयचारीले फौजदारी कानूनले धनर्षधे गरेको कार्य 
गदयछ भने धनजलाई फौजदारी कानून बमोव्जम सजार् हनु्छ । सोही कार्य यवभागीर् 
कारबाहीको यवर्षर् बन्दछ भने यवभागीर् कारबाही पधन हनु्छ । सवायुेच्च अदालतले 
रामप्रसाद धसटौला यव. यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन यवभाग 
बबरमहलसमेत583 भएको ररट धनवेदनमा संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत 
गरेमा गररने कारवाही भनेको ल्र्ल Non Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो 
र राज्र्को फौजदारी कानून तोडे वापत राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई 
अदालतबाट कानून बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती 
कारवाही हो । र्ी दईु कारवाही धभन्दाधभन्दै कारवाही हनु ्। संठगनका कमयचारीलाई 
आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौजदारी अपराधमा कारवाही गरी 
अदालतबाट सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy यवरूद्धको हक हनन ् नहनेु” भनी स्पष्ट 
पारेको छ । तर कमयचारीले गरेको कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकपटक यवभागीर् 
कारबाहीको प्रयक्रर्ा प्रारम्भ गरी टंुगो लगाई सकेपधछ पनुः सोही कार्यका सम्बन्धमा 
यवभागीर् कारबाही गनय भने पाइदैन ।  

७.५ समानपुाधतक सजार्को धसद्धान्त (Principle of Proportionality) 

                                                           
583 ने.का.प. २०६४ अंक २, धन.नं. ७८१६ । 
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कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गरी सजार् गदाय धनजको दोर्षको अनपुातमा सजार् 
धनधायरण गनुय पदयछ । कमयचारीले गरेको आचरण यवपररतको कार्यको दोर्षको मात्रा र 
अवस्थालाई आधार मानेर सोको समानपुाधतक सजार् गनुय पदयछ । सामान्र् गल्तीमा ठुलो 
सजार् र ठुलो गल्तीमा सानो सजार् गररन ु हुँदैन । साथै एकै प्रकृधतको कार्यमा पधन 
धनजको भधूमका, संलग्नता र व्जम्मेवारी अनसुार सजार् चर्न गनय पदयछ ।  

७.६ उत्तरदायर्त्वको धसद्धान्त (Principle of Accountability) 

कसैको कार्य वा अकार्यबाट कानूनले धनर्षधेधत गरेको पररणाम आउँदछ भने ती दवैु 
अवस्थामा पररणामको दायर्त्वाधधन धनजलाई गराइन्छ । कसैको लापरबाहीपूणय वा 
हेलचेक्राइँपूवयक गररएको कार्यले गलत पररणाम ल्र्ाउँदछ भने पधन धनजलाई कानूनी 
दार्रामा ल्र्ाइन्छ । कमयचारीलाई गररएको यवभागीर् कारबाही कार्ययवधधगत प्रयक्रर्ा पूरा 
नगरी गदाय राज्र्ले कमयचारीबाट सेवा धलन नसेकको र लामो समर् पधछ यवभागीर् 
कारबाहीको धनणयर् बदर भई कारबाही गररएको कमयचारी पनुः बहाली हुँदा राज्र्को स्रोत 
कमयचारीको बीचको अवधधको तलब भत्तामा िचय गनुय परेको धततो र्थाथय हामीसँग छ । 
कारबाहीको क्रममा समेत राज्र्को यवधभन्न स्रोत पररचालन भएको हनु्छ । र्स अवस्थामा 
समर्मै गनुय पने यवभागीर् कारबाही नगने, पटक पटक एकै प्रकृधतको त्रयुट दोहोर् र्ाउने, 

लापरबाही वा हेलचेक्राइँ गरी साना साना गल्ती, कमजोरी गरेका कारण सजार् पाउने 
कमयचारीले उन्मवु्क्त पाउने अवस्था रहेको देव्िन्छ । र्स प्रकृधतको प्रववृ्त्तलाई रोक्न 
पधछल्लो समर्मा उत्तरदायर्त्वको धसद्धान्त यवकधसत भएको हो । कसैको र्स प्रकृधतको 
कार्यले राज्र्लाई क्षधत पगुेको छ भने सो क्षधत सो कार्य गने व्र्व्क्तबाट भराउन ुपदयछ 
भन्ने र्स धसद्धान्तको मान्र्ता हो ।  

कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही र सजार् गदाय सामान्र्तर्ाः देहार्का धनर्मको पालना 
गनुयपने उल्लेि छः– 584 

१. अधधकारक्षेत्र नभएको यवर्षर्मा कुनै कारबाही र धनणयर् नगने, 

२. तत्काल प्रचधलत कानूनले सजार् नहनेु काम गरे वापत कसैलाई यवभागीर् 
कारबाही नगररने, 

                                                           
584  संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्त, २०७४ को दफा २९ । 
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३. यवशेर्ष सजार् गदाय अधनवार्य रूपमा स्पष्टीकरण माग गनुय पने, 

४. सफाइ माग गदाय कसरु र स्पष्टीकरण माग गदाय कसरु र सजार् यकटान गनुय पने, 

५. आरोयपत कमयचारी बहालमा रयहरहँदा यवभागीर् कारबाहीको अनसुन्धानमा अवरोध 
हनेु वा झटु्टा प्रमाण पेश हनु सक्ने वा सबदु प्रमाण गार्ब हनु सक्ने अवस्थामा त्र्स्तो 
कमयचारीलाई धनलम्बन गनय सक्ने, 

६. यवभागीर् सजार् गदाय कसूरको मात्रा र उल्लिंन गरेको आचरण र अनशुासनका 
धनर्मको गम्भीरताको आधारमा गररने, 

७. पटक पटक कसरु गने वा आचरण वा अनशुासन उल्लंिन गनेलाई पटके कार्म 
गरी थप वा ठुलो सजार् गने, 

८. कारबाही र सजार्बाट बच्न वा कारबाही प्रयक्रर्ा उल्लंिन गनय प्रर्ास गरेमा वा 
आफै वा संगर्ठत तररकाबाट अनवु्चत दबाब र्दएमा वा र्दन लगाएमा आधार र कारण 
िोली थप सजार् र्दन सक्ने, 

९. कसरु गनय वा आचरण वा अनशुासनका धनर्म उल्लंिन गनय अरुलाई पधन 
उक्साउने वा भड्काउने कार्य गरेको आधार प्रमाण भएमा कारण िोली थप सजार् गनय 
सक्ने, 

१०. नाताधभत्रको कमयचारीको र आफ्नो यहत स्वाथय भएकोमा धनणयर् नगने, 

११. प्रचधलत नेपाल कानून बमोव्जम कुनै कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गनय लेिी 
पठाएकोमा तोयकएको अधधकारीले आवश्र्क प्रयक्रर्ा पूरा गरी यवभागीर् सजार् गनुयपने, 

१२. धनधमत्त भई काम गरररहेको अवस्थामा सो अधधकारीले न्र्ायर्क प्रकृधतको धनणयर् 
नगने, 

१३.  प्राकृधतक न्र्ार्का आधारभतू धसद्धान्त यवपरीत नहनेु गरी धनणयर् गनुयपने । 

१४. सफाइ सन्तोर्षजनक नभएको भन्ने लागेमा सोको कारण िलुाउन ुपने, 

 

८. यवभागीर् कारवाहीको प्रकृर्ा, चरण  
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कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गने पदाधधकारी कानूनमा नै उल्लेि गररएको हनु्छ । 
सजार् गने पदाधधकारी सजार् पाउने कमयचारी भन्दा सजार् गने कमयचारी माधथल्लो 
दजायको हनु ुपदयछ । कानूनमा अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सयकने स्पष्ट व्र्वस्था भएकोमा 
बाहेक तोयकएको कमयचारीले मात्र सजार् र्दन ुपदयछ । अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गररएकोमा 
प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार बमोव्जम तोयकएको समर्सम्म सो अधधकार प्रर्ोग गनुय पदयछ ।585  
यवशेर्ष सजार्को अधभर्ोग लागेको कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनुय पूवय कुनै 
कमयचारीलाई लागेको अधभर्ोग सम्बन्धमा जाँचबझु गनुय परेमा सो जाँचबझु समाप्त नहञु्जले 
सजार् गनय पाउने कमयचारीले अधभर्ोग लागेको कमयचारीलाई धनलम्बन गनय सक्दछ । 
धनलम्बन अवधधमा कमयचारीले आधा तलब पाउँदछ । धनलम्बनको अवधध सामान्र्तर्ाः 
दईु मयहना भन्दा बढी नहनेु गरी गनुय पदयछ । नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोग वा 
सरकार वादी फौजदारी मदु्दामा अधभर्ोग लागी थनुामा वा कैदमा बसेको कमयचारी स्वतः 
थनुामा वा कैदमा बसेको अवधधभर स्वतः धनलम्बन भएको माधनन्छ । र्र्द अधभर्ोग 
लागेको कमयचारीले सफाइ पाएमा धनलम्बन स्वतः िारेज हनु्छ । कमयचारीलाई सेवाबाट 
हटाउने वा बिायस्त गनय सयकने प्रकृधतको अधभर्ोगमा जाँचबझु गनुय परेमा देहार्का 
अवस्थामा जाँचबझु समाप्त नहनु्जेलसम्मका लाधग सजार् र्दन पाउने अधधकारीले धनलम्बन 
गनय सक्दछ:586  

(क) आफ्ना यवरुद्धको प्रमाण नष्ट गने वा गार्ब गनय सक्ने अवस्था वा सम्भावना भएमा, 

(ि) झठुा प्रमाण संकलन गनय सक्ने सम्भावना भएमा, 

(ग) संगर्ठत संस्थालाई हाधन नोक्सानी प¥ुर्ाउन सक्ने सम्भावना भएमा, 

(ि) आफ्नो यहत रक्षाको लाधग मातहत कमयचारीलाई अनवु्चत प्रभावमा पानय सक्ने 
सम्भावना भएमा । 

यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले कुनै कमयचारीलाई सजार् र्दने आदेश र्दनभुन्दा 
अव्ि कारबाही गनय लाधगएको कारण उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद587 र्दई 
                                                           
585  उदाहरणका लाधग धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६३ हेनय सयकन्छ । 

586  संगर्ठत संस्थाका कमयचारीको सेवाका शतय सम्बन्धी कानून, बढुवा र यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी सामान्र् 
धसद्धान्त, २०७४ को दफा ३१ । 

587 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ११० मा त्र्स्तो म्र्ाद पन्ध्र र्दनको हनु ुपने उल्लेि छ । 
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आफ्नो सफाइ पेश गने मौका र्दन ु पदयछ । र्सरी मौका र्दंदा धनजमाधथ लगाइएको 
आरोप स्पष्ट रूपले यकयटएको र प्रत्रे्क आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ 
सो समेत िलुाउन ुपदयछ । सम्बव्न्धत कमयचारीले सूचना बमोव्जम तोयकएको म्र्ादधभत्र 
आफ्नो सफाइ पेश गनुय पदयछ । यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले 
आवश्र्क ठानेमा स्वरं् वा कुनै अन्र् अधधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्दछ । जाँचबझु 
गने अधधकृतले तोयकएको कार्ययवधधको पालन गनुय पदयछ । 

यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने 
अधधकारीले दफा ६६ बमोव्जम सफाइ पेश गनय र्दइएको म्र्ादधभत्र सफाइ पेश नगरेमा 
वा पेश हनु आएको सफाइ सन्तोर्षजनक नभएमा त्र्स्तो धनजामती कमयचारीलाई र्दन 
लाधगएको प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ु भनी त्र्स सम्बन्धमा उव्चत म्र्ाद588 र्दई 
स्पष्टीकरण माग्न ु पदयछ । यवभागीर् सजार्को कारबाहीको धसलधसलामा सम्बव्न्धत 
धनजामती कमयचारीले र्दएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक नभई त्र्स्तो 
कमयचारीलाई सजार् गनुयपने देव्िएमा यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले 
सजार् गनुय पूवय लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपदयछ ।589 र्सरी परामशय धलन ुपने 
व्र्वस्था भएकोमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना सजार् गनुय हुँदैन । 

यवभागीर् कारबाहीको कार्य आफैमा न्र्ायर्क प्रकृधतको कार्य हो । र्स्तो अधधकार 
कानूनमा उल्लेि भएकोमा बाहेक प्रत्र्ार्ोजन गनय सयकँदैन । धनधमत्तको रुपमा कार्य गने 
अधधकारीले यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् गनुय हुँदैन । तल्लो तहका कमयचारीको यटप्पणी 
सदर गरी यवभागीर् कारबाही धनणयर् गनुय हुँदैन । यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् गदाय 
धनणयर् पचाय िडा गरी यवभागीर् कारबाही गनुय पनायका आधार कारण स्पष्ट उल्लेि गरी 
धनणयर् गनुय पदयछ । 

९. यवभागीर् कारवाहीको उपरको पनुरावेदन 

                                                           
588  धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ११० मा त्र्स्तो म्र्ाद तीस र्दनको हनु ुपने उल्लेि छ । 

589 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ मा यवभागीर् सजार्को कारबाहीको धसलधसलामा सम्बव्न्धत 
धनजामती कमयचारीले दफा ६६ बमोव्जम र्दएको सफाइ वा दफा ६७ बमोव्जम र्दएको स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक 
नभई त्र्स्तो कमयचारीलाई सजार् गनुयपने देव्िएमा यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले सो 
कमयचारीलाई र्दन लाधगएको सजार् प्रस्ताव गरी लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने कानूनी व्र्वस्था गररएको छ 
। 
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कमयचारीलाई र्दइने यवभागीर् सजार् उपर समेतको पनुरावेदन सनु्ने व्र्वस्था सम्बन्धमा 
सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा धभन्नधभन्न व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । प्रशासकीर् अदालतले 
तोयकएका कमयचारी उपर भएका यवभागीर् कारबाही समेतका यवर्षर् उपर मात्र पनुरावेदन 
सनु्ने हुँदा कानूनमा अलग्गै व्र्वस्था भएका कमयचारीका हकमा पनुरावेदनको सनुवुाइ 
गदैन । यवशेर्षगरी सरुक्षा फौजसँग सम्बव्न्धत कमयचारीका हकमा पनुरावेदन सनु्ने 
क्षेत्राधधकार सम्बव्न्धत कानूनमा तोयकएका पदाधधकारीमा रहने व्र्वस्था गररएको छ र 
प्रशासकीर् अदालतको क्षेत्राधधकार भन्दा बायहर राव्िएको छ । त्र्सकारण र्ी धनकार्मा 
कार्यरत कमयचारी उपरको यवभागीर् कारबाही समेतका यवर्षर्मा प्रशासकीर् अदालतले 
पनुरावेदन सनुवुाइ गदैन । प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा २ को िण्ड (ग) 
मा “कमयचारी” भन्नाले नेपाल सरकारको धनजामती सेवा, नेपाल स्वास््र् सेवा, नेपाल संिीर् 
संसद सेवा वा सावयजधनक संस्था590 को सेवामा कार्यरत कमयचारी सम्झन ु पछय र सो 
शब्दले देहार्का व्र्व्क्तलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्र्वस्था गररएको छ:  

(१) सामदुायर्क यवद्यालर्मा कार्यरत व्शक्षक, 

(२) प्रदेश कानून बमोव्जम गठन हनेु प्रदेश धनजामती सेवा, अन्र् सरकारी सेवा वा प्रदेश 
सरकारको पचास प्रधतशतभन्दा बढी स्वाधमत्व हनेु संस्थाको सेवामा रहेको कमयचारी, 

(३) स्थानीर् तहका कमयचारी । 

प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ मा प्रशासकीर् अदालतको अधधकारक्षेत्रका 
बारेमा देहार् बमोव्जम उल्लेि गररएको छ: 

(१) प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन अदालतलाई देहार्का मदु्दा वा 
यवर्षर्मा भएको धनणयर् वा अव्न्तम आदेश उपर पनुरावेदन सनु्ने अधधकार हनेुछः 

(क) प्रचधलत कानून बमोव्जम कमयचारीलाई र्दइएको यवभागीर् सजार्, 

                                                           
590 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा २ को िण्ड (च) मा “सावयजधनक संस्था” भन्नाले देहार्को संस्था 
सम्झन ुपछय भनी उल्लेि गररएको छः 
(१) पचास प्रधतशत वा सोभन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा नेपाल सरकारको स्वाधमत्व वा धनर्न्त्रण भएको कम्पनी, 
बैंक, संस्थान, प्राधधकरण, धनगम, प्रधतष्ठान, बोडय, केन्र, पररर्षद् वा नेपाल सरकारबाट धनर्मधत रुपमा अनदुान 
प्राप्त यवद्यालर् र र्स्तै प्रकृधतका अन्र् संगर्ठत संस्था, 
(२) प्रचधलत संिीर् कानून बमोव्जम गठन भएको धनर्मनकारी धनकार्, 

)३ (नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सावयजधनक संस्था भनी तोकेको अन्र् संस्था ।  
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(ि) कमयचारीको बढुवा, 

(ग) कमयचारीको सरुवा । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) वा (ि) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन 
कमयचारीको सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा कुनै कमयचारीलाई र्दइएको यवभागीर् सजार् वा 
बढुवाको सम्बन्धमा कुनै धनकार् वा पदाधधकारी समक्ष उजरुी वा पनुरावेदन लाग्ने रहेछ 
भने त्र्स्तो धनकार् वा पदाधधकारीले सो यवर्षर्मा धनणयर् गरेपधछ मात्र सो धनणयर् उपर 
अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

उल्लेव्ित कमयचारी उपर गररएको यवभागीर् कारबाही, सरुवा, बढुवामा व्चत्त नबझेुमा 
प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन र्दन सयकन्छ । पनुरावेदकले जनु धनकार् वा 
अधधकारीको धनणयर् वा अव्न्तम आदेश उपर पनुरावेदन गने हो सो धनकार् वा अधधकारी 
माफय त ्वा सोझै प्रशासकीर् अदालत समक्ष पनुरावेदन गनय सयकन्छ । पनुरावेदकले कुनै 
धनकार् माफय त ् पनुरावेदन गरेकोमा सो धनकार्ले त्र्स्तो पनुरावेदन र सो पनुरावेदनसँग 
सम्बव्न्धत धमधसल सात र्दनधभत्र सम्बव्न्धत अदालतमा पठाउन ुपदयछ । पनुरावेदन गदाय 
रीत प¥ुर्ाई पनुरावेदन वापत लाग्ने दस्तरु समेत साथै राख्न ुपदयछ ।591 प्रचधलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन र्स ऐन बमोव्जम अदालतमा पनुरावेदन गदाय त्र्स्तो 
धनणयर् वा अव्न्तम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको धमधतले पैंतीस र्दनधभत्र पनुरावेदन 
गनुय पदयछ । तर सम्बव्न्धत पक्षले काब ु बायहरको पररव्स्थधतले गदाय म्र्ाद गवु्िएको 
कारण देिाई धनवेदन र्दएमा र सो व्र्होरा जाँचबझु गदाय मनाधसब देव्िएमा अदालतले 
तीस र्दनसम्मको म्र्ाद थाधमर्दन सक्ने व्र्वस्था छ ।592   

प्रशासकीर् अदालतको धनणयर् अव्न्तम हनु्छ ।593 तर प्रशासकीर् अदालतले गरेको धनणयर् 
वा अव्न्तम आदेश उपर सवोच्च अदालतले पनुरावेदन गनय अनमुधत माग्ने धनवेदन र्दन 
भने सयकन्छ । त्र्स्तो धनवेदन धनणयर् वा अव्न्तम आदेश भएको थाहा पाएको धमधतले 
पैंतीस र्दनधभत्र अदालत माफय त ् वा धसधै सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन गने अनमुधतको 
लाधग धनवेदन र्दन सयकन्छ । सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन गने अनमुधत माग गनयका 
                                                           
591 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा ११ । 

592 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा १२ । 

593 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा १५ । 
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लाधग प्रशासकीर् अदालतको फैसला वा अव्न्तम आदेशमा देहार्को अवस्थामा भएको हनु ु
पदयछः594 

(क) अदालतको धनणयर् वा अव्न्तम आदेशमा गम्भीर संवैधाधनक वा कानूनी त्रयुट भएको, 

(ि) सवोच्च अदालतबाट स्थायपत कानूनी धसद्धान्त वा नव्जरको पालना नगरेको वा गलत 
यकधसमले व्र्ाख्र्ा गरी प्रर्ोग गरेको । 

१०. यवभागीर् कारबाही सम्बन्धमा सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण   

सेवा कानून सम्बन्धी यववादमा बढुवा र यवभागीर् कारबाहीका यववाद अन्र् यवर्षर्का 
भन्दा धेरै परेको देव्िन्छ । यवभागीर् कारबाही उपर सवोच्च अदालतमा सनुवुाइका लाधग 
पेश भएका हालसम्मका यववाद ररट धनवेदन माफय त आएका हनु ्। वैकव्ल्पक उपचारको 
माग गदै सवोच्च अदालतमा पेश भएका ररट धनवेदनमा सवोच्च अदालत सनुवुाइ गरी 
प्रधतपार्दत गरेका धसद्धान्तहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन:् 

१. गोपालकुमार धसंह राजपूत यव. श्री मध्र्के्षत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् काठमाडौं595   

 स्पष्टीकरण माग गदाय लगाइएको अधभर्ोग र सेवाबाट बिायस्त गदाय धलइएको 
आधार एउटै नदेव्िई बेग्लाबेग्लै देव्िएको छ, स्पष्टीकरणमा अधभर्ोग नै 
नलगाइएको सम्बन्धमा धसधै बिायस्त गनय प्रहरी धनर्मावलीले धमल्दैन, तसथय पयहले 
अधभर्ोग नै नलगाइएको आधारमा धनवेदकलाई भयवष्र्मा सरकारी नोकरीबाट 
सामान्र्तः अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने गरेको वागमती अञ्चल प्रहरी 
कार्ायलर्को धनणयर् र उक्त धनणयर् उपर पनुरावेदन सदर गरी गरेको क्षेत्रीर् प्रहरी 
कार्ायलर् काठमाडौंको पनुरावेदन धनणयर् समेत त्रयुटपूणय देव्िँदा उत्प्ररे्षणको 
आदेशद्वारा बदर हनेु, धनवेदकलाई धनजको आफ्नो पदमा बहाल गराउन ु भनी 
यवपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हनेु । 

२. मानबहादरु सनुार यव. प्रहरी नार्ब महाधनरीक्षक, मध्र्पव्श्चमाञ्चल प्रहरी कार्ायलर्, 

नेपालगंज596   

                                                           
594 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा १६ । 

595 ने.का.प. २०४४, अंक ८, धन.नं. ३१७६ । 

596 ने.का.प. २०४५, अंक ७, धन.नं. ३५२० । 
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 जनु व्र्व्क्तले सजार् गनय पाउने अव्ख्तर्ारी पाएको हनु्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण 
माग गरेको हनु पदयछ, अधधकारै नभएका व्र्व्क्तले मागेको स्पष्टीकरणलाई कानूनी 
मान्र्तार्कु्त भन्न नधमल्ने । 

 बिायस्त गने गरी धनलम्बन भएको धमधतबाट नै लागू हनेु गरी धनणयर् गरेकोमा 
पश्चातदशी  -Retrospective_ असर पने गरी हटाएको धनणयर्लाई कानूनसंगत भन्न 
नसयकने । 

३. गलुाबधसंह ठाकुर यव. मध्र्पव्श्चमाञ्चल के्षत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् नेपालगंज597   

 अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार् गने 
र यवभागीर् कारवाहीले कमयचारीको पदीर् आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई 
सजार् गने हनुाले अदालती कारवाही र यवभागीर् कारवाही दईु छुट्टाछुटै्ट प्रकृर्ाबाट 
गररने कारवाही हनु । 

 प्रहरी ऐनको दफा १० )क (ले यवभागीर् कारवाही वा सजार् भएको कमयचारी 
उपर अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्र्वस्था भएबाट एउटै 
अपराधमा दईुपटक सजार् भागी बनार्ो भन्ने ररट धनवेदन व्जयकर पगु्न नसक्ने । 

 प्रहरी धनर्मावली, २०३३ को पररच्छेद ९ को धनर्म ९ .४ )क) (ङ ( र )छ (तथा 
९.५ )क (अनसुार क्रमशः कुनै प्रहरी कमयचारीले सन्तोर्षजनक काम नगरेमा , 

र्दएको आदेश धनदेशन नमानेमा अथवा कार्ायन्वर्न नगरेमा, लापरवाही गरेमा वा 
धनर्म आदेशको पालना नगरेमा र अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम र 
व्जम्मेवारी पूरा गनय नसकेमा तल्लो पदमा िटुवा गनयसक्ने अधधकार प्रहरी 
धनर्मावली, २०३३ को पररच्छेद ९ को धनर्म ९ .१ )ि (ले प्रदान गरेकोले , 

तल्लो पदमा िटुवा गने गरेको धनणयर्लाई काननुको त्रटुी गरी धनणयर् गरेको भन्न 
सयकने अवस्था नरहने । 

 

४. दशरथचन्र काकी यव. प्रशासकीर् अदालत598  
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 सफाइको बारेमा पयहलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजार् प्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा दोस्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नर्दएको आरोपमा 
सजार् प्रस्तायवत गरेको देव्िँदा र्ी सबै कारवाहीहरू कानून अनकूुल नहुँदा र्स्ता 
कारवाहीहरूलाई कानून सम्मत भन्न नधमल्ने । 

 कुनै पधन व्र्व्क्तको हक यहतमा असर पने गरी धनणयर् गदाय धनणयर् गने अधधकारी 
आफैं ले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्र्क सबदु प्रमाण बझुी सोको 
मूल्र्ांकन समेत गरी धनणयर्मा पगु्न ुअधनवार्य हनु्छ । 

 सजार् गनय पाउने अधधकारी आफैं ले कानून बमोव्जम स्पष्टीकरण धलई आफूले 
न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुय पनेमा सो नगरी सजार् र्दने अधधकारी 
बाहेक अन्र् अधधकारीबाट धलइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी 
शािा अधधकृत स्तरबाट उठेको यटप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ 
आएपधछ त्र्स्तो यटप्पणी धनणयर्लाई स्वीकृत गरेको धनणयर् पचाय र धनणयर्लाई सदर 
गरेको प्रशासकीर् अदालतको पनुरावेदन फैसला समेत त्रयुटपूणय देव्िँदा उक्त धनणयर् 
एवं फैसला उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा बदर हनेु । 

५. लधलतरत्न शाक्र् यव. श्री ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्599   

 कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन ु भनेको ठुलो सजार् हो । 
त्र्सरी संजार् गदाय मनोमानी तवरबाट गनय नसयकर्ोस ्भन्ने धनजामती कमयचारीको 
सेवाको सरुक्षा धनजामती सेवा ऐन र धनर्मले गरेको पाइन्छ । ऐन धनर्मले 
धनजामती कमयचारीलाई प्रदान गरेको सरुक्षा ऐन, धनर्मकै अव्ख्तर्ारबाट मात्र समाप्त 
हनु सक्छ । 

 कुनै पधन व्र्व्क्तलाई प्रधतकूल असर पने गरी धनणयर् गनुय भन्दा पयहल्रै् धनजको 
सनुवाई हनु ुपने भन्ने कुरा प्राकृधतक न्र्ार्को मलुभतू धसद्धान्त हो । र्ो धसद्धान्त 
Audi Alteram Partem को धसद्धान्तको रूपमा स्थायपत भइसकेको छ । 

 लगाइएको आरोप प्रष्टसँग बस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु कुरा उल्लेि 
गरी सफाइको मौका र्दएमा मात्र मनाधसब मौका र्दएको माधनन्छ । मनाधसब 
मौकाधभत्र आफ्नो प्रधतकार गनय सक्ने र्थेष्ट समर्, आफूले प्रधतकार गनुय पने 
यवर्षको स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा देिाउन सक्ने अनकूुल पररव्स्थधत समेत पनय 
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आउंछ । र्समा आफ्नो प्रधतधनधधत्व गनय सक्ने मनाधसब मायफकको अवसर प्राप्त 
भएको हनु ुपदयछ । 

 धनवेदक माधथ लगाइएका आरोप वस्तधुनष्ठ भन्दा बढी आत्मधनष्ठ देव्िएकोले सो 
अरोपलाई र्वु्क्तसंगत भन्न सयकने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको 
भरमा मात्र सफाइको सबदु र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने । 

६. प्रकाश र्ादव यव. प्रशासकीर् अदालत काठमाडौं समेत600   

 धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पयष्टकरणहरू 
सजार् र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरूले धलएको 
स्पयष्टकरणको आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन 
नसक्ने । 

 यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग नगररएको अवस्थामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी मान्र्ता प्राप्त 
गने व्स्थधत नहनेु । 

 सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पयष्टकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको 
स्पयष्टकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही 
कानूनसम्मत हो भन्न नधमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश र्दने गरी वन यवभागका 
महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र सोलाई सदर गने गरी प्रशासयकर् अदालतवाट 
भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िंदा उत्प्ररे्षणको आदेशवाट वदर हनेु । 

७. मनोजकुमार देव यव. गहृ मन्त्रालर्601   

 प्रहरी जस्तो शाव्न्त सरुक्षाको कतयव्र् तोकेको फोसयमा सेवा गरेपधछ यवरामी भएको 
भए आफ्नै फोसयको अस्पतालमा जान सयकनेमा त्र्हाँ पधन नजाने र यवदा अव्स्वकृत 
भर्ो भन्ने जानकारी पाए पधछ त्र्सलाई वेवास्ता गरी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नजाने 
धनवेदकको कार्यलाई क्षम्र् माग्न नसयकने । 

 धनवेदक २०५८।१०।२८ मा रमाना धलई गए पश्चात सरुवा भएको कार्ायलर्मा 
हाव्जर नभएपधछ धनजको िर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार गररएको र 
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गोरिापत्रमा सावयजधनक सूचना प्रकाव्शत गदाय समेत हाव्जर हनु गएको वा सम्पकय  
गरेको भन्ने नदेव्िँदा प्रहरी धनर्मावली २०४९ को धनर्म ८९ )२ (वमोव्जम 
सफाइ पेश गने मौका नर्दएको भन्ने व्जयकरसँग सहमत हनु नसयकने ।  

 कानूनमा तोयकएको यवभागीर् कारवाही गने अव्ख्तर्ारवालाले सजार् गदाय सजार् 
गने आधार अरुवाट लेिी आफुले सदरसम्म गरेको छ वा आफ्नै स्वयववेकीर् 
आधार र कारणमा सजार् गरेको  हो । त्र्ो महत्वपूणय कुरा हनेु ।  

 प्रहरी ऐन धनर्म वमोव्जम हर हमेशा डर्टुीमा रहन ुपने धनवेदक जस्तो व्जम्मेवार 
पदमा रहेको व्र्व्क्तले आफ्नो पर्दर् कतयव्र्, दायर्त्व र व्जम्मेवारी प्रधत वेवास्ता 
गरी आफुिसुी सरुवा भएको कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नगई आफ्नो कतयव्र् प्रधत 
वेवास्ता गरेको अवस्थामा कानूनमा तोयकएको अव्ख्तर्ारवालावाट यवभागीर् 
कारवाही भएको र सो धनणयर् उपर पधन कानूनमा तोयकएको पनुरावेदन सनु्ने 
अधधकारीवाट पनुरावेदन सनुी गरेको धनणयर्मा कुनै कानूनी त्रयुट नदेव्िने । 

८. रामधसंह धामी यव. प्रायवधधक व्शक्षा तथा व्र्ावसायर्क ताधलम पररर्षद् सानोर्ठमी602  

 कानूनको दृयष्टकोणबाट मात्र नभै सामान्र् समझमा पधन सफाइ धनधमत्त र्दएको 
म्र्ादसम्म पियन ुअधनवार्य नै हनु्छ । धनवेदकलाई के कस्तो आरोपमा के कस्तो 
अधभर्ोग लगाई हटाउन िोव्जएको हो ? सोको सफाइको सबदु पेश गनय पररर्षदले 
र्दएको म्र्ाद बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने कार्यलाई उव्चत र र्थेष्ट मौका प्रदान 
गररएको भन्न नधमल्ने । 

 कानूनको ब्र्वस्था बमोव्जम नोकरीबाट हटाउन सक्ने सम्मको कार्य कसैले गरे 
नगरेको भन्ने कुराको धनरूपण अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट पूवायग्रही भावनाको 
क्लेस मात्रको यवद्यमानता नभै स्वतन्त्र रूपबाट शदु्ध भावनाबाट न्र्ायर्क मनको 
प्रर्ोगबाट गररएको छानयवन तथा कारवाहीबाट मात्र धनष्कर्षयमा पगु्न सयकनेमा सो 
कार्य पूवय नै ३२३ औ ंबैठकबाट सदस्र् सव्चवलाई धनदेव्शत अव्ख्तर्ार प्रदान गने 
गरी गररएको धनणयर् धनवेदकको हकमा पूवायग्रही देव्िन आउने । 

 कुनै यवर्षर्मा कारवाही गनय पाउने अधधकारीले कसको के कस्तो कृर्ाकलापबाट 
के कस्तो गैह्रकानूनी काम भएको हो भन्ने कुरा आफैले त्र्को यवश्लरे्षण गरी 
त्र्स्तो गैह्रकानूनी काम गनेको दोर्षको गहनता के कधत छ सो मा कानूनबमोव्जम 
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के कस्तो सजार् गदाय उपर्कु्त हनु्छ भन्ने समेत यवचार गरी सजार् प्रस्ताव गरी 
स्पयष्टकरण धलई न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी स्वतन्त्र, धनष्पक्ष एवं पूवायग्रहरयहत 
ढंगबाट यवश्लरे्षण गरी धनणयर् धलनपुने न्र्ायर्क मान्र्ता हनेु । 

 धनदेशनको आधारमा कुनै न्र्ायर्क प्रकृधतको कारवायह उठाइन्छ भने त्र्स्तो 
कावायहीलाई कानूनसम्मत न्र्ायर्कमनको प्रर्ोग भई स्वतन्त्र र धनष्पक्ष रूपबाट 
भएको नभई अकायको अरौटबाट गररएको मान्नु पने । 

९. रामप्रसाद धसटौला यव. यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन 
यवभाग बबरमहलसमेत603  

 संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non 

Criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौज्दारी कानून 
तोडे वापत राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानून 
बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो 
। र्ी दईु कारवाही धभन्दा धभन्दै कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई 
आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी 
अदालतबाट सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy  यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु । 

 कुनै संठगन वा धनकार्ले आफ्नो संठगनका कमयचारीले आचरण यवपरीत काम 
गरेको भन्ने आशंकामा कसैप्रधत वर्िर्त नरािी सत्र्त्र् पत्ता लगाउन आफ्नो 
अधधकार प्रर्ोग गरी छानयवन सधमधत गठन गरी छानयवन गराउने कार्य अदालती 
वा न्र्ायर्क कारवाही नभएको हुँदा प्राङ्न्र्ार्को धसद्धान्त अथायत Res Judicata को 
धसद्धान्त यवपरीत भएको भन्ने व्जयकर कानूनसंगत नदेव्िने । 

१०. इव्न्दरा झा यव. व्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् धनरु्षासमेत604   

 कानून बमोव्जम यवभागीर् कारवाही लगार्तका कारवाही गदाय कारवाही गने 
अधधकारीसँग त्र्स्तो कारवाही गने अधधकार भए नभएको स्पष्ट हनुपुने र अधधकार 
प्राप्त अधधकारीले कारवाही गदाय पधन कानूनको उव्चत प्रयक्रर्ा पूरा गरेको हनुपुने 
। 
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604 ने.का.प. २०६५ अंक २ धन.नं. ७९३० । 
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 कानूनको स्पष्ट अधधकार निलुाइकन र्दएको आदेश धनदेशको अन्धाधनु्ध पालना 
गने वा गनय र्दने हो भने कानूनको मर्ायदा उल्लंिन हनेु व्स्थधत शृ्रजना भई व्र्व्क्त 
वा नागररक असरुव्क्षत बन्ने अवस्था रहने । 

 कसैलाई पधन कारवाही गने अधधकार भनेको अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र 
प्रर्ोग गनुयपने यवर्षर् हुँदा सो बाहेक अरुले प्रर्ोग गरेमा कानूनको दृयष्टमा 
आपव्त्तजनक र दोर्षपूणय हनु जाने र त्र्स्तो त्रयुट अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट हनेु र्स्तो 
अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट भएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा अमान्र् हनेु । 

११. गोयवन्दप्रसाद थपधलर्ा यव. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् 
समेत605  

 कानूनले सफाइको मौका प्रदान गनय मनाधसव नभएमा सफाइको मौका नर्दए पधन 
हनेु भनी गरेको व्र्वस्थाले सफाइको मौकाको महत्व प्रधतस्थायपत गरेको नभै िास 
र उव्चत अवस्थाहरूमा त्र्स्तो मौकाको अधनवार्यताको अपवादात्मक व्र्वस्थासम्म 
गरेको देव्िन्छ । अथायत कसैले पधन आफ्नो यवरुद्धको कारवाहीमा सफाइ पेश 
गने मौका पाउन ुपछय भन्ने आधारभतू न्र्ार्को धसद्धान्त हो जनु प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्तको रूपमा पररभायर्षत छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्र्वस्था 
गरेकोमा बाहेक र्ो धसद्धान्तको सामान्र् रूपमा पालना गनय जरुरी हनेु । 

 कारवाही गने धनकार् वा अधधकारीको भरमग्दरु प्रर्ासको अधतररक्त जसलाई 
सफाइको मौका र्दन िोव्जएको हो सो व्र्व्क्त पहुँच वायहर भएको, िोजी पत्ता 
लगाउन नसकेको, भौगोधलक धसमा बायहर रहेको वा त्र्स्तै धनजसँग सम्पकय  गनय 
नसयकने वा सम्पकय  बायहर रहन उद्यत रही कारवाही छल्न िोजेको देव्िने वा 
त्र्स्तो पररव्स्थधत धसजयना गरी कारवाहीहरूमा िोर असहर्ोग प्रदशयन गरेको भन्न 
सयकने जस्ता यवशेर्ष अवस्थाहरूमा सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्न 
सयकने अवस्थाहरू आउन सक्छन ्। र्ो पधन मदु्दै यपच्छे यवर्षर्वस्तकुो औव्चत्र्को 
आधारमा यवचार गने कुरा हनु्छ । र्सो भन्नुको मतलव के हो भने आफनो 
यवरुद्ध हनु लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाइ पेश गने मौका सम्बव्न्धत व्र्व्क्तको 
लाधग सामान्र्त उपलब्ध हनुपुछय र त्र्स्तो मौका नर्दने भए कानूनी अव्ख्तर्ारी 
सयहत मनाधसव अवस्थाहरू उल्लेि गररन ुपदयछ । त्र्सो नभएमा सफाइको मौका 
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र्दने वा नर्दने भन्ने कुरा कारवाही गने अधधकारीको अधनर्व्न्त्रत स्वयववेकको 
अधधनमा पगु्न सक्दछ, जनु कारवाहीमा स्वच्छता सधुनव्श्चत गने यहसावले 
आपव्त्तजनक हनु सक्ने । 

 सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्ने आधारमा सफाइको मौका नर्दई 
कारवाही गदाय त्र्स्तो गनुय परेको कारणहरू सयहत धनणयर् पचायमा लेव्िएको हनुपुने 
। 

 कुनै धनणयर् पचायमा उल्लेव्ित आधारहरू र्थाथयमा मनाधसव छन ् वा छैनन ् भन्न े
कुरा धनतान्त प्रशासधनक यवर्षर् वा आत्मसन्तयुष्टको यवर्षर् नभै न्र्ायर्क धनरोपण 
गनय सयकने गरी वस्तपुरक हनु जरुरी हनेु हुँदा त्र्स्तो धनणयर्कतायले न्र्ायर्क 
यववेकको साथमा आफनो आधारहरू धनणयर्पचायमा लेख्न सक्नपुने । 

 धनणयर् पचायमा उल्लेव्ित आधारहरू मनाधसव छन वा छैनन ्वा त्र्सको आधारमा 
सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएमा भनी सम्बव्न्धत अधधकार प्राप्त अधधकारीले 
गरेको धनणयर् न्र्ार्को रोहमा अदालतले यवचार गनय सक्ने । 

 धनणयर्कतायले धनणयर्को प्रर्ोजनको लाधग र्दने आधारहरू न्र्ायर्कता, स्वच्छता, 
व्र्वहाररकता र औव्चत्र्लाई मापदण्ड बनाएर उल्लेि गनुय पने । 

 सजार् गने अधधकारीले अधधकारको प्रर्ोग गदाय कानूनको उव्चत कार्ययवधी पूरा 
नगरी गनय नधमल्ने । 

१२. दीपेन्रबहादरु के्षत्री यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत606   

कसैलाई आरोप वा अधभर्ोग लगाउनपुदाय मात्र त्र्स्तो आरोप वा अधभर्ोग अनसुारको 
काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गने मौका प्रदान गनुयपने । 

१३. मनोज पौडेल यव. नेपाल सरकार व्शक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालर् समेत607  

धनणयर्कतायले आफ्नो स्वयववेकीर् अधधकार प्रर्ोग गदाय स्वतन्त्र रूपमा प्रर्ोग भएको 
आभास देव्िन ुपदयछ । अनाधधकार धनकार्बाट र्दएको धनदेशन वा धनणयर्लाई व्शरोधार्य 
गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई धनणयर् गदाय धनणयर्कतायको यववेक शनु्र्मा पररणत हनु 
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जाने हुँदा धनवेदकलाई अनाधधकार धनकार्को आदेशबाट उत्प्ररेरत भई सेवाबाट हटाउने 
कार्य धनर्म अनकूुल नहनेु । 

१४. गणेश पव्ञ्जर्ार यव. न्र्ार् पररर्षदसमेत (प.ुइ.)608  

सचेत गराउन सक्ने भन्ने स्वयववेकीर् अधधकारले स्वाभायवक रूपमा यवर्षर्वस्तकुो 
गम्भीरता र त्र्गत यवश्लरे्षणलाई यवचार प¥ुर्ाउने अनमुधत र्दन्छ । र्र्द त्र्सबाट सचेत 
नगराइकनै पदमकु्त गनुयपने धनष्कर्षयमा धनणयर् गने अधधकारी वा धनकार् पगुेमा त्र्सलाई 
अन्र्था भन्न नधमल्ने । 

१५. रामप्रसाद भट्टराई यव. प्रमिु, भन्सार अधधकृत, कैलाली भन्सार कार्ायलर्समेत 
(प.ुइ.)609  

 प्रशासकीर् अधधकारीले न्र्ायर्क अधधकारको प्रर्ोग गदाय तह–तह उठेको यटप्पणी 
सदर नगरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी न्र्ायर्क प्रयक्रर्ा र यवधधको अवलम्बनबाट 
आधार र कारणसयहत धनणयर् गनुयपने । 

 धनजामती कमयचारीहरूलाई व्र्व्क्तगत रूपमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पनय जाने 
असरको यवर्षर्मा गररने धनणयर्लाई कार्यकारी वा प्रशासकीर् प्रकृधतको धनणयर्का 
रूपमा धलन नधमल्ने । 

 धनजामती कमयचारीहरू सरकार मातहतकै कमयचारी हनेु र सेवासम्बन्धी कानूनद्वारा 
उनीहरूको पेशा रोजगार धनर्मन हनेु कुरालाई स्वीकार नै गदाय पधन 
कानूनबमोव्जम प्राप्त हनेु धनजामती कमयचारीको पदमा प्रधतकूल असर पने गरी 
धनणयर् गदाय कानून बमोव्जम धनधायरण गररएका प्रयक्रर्ाहरू पूरा भएको हनुपुने । 

 कार्ायलर् प्रमिु वा यवभागीर् प्रमिुको अनपुव्स्थधतमा कार्ायलर्को दैधनक रूपमा 
भैपरी आउने प्रशासकीर् काम सम्पन्न गनयका लाधग धनजभन्दा तल्लो तहका 
कमयचारीले धनधमत्त भई अधत आवश्र्क प्रशासकीर् काम कारबाहीसम्म गनय पाउने 
हनु्छ र र्सरी धनधमत्तको व्जम्मेवारी तोयकएको पदाधधकारीलाई अधयन्र्ायर्क 
प्रकृधतको धनणयर् गने अधधकार कानूनतः नहनेु । 
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 धनणयर् गने अधधकारीले धनणयर् गदाय कसैको प्रभाव, धनदेशन र दवावमा नपरी 
स्वतन्त्र रूपले न्र्ायर्क मन प्रर्ोग गरेको हनुपुदयछ । र्सो नभई धनदेव्शत 
धनणयर्ले वास्तवमा धनणयर्को स्थान धलन नसक्ने । 

 

१६. कुलबहादरु धलम्बू यव. मव्न्त्रपररर्षद्, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत610  

कुनै पधन पदमा धनर्वु्क्त गदाय Professional व्र्व्क्त धनर्वु्क्त गरी त्र्सरी धनर्वु्क्त भएका 
व्र्व्क्तलाई कानूनमा तोकेको अवधधसम्म Security of Tenure प्रदान गरी Doctrine of 

Pleasure वा Spoils System लागू हनेु पद जस्तो सरकार पररवतयन साथ धनर्वु्क्त भएको 
पदाधधकारीहरूलाई पधन बदल्ने प्रचलन हटाउनपुने । 

१७. कुलबहादरु धलम्बू यव. पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्समेत611  

 उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा तोयकएको अधधकारीले कानूनको रीत परु ्र्ाई 
स्पष्टीकरण माग गने कार्य सेवा शतयसम्बन्धी कानूनको सामान्र् र धनर्धमत प्रयक्रर्ा 
भएकाले स्पष्टीकरण माग गदैमा हक हनन नहनेु । 

 स्पष्टीकरण माग गने व्र्वस्था संगठनको कमयचारीको मनोमानी विायस्ती वा 
मनोमानी यवभागीर् सजार्को पहरेदारको रूपले Employer यवरुद्ध प्राप्त प्राकृधतक 
न्र्ार्को हक हनेु । 

 कमयचारीले आचरणयवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही 
एवं सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध कुनै पधन संगठन वा 
धनकार्लाई मान्र् नहनेु । 

 सजार् गनुयपदाय अव्ख्तर्ारवालाले आवेश -Whim)  मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर 
कारबाही गनय सक्दैन । अव्ख्तर्ारवालाले प्रर्ोग गने सेवा शतयसम्बन्धी कानून 
Fair Play बाट धनदेश हनुपने । 

 तोयकएको अधधकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गने लगार्तको यवभागीर् कारबाही 
गने कारबाही गनय सक्छ । कमयचारीको Decorum राख्न कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था 
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611 ने.का.प. २०६७, अंक ५, धन.नं. ८३७३, पषृ्ठ ७८२ । 
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भएका वाहेक धनर्वु्क्त गने अधधकार पाएको अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले 
यवभागीर् कारबाही गनय नसक्ने । 

१८. व्शवप्रसाद चौधरी यव. नापी यवभागसमेत612  

 यवदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा अधनव्श्चत कालसम्म अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा 
यवभागीर् सजार् गरी कानूनको स्थायपत प्रयक्रर्ा बमोव्जम सेवाबाट हटाएकोलाई 
अन्र्था भन्न नधमल्ने । 

 कमयचारीले यवदा स्वीकृत नगराई लामो अवधधसम्म कार्ायलर् अनपुव्स्थत रहेको 
भनी अव्ख्तर्ारवालाबाट कानूनबमोव्जम स्पष्टीकरण समेत माग गरी धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५९ )ि)(१ (बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पूरा गरी सेवाबाट 
हटाएको अवस्थामा कानूनबमोव्जम भए गरेको कार्यबाट संयवधान र कानूनद्वारा 
प्रदत्त हक हनन ्भएको सम्झन नधमल्ने । 

१९. दीपकचन्र देवकोटा यव. कृयर्ष यवकास बैंक, मखु्र् कार्ायलर्समेत613  

सेवा शतयसम्बन्धी कानूनले कमयचारीका सम्बन्धमा यवभागीर् कारबाही गने नगने 
सम्बन्धमा जाँचबझु सधमधत गठन गने वा नगने र जाँचबझु गराउने वा नगराउने भन्ने 
अव्ख्तर्ारवालाको अधधकार र तजबीजको कुरा भएकाले अव्ख्तर्ारवालाको अधधकारमा र्स 
अदालतले हस्तक्षेप गनय नधमल्ने । 

अव्ख्तर्ारवालाले जाँचबझु गराउन आवश्र्क नदेिी कमयचारी सेवा शतय धनर्मावली 
बमोव्जम सफाइको मौका र्दई सजार् समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा कानूनी 
रूपमा धनधायररत प्रयक्रर्ा अवलम्बन नगरेको भन्न नधमल्ने । 

सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा स्पष्टीकरणको जवाफ समेत अध्र्र्न र 
मूल्र्ाङ्कन गरी प्रस्ताव गरेको सजार् गनुयलाई अन्र्था भन्न नधमल्ने । 

एउटै यवर्षर् वा अपराध वा आरोप र िटनाका सम्बन्धमा दईु पटक सफाइको मौका 
र्दइसकेपधछ पटकपटक सनुवुाइको मौका र्दई रहनपुछय भनी अथय गनुय न्र्ार्ोव्चत नहनेु । 

                                                           
612   ने.का.प. २०६७, अंक ७, धन.नं. ८४१९, प.ृ ११९७ । 

613   ने.का.प. २०६७, अंक ८, धन.नं. ८४३८, प.ृ १३५८ । 



   

 523  
 

सनुवुाइको मौका र्दइसकेपधछ आरोयपत व्र्व्क्तले र्दएको जवाफ र अन्र् सम्बद्ध त्र् वा 
प्रमाणको मूल्र्ाङ्कन गरी कानूनद्वारा धनर्दयष्ट सीमाधभत्र रही सजार् तोक्न ुअव्ख्तर्ारवालाको 
दायर्त्व र कतयव्र् हनेु । 

२०. धभमप्रसाद लाधमछाने यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्लासमेत614  

 यवभागीर् कारबाही गनुय पदाय केही न्रू्नतम ् मान्र्ताहरूको पालना 
अव्ख्तर्ारवालाबाट हनुपुछय । यवभागीर् कारबाही गनुय पदाय आचरण यवपरीत काम 
गने व्र्व्क्तलाई उसँग कारबाही गनय परेको कारण र आधारसयहत स्पष्टीकरण 
माग्न ुपने एवं र्स्तो कारबाही गनय लागेको कुरा धनजले थाहा पाउने गरी सूव्चत 
गररएको हनुपुने । 

 यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरण यवपरीत काम गरेको र कतयव्र् 
पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारबाही गनय सयकने भएता पधन 
कारबाही गनय नपने कारण केही भए प्रमाणसयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई आफ्नो 
कुरा राख्न ेवा भन्ने मौका प्रदान गनुयपने । 

 र्र्द धनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् कारबाही भएको 
कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् अदालतबाट बदर भएमा 
बीचको अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी व्र्वस्था 
भएमा यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् बदर भए पधछ त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त 
गदयछ । तर र्र्द सोसम्बन्धी यवर्षर्मा सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा त्र्स्तो व्र्वस्था 
छैन भने बीचको अवधधको तलब भत्ता लगार्तको सयुवधा पाउन नसक्ने । 

२१. व्शवहरर शे्रष्ठ यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत615  

 जनु धनकार्ले पदमकु्त गने अधधकार राख्दछ उसैले नै पदमकु्त गनुय पूवय स्पष्टीकरण 
सोध्न ुपदयछ अन्र्था तल्लो धनकार् वा तल्लो पदाधधकारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा 
व्चत्त नबझुाई उपल्लो अधधकारीबाट पदमकु्त गने कार्य रीतपूवयकको मान्न नधमल्ने 
। 

                                                           
614  ने.का.प. २०६७, अंक ११, धन.नं. ८४९६, प.ृ १८२० । 

615  ने.का.प. २०६७, अंक १२, धन.नं. ८५२६, प.ृ २११० । 
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 कानून बमोव्जम कुनै पदमा धनर्वु्क्त भएको व्र्व्क्तको सेवा, शतय र सयुवधा कानूनी 
प्रयक्रर्ा बमोव्जम बाहेक करारबाट त्र्सको स्वरूप र प्रकृधत बदल्न पाउँछ भन्न 
नधमल्ने ।616  

२२. रामकुमार धसंह यव. पूवय के्षत्रीर् सशस्त्र प्रहरी बलसमेत617  

 धनवेदक उपर प्रथम पटक स्पष्टीकरण सोधधएको र सोको जवाफ सन्तोर्षजनक 
नभएको भनी पनुः स्पष्टीकरण सोधी सजार् प्रस्ताव गरी सफाइको मौका र्दएको 
देव्िँदा कानून बमोव्जम सबै प्रकृर्ा परुा गरी आधार र कारण समेत उल्लेि गरी 
हटाउने आदेश भएकोले प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त यवपररत नहनेु । 

२३. वीरबहादरु राउत अयहर यव. नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्समेत (प.ुइ.)618  

 कुनै धनणयर्बाट कसैको हक अधधकारमा आिात पदयछ भने धनणयर् गनुयपूवय 
सनुवुाइको मौका र्दनपुने कुरा अधनवार्य र स्वाभायवक हनु्छ । सनुवुाइको मौका 
नर्दई गररएको धनणयर्ले धनणयर्को स्थान नै धलन नसक्ने हुँदा न्र्ायर्क प्रयक्रर्ामा 
वैधाधनक मान्र्ता प्राप्त गनय नसक्ने ।  

 प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तले न्र्ायर्क प्रयक्रर्ालाई स्वच्छ र यविसनीर् बनाउने 
हुँदा र्सको उपेक्षा गरी भएको धनणयर्लाई पूवायग्रही धनणयर्को संज्ञा र्दन ुउपर्कु्त 
हनेु । 

 प्रहरी सञ्चारमा उल्लेि भएको व्र्होराबाट िर ठेगानामा फेला नपरेको वा िरद्वार 
नै पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने नभई सरुक्षा धनकार् नभएको कारणबाट िोजतलास 
गनय जान नसकेको अवस्थामा म्र्ाद तामेल गनय नगएको कारणबाट म्र्ाद प्राप्त गने 
व्र्व्क्त वेपत्ता भएको वा सम्पकय यवहीन भएको भन्न नधमल्ने ।  

 प्रहरी जस्तो अनशुासन र मर्ायदामा रहनपुने कमयचारी िटाइएको ताधलममा नगई 
आफुिशुी गैरहाव्जर रहने यवर्षर् धनव्श्चत ् रूपमा गम्भीर मान्नुपने हनु्छ । तर 
जस्तोसकैु गम्भीर प्रकृधतको आरोप लगाइएको व्र्व्क्तलाई पधन सो आरोप ठहर 
गनुयपूवय आपm्नो कुरा भन्ने मौका र्दनपुने । 

                                                           
616  ने.का.प. २०६७, अंक १२, धन.नं. ८५२६, प.ृ २११० । 

617  ने.का.प. २०६८ अंक ७ धन.नं. ८६५४६, प.ृ ११३६ । 

618  ने.का.प. २०६८ अंक ८, धन.नं. ८६६३, प.ृ १२७६ । 
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 सेवाबाटै बिायस्त गने जस्तो अव्न्तम र कठोर सजार् गदाय प्रचधलत सेवासम्बन्धी 
ऐन धनर्ममा उव्ल्लव्ित कार्ययवधधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गररएको हनु ु
पदयछ । प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको उल्लंिन गरी वा कानून बमोव्जमको 
उव्चत प्रयक्रर्ा पालना नगरी धनणयर् हनु पगु्दछ भने त्र्स्तो धनणयर्लाई कानूनको 
दृयष्टमा शनु्र् मान्नुपने । 

 गोरिापत्रमा प्रकाव्शत गररएको भधनएको सूचनामा हाव्जर हनु आउन ुभन्नेसम्मको 
ब्र्होरा उल्लेि गरेको देव्िए पधन प्रहरी सेवाबाट हटाउन ु पनेसम्मको कानूनी 
अवस्था र आधार उल्लेि गरी स्पष्टीकरण सोधधएको नदेव्िएकोले सनुवुाइको 
मौका नर्दई प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त प्रधतकूल हनेु गरी सेवाबाट हटाएको 
देव्िने । 

 धबदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाव्जर रहने प्रहरी कमयचारीलाई प्रहरी 
धनर्मावली, २०४९ को धनर्म ८४ )छ (बमोव्जम अव्ख्तर्ारवालाले हटाउन सक्ने 

देव्िए पधन त्र्सरी हटाउन ु पूवय धनर्म ८९ (२  (बमोव्जम आरोप यकटान गरी 
सजार् समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्न ु पने समेतका कार्ययवधध अवलम्बन 
गनुयपने । 

२४. सीता कैनी यव. व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् तनहुँ समेत (प.ुइ.)619   

सैधनक ऐन अन्तगयतको कसूर बाहेक अन्र् प्रचधलत कानून बमोव्जम अपराध माधनने कुनै 
कसूर गरेमा वा सो यवर्षर्मा सम्बव्न्धत धनकार्मा कसैको जाहेरी परेमा त्र्स्तो जाहेरीमा 
नाम यकयटएको वा सो अपराधमा संलग्न रहेको देव्िएको जनुसकैु सैधनक कमयचारीलाई 
अपराध अनसुन्धान गनय प्रचधलत कानून बमोव्जम अधधकार प्राप्त धनकार्समक्ष उपव्स्थत 
गनुय गराउन ु सम्बव्न्धत प्रहरी कार्ायलर् र सैधनक कार्ायलर् समेतको दायर्त्व हनेु । 
जाहेरी दरिास्तमा नाम यकयटएका व्र्व्क्तहरू नेपाली सेनामा कार्यरत ् रहेको भन्ने एक 
मात्र कारणले लामो समर्सम्म सो जाहेरीको यवर्षर्मा प्रभावकारी अनसुन्धान नहनुलुाई 
सामान्र् मान्न नसयकने । सरकारको मातहतमा रहेको सेनामा कार्यरत ्व्र्व्क्तलाई फरार 
रहेको व्र्व्क्त वा अनसुन्धान गने धनकार्को पहुँच बायहरको व्र्व्क्त भनी अथय गनय नधमल्ने 
। 

                                                           
619   ने.का.प. २०६९, अंक ६, धन. नं. ८८३७, प.ृ ८७३ । 
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२५. मसु्तकीम राई यव. प्रशासकीर् अदालत620   

 कानूनले स्पष्ट रूपमा अव्ख्तर्ारी र्दएकोमा बाहेक कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनय 
पाउने कार्य र धनणयर्हरू धनधमत्त भई काम गने कार्ायलर् प्रमिुले स्वतः गनय पाउने 
हनु्छ भन्न नधमल्ने । 

 जनु तहका अधधकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजार् गनय तोयकएको छ, सो 
सजार् सोही तहका अधधकृतले प्रचधलत कानूनको कार्ययवधध पूरा गरी धनणयर् गनुयपने 
। 

 सजार् गनय पाउने धनणयर् गने अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय धमल्ने कानूनी व्र्वस्थाको 
अभावमा सो सजार् गनय पाउने गरी तोयकएको अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिु 
कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा धनजभन्दा मधुनका कुनै कमयचारी धनधमत्त 
भै काम गरररहेको अवस्थामा धनजले कार्ायलर्को नगरी नहनेु अत्र्ावश्र्क र 
दैधनक प्रशासधनक कार्य सञ्चालन मात्र गनुयपने । 

 यवभागीर् कारवाही र सजार् गनय पाउने लगार्तका कार्य कानून बमोव्जम 
तोयकएका अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनुयपने हनु्छ । सो कार्य धनधमत्त 
भई काम गने सहार्क कमयचारीले गनय धमल्ने हदैुन, गरे अधधकारयवहीन भइ 
बदरभागी हनेु । 

 

२६. हररनाथ प्रसाद यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्621   

 केन्रीर् प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को िण्ड )ग (
बमोव्जमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोव्जम जररवानाको सजार् भएकोमा 

उक्त िण्ड )ग (मा आफु माधथको प्रहरी कमयचारीले र्दएको कानूनी उर ् दी 
नमानेमा भन्ने उल्लेि भएकोले माधथल्लो तहबाट र्दइएको आदेश वा उदी 
नमानेको कार्यलाई नैधतक पतन देव्िने कसूर मान्न धमल्ने कुनै कानूनी र 
यववेकसम्मत आधार नदेव्िने । 

                                                           
620   ने.का.प. २०६९, अंक ६, धन.नं. ८८४३, प.ृ ९३२ । 

621  ने.का.प. २०६९, अंक ७, धन.नं. ८८५६, प.ृ १०३३ । 
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 प्रहरी ऐन अनसुार कैदको सजार् पाएको अवस्था धभन्नै हो र नैधतक पतन देव्िने 
कसूरमा अदालतबाट सजार् पाएको अवस्था धभन्नै भएकाले प्रहरी ऐनको कसूरमा 
कैद सजार् पाएकोलाई नैधतक पतन देव्िने कसूरमा सजार् पाएको सम्झन नधमल्ने 
र त्र्सै गरी अदालतबाट कुनै अन्र् ऐन अन्तगयतको नैधतक पतन देव्िने 
अधभर्ोगमा सजार् पाएकोलाई प्रहरी ऐन अन्तगयत कैद सजार् पाएको भनी मान्न 
नधमल्ने । 

 कैदको सजार् पाएको अवस्थालाई आधार धलई नोकरीबाट बिायस्त गने धनणयर् 
भएकोमा धनणयर्मा आधार धलइएको तर उक्त कैद सजार् नै पनुरावेदन तहबाट 
उल्टी भई जररवाना मात्र हनेु ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बिायस्त गनयको 
लाधग अवलम्बन गररएको धनणयर्ाधार िव्ण्डत हनेु । 

 जररवानाको मात्र सजार् भएको कुरालाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर 
गरेको मानी सनुवुाइको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बिायस्त गदाय कानूनी 
त्रयुटपूणय हनेु । 

  

२७. व्चत्रदेव जोशी यव. न्र्ार् पररर्षद् सव्चवालर्622  

 स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त  -Doctrine of Fair Trial_ अन्तगयत न्र्ायर्क स्वच्छताका 
साथै प्रयक्रर्ागत स्वच्छता -Procedural Fairness_ पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ । 
अथायत ्कानूनबमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको 
आधारमा कोही व्र्व्क्त दोर्षी हो, होइन भनी धनणयर् गनय सयकन्छ । यवभागीर् 
कारवाहीमा पधन र्ो धसद्धान्त लागू हनेु हुँदा र्सको बेवास्ता वा उपेक्षा गनय नधमल्ने 
। 

 पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको 
सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त गने सजार् गनयसक्ने न्र्ार् 
पररर्षद्को अधधकारअन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै प्रदान 
नगरी, एउटा कसूरको यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा पदमकु्त गनय सक्ने 
अधधकारलाई सही मान्न नसयकने । 

                                                           
622  ने.का.प. २०६९, अंक ७, धन.नं. ८८५७, १०४१ । 
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 न्र्ार्ाधीशलाई सेवाबाट बिायस्त गने अव्न्तम सजार् गदाय प्रचधलत ऐन धनर्ममा 
उव्ल्लव्ित कार्ययवधधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गररएको हनु ु पदयछ । 
र्समा अधलकधत पधन यवचलनको गञु्जार्स छैन । प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको 
कुनै रूपले र लेस मात्र पधन उल्लंिन गरी वा कानून बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पालना 
नगरी गररएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा शून्र् हनेु । 

 सरकारी कमयचारी वा अन्र् सावयजधनक पदाधधकारीको यवभागीर् कारवाही र 
सजार्को हकमा सवयमान्र् रूपले स्थायपत भैसकेको नव्जर र कानूनी धसद्धान्त लागू 
हनेु तर जनतालाई न्र्ार् गने व्जम्मेवारी बोकेको न्र्ार्ाधीशको हकमा लागू नहनेु 
भन्न नधमल्ने । 

 न्र्ार् पररर्षद् जस्तो उच्च तहको संवैधाधनक धनकार्ले कुनै न्र्ार्ाधीशउपर 
कारवाही गदाय मापदण्डको बेवास्ता गनय र संवैधाधनक प्रयक्रर्ाको अवलम्बन नगरी 
आफूिशुी -Doctrine of Pleasure_ को आधारमा कारवाही गनय वा पदमकु्त गनय 
नधमल्ने । 

 एउटा कसूर वा आरोपको यवर्षर्मा कारवाही, जाँचबझु र स्पष्टीकरण माग गरी 
अको आधार र कसूरमा पदमकु्त गने धनणयर् धनःसन्देह स्वच्छ सनुवुाइको 
धसद्धान्तप्रधतकूल, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी धनणयर् हनु जान्छ । र्स्तो धनणयर् 
न्र्ार्पूणय नहनुकुो अधतररक्त न्र्ार्ाधीशहरूको मानधसकतामा नकारात्मक प्रभाव पाने 
र त्र्सबाट सम्पूणय न्र्ार् व्र्वस्थामा िातक असर पने कुरातफय  न्र्ार्पररर्षद् सजग 
र संवेदनशील हनुपुने ।  

२८. वीरेन्रकुमार कणय यव. न्र्ार् पररर्षद् सव्चवालर्समेत (प.ुइ.)623  

 प्रमाण संकलनको स्रोत, अधधकारक्षेत्र र प्रयक्रर्ा नै दयुर्षत छ भने त्र्सको 
पररणामस्वरूप प्राप्त प्रमाण ग्रहणर्ोग्र् हनु नसक्ने । 

 असंवैधाधनक ठहर भएको धनकार्ले संयवधान र कानून यवपरीत एउटा प्रशासकीर् 
कमयचारीलाई अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी व्जल्ला न्र्ार्ाधीशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा 
नै िानतलासी धलई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारबाही स्वतः 
प्रभावशून्र् हनेु र त्र्स्तो कारबाहीबाट प्राप्त गरेको प्रमाण ग्रहणर्ोग्र् नहनेु हुँदा 
त्र्स्तो गैरकानूनी कारबाही र प्रमाण संकलनलाई मान्र्ता र्दई प्रधतवादीउपरको 

                                                           
623 ने.का.प. २०६९, अंक १०, धन.नं. ८८९७, प.ृ १४८३ । 
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कारबाही र छानधबनलाई धनरन्तरता र्दएको न्र्ार् पररर्षद्को कामकारबाही वरृ्ष 
वकृ्षको फलसम्बन्धी धसद्धान्त -Fruit of Poisonous Tree Doctrine) यवपरीत देव्िने 
। 

 गैरकानूनी स्रोत र प्रयक्रर्ाबाट उठान भएको कारबाही र त्र्सको धनरन्तरता 
अव्न्तम अवस्थासम्म पधन गैरकानूनी नै हनेु । 

 क्षेत्राधधकार यवहीन र गैरकानूनी अनसुन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्र्ार् 
पररर्षद्बाट भएको जाँचबझुलाई स्वतन्त्र जाँचबझु मानी मदु्दाको यवर्षर्वस्तधुभत्र प्रवेश 
गरी धनरोपण गनुयपने अवस्था समेत नदेव्िने । 

२९. केशव स्थायपत यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत624  

 प्रधतवादको मौका र्दइँदा स्पष्टीकरण वा जवाफ वा प्रधतवेदन वा भनाई राख्न वा 
स्पष्ट गने लगार्तका जनुकुनै पधन शब्द प्रर्ोग हनु सक्तछन ्। स्पष्टीकरण शब्द 
प्रर्ोग नगररन ुनै प्रधतवादको मौका नर्दएको ठहने अवस्था नहनेु । 

 धनवेदकलाई धनर्म २४ )१ (को उल्लेिनका साथ प्रधतवेदन पेश गनय भधनएको छ 
। धनर्म २४ (१  (को प्रर्ोग “यवकास आर्कु्तले आफ्नो पदअनरुूप व्जम्मेवारी परुा 

नगरेमा वा धनजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा” मात्र प्रर्ोग हनु सक्ने हो । र्ही 
सधमधतसमक्ष धनवेदकले पेश गनुय भएको १७ पषृ्ठ लामो प्रधतवेदनमा आफूमा 
कार्यक्षमताको अभाव नभएको र आफूले पद अनरुूपको व्जम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने 
कुरामा नै केव्न्रत छ । छानबीन सधमधतले धनजलाई अवकाश र्दने धसफाररश 
गनुयपूवय प्रधतवेदन अध्र्र्न गरेको व्स्थधतमा धनजामती कमयचारीसरह दईु पटक 
स्पष्टीकरण सोधधएन भन्ने तकय को औव्चत्र् नहनेु । 

३०. रामकुमार रणपहेली यव. नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर्समेत (प.ुइ.)625  

 कुनै कसूरजन्र् कार्य एकपटक गनुय र बारम्बार वा पटक पटक गनुयमा ताव्त्वक 
फरक छ । दबैु अवस्थामा रहेको धभन्नतालाई दृयष्टगत गदै सशस्त्र प्रहरी 
धनर्मावली, २०६० को धनर्म ८७ )१ (को )ग( , (ङ  (र )ज (ले “बराबर” वा 
“बारम्बार” भन्ने शब्दको प्रर्ोग गरेको छ । 

                                                           
624   ने.का.प. २०७०, अंक ५, धन.नं. ९०१३, प.ृ ७०५ । 

625   ने.का.प. २०७०, अंक ११, धन.नं. ९०७२, प.ृ १३१९ । 
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 सजार्को धनधायरण गदाय जयहले पधन धनणयर्कतायले कसूरको प्रकृधत र मात्रासँग 
सामन्जस्र्ता कार्म हनेु यकधसमले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गनुयपने  । 

 कमयचारीलाई गम्भीर सजार् गदाय गम्भीर प्रकृधतको कसूर गरेको वा सामान्र् 
प्रकृधतको कसूर पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदा 
गराउँदै पधन अटेर गरी बारम्बार गलत प्रववृ्त्तलाई अपनाएका कमयचारीलाई र्दइने 
सजार् हो । 

 सजार् र्दन ु भनेको बदला धलन ु होइन । त्र्सैले सजार्को धनधायरणमा न्र्ायर्क 
मनको  प्रर्ोग  हनैु पदयछ । न्र्ायर्क मनको पररधध कानूनले नै धनधायररत 
गररर्दएको अवस्थामा सो पररधध बायहर गररने धनणयर् त्रयुटपूणय हनु्छ । बारम्बार वा 
बराबर वा पटक पटक कसूर गदाय मात्र हनेु सजार् एकभन्दा बढी पटक गरेको 
स्थायपत नभई गनय नधसकने । 

३१. लेिनाथ भट्टराई यव. लोक सेवा आर्ोगसमेत626  

धनवेदकलाई भएको भधनएको यवभागीर् सजार् अब कार्म नरहेको र कानून बमोव्जम 
छनौट भई पदस्थापन पधन भैसकेको व्र्व्क्तलाई पूवयवत अवस्था काम गनय र्दनपुनेमा उक्त 
धबज्ञायपत पदमा धनज धनवेदकको उम्मेदवारी तत्काल कार्म नरहेको अथय गरी धनवेदकले 
पाइसकेको शािा अधधकृत पदको धनर्वु्क्तलाई नै बदर गने गरेको लोक सेवा आर्ोगको 
धमधत २०७०।६।१० को धनणयर् र सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को धमधत 
२०७०।६।१४ को धनणयर् धनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को अनकूुल 
नरहेकाले उक्त धनणयर्हरू कानूनसङ्गत नदेव्िने ।  

३२. रामआधार साह यव. अव्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगसमेत627   

यववादको यवर्षर्वस्त ु र्ी ररट धनवेदक गणुस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीर् कार्ायलर्, 

यवराटनगरमा धमधत २०६४।२।१७ मा कार्यरत रहँदा सोही धमधतको िटनालाई धलएर 
पनुः अव्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगबाट यवभागीर् कारबाहीको लाधग लेिी 
पठाएको देव्िर्ो र सोही पत्रबाट पनुः र्ी ररट धनवेदकलाई यवभागीर् कारबाही गनय 
लाधगएको पधन देव्िँदा सोही यवर्षर्को आरोपमा प्रशासकीर् अदालतबाट समेत एकपटक 
                                                           
626  ने.का.प. २०७१, अंक ६, धन.नं. ९१७९, प.ृ ८१६ । 

627 ने.का.प. २०७२, अंक ११, धन.नं. ९४९७, प.ृ १९८१ । 
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फैसला भई ररट धनवेदक उपरको २ (दईु) तलब ववृ्ुद्ध रोक्का गने गरेको यवभागीर् 
कारबाही बदर भएको देव्िँदा अदालतको फैसला अव्न्तमताको धसद्धान्त अनसुार यवपक्षी 
अव्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धानबाट र्ी ररट धनवेदक उपर पटकपटक एकै धमधतको एकै 
िटनाको यवर्षर्वस्त ुउपरमा कारबाही गनय नपाउने । 

३३. प्रमानन्द चौधरी यव. व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् मोरङ, यवराटनगरसमेत628  

भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत गनय असम्भव भएको 
कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी धनणयर् गदायको अवस्थामा सफाइ पेस गने मौका र्दन 
नपने भएमा सो कुराको छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने । 

३४. रमाशंकर धत्रपाठी यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, रूपन्देहीसमेत629  

जो कोहीलाई पधन नोकरीबाट अवकाश र्दनपूुवयको कारबाहीमा धनजलाई आफ्नो भनाइ 
राख्न े सनुवुाइको पर्ायप्त मौका र अवसर र्दन ु पने भन्ने प्राकृधतक न्र्ार्को सवयमान्र्ह 
धसद्धान्तलाई र्वु्क्तर्कु्त आधार र कारणसयहतको यवलम्बले धनस्तेज गनय सक्दैन । र्सथय 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त अन्तगयतको सनुवुाइको मौकाको अवसरलाई अधनवार्य रूपमा 
अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा यवलम्बको धसद्धान्तलाई गौण रूपमा नै स्थान 
र्दन ुपने ।  

३५. सधुनता नेपाली यव. म.प.के्ष. सशस्त्र प्रहरी बल मखु्र्ालर् महेिरी बायहनी 
सिेुतसमेत630  

 आधार र कारण उल्लेि नभई भएको धनणयर्मा स्वेच्छाचाररता देव्िन्छ भने त्र्स्तो 
धनणयर्मा धनणयर्कतायको बदधनर्तसमेत हनु सक्ने हुँदा धनणयर् गनेले 
कानूनबमोव्जमको पर्ायप्त कारण र आधार िलुाई मात्र धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने ।  

 स्वेच्छाचाररता एवं बदधनर्तपूणय धनणयर्बाट संयवधान प्रदत्त कसैको हक अधधकार 
हनन भएमा त्र्सको उपचार र्स अदालतको असाधारण क्षेत्राधधकार माफय त प्रदान 
गनय संयवधानले र्स अदालतलाई अव्ख्तर्ार प्रदान गरेको देव्िने । 

                                                           
628 ने.का.प. २०७५, अंक १, धन.नं. ९९३८ । 

629  ने.का.प. २०७५, अंक ११, धन.नं. १०१४५ । 

630  ने.का.प. २०७६, अंक १, धन.नं. १०१६६ । 
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 चोरीको आरोपमा सजार् गने उद्देश्र्ले सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, २०६० को धनर्म 
८४ को िण्ड )ि)(१ (बमोव्ज म भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त सामान्र्तर्ा 
अर्ोग्र् नठहररने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको धनणयर् 
स्वेच्छाचारी भई औव्चत्र्पूणय नदेव्िएकोले त्र्सबाट संयवधान प्रदत्त धनवेदकको पेसा 
तथा रोजगारीसमेतको हकमा आिात पने हुँदा सो धनणयर् कार्म रहन सक्ने 
नदेव्िने । 

३५. प्रमेराज भट्ट यव. अथय मन्त्रालर्, धसंहदरबार, काठमाडौंसमेत631  

अको व्र्वस्था नभएसम्मका लाधग भनी र्दइएको तदथय प्रकृधतको व्जम्मेवारीबाट हटाउन 
सनुवुाइको मौका र्दई रहन ुआवश्र्क नहनेु ।  

३६. नेपाल सरकार यव. अधनलकुमार आचार्य632  

कमयचारीले सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी गने वा 
आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्राप्त गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैधसर्तले 
कार्य गरेमा सो यवर्षर् रािसेवक कमयचारीको व्र्ावसायर्क आचरणको प्रधतकूल हनेु हुँदा 
यवभागीर् कारबाहीको दार्राधभत्र हेररने यवर्षर् हनेु । 

सम्बव्न्धत धनकार्बाट स्वीकृधत नधलई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आजयन गरेको 
सम्पव्त्तलाई गैरकानूनी सम्पव्त्त मान्नु न्र्ार्ोव्चत नहनेु । 

३७. नवराज थापा यव. प्रहरी प्रधान कार्ायलर्, काठमाडौं समेत633  

 बहयुववाहलाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूरको कोटीमा रािेको नदेव्िँदा 
नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर हो भनी मान्न धमल्ने नदेव्िने ।  

 धनवेदकलाई बहयुववाह गरेको भन्ने कसूर अदालतबाट ठहर भएको भनी उपल्लो 
हदको सजार् गररएको पाइर्ो । सजार् गनुय पूवय धनजलाई सफाइको मौकासमेत 
र्दएको देव्िएन । तसथय धनवेदकलाई नोकरीबाट बिायस्त गने धनणयर्, सो उपर 

                                                           
631  ने.का.प. २०७६, अंक २, धन.नं. १०१९१ । 

632  ने.का.प. २०७६, अंक ३, धन.नं. १०२१८ । 

633 ने.का.प. २०७६, अंक ७, धन.नं. १०३१३, प.ृ १४८३ ।  
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परेको पनुरावेदनमा भएको धनणयर् तथा नोकरीबाट बिायस्त गरेको पत्रसमेत 
कानूनसम्मत देव्िन आएन । 

सवोच्च अदालतबाट यवभागीर् कारबाहीका सम्बन्धमा भएका अव्न्तम आदेशहरूलाई 
यवश्लरे्षण गदाय कमयचारीले आचरण यवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् 
कारबाही एवं सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध कुनै पधन संगठन वा 
धनकार्लाई मान्र् नहनेु, सजार् गदाय सेवा शतयसम्बन्धी कानून Fair Play बाट धनदेश 
हनुपने, तोयकएको अधधकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गने लगार्तको यवभागीर् 
कारबाहीको कार्य गनुय पदयछ । तलको अधधकारीले यवभागीर् कारबाही गनय नसक्ने, 

सजार्को लाधग स्पष्टीकरण माग गदाय लगाइएको अधभर्ोग र कारबाहीको यवर्षर् एउटै हनु ु
पने, बिायस्त वा हटाउने धनणयर् धनलम्बन भएको धमधतबाट नै लागू हनेु गरी नगरी धनणयर् 
भएको धमधतबाट लागू हनेु गरी गने, यवभागीर् कारबाही गदाय सफाइको मौका र्दई 
न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुय पने, कमयचारीलाई कारबाही गदाय कारवाही गनय 
पाउने अधधकारीले त्र्को यवश्लरे्षण गरी दोर्षको गहनता र कानून बमोव्जम के कस्तो 
सजार् गदाय उपर्कु्त हनु्छ भन्ने समेत यवचार गरी सजार् गनुय पने, धनदेशनको आधारमा 
कुनै न्र्ायर्क प्रकृधतको कारवाही गरेमा गैरकानूनी हनेु, कमयचारीलाई आचरण यवपरीत 
कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौजदारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार् 
हुँदा पधन म्र्गदधभ व्भर्उबचमथ यवरूद्धको हक हनन ् नहनेु, कानूनले नै अपवादात्मक 
अवस्थाको व्र्वस्था गरेकोमा बाहेक प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको पालना गनुय पने, तर 
कारवाही गने धनकार् वा अधधकारीको भरमग्दरु प्रर्ासको अधतररक्त सफाइको मौका र्दन 
िोव्जएको व्र्व्क्त पहुँच वायहर भएको, िोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोधलक धसमा 
बायहर रहेको वा त्र्स्तै धनजसँग सम्पकय  गनय नसयकने वा सम्पकय  बायहर रहन उद्यत रही 
कारवाही छल्न िोजेको देव्िने वा त्र्स्तो पररव्स्थधत धसजयना गरी कारवाहीहरूमा िोर 
असहर्ोग प्रदशयन गरेको भन्न सयकने जस्ता यवशेर्ष अवस्थाहरूमा सफाइको मौका र्दन 
नपने, धनणयर्कतायले धनणयर्को प्रर्ोजनको लाधग र्दने आधारहरू न्र्ायर्कता, स्वच्छता, 
व्र्वहाररकता र औव्चत्र्लाई मापदण्ड बनाएर उल्लेि गनुय पने, प्राकृधतक न्र्ार्को 
धसद्धान्त यवपररतको धनणयर्मा यवलम्बको धसद्धान्त लागू नहनेु, यवभागीर् कारवाही र सजार् 
गनय तोयकएका अधधकृतले मात्र गनुयपने, धनधमत्त भई काम गने सहार्क कमयचारीले गनय 
नहनेु, आर्द उल्लेि गरेको देव्िन्छ । 

११. यवभागीर् कारबाही सम्बन्धमा देव्िएका समस्र्ाहरू  
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कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गदाय देव्िएका समस्र्ाहरूलाई देहार् बमोव्जम रहेका 
छन ्: 

 एउटा कसूरमा सफाइ वा स्पष्टीकरण मागी अकोमा सजार् गने, 

 सम्बव्न्धत कमयचारीलाई कारवाहीको सूचना नर्दने, 

 सनुवाइको मौका नर्दने, 

 सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा कानून बमोव्जमको समर् प्रदान नगने, 

 सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा आरोयपत कसूर स्पष्ट उल्लेि नगने, 

 अव्ख्तर्ारवालाले सजार् नगने, 

 सजार्को धनणयर्मा आधार कारण निोल्ने, 

 धनणयर्कतायले धनणयर् पचाय िडा नगरी तहगत रुपमा उठान गररएको यटप्पणीमा 
सदर गरी धनणयर् गने, 

 सम्बद्ध ऐनले तोकेको कार्ययवधध वा प्रकृर्ालाई पालना नगरी धनणयर् गने, 

 कुनै स्पष्टीकरण समेत नधलई हचवुाकै आधारमा अवकाश र्दने, 

 सफाइको मौका र्दँदा सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले सूचना पाए नपाएको सूचनाको तामेली, 
धमधत लगार्तका कुरामा ध्र्ान नर्दने, 

 सवोच्च अदालतवाट व्र्ाख्र्ा गरी प्रधतपादन गरेको धसद्धान्तलाई पररपालना नगने, 

 गल्ती वा कसूरको मात्रा भन्दा ठुलो सजार् र्दने, 

 समानपुाधतक सजार्को धसद्धान्त अवलम्बन नगने, 

 यवभागीर् कारबाही गने पदाधधकारीको गल्तीबाट धनणयर् बदर भए पधन धनजलाई 
उत्तरदायर्त्व नबनाइने, 

१२. धनष्कर्षय 

कमयचारीलाई संरक्षण गरी कामबाट अधधकतम लाभ धलने र्दशामा संगठन वा धनकार् 
लागेको हनु्छ । यवभागीर् कारबाही गनुय संगठनको रहर नभई बाध्र्ता हो । अनशुाव्शत, 

मर्ायर्दत रूपमा कार्य संचालन गनय र्ो आवश्र्क माधनन्छ । कमयचारीलाई सताउने वा 
हैरानी र्दने गरी र्सको दरुुपर्ोग गनुय पधन हुँदैन । साथै कमयचारीले आचरण यवपररतको 
कार्य गरेको अवस्थामा त्र्सलाई अनदेिा गनुय पधन हुँदैन । कमयचारीलाई गररने यवभागीर् 
सजार्का सम्बन्धमा कमयचारीसँग सम्बव्न्धत कानूनमा र्सका प्रयक्रर्ा, यवधध, अधधकारी तथा 
सजार्का प्रकृधतका बारेमा उल्लेि गररएको छ । यववादको रूपमा अदालत प्रवेश गरेका 
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ररट धनवेदनमा समेत सवायुेच्च अदालतले कार्ययवधध र प्रयक्रर्ाका बारेमा र्दशाधनदेश 
गरेको अवस्था छ । तर अदालतको धनणयर् र धनदेशनका बाबजतु यवभागीर् कारबाही 
गदाय एकै यकधसमका त्रयुटहरू बारम्बार हनेु गरेको देव्िन्छ । यवभागीर् कारबाही सामान्र् 
अवस्थामा कसैको कुरामा व्चत्त नबझु्दैमा कारबाही गने यवर्षर् होइन ।  

कमयचारीले आफ्नो सेवा शतय सम्बन्धी कानून धबपररतको कार्य गदयछ भने यवभागीर् 
कारबाहीको दार्रमा ल्र्ाउन ु पदयछ । धनजलाई यवभागीर् कारबाही नगरेमा र्सले 
धनरन्तरता पाउने, अरु कमयचारीले समेत ती आचरणका धनर्म उल्लंिन गने र 
अनशुासनहीन कार्यले बढावा पाउने अवस्था हनु्छ । र्सबाट संगठनको लक्ष्र् र 
उद्देश्र्मा असर पाने, सेवा प्रवाह कमजोर हनेु र दण्डहीनताले प्रश्रर् पाउने अवस्था हनु 
जान्छ । र्सकारण यवभागीर् आवश्र्क हनु्छ । सजार् गदाय कसूरको अवस्था अनसुार 
उव्चत सजार् गनुय पदयछ । सजार् गदाय कानूनले तोकेको प्रयक्रर्ा पूरा गरी गनुय पदयछ । 
कानूनी प्रयक्रर्ा पूरा नगरी यवभागीर् कारबाही गदाय सो धनणयर् बदर हनु्छ । र्सबाट 
गल्ती गनेले सजार् नपाउने मात्र नभई कमयचारीले काम नगरेको अवधधको तलब 
लगार्तका सयुवधा एकमषु्ट उपलब्ध गराउँदाको नोक्सानी व्र्होनुय पदयछ । साथै नेततृ्व 
वा व्र्वस्थापकको व्र्व्क्तगत कारणको धसकार कमयचारी बन्नु हनेु अवस्था समेत धसजयना 
गनुय हुँदैन । कारबाही नै हनु ुनपने कमयचारीलाई कारबाहीको भाधगदार बनाई कमयचारीको 
मनोबल ह्रास गराउने, हतोत्साही गराउन हुँदैन । र्स्तो कार्यले कमयचारीको कार्यमा र 
अन्तत्वोगत्वा संगठनको प्रधतफलमा असर पादयछ । अतः यवभागीर् कारबाही गनुय नै पने 
अवस्थामा सम्बव्न्धत कानूनी प्रयक्रर्ा र अदालतबाट भएका धनदेशन बमोव्जम प्रयक्रर्ा पूरा 
गरी गनुय पदयछ । साथै यवभागीर् कारबाहीलाई व्र्व्क्तगत ररसइवी साध्ने साधन बनाउन 
हुँदैन ।  
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धनजामती कमयचारीको यवशेर्ष सजार् नीधतको प्रर्ोग र न्र्ायर्क दृयष्टकोणः एक समीक्षा 

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता  श्री रूर प्रसाद आचार्य 

सारांश 

धनजामती कमयचारीहरुले िराव धनर्त रािेमा, सरकारको नीधत धनदेशन पालना नगरेमा, 
कमयचारीहरुले पालना गनुयपने आचरण पालना नगरेमा दण्ड सजार् गनय सयकने कानूनी 
व्र्वस्था समेत गररएको हनु्छ । नेपालमा धनजामती कमयचारीहरुलाई कसरुको अनपुातमा 
सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् गने व्र्वस्था गररएको छ । जसलाई यवभागीर् सजार् 
(कारवाही) नीधत भधनन्छ । 

धनजामती कमयचारीहरुले कुनै सानाधतना गल्ती एवं त्रटुी गरेमा त्र्स्ता कमयचारीहरुलाई 
कसरु अनसुार सामान्र् सजार् गरी सेवा गने मौका प्रदान गररन्छ । गम्भीर र जटील 
अपराध एवं कसरु गरेको िण्डमा सेवाबाट हटाउने र भयवष्र्मा सरकारी सेवा गनय 
अर्ोग्र् ठहररने गरी विायस्त गने सजार् तोयकएको अव्ख्तर्ारवालाबाट गनय सयकने 
व्र्वस्था गररएको छ । धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गदाय आरोयपत 
कमयचारीलाई सम्बद्ध ऐन धनर्म बमोव्जमका प्रकृर्ा परुा गरी कारवाही गनुय पने कानूनी 
व्र्वस्था गररएको छ । 

धनजामती कमयचारीहरुले के कस्तो कसरु गरेमा के कस्तो सजार् गने, सजार् गदाय कस्तो 
प्रकृर्ा र कार्ययवधध अपनाउने, यवभागीर् सजार् कसले र्दने भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट 
व्र्वस्था छ । र्धत हदुाँहदैु पधन कानूनको पूणय पालना नभएको वा यवभागीर् सजार्मा 
व्चत्त नबझेुको कुरामा प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन पने गरेको छ । उक्त 
अदालतबाट यवभागीर् कारवाही गने अधधकार पाएको व्र्व्क्तले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग 
नगरेको, आफ्नो अधधकारको ख्र्ाल नगरेको, कानूनको ममय र भावना नबझेुको र 
धनरपराधी कमयचारीले समेत सजार् भोग्न ु परेको जस्ता यटप्पणी गरेको देव्िन्छ । 
यवभागीर् सजार् िास गरी यवशेर्ष सजार् गररएको यवर्षर्मा सबोच्च अदालतमा परेका ररट 
तथा धनवेदन उपर सनुवुाई गरी सवोच्च अदालतले न्र्ार् र कानूनको कसीमा यवधभन्न 
आदेश समेत जारी गरेको देव्िन्छ । तसथय धनजामती कमयचारीहरुलाई गररने यवभागीर् 
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कारबाही तथा सजार् नीधतको प्रर्ोगको अवस्था, सो सम्वन्धमा न्र्ार्ालर्को यटप्पणी 
समेतको अध्र्र्न गरी संव्क्षप्त समीक्षा गने जमको गररएको छ । 

 

  

१. पररचर् 

१.१ पषृ्ठभधूमः 

धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुले अनशुासनहीन कार्य गरेमा रािमा अराजकता 
आउने, जनयविास िट्ने, कुशासन बढ्ने, राि धनमाणयका संरचना भव्त्कने, राि लथाधलंग र 
भताभ ुंग हनेु हनु्छ । अनशुासनहीन कार्य गने िराव धनर्त भएका कमयचारीहरुलाई दण्ड 
सजार् गने संस्कारको यवकास समर्सापेक्ष क्रधमक रुपले भइरहेको छ । र्स्तो दण्ड, 

सजार् र कारवाही शब्दले धनजामती कमयचारीहरुमा त्रासको भावना जाधग्रत गराई ऐन 
कानूनको पालना  गनय र अनशुासन र मर्ायदा धभत्र रहन उत्पेर्ररत गदयछ ।  

धनजामती कमयचारीले अधधकारको दरुुपर्ोग गने, नागररकहरुलाई दःुि कष्ट र्दने, ऐन, 

कानून, नीधत, धनर्मको उल्लंिन गने, आफूलाई राि र नागररकका सेवक नठानी शासक 
ठान्ने तथा कानून उल्लंिन गने कमयचारीहरुलाई त्र्स्तो दषु्कार्य गनयबाट रोक्न आवश्र्क 
दण्ड सजार्को समेत व्र्वस्था गररएको हनु्छ । नेपालमा दषु्कार्य गने कमयचारीहरुलाई 
सचेत गराई दरुुत्सायहत गने, सामान्र् सजार् र्दने र यवशेर्ष सजार् गने कानूनी व्र्वस्था छ 
।  

नेपालमा धनजामती सेवा ऐन, २०१३ ले ६ यकधसमको यवभागीर् सजार् गने प्रावधान 
रािेकोमा २०४६ सालको राजनैधतक व्र्वस्थाको पररवतयन पधछ धनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ ले सामान्र् र यवशेर्ष सजार् गने प्रावधान रािेको छ । वतयमान समर्मा 
धनजामती कमयचारीहरुले के कस्ता कसरु गछयन ्र धतनीहरुलाई के कस्तो यवभागीर् सजार् 
गनुय पछय? भन्ने सम्बन्धमा वैज्ञाधनक ढंगले अध्र्र्न अनसुन्धान गनय धनतान्त आवश्र्क छ 
। त्र्स्तै सजार् पाएका कमयचारीहरुले गरेको कसरु अनसुार यवभागीर् सजार् गरेको 
कानूनी रुपमा धमलेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा समर्ानकूुल न्र्ायर्क जाँच गनुय पधन 
आवश्र्क छ । तसथय, वतयमान समर्मा धनजामती सेवामा भएको यवभागीर् सजार् नीधतको 
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प्रर्ोग, सो सम्वन्धमा प्रशासकीर् अदालतबाट भएको पररक्षण तथा सबोच्च अदालतले 
यवभागीर् सजार् (यवशेर्ष सजार्) सम्वन्धमा गरेको ब्र्ाख्र्ा सम्बन्धमा अध्र्र्न अनसुन्धान 
गरी धनजामती सेवामा यवभागीर् सजार् गरेको उपर्ुयक्त छ, छैन? यवभागीर् सजार् गदाय 
यवधध प्रकृर्ाको पालना गररएको छ छैन? स्वतन्त्र न्र्ार्ालर्ले उक्त सजार्लाई कानून 
संगत मानेको छ, छैन? भन्ने सम्बन्धमा अध्र्र्न अनसुन्धान गनुय आवश्र्क देव्िएको छ 
। र्सबाट गल्ती कमजोरी सधुार गरी भयवश्र्मा गररने र्स प्रकारका कार्यहरुमा 
एकरुपता (uniformity), कानून संगतता (legality), बैधाधनकता (validity) तथा 
पूवायनमुानपरकता (predictability)। 

जस्ता मानकहरु स्थायपत हनु सक्दछन ।   

१.२. समस्र्ा पयहचान 

प्रस्ततु कार्यपत्रमा मूलतः देहार्का यवर्षर् िोतल्ने प्रर्ास गररएको छ  ।  

 क)  धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय अपनाउन ुपने प्रयक्रर्ाको  
 पररपालनाको अवस्था कस्तो छ,  

 ि)  प्रशासकीर् अदालतले कमयचारीको अवकाश सम्वन्धमा गरेको धनणयर्हरुमा 
एकरुपताको अवस्था कस्तो छ, 

 ग)  धनजामती कमयचारीलाई भएको यवभागीर् सजार् (यवशेर्ष सजार्) सम्वन्धमा 
सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण के कस्तो रहेको छ ।  

१.३. उद्दशे्र् 

उल्लेव्ित समस्र्ाको पषृ्ठभधूममा र्स कार्यपत्रमा मूलतः देहार्का उद्देश्र्हरु धनधायरण गरी 
सोही उद्देश्र् प्राप्ती हेत ुअध्र्र्न गने प्रर्ास गररएको छ । 

 क)  धनजामती कमयचारीलाई गररने यवभागीर् सजार् सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था 
तथा र्सको  कार्यन्वर्न तथा प्रर्ोगको अवस्था हेर्ने,  

ि)  यवभागीर् सजार् सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशहरु 
अध्र्र्न तथा यवश्लरे्षण गने 
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१.४. यवधध 

प्रस्ततु कार्यपत्र मखु्र्तः यद्धतीर् स्रोतमा अधाररत रहेको छ । यवर्षर्वस्तसँुग सम्बव्न्धत 
पसु्तक, पत्र पधत्रका, लेि रचना, प्रचधलत कानून, नव्जर र अदालतका फैसलाहरु, यवभागीर् 
सजार् सम्बन्धी प्रशासकीर् अदालतबाट भएको मदु्दा यकनारा भएका अधभलेिहरु तथा 
नेपाल काननु पधत्रका एवं सवोच्च अदालत बलेुयटनमा प्रकाव्शत सबोच्च अदालतबाट 
यवशेर्ष सजार् सम्वन्धमा भएका केही फैसला तथा आदेशको त्र्ांकलाई स्रोतको रुपमा 
प्रर्ोग गररएको छ । र्समा वणयनात्मक र यवश्लरे्षणात्मक पद्धधत अपनाइएको छ । 

१.५ सीमा  

र्ो कार्यपत्र िासगरी सरकारी वकीलहरुको सेवा कानून सम्वन्धी यवव्शस्टीकृत तालीमको 
धसलधसलामा तर्ार गररएको हो । कार्यपत्रको धनर्दयष्ट ढाँचालाई सकेसम्म अनसुरण गरी 
हाल देशमा रहेको बन्दाबन्दी (lock down) तथा असहज अवस्था समेतवाट साधन, श्रोत र 
समर्ाभावको अपर्ायप्तताको कारणले र्स अध्र्र्नमा धनम्नानसुार मात्र अध्र्र्न गररएको 
छ । 

 क)  धनजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएदेव्ि धनजामती सेवा ऐन (दोश्रो 
संशोधन), २०६४ कार्ायन्वर्न भएको अवधधमा यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी 
प्रशासकीर् अदालतबाट भएका फैसलाहरु मध्रे् virtual study बाट प्राप्त 
फैसला नमूना छनौट गरी अध्र्र्न गररएको छ ।  

 ि)  उल्लेव्ित अवधधमा सबोच्च अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशहरुमध्रे् 
virtual study बाट प्राप्त फैसला बाट नमूना छनौट गरी अध्र्र्न गररएको   
छ । 

१.६. कार्यपत्रको रुपरेिा  

प्रस्ततु कार्यपत्रको पयहलो व्शर्षयकमा कार्यपत्रको पररचर्लाई प्रस्ततु गररएको छ । र्स 
अन्तगयत कार्यपत्रको पषृ्ठभधूम, समस्र्ाको पयहचान, उद्देश्र्, यवधध, तथा अध्र्र्नको सीमाको 
बारेमा चचाय गररएको छ ।  
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र्स कार्यपत्रको दोस्रो व्शर्षयकमा यवभागीर् सजार्को अवधारणा व्शर्षयक अन्तगयत 
अव्ख्तर्ारवाला र यवभागीर् सजार् सम्वन्धी सामान्र् जानकारी, धनजामती कमयचारीहरुबाट 
हनेु कसरु (गल्ती) हरु, नेपालमा कमयचारीलाई गररने यवभागीर् सजार् सम्वन्धी व्र्वस्था, 
सेवाबाट हटाउने व्र्वस्था, सेवाबाट बिायस्त गने व्र्वस्था, यवभागीर् कारबाही र सजार् 
सम्बन्धमा गररएको यवशेर्ष व्र्वस्था र अन्र् ऐन धनर्महरुमा भएको व्र्वस्था सम्वन्धमा 
सामान्र् चचाय गररएको छ । 

कार्यपत्रको तेस्रो व्शर्षयकमा यवभागीर् सजार्को आदेश र्दने अधधकारीको यवर्षर्मा चचाय गदै 
र्स अन्तगयत यवशेर्ष सजार् र्दने अधधकारी र सामान्र् सजार् र्दने अधधकारीको वारेमा 
भएको कानूनी व्र्वस्थाको उल्लेि गररएको छ । 

चौथो व्शर्षयकमा धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गदाय अपनाउन ुपने प्रकृर्ाको 
बारेमा गररएका कानूनी व्र्वस्थाको सारभतू पक्षको बारेमा िोतधलएको छ । 

पाँचौ व्शर्षयकमा कमयचारीहरुलाई गररएको यवभागीर् सजार् (यवशेर्ष सजार्) सम्वन्धमा 
न्र्ायर्क दृयष्टकोणको बारेमा चचाय गदै यवभागीर् सजार् सम्वन्धमा प्रशासकीर् अदालतबाट 
भएका केही फैसलाहरु तथा यवभागीर् सजार् सम्वन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका  
केही फैसला तथा आदेशहरुको चचाय गदै ती फैसला तथा आदेशहरु उपर संव्क्षप्त समीक्षा 
गररएको छ । 

अध्र्र्नको छैटौं व्शर्षयकमा र्स कार्यपत्रबाट धनकाधलएको धनश्कर्षय तथा सो मा देव्िएका 
कमी कमजोरी हटाउन केही सझुाव प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

२. यवभागीर् सजार्को अवधारणा 

२.१ अव्ख्तर्ारवाला र यवभागीर् सजार्  

अव्ख्तर्ारवाला भन्नाले सामान्र्तः अव्ख्तर्ार पाएको व्र्व्क्तलाई जनाउदछ । धनजामती 
कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त, बरिास्त परुस्कार र यवभागीर् कारवाही गनय प्रचधलत ऐन 
कानूनले अधधकार प्रदान गरेका उच्च पदस्थ कमयचारीहरुलाई अव्ख्तर्ारवाला मान्न 
सयकन्छ । बहृत नेपाली शब्दकोर्ष अनसुार अव्ख्तर्ारवाला भन्नाले कुनै काम गनय 
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अव्ख्तर्ार पाएको, धनर्म कानून  अनसुार धलव्ित रुपमा अव्ख्तर्ार पाउनलुाई बझुाउछ 
।634  धनजामती सेवा ऐन लगार्त अन्र् सम्बद्ध कानूनले अव्ख्तर्ारवालाको पररभार्षा र 
व्र्वस्था गरेको पाइन्छ ।635  अव्ख्तर्ारवाला भन्नाले सामान्र्तः अव्ख्तर्ार पाएको 
व्र्व्क्तलाई जनाउदछ भने धनजामती कमयचारीहरुको धनर्वु्क्त, बरिास्त परुस्कार र 
यवभागीर् कारवाही गनय प्रचधलत ऐन कानूनले अधधकार प्रदान गरेका उच्च पदस्थ 
कमयचारीहरुलाई अव्ख्तर्ारवाला मान्न सयकन्छ । त्र्सैगरी ‘यवभागीर्’ भन्नाले यवभागको 
यवभाग सम्बन्धी र ‘यवभागीर् कारवाही’ भन्नाले कमयचारी माधथ यवभागीर् प्रमिुमा रहेको 
अधधकार अनसुार गररने सजार् सम्बन्धी कारवाही, सम्बव्न्धत यवभागबाट नै टँुगो लाग्ने 
काम कुरो भनी अथय लगाइएको   छ । त्र्स्तै गरी सजार् भन्नाले ‘कुनै दोर्ष वा अधभर्ोग 
प्रमाव्णत भएपधछ र्दइने शरीररक वा आधथयक दण्ड’ भनी अथय लगाइएको छ ।636  र्सरी 
शाव्ब्दक अथयलाई हेदाय अव्ख्तर्ारवाला र यवभागीर् सजार् भन्नाले अधधकार प्राप्त यवभागीर् 
प्रमिु वा धनकार्ले आफ्ना मातहतमा रहेका कमयचारीहरुलाई उनीहरुले गरेको कसरु तथा 
अधभर्ोगको आधारमा प्रचधलत कानून बमोव्जम र्दइने आधथयक, शारररीक वा मानधसक 
सजार्लाई सम्झन ुपछय । 

धनजामती सेवामा “यवभागीर् सजार्” भन्नाले धनजामती सेवा ऐन धनर्महरुमा धनजामती 
कमयचारीहरुले पालना गनुय पने र गनुय नपने भनी यकटानीका साथ तोयकएको आचरणहरु र 
धनजामती कमयचारीहरुले गनय नपाइने भनी पूणय रुपले प्रधतवन्ध लगाइएका कार्यहरु गरेमा 
यवभागीर् प्रमिुले गररने दण्ड सजार्लाई नै यवभागीर् सजार् मानेको छ । र्स्ता 
यवभागीर् सजार्ले गल्ती एवं कसरु गने धनजामती कमयचारीले अधनव्च्छत पररणामहरु जस्तो 
सामाव्जक प्रधतष्ठामा धक्का लाग्ने, सेवाबाट धनलव्म्वत हनेु, भयवष्र्मा सरकारी सेवाको लाधग 
अर्ोग्र् ठहररने आर्द सजार्हरु भोग्न ुपने हनु आउँछ ।  

                                                           
634   बहृत नेपाली शब्दकोर्ष दशौं संस्करण, २०७५, पषृ्ठ ६ 

635    धबस्ततृ जानकारीको लागी हेनय सयकन्छः धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ )ग( , दफा ९, नेपाल 
स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ को दफा २ )ि( , दफा ११तथा संसद सव्चवालर्का कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, 
२०५९ को धनर्म २ )ि(  

636 बहृत नेपाली शब्दकोर्ष दशौं संस्करण, २०७५, पषृ्ठ ११५८ 
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धनजामती कमयचारीहरुले मूलत दईु प्रकारका अपराध (गल्ती वा कसरु) गने गरेको 
देव्िन्छ । एक प्रकारको गल्तीमा धनजहरु मानव (human being) भएको कारणले 
गदयछन । र्स प्रकारको कसरु वा अपराधमा सो अपराध पररभार्षा गने र सजार्को 
व्र्वस्था गने कानून बमोव्जमको दायर्त्व बहन गनुयपदयछ । र्सलाई सरल भार्षामा 
अदालती कारबाही पधन भन्न सयकन्छ । अको प्रकारको गल्ती वा कसरु धनजको पदीर् 
दायर्त्व वा प्रधतधनधधत्वको आधारमा हनेु गछय । र्स प्रकारका गल्तीमा धनजले सेवा शतय 
सम्वन्धी कानूनद्धारा धनर्दयष्ट यवभागीर् सजार्को सामना गनुयपदयछ । र्सबाट कयहलेकही 
धनजामती कमयचारीले एउटा अपराधमा दईुपटक सजार् पाउन सक्ने अवस्था आउँछ । 
दोहोरो दायर्त्वको कारणले र्स प्रकारका कसरुलाई अलग कसरु माधनन्छ र दोहोरो 
सजार् हनु्छ । र्स प्रकारको कारवाहीमा दोहोरो ितराको धसद्धान्त आकयर्षयत हदैुन ।  
सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट रामप्रसाद धसटौला यव.यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल 
केव्न्रर् कार्ायलर् भएको मदु्दामा संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने 
कारवाही भनेको Non Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्र्को 
फौज्दारी काननु तोडे वापत राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट 
काननु बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो 
। र्ी दईु कारवाही धभन्दा धभन्दै कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई आचरण 
यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट 
सजार्  हुँदा पधन Double Jeopardy यवरूद्धको हक हनन ्हदैुन637 भधन व्र्ाख्र्ा भएको छ 
। 

यवकासोन्मिु मलुकुहरुमा माधनसहरुलाई असल आचरणमा राख्न र यवधध यवधान अनसुार 
कार्य गनय दण्ड सजार्को व्र्वस्था गररएको अनभुव हनु्छ । र्सबाट यवकाशोन्मिु 
मलुकुहरुमा दण्डलाई हधतर्ार वनाई त्र्ही हधतर्ार देिाई कमयचारीहरुबाट अत्र्ाधधक 
काम धलने गरेको पाइन्छ । त्र्स्तै गरी िराव कार्य गने कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् 
गरी अन्र् कमयचारीहरुलाई समेत सवक धसकाइन्छ र पूरै समूहलाई असर प¥ुर्ाउदछ ।  

२.२ धनजामती कमयचारीहरुबाट हनेु कसरु (गल्ती) हरु  

                                                           
637 ने.का.प.२०६४ अंक २ धन.नं.७८१६ 
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धनजामती कमयचारीबाट हनेु र्स्ता यवव्शष्ट कसरुहरु समर् सापेक्ष र सेवा सापेक्ष हनेु 
गदयछन । परंपरागत फौजदारी अपराध (mala in se) मा जस्तो यविव्र्ापी मानक -

universal standard_  सेवा कानून (service jurisprudence)  मा नहनु सक्छन । धनजामती 
सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुबाट के कस्ता गल्ती तथा अपराध जन्र् कसरु हनु्छ ? भन्न े
सम्बन्धमा यवद्यमान कानूनी व्र्वस्था समेतबाट उनीहरुलाई र्दइदै आएको दण्ड सजार् 
तथा यवभागीर् कारवाहीको सम्बन्धमा अध्र्र्न गदाय धनजामती कमयचारीहरुबाट देहार्का 
(गल्ती) कसरुहरु हनेु गरेको देव्िन्छ ।  

  १. अनशुासनहीन कार्य गनुय,638    

  २. तोयकएको काम समर्मा नगनुय639,   

  ३. कार्य क्षमताको अभाव हनु,ु640   

  ४. िूस ररसवत धलन,ु641   

  ५.  तोयकएको आचरणहरुको पररपालना नगनुय,642   

  ६. वरवझुारथ नगनुय,643  

  ७. नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसरु गनुय,644   

  ८. भ्रष्टाचार गनुय,645  

                                                           
638 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 

639 ऐ.ऐ. 

640 ऐ.ऐ. 

641भ्रष्टाचार धनवबरण ऐन, २०५९. 
642 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० एवं धनजामती सेवाका कमयचारीको आचरण सम्वन्धी धनर्मावली, २०६५ 

643 आधथयक कार्ययवधध तथा यवव्त्तर् उत्तरदायर्त्व ऐन, २०७६ 

644 पूवय पाद ५ 

645  ऐ .ऐ.  
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  ९. सरकारी वाकी वक्र्ौता नवझुाउन,ु पेश्की फछर्ौँट् नगनुय,646    

  १०. आफ्नो पदको व्जम्मेवारी वेवास्ता गनुय,647  

  ११. मादक पदाथय सेवन गनुय,648  

  १२. वहयुववाह गनुय,649  

  १३. राजनीधतमा भाग धलन,ु650  

  १४. कार्यलर्मा अनपुव्स्थत रहन,ु651  

  १५. व्जम्मेवारीको वेवास्ता गनुय,652  

  १६. अको देशको स्थार्ी अनमुधतपत्र धलन,ु653  

  १७. व्र्व्क्तगत यववरण वा र्ोग्र्ता ढाँट्न,ु654  

  १८. सेवाग्राही प्रधत उपर्कु्त व्र्वहार नगनुय,655  

२.३ नेपालमा कमयचारीलाई गररने यवभागीर् सजार् सम्बन्धी व्र्वस्था 

                                                           
646 पूवय पाद १० 

647 पूवय पाद ५ 

648  ऐ .ऐ.  

649 ऐ .ऐ.  

650  ऐ .ऐ.  

651 ऐ .ऐ.  

652  ऐ.ऐ. 
653  ऐ .ऐ.   

654  ऐ .ऐ.  

655 ऐ .ऐ.  
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दण्ड सजार् भनेको गैर कानूनी कामको पीडार्कु्त प्रधतफल हो । जो राज्र् वा 
समाजद्धारा र्दने गररन्छ । र्स्तो दण्ड सजार् मखु्र् रुपले अपराधीलाई सधुार गनय, पनुः 
अपराध (गल्ती) गनयबाट रोक्न, समाजका अन्र् व्र्व्क्तलाई अपराध (गल्ती) गनयबाट रोक्न, 

आपराधधक कार्यमा दण्ड सजार् हनु्छ भन्ने देिाउन तथा समाजमा असल नागररकको 
रुपमा पनुस्र्थायपत गने उद्देश्र्ले गने   गररन्छ । 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० ले धनजामती 
कमयचारीहरुलाई उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा देहार् बमोव्जमको यवभागीर् सजार् गनय 
सयकने व्र्वस्था गररएको छ ।656   

२.३.१ सामान्र् सजार् 

धनजामती कमयचारीहरुलाई उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा देहार् बमोव्जमको यवभागीर् 
सजार् (सामान्र् सजार्) गनय सयकन्छः 

  १. नधसहत र्दने, 

  २. दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तलब बयृद्ध रोक्का गने, 

  ३. दईु वर्षयदेव्ि पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेव्ि पाँच तलब 
    बयृद्धसम्म रोक्का गने ।  

२.३.२ यवशेर्ष सजार् 

धनजामती कमयचारीहरुलाई उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा देहार् बमोव्जमको यवभागीर् 
सजार् (यवशेर्ष सजार्) गनय सयकन्छः 

  १. भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहरीने गरी सेवाबाट 
   हटाउने ।  

  २. भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहरीने गरी सेवाबाट  
    वरिास्त गने । 

                                                           
656 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ एवं धनजामती सेवा धनर्मावली,२०५० को धनर्म १०६ 
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धनजामती कमयचारीलाई उपरोक्त उल्लेि गरेबमोव्जम सामान्र् र यवशेर्ष सजार् हनेु कानूनी 
व्र्वस्था रहेको छ । कसरु मतुायवक सजार् होस भन्ने उद्देश्र्ले र्स प्रकारको सजार्को 
व्र्वस्था गररएको पाईन्छ । सामान्र् प्रकारको कसरुमा सामान्र् प्रकारको सजार् र 
गम्भीर प्रकारको कसरुमा यवशेर्ष सजार् हनेु यवधायर्की मक्सद देव्िन्छ । सजार्को 
आधारहरु समेत फरक फरक रहेको छ । र्स अध्र्र्नको व्शर्षयक, धसमा, र उद्देश्र् 
समेतबाट यवशेर्ष सजार् सम्वन्धमा मात्र र्हाँ उल्लेि गररएको छ ।  

२.४ सेवाबाट हटाउने व्र्वस्था  

देहार्को कुनै अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सयकनेछः657  

क. धनजामती कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफनो पदको काम वा व्जम्मेवारी परुा  
गनय नसकेमा । 

ि. आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लंिन गरेमा । 

ग. कार्ायलर्को समर्मा बराबर मादक पदाथय सेवन गरेमा । 

ि. बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा । 

ङ. राजनीधतमा भाग धलएमा । 

च. आफनो पदको व्जम्मेवारीको बराबर वेवास्ता गरेमा । 

छ .यवदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दन सम्म आफनो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
। 

ज. मनाधसव कारण भई यवदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेव्शक अध्र्र्न, तालीम वा 
अध्र्र्न भ्रमणमा गएको धनजामती कमयचारी त्र्स्तो अध्र्र्न तालीम वा अध्र्र्न भ्रमण 
पूरा गरेको धमधतले तीस र्दनधभत्र सम्वव्न्धत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएमा ।  

२.५ सेवाबाट बिायस्त गने व्र्वस्था 

                                                           
657 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ )१(  
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धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) र दफा 
६०क. को िण्ड (ि) मा उल्लेि गररएको आचरण सम्बन्धी कुराहरुको बारंबार 
उल्लंिन गरेको अवस्थामा सेवाबाट हटाउने गरी कारवाही हनेु अवस्था भए पधन देहार्को 
कुनै अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने 
गरी सेवाबाट बरिास्त गनय सयकनेछ658 भन्ने कानूनी व्र्वस्था रहेको छ । 

क. नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

ि. भ्रष्टाचार गरेमा । 

ग. स्थार्ी आवासीर् अनमुती धलएमा वा सोको लाधग आवेदन र्दएमा । 

ि. धनजामती सेवामा धनर्कु्त हनेु वा बहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता, उमेर वा र्ोग्र्ता 
ढाँटेको प्रमाव्णत भएमा ।  

२.६ यवभागीर् कारवाही र सजार् सम्बन्धमा गररएको यवशेर्ष व्र्वस्थाः659  

धनजामती सेवा ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोग ऐन, २०४८ बमोव्जम सो आर्ोगबाट र प्रचधलत कानून बमोव्जम 
सम्बव्न्धत धनकार्ले कुनै धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गनय लेिी आएमा 
आवश्र्क प्रयक्रर्ा प¥ुर्ाई सोही बमोव्जम यवभागीर् सजार् गनुय पनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको  
छ । 

त्र्सै गरी ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन दफा ४१ यवपररत यवदा 
नधलई आफनो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनेु धनजामती कमयचारीलाई गर्ल र तलब कट्टी 
गनय सयकने छ । र्सरी गर्ल भएको अवधध सेवा अवधधमा गणना गररने छैन भन्न े
व्र्वस्था रहेको छ । 

यवदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दन भन्दा बढी अवधध अनपुव्स्थत हनेु कमयचारीलाई 
गर्ल कट्टी गरी हाव्जर गराउन सयकने छैन । हाव्जर गराएमा त्र्सरी हाव्जर गराउने 

                                                           
658 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) 

659 ऐ.ऐ. दफा ६१क. 
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पदाधधकारीलाई दफा ६० बमोव्जम यवभागीर् कारवाही हनेुछ र त्र्सरी हाव्जर गराएको 
कमयचारीले िाएको तलब, भत्ता समेत त्र्सरी हाव्जर गराउने पदाधधकारीबाट सरकारी 
बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । र्ो व्र्वस्था यवशेर्ष व्र्वस्था 
भएकोले ऐनमा अन्र्त्र लेव्िएको कुराले र्स व्र्वस्थालाई असर नगने समेत उल्लेि 
गररएको छ । 

२.७ अन्र् ऐन धनर्महरुमा भएको व्र्वस्था 

र्सैगरी अन्र् कानूनहरुमा भएको यवभागीर् सजार् सम्वन्धी व्र्वस्था हेदाय धलितहरुको 
गोप्र्ता सम्वन्धी ऐन, २०३९, कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५, कमयचारी समार्ोजन 
धनर्मावली, २०७४, आधथयक कार्ययवधध तथा यवव्त्तर् उत्तरदायर्त्व ऐन, २०७६, आधथयक 
कार्ययवधध धनर्मावली, २०६४, मलुकुी देवानी संयहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कार्ययवधध 
संयहता, २०७४, मलुकुी देवानी कार्ययवधध संयहता, २०७४, वन ऐन, २०७६, धनजामती 
सेवाका कमयचारीको आचरण सम्वन्धी धनर्मावली, २०६५, सशुासन (व्र्वस्थापन तथा 
सञ्चालन) धनर्मावली, २०६५ एवं सरकारी वकीलसम्वन्धी धनर्मावली, २०७७ समेतमा 
धनजामती वा सरकारी कमयचारीलाई  यवभागीर् सजार् गनयसयकने व्र्वस्थाको बारेमा 
उल्लेि गररएको छ ।660  

३. यवभागीर् सजार् र्दने अधधकारी 

३.१. यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दने अधधकारी 

 धनजामती कमयचारीलाई दफा ५९ को िण्ड (ि) बमोव्जमको सजार्को आदेश 
र्दने अधधकार अव्ख्तर्ारवालालाई हनेु व्र्वस्था ऐनको दफा ६२ मा गररएको छ । 
                                                           
660 धबस्ततृ जानकारीको लागी हेनय सयकन्छ : धलितहरुको गोप्र्ता सम्वन्धी ऐन,२०३९ को दफा १२ )२( , 

कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ )३( , कमयचारी समार्ोजन धनर्मावली, २०७४ को धनर्म 
९ )२( ,आधथयक कार्ययवधध तथा यवव्त्तर् उत्तरदायर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३३ )७( , ३९ )३( , ५४ र ५७, 
आधथयक कार्ययवधध धनर्मावली, २०६४ को धनर्म ३६ )१६( ,५० )३( , ५५ )१( , ७९,९४, र ९६ )४( , मलुकुी 
देवानी संयहता, २०७४ को दफा ३११, मलुकुी फौजदारी कार्ययवधध संयहता, २०७४ को दफा १९५, मलुकुी 
देवानी कार्ययवधध संयहता, २०७४ को दफा १०४ )२( , ११२ र २८३, वन ऐन, २०७६ को दफा ४७ धनजामती 
सेवाका कमयचारीको आचरण सम्वन्धी धनर्मावली, २०६५ को धनर्म २९, सशुासन )व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन (
धनर्मावली,२०६५ को दफा ४४ र सरकारी वकीलसम्वन्धी धनर्मावली, २०७७ को ३५ र ३६ )४ (।  
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ऐनको दफा ५९(ि) बमोव्जमको यवभागीर् सजार्को आदेश र्दने अधधकार देहार् 
बमोव्जम हनेु व्र्वस्था गररएको छ ।661  

क. राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी र सोभन्दा माधथको पदमा कार्यरत धनजामती कमयचारीलाई 
नेपाल सरकार, 

ि. राजपत्रांयकत यद्धतीर् र ततृीर् शे्रणीका धनजामती कमयचारीलाई धनज कार्यरत धनकार्को 
यवव्शष्ट शे्रणीको अधधकारी, 

ग. राजपत्र अनंयकत धनजामती कमयचारीलाई धनज कार्यरत कार्ायलर्को यवभागीर् प्रमिु वा 
राजपत्रांयकत कार्ायलर् प्रमिु । 

३.२. सामान्र् सजार्को आदेश र्दने अधधकारी 

 दफा ५९ को िण्ड (क) बमोव्जम सजार्को आदेश र्दने अधधकारी र देहार्को 
पदमा बहाल रहेका धनजामती कमयचारीलाई ऐनको दफा ५९ को िण्ड (क) बमोव्जमको 
सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीहरु देहार् बमोव्जम हनेुछन भनी धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०५० को धनर्म १०६ मा व्र्वस्था गररएको छ । जसमा राजपत्र 
अनंयकत कमयचारीहरुलाई कार्ायलर् प्रमिुले, कार्ायलर् प्रमिु तथा राजपत्रांयकत 
कमयचारीहरुलाई यवभागीर् प्रमिुले र यवभागीर् प्रमिुहरुलाई सम्बव्न्धत मन्त्रालर् तथा 
सव्चवालर्का सव्चवले र सव्चवलाई नेपाल सरकार ले यवभागीर् सजार् र्दन पाउने 
व्र्वस्था गररएको छ ।662   

४. धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गने प्रयक्रर्ा 

धनजामती कमयचारीहरुलाई उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
पररच्छेद ९, नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५५ को पररच्छेद १०, संिीर् संसद सव्चवालर् 
सम्वन्धी ऐन, २०६४ को पररच्छेद १०, तथा वन ऐन, २०७६ को दफा ४८ अनसुार 
धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् सजार् गदाय देहार्का कार्ययवधध अवलम्वन गनुय पने 

                                                           
661 धनजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा ६२ 

662  धनजामती सेवा धनर्मावली,२०५०को धनर्म १०६ 
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व्र्वस्था गररएको  छ । उपरोक्त ऐन तथा धनर्मावलीहरुलाई अध्र्र्न गदाय धनजामती 
सेवा ऐन धनर्ममा व्र्वस्था गररएको कार्ययवधध एवं प्रकृर्ाहरुलाई नै अन्र् ऐन तथा 
धनर्मावलीले पधन अवलम्वन गरेको  पाईन्छ । जसलाई समयष्टगत रुपमा देहार् बमोव्जम 
उल्लेि गररएको छ ।663  

४.१ धनलम्वन गने 

कुनै धनजामती कमयचारीलाई धनलम्वन गनुय परेमा सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले 
धनलम्वन गरेको र सफाई पेश गनय लेव्िएको पत्र सम्वव्न्धत कमयचारीले धनजामती 
कमयचारीसंग सफाई माग गनुय भन्दा अगावै स्वरं् वा कुनै अधधकृतद्वारा कानून बमोव्जम 
यवभागीर् जाँचबझु गराई धनजको ठहर सयहत प्रधतवेदन धलन सयकने कानूनी व्र्वस्था 
गररएको छ । 

४.२ छानयवन गने र सफाईको मौका प्रदान गने 

दोर्षी देव्िएका कुनै धनजामती कमयचारी वास्तवमा दोर्षी हो वा होईन भन्ने सम्वन्धमा 
यवभागीर् सजार् गने पदाधधकारीहरुले आवश्र्कता अनसुार यवभागीर् जाँचबझु गनुय पछय । 
र्सरी जाँचबझु गदाय अधभर्ोग लागेका कमयचारीको वर्ान गराउने, धलित प्रमाणहरु 
दाव्िला गराउने, साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गने, अधभर्ोग लागेका कमयचारीको 
रोहवरमा सवूद प्रमाण बझु्ने, साक्षीसंग व्जरह गनय र अधभर्ोग यवरुद्ध सवदु प्रमाण दाव्िला 
गने मौका र्दन ुपदयछ । र्सरी छानयवन गरेपधछ दोर्षी कमयचारीलाई आफ्नो अधभर्ोगबाट 
सफाई पाउने उपर्कु्त मौका समेत प्रदान गनुय पदयछ । र्सरी मौका र्दंदा धनजलाई 
उव्चत म्र्ाद र्दई स्पयष्टकरण र्दन ुहोला भनी आरोप र आरोपका कारणका आधार समेत 
िोली स्पष्टीकरण सोध्न ुपने कानूनी व्र्वस्था गररएको छ । 

४.३ सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा कारण िोल्न लगाउने 

अधभर्ोग लागेको कमयचारीले र्दएको स्पयष्टकरणमा पर्ायप्त आधारहरु निलुाएमा वा धनजले 
र्दएको स्पयष्टकरणमा सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा वा धनजले स्पयष्टकरण नर्दएमा यवभागीर् 

                                                           
663 उल्लेव्ित ऐन, धनर्मावलीको सजार् सम्बन्धी प्रकृर्ाको सारभतू पक्षमात्र समेयटएको  
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कारवाही गने पदाधधकारीले सो कमयचारीलाई आपूmले गने सजार् समेत प्रस्ताव गरी 
प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दने भनी त्र्स सम्वन्धमा उव्चत म्र्ाद र्दई पनुः स्पयष्टकरण 
सोध्न ुपनेछ । 

४.४  लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलने 

धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् सजार्को कारवाहीकोुे धसलधसलामा सम्वव्न्धत धनजामती 
कमयचारीले र्दएको स्पयष्टकरण सन्तोर्षजनक नभै त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनुय 
पने भएमा यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले सो कमयचारीलाई र्दन 
लाधगएको सजार् प्रस्ताव गरी लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने छ । लोक सेवा 
आर्ोगको परामशय धलंदा प्रस्ततु भएको सफाई, स्पयष्टकरण तथा सवूद प्रमाण समेतको 
मूल्र्ांकन गरी सोको आधारमा ठहर गनय िोव्जएको यवभागीर् सजार् समेत प्रस्तायवत गरी 
सम्वव्न्धत सबै सक्कलै कागजात सयहत फार्ल संलग्न गरी  लोक सेवा आर्ोगमा 
परामशयको लाधग पठाउन ुपदयछ । 

४.५  यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दन ुभन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव गनुय पने  

यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले दफा 
६६ बमोव्जम सफाई पेश गनय र्दइएको म्र्ाद धभत्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु 
आएको सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा त्र्स्तो धनजामती कमयचारीलाई र्दन लाधगएको 
प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ुभनी त्र्स सम्बन्धमा उव्चत म्र्ाद र्दई स्पष्टीकरण माग्न ु
पनेछ ।   

४.६ सजार्को आदेश र्दने 

धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय सजार् गनय पाउने अधधकारीले सम्वव्न्धत 
कमयचारीलाई सफाई वा स्पयष्टकरण पेश गनय प्रर्ाप्त मौका प्रदान नभएको समेत यवचार 
गरी धनज कमयचारीबाट पेश भएको स्पयष्टकरण सफाई तथा उपलव्ध सम्पूणय सवूद 
प्रमाणको समवु्च्चत मूल्र्ांकन गरी स्पष्ट कारण िलुाई लोक सेवा आर्ोगले र्दएको 
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परामशय बमोव्जम आफ्नो स्पष्ट रार् सयहत अनसूुचीमा उल्लेि भए बमोव्जमको ढाँचामा664 
धनणयर् गरी यवभागीर् सजार्को आदेश गनुय पने व्र्वस्था गररएको छ । 

४.७  सजार्को अधभलेि राख्न े

भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवावाट बिायस्त भएका धनजामती 
कमयचारीको सम्बन्धमा बिायस्त गररएको आदेश र्दने अधधकारीले त्र्स्ता कमयचारीको तीन 
पसु्ते िलेुको हधुलर्ा समेतको सूचना लोक सेवा आर्ोग, प्रहरी प्रधान कार्ायलर् र 
धनजामती यकताबिानालाई र्दनपुनेछ । त्र्स्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्ायलर्ले प्रत्रे्क 
व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर्लाई पठाउन ुपनेछ ।665  

उपरोक्त उल्लेि गरेबमोव्जम सेवाबाट बिायस्त गररएको व्र्व्क्त धनजामती सेवा वा पदमा 
पनुः धनर्कु्त भएमा धनजले त्र्सरी पनुः धनर्वु्क्त भई पाएको तलब धनजबाट यफताय गराई 
धनजलाई तरुुन्त सेवाबाट बिायस्त गररनेछ666 भन्ने कानूनी व्र्वस्था गरीएको पाइन्छ । 

र्सरी यवभागीर् सजार् गदाय एउटा प्रस्ताव गरी स्पयष्टकरण माग गरेपधछ अको सजार् र्दने 
गरी धनणयर् गनुय हुं दैन । र्र्द कुनै कारण परी िटी वा वढी सजार् गनुय पने अवस्था आई 
परेमा सफाई सन्तोर्ष जनक नहनुाको कारण िलुाउन ु पने र लोक सेवा आर्ोगको 
परामशय धलन ुपने कार्ययवधध पनुः प¥ुर्ाउन ुपने, यवभागीर् सजार् र्दने धनणयर् गदाय धनणयर् 
धमधत भन्दा पयहलादेव्ि नै लागू हनेु गरी धनणयर् गनय नहनेु र यवभागीर् सजार्को आदेशको 
एक प्रधत नक्कल सम्वव्न्धत कमयचारीलाई यवना दस्तरु उपलव्ध गराउन ुपने र सजार्को 
अधभलेिको लागी पधन सजार् र्दने अधधकारीलाई व्जम्मेवार बनाउने कानूनी व्र्वस्था 
गररएको छ । 

५. यवभागीर् सजार् (यवशेर्ष सजार्) सम्वन्धमा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

५.१ यवभागीर् सजार् सम्बन्धमा प्रशासकीर् अदालतबाट भएका केही फैसलाहरु 

                                                           
664

 धनजामती सेवा धनर्मावली,२०५०को धनर्म ११२ एवं अनसुचुी १७ मा ढाँचा धनर्दयष्ट गररएको छ ।  

665  ऐ.ऐ. धनर्म १३०(१) 

666ऐ.ऐ. धनर्म १३०(२) 
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५.१.१ र्ोगने्र धगरी यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत667    

यवभागीर् कारवाहीका लाधग पेशभएको यटप्पणीमा सम्बव्न्धत मन्त्रालर्का कानून 
अधधकृतले समेत “पनुरावेदकलाई यवभागीर् सजार्को आदेश र्दने अधधकारी यवभागीर् 
मन्त्री मात्र हनु सक्ने र सो सजार् र्दने कार्ययवधध समेत यवभागीर् मन्त्रीबाट हनुपुने” भन्न े
रार् र्दएको सम्बव्न्धत फार्ल यटप्पणीबाट देव्िएको र्स अवस्थामा त्र्स तफय  ध्र्ानै 
नर्दई कानून प्रधतकुल हनेु गरी धनणयर् गने सम्बव्न्धत पदाधधकारीलाई आवश्र्क कारवाही 
गनय गराउन स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्का सव्चवको ध्र्ानकर्षयण गने । भन्न े
अदालतका अध्र्क्षको रार् रहेको पाइएको छ । सोही रार् सवोच्च अदालतबाट सदर 
भएको छ । 

५.१.२ यटकाराम सापकोटा यवरुद्ध व्जल्ला वन कार्ायलर् नवलपरासी समेत668   

यवभागीर् कारवाही समर्मै नटुङ्ग्र्ाउदै राज्र्लाई पनय सक्ने आधथयक भार र सेवाग्राहीलाई 
पने असयुवधा समेतलाई मध्र्नजर गरी यवदा स्वीकृत नगराई नब्बे र्दन नािेकोमा सो 
नब्बे र्दन नाध्ना साथ त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् सजार्को कारवाही प्रारम्भ गरी 
बढीमा ६ मयहना धभत्र यवभागीर् कारवाही टुङग्र्ाई सक्नपुने सम्मको ध्र्ानाकर्षयण गने र 
तत्काल ऐन धनर्ममा शंसोधन गनय केही समर् लाग्ने भएमा यवदा स्वीकृत नगराई 
कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत भएको नब्बे र्दन नाध्ना साथ त्र्स्तो कमयचारी उपर यवभागीर् 
कारवाही प्रारम्भ गरी छ मयहना धभत्र टुङ्ग्र्ाउन सम्बव्न्धत सबै धनकार् र पदाधधकारीको 
जानकारीको लाधग आवश्र्क पररपत्र लगार्त जो चायहने व्र्वस्था गनय नेपाल सरकार 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का सव्चवको ध्र्ानकर्षयणको आदेश जारी हनेु धनजामती 
कमयचारीले ऐन धनर्मले तोकेको कसरुजन्र् कार्य गरेको अवस्था हनेु यवव्त्तकै कारवाही 
प्रकृर्ा शरुु गनुयपने तफय  इयङ्गत गरी फैसला भएको देव्िन्छ ।  

५.१.३ अमतृलाल चौधरी यवरुद्ध यवशेर्ष प्रहरी यवभाग669  
                                                           
667  प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, पषृ्ठ २०, मदु्धाः– सेवाबाट हटाइएको (धनणयर् धमधत २०६८–५–

१९) 

668 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, पषृ्ठ ४९, मदु्धा सेवाबाट हटाइएको (धनणयर् धमधत 
२०६८।९।१८) 
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जनु भ्रष्टचारको आरोपमा यवभागीर् सजार्को धनणयर् गररएको हो सो आरोप नै अदालतबाट 
ठहर भई अव्न्तम भएर रहेको अवस्थामा अधधकार प्राप्त अधधकारीले धनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा ६१ को उपदफा २ को िण्ड ि बमोव्जम भ्रष्टाचारको कसूरमा गरेको 
यवभागीर् सजार्को धनणयर् कानून सम्मत नै देव्िदा सदर हनेु भनी धनणयर् भएको छ । 

५.१.४ धुर्वकुमार काकी यवरुद्ध स्थानीर् यवकास मन्त्रालर्670    

जनु आरोपमा अधभर्ोग लगाई यवभागीर् सजार्को धनणयर् गररएको हो सो अधभर्ोगबाट नै 
सफाई पाउने गरी सवोच्च अदालतबाट समेत फैसला भइसकेको अवस्थामा यवभागीर् 
सजार्को धनणयर् गरी सेवाबाट विायस्त गने धनणयर् कार्म राख्न ुन्र्ार् संगत नहनेु भधनएको 
छ ।  

५.१.५ कमल अधधकारी यवरुद्ध व्जल्ला हलुाक कार्ायलर् िादँवारी संिवुा सभा समेत671   

व्जउ मास्ने वेच्ने जस्तो कसरु गने कार्यलाई नैधतक पतन हनेु फौजदारी कसरु मान्नुपने र 
नैीतक पतन हनेु फौजदारी कसरुमा अदालतबाट सजार् भएको कमयचारी सेवाबाट विायस्त 
हनेु । भनी नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट सजार् पाएको 
आधारमा सेवाबाट विायस्त गने धनणयर्लाई सदर गरेको छ ।  

५.१.६ र्दपक कुमार गपु्ता यवरुद्ध भौधतक र्ोजना तथा धनमायण मन्त्रालर्672   

लामो समर् सम्म यवदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनेु कमयचारीलाई 
सम्बव्न्धत अधधकारीले कानूनतः यवभागीर् कारवाही गनय सक्छ भन्ने हेक्का सम्बव्न्धत 
कमयचारीले रािी त्र्सप्रधत सजग भई चासो रािी राख्नपुनेमा त्र्सप्रधत उदाधसत भई 
गोरिापत्रमा समेत पटक पटक प्रकाव्शत गरी स्पष्टीकरण पेश गने मौका प्रदान गरेकोमा 

                                                                                                                                                                                     
669  प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, धन  .धमधत २०६९।९।१४  

670 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, पषृ्ठ ७८, धनणयर् धमधत २०६८।५।८ 

671   प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, धनणयर् धमधत २०६८।३।३० 

672 धनणयर् धमधत २०६८।१।१९ 
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प्रधतवाद गने मौका नै नपाएको भन्ने व्जकीर मनुाधसव नहनेु । भनी कमयचारीको कतयव्र् 
वोधतफय  इयङ्गत गरी फैसला गररएको छ ।  

५.१.७ शंकर प्रसाद शमाय यवरुद्ध भन्सार यवभाग, धत्रपरेुिर समेत673   

आफ्नो कतयव्र्प्रधत व्जम्मेवार नहनेु कमयचारीलाई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोव्जम 
अधधकार प्राप्त अधधकारीले यवभागीर् सजार् गनय सक्ने नै देव्िदा र्ी पनुरावेदक धनजामती 
सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को िण्ड (६) बमोव्जम यवदा स्वीकृत 
नगराई लगातार नब्बे र्दन भन्दा बढी आफू कार्यरत कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेको 
कुरामा अधधकार प्राप्त अधधकारीले धनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोव्जम धनजको 
स्पष्टीकरण समेत धलई लोक सेवा आर्ोगको परामशय समेतका आधारमा सेवाबाट हटाउने 
गरी गरेको धनणयर् कानून सम्मत देव्िँदा सदर हनेु भनी प्रकृर्ा र क्षेत्राधधकार सम्मत 
भएको धनणयर् सदर गररएको छ ।  

५.१.८ प्रभलुाल चौधरी यवरुद्ध नेपाल सरकार674   

नेपाल कानूनले के कस्तो फौजदारी अधभर्ोग नैधतक पतन हनेु भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट 
पररभार्षा गरी मदु्धाहरुको वगीकरण गरेको देव्िन्न नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराध 
धभत्र के कस्ता अपराधहरु पदयछन ् भन्ने प्रश्न आफैमा एउटा जयटल प्रश्न भएकाले 
यवधायर्का बाट कानूनमा कुनै स्पष्ट पररभार्षा वा स्पष्टीकरण गरी नैधतक पतन सम्बन्धी 
अपराधको वगीकरण गरेको पाइन्न । कुनै व्र्व्क्तमा कुनै अर्ोग्र्ताका आधारहरु तोक्ने 
सन्दभयमा कधतपर् ऐन कानूनमा नैधतक पतन हनेु फौजदारी कसरुमा सजार् पाएको भन्ने 
सम्मको उल्लेि भएको देव्िन्छ । कुनै अपराध नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराधको 
यकटुवा सूव्च तर्ार गरी स्पष्टीकरण वा पररभार्षा र्दन पधन सम्भव देव्िन्न र्ही कुरालाई 
ध्र्ानमा रािी नैधतक पतन हनेु फौजदारी कसरुमा यकटान गने कार्य यवधायर्काले न्र्ायर्क 
यववेकमा नै छाडेको र न्र्ार्कतायले पधन यवर्षर् र सन्दभयलाई यवचार गरेर मात्र त्र्स 

                                                           
673  धनणयर् धमधत २०६७।३।१७ 

674 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, पषृ्ठ ७१, धनणयर् धमधत २०६७।१।३० 
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सम्बन्धमा कुनै धनस्कर्षयमा  पगु्नपुने भधन सजार् गदाय न्र्ायर्क सर्द्ववेकको महत्व तफय  
जोड र्दएको देव्िन्छ ।  

हात जस्तो महत्वपूणय कमेव्न्रर् अङ्ग नै वेकम्मा हनेुगरी धछनाई अदालतबाट त्र्स्तो 
कुरामा सजार् पाएको अवस्थामा नैधतक पतन नहनेु सदाचार मकु्त काम गरेको भन्न 
सयकने अवस्था नहुँदा अङ्गभङ्गको कसरु गरेको भन्ने अदालतको फैसलाबाट समेत ठहर 
भैसकेको अवस्थामा सेवाबाट विायस्त गने गरी गररएको धनणयर् कानून सम्मत नै देव्िदा 
सदर हनेु । भनी अदालतले अङ्गभङ्ग कसरु ठहर भएको अपराधलाई नैधतक पतन मानी 
नैधतक पतनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्ाख्र्ा गरी न्र्ायर्क सयक्रर्ता समेतको अभ्र्ासमा अव्ि 
बढेको देव्िएको  छ ।  

५.१.९ रामआधार शाह यवरुद्ध उद्योग मन्त्रालर् समेत675   

तल्लो धनकार् वा अधधकारीलाई भएको अधधकार माधथल्लो धनकार् वा अधधकारीले व्िव्च 
वा हरण गरी गरेको धनणयर् क्षेत्राधधकार हरण यवरुद्धको धसद्धान्तको आधारमा त्र्स्तो 
धनणयर् अमान्र् हनेु । सव्चवलाई भएको अधधकार आफूले प्रर्ोग नगरी मन्त्रीस्तर बाट 
भनी गराएको धनणयर् मान्र् नहनेु भनी ऐनले धनर्दयष्ट गरेको अधधकारी र प्रकृर्ाबाट मात्र 
यवभागीर् कारवाही हनुसक्ने भनी बोलेको पाइन्छ ।  

५.१.१० वेणी माधव भट्टराई यवरुद्ध व्शक्षा मन्त्रालर् समेत676   

आफ्नो यवदाको सम्बन्धमा चासो राख्न ुसम्बव्न्धत कमयचारीको दायर्त्व हो । यवदाको माग 
गदै धनवेदनको झटारो र्ददैमा मात्र यवदा स्वतः स्वीकृत नहुँदा त्र्सतफय  सजग हनु ु
सम्बव्न्धत कमयचारीको कतयव्र् पधन हो । व्र्व्क्तगत असरुक्षाको कारण भारत तफय  जान ु
परेकोले कार्ायलर्मा उपव्स्थत हनु नसकेको भनी र्ी पनुरावेदकले धमधत २०६९।२।२३ 
मा पेश गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेि भएको देव्िदा नेपाल सरकारको उपसव्चव जस्तो 
व्जम्मेवार पदमा कार्यरत कमयचारीलाई कार्ायलर्मा उपव्स्थत हनु असरुक्षा परेको भए 
नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूतका लाधग माग गनुय पनेमा सो नगरी 

                                                           
675 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १३, २०६८, पषृ्ठ ६९, धनणयर् धमधत २०६६।११।२८   

676 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १६, २०७०, पषृ्ठ ६४, धनणयर् धमधत २०७०।२।२३ 
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यवदेश गएको भन्ने धनजकै स्पष्टीकरणमा उल्लेि भएको र र्ी पनुरावेदक उपर यवधभन्न 
व्र्व्क्तहरुको उजरुी परेको भन्ने समेत धमसील संलग्न कागजातबाट देव्िन आएको अवस्था 
छ । सेवाग्राही प्रधत व्जम्मेवार हनुपने कमयचारीले यवधभन्न बहानामा लामो समर्सम्म यवदा 
स्वीकृत गराई कार्ायलर्मा हाव्जर नभएको अवस्थामा त्र्स्तो कमयचारी उपर यवभागीर् 
कारवाही गने व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा १ को 
िण्ड (६) ले गरेको र र्स कानूनी व्र्वस्थालाई अझ कडाइको साथ लाग ुगनय यवदा 
स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दन सम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहने 
कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन ु पने, नहटाई हाव्जर गराएमा त्र्स्तो हव्जर गराउने 
पदाधधकारीलाई नै यवभागीर् कारवाही गनुयपने भन्ने धसद्धान्तलाई यवधायर्काले धनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१क मा सो ऐनको दोस्रो शंसोधन २०६४ समेतबाट थप 
गरी नब्बे र्दनभन्दा बढी लगातार यवदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनेु 
धनजामती कमयचारीलाई अधधकार प्राप्त अधधकारीले सेवाबाट हटाउन ुपने व्र्वस्था गरेको 
देव्िन्छ । र्सरी धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा(१) को िण्ड 
(६) बमोव्जम सेवाबाट हटाउने उद्देश्र् नै यवधायर्काको रहेको देव्िन आर्ो । पनुरावेदक 
जस्तो व्जम्मेवार अधधकृत कमयचारीलाई यवदा सहधुलर्तको कुरा मात्र  हो, अधधकार होइन 
भन्ने थाहा हदुाँ हदैु र आफूले पेश गरेको यवदा अस्वीकृत भएकाले आफू उपर यवभागीर् 
कारवाही हनु सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहदैु नब्बे र्दन भन्दा वढी कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत 
रहेको भन्ने धनज पनुरावेदकले आफ्नो पनुरावेदन व्जयकरमै स्वीकार गररसकेको अवस्थामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीले कानूनको ररत प¥ुर्ाई सफाइको मौका र्दई लोक सेवा 
आर्ोगको समेत परामशय धलई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा 
(१) को देहार् (६) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ५९ को िण्ड (ि) को देहार् (१) 
बमोव्जम भयवष्र्मा सरकारी सेवाका धनधमत अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने गरी 
व्शक्षा मन्त्रालर्का सव्चवबाट धमधत २०६९।१०।५ मा र्ी पनुरावेदकलाई गरेको 
यवभागीर् सजार्को धनणयर् कानून संमत नै देव्िदा सदर हनेु ठहछय भनी ऐनले धनर्दयष्ट 
गरेको प्रकृर्ा परुा नगरी केवल यवदाको धनवेदन र्ददैमा यवदा स्वीकृत भएको मान्नुपने र्ा 
नपने यवर्षर्मा स्पष्ट गरी फैसला आएको छ ।  

५.२ यवभागीर् सजार्को एक समीक्षाः  
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प्रशासकीर् अदालतबाट भएका उपरोक्त उल्लेव्ित फैसलाहरुमा मूलतः धनजामती 
कमयचारीहरुलाई भएका यवशेर्ष सजार् उपर परेका पनुरावेदन र सो मा अदालतले र्दएका 
दृयष्टकोणहरुलाई हेने प्रर्ास गररएको छ । धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोश्रो 
संसोधन पश्चात सामान्र् सजार् उपर पधन प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने 
व्र्वस्था भएपश्चात भने सामान्र् सजार् उपर परेका पनुरावेदनमा पधन उक्त अदालतले 
पनुरावेदन सनुी सामान्र् सजार्का प्रकृर्ा र यवधध सम्वन्धमा न्र्ायर्क यटप्पणी तथा 
यववेचना गरेको पाइन्छ । प्रशासयकर् अदालतबाट भएका फैसला समेतबाट यवभागीर् 
सजार् भएको यवर्षर्लाई देहार् बमोव्जम बुदँागत रुपमा तल उल्लेि गररएको छ । 

५.२.१  यवभागीर् कारवाही गने अधधकारी  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) मा यवभागीर् प्रमिु भन्नाले तोयकएको 
अधधकारी सम्झन ुपछय भनी पररभार्षा गररएको र धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को 
धनर्म २(ि) मा यवभागीर् प्रमिु भन्नाले धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को अनसूुव्च–

१ मा तोयकएको अधधकारी सम्झन ु पछय भनी २४ वटा पदाधधकारीहरुलाई तोयकएको 
पाईन्छ । धनजामती सेवा ऐनको दफा ६२ ले धनजामती कमयचारीलाई सजार्को आदेश 
र्दने अधधकार अव्ख्तर्ारवालालाई हनेु र दफा २(ग) ले अव्ख्तर्ारवाला भन्नाले दफा ९ 
बमोव्जम धनर्वु्क्त गनय सक्ने अधधकारी सम्झन ुपने भनी पररभायर्षत गरेको छ । दफा ९ 
ले धनजामती सेवाको राजपत्रांयकत पदमा नेपाल सरकारले र राजपत्र अनंयकत पदमा 
यवभागीर् प्रमिु तथा आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्ायलर्का राजपत्र अनंयकत र शे्रव्ण 
यवयहन पदमा कार्ायलर् प्रमिुले धनर्कु्त गनय सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सै 
गरी ऐनको दफा ६३ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाव्शत गरी दफा ६२ 
बमोव्जम सजार्को आदेश र्दने कुनै अधधकारीको अधधकारलाई सोही सूचनामा तोयकएको 
अधधकारीले तोयकएको अवधधसम्मको लाधग प्रर्ोग गनय पाउने गरी समु्पन सक्नेछ  भन्ने 
व्र्वस्था भएकोमा उद्योग वाव्णज्र् तथा आपूधतय मन्त्रालर्का मन्त्रीले कुनै अधधकार 
प्रत्र्ार्ोजन नगरेको र सहार्क मन्त्री अव्ख्तर्ारवाला नभएको अवस्थामा उद्योग, वाव्णज्र् 
तथा आपूधतय मन्त्रालर्का सहार्क मन्त्रीले नोकरीबाट हटाउने गरी यवभागीर् कारवाही 
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(सजार्) गरेको देव्िन्छ ।677  नेपाल स्वास््र् सेवामा पाँचौ तहको कमयचारीलाई 
यवभागीर् कारवाही गने अधधकार नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ को दफा ११(२), 
११(३) तथा दफा ७५ अनसुार दफा ७२(क) को कसूरमा यवभागीर् प्रमिु तथा 
कार्ायलर् प्रमिु समेतलाई भएको अवस्थामा यवभागीर् मन्त्रीले यटप्पणी सदर गरी सेवाबाट 
हटाउने गरी धनणयर् भएको पाईन्छ ।678  जनु तल्लो तहका अधधकारीलाई कारवाही र 
सजार् गने अधधकार भएकोमा माधथल्लो तहका अधधकारीले त्र्स्तो अधधकार ग्रहण गरी 
धनणयर् गरेको भएपधन मान्र् नहनेु र न्र्ायर्क अधधकार कानूनले जसलाई प्रर्ोग गनय 
तोयकएको छ त्र्सैले प्रर्ोग गरेको हनु ु पने जस्ता कानून र न्र्ार्का सवयमान्र् 
धसद्धान्तलाई अधधकार प्राप्त अधधकारीले पालना गनुय पदयछ । सवोच्च अदालतबाट धनवेदक 
दशरथचन्र काकी यवरुद्ध प्रशासकीर् अदालत समेत भएको उत्प्ररे्षण मदु्दामा सजार् गनय 
पाउने अधधकारीले कानून बमोव्जम स्पयष्टकरण धलई न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् 
गनुय पनेमा शािा अधधकृतबाट उठेको यटप्पणीलाई सदर गरेको धनणयर् त्रयूटपूणय भई वदर 
हनेु679 भन्न े धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ । र्सरी यवभागीर् सजार् र्दन पाउने 
अधधकारीले यवभागीर् सजार् गनुय पनेतफय  अदालतले जोड र्ददै अनाधधकार सजार् गरेमा 
शनु्र् सहनव्शलता देिाएको छ । कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद र्दई स्पयष्टकरण सोध्न ुपने, 

स्पयष्टकरण सन्तोर्षजनक नभएमा सजार्को प्रस्ताव गरी पनुः स्पयष्टकरण सोध्न ुपने र पेश 
भएको सवूद प्रमाणको मूल्र्ांकन यवश्लरे्षण गरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी कानूनले 
तोकेको ढाँचामा आफ्नो स्पष्ट रार्का साथ कानूनी प्रयक्रर्ा परुा गरी यवभागीर् कारवाही 
गनुय पने कानूनी व्र्वस्था भएकोमा पनुरावेदन अदालत, महेन्रनगरका का.म.ु मखु्र् 
न्र्ार्ाधधशबाट धमधत २०५३÷१०÷२३ मा नोकरीबाट हटाएको680  र पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुका मखु्र् न्र्ार्ाधधशले धमधत २०५६÷२÷२६ मा नोकरीबाट 

                                                           
677   यवजर् बहादरु शे्रष्ठ, यवरुद्ध उद्योग वाव्णज्र् तथा आपूधतय मन्त्रालर् समेत, मदु्दा उत्प्ररे्षण, ररट नं. 
३५७९२०६१) 

678   रम्भा कुमारी शाह यवरुद्ध स्वास््र् मन्त्री स्वास््र् मन्त्रालर् समेत, मदु्दा सेवाबाट हटाएको २०५६ सालको 
पनुरावेद नं. ५१ 
679 ने.का.प.२०४७, धन.नं. ४२१५, पषृ्ठ ६६६ 

680  ठग्गरुाम चौधरी यवरुद्ध पनुरावेदन अदालत, महेन्रनगर समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको, प ुवे.नं. ५७ 



   

 561  
 

हटाएको681 मदु्दामा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसूरमा 
भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाएको पाईन्छ । 
एउटै व्र्व्क्तलाई व्जल्ला स्तरबाट, क्षेत्रीर् स्तरबाट र केव्न्रर् स्तरबाट स्पयष्टकरण सोधी 
धनधमत्त पाएको व्र्व्क्तले दफा ५९ (ि)(१) बमोव्जम सजार् गरेको पाईन्छ ।682    

५.२.२ धनणयर् पचायको व्र्वस्था  

धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् सजार्को धनणयर् गदाय आफ्नो रार् साथ अनसूुची १७ 
को ढाँचामा धनणयर् पचाय िडा गनुय पने वाध्र्ात्मक कानूनी व्र्वस्था भएकोमा पनुरावेदन 
अदालत, महेन्रनगरका का.म.ुमखु्र् न्र्ार्ाधधशबाट धमधत २०५३÷१०÷२३ मा,683  
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुका मखु्र् न्र्ार्ाधीशले धमधत २०५६÷३÷२६684 मा  
धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसूरमा भयवष्र्मा सरकारी सेवाको 
धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाएको पाईन्छ ।685 तह तहगत उठेको 
यटप्पणीमा हनु्छ भनी सेवाबाट हटाउने गरी यवभागीर् सजार् गरेको पाईन्छ ।  धनजामती 
सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ११२ अनसुार आफ्नो स्पष्ट रार् साथ अनसूुव्च १७ 
को ढाँचामा धनणयर् पचाय िडा गनुय पने वाध्र्ात्मक व्र्वस्था भएकोमा यटप्पणी उठाई 
त्र्सलाई सदर गरेको, तह तहगत उठेको यटप्पणीमा “हनु्छ” भनी सेवाबाट हटाउने गरी 
यवभागीर् कारवाही समेत न्र्ार्मूधतयबाट भएको पाईन्छ । 

५.२.३ न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नभएको  

अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग ऐन,२०४८ को दफा १२(१) र(२) मा 
सावयजधनक पद धारणा गरेको व्र्व्क्तलाई कस्तो प्रकारको यवभागीर् सजार् गने हो?  सो 
को आफैले ठहर धनणयर् गरेको नभै यवभागीर् कारवाही गनय अव्ख्तर्ारवालालाई लेिी 
                                                           
681 सन्तोर्ष कुमार मैनाली यवरुद्ध प.ुवे.अ. जनकपरु समेत, मदु्दा सेवाबाट हटाएको 

682 धमुसेर राई यवरुद्ध महालेिा धनर्न्त्रक कार्ायलर् समेत, मदु्दा सेवाबाट हटाएको,२०५८ सालको प.ुवे.नं. २४-
४९ 

683 पूवय पाद ४७ 

684  पूवय पाद ४८ 

685  डेगेन्र धसंह यवरुद्ध परुातत्व यवभाग, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको  
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पठाउनेसम्मको कानूनी व्र्वस्था रहेको अवस्थामा अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान 
आर्ोगले नै प्रस्ताव गरेको सजार् गने गरेको यवभागीर् कारवाहीमा अधधकार क्षेत्रात्मक 
त्रटुी हुँदा कानून अनरुुप मान्न नधमल्ने भै वदर हनेु भनी सवोच्च अदालतबाट686 उत्प्ररे्षण 
प्रधतर्षधे मदु्दामा नव्जर कार्म भएको छ । अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगलाई 
सजार् यकटान गरी अव्ख्तर्ारवालाले सवूद प्रमाणको मूल्र्ांकनद्वारा न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग 
गरी धनणयर् गरेको भन्ने नदेव्िएकोले अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको धनणयर् 
बमोव्जम र्न्त्रवत रुपमा पनुरावेदक दण्डपाणी वराललाई यवभागीर् सजार् गरेको देव्िंदा 
यवभागीर् सजार्को धनणयर् कानून र न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्त प्रधतकूल भएकोले अव्ख्तर्ार 
दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको ध्र्ानाकर्षयण समेत प्रशासकीर् अदालतले गराएको पाईन्छ 
।687   

५.२.४ यवभागीर् कारवाही गने प्रकृर्ा कानूनसंगत नभएको  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले 
कुनै धनजामती कमयचारीलाई सजार् र्दन ु भन्दा अव्ि कारवाही गनय लाधगएको कारण 
उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद र्दई आफ्नो सफाई पेश गने मौका र्दन ुपनेछ 
भन्ने व्र्वस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ६७ ले यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दन ु पूवय 
यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले सफाई पेश गने मौका र्दएको हनु ुपने 
भन्ने व्र्वस्थाले यवभागीर् कारवाही गरी सजार् र्दने अधधकारीले नै त्र्स्तो धनजामती 
कमयचारीलाई स्पयष्टकरण सोधेको हनु ु पने कानूनको मनसार् रहेको अवस्थामा धनजामती 
कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गने अधधकार प्राप्त अधधकारी वाहेक अरुले स्पयष्टकरण 
सोधी गररएको कारवाहीको आधारमा अधधकार प्राप्त अधधकारीले सजार् गरेको धनणयर् 
कानून सम्मत नहनेु688  भधनएको छ । प्रमेचन्र ठाकुरलाई व्जल्ला वन कार्ायलर्, 

तम्िास गलु्मीका धनधमत्त व्जल्ला वन अधधकृतले धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 

                                                           
686 दीपक बहादरु पाण्डे यवरुद्ध गठुी संस्थान केन्रीर् कार्ायलर् समेत भएको २०६१ सालको रर.नं. ३५५६ 

687 दण्डपाणी वराल यवरुद्ध अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग समेत मदु्दा यवभागीर् सजार् गरी पाउँ, २०६३ 
सालको प.ुवे.नं. ७ 

688 रामहरर दाहाल यवरुद्ध आवास तथा भौधतक र्ोजना मन्त्रालर् समेत भएको मदु्दा, ने.का.प. २०५१, पषृ्ठ ७०७ 
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६६ बमोव्जम सफाई पेश गनय स्पयष्टकरण सोधेको र सोही स्पयष्टकरणको आधारमा वन 
यवभागका महाधनदेशकले धमधत २०६२÷४÷१३ मा धनज पनुरावेदक उपर धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(च) र (छ) को कसूरमा ऐ. को दफा ५९(ि)(१) 
बमोव्जम सेवाबाट हटाउने गरी यवभागीर् सजार् गरेको देव्िन्छ ।689  जनु कानून र 
सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत धसद्धान्तको ठाडो उल्लंिन भएको पाईन्छ । 

५.२.५ धनरपराधीलाई कारवाही  

धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ५९ मा उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती 
कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनय सयकने कानूनी व्र्वस्था भएतापधन धनजामती 
कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले यवभागीर् सजार्को आदेश र्दंदा 
उव्चत र पर्ायप्त कारणहरु उल्लेि गरी प्राप्त सवूद प्रमाणहरुको मूल्र्ांकन यववेचना एवं 
यवश्लरे्षण समेत गनुय पनेमा सो नगरी अव्ख्तर्ारको दरुुपर्ोग गरी लापरवाही  पूणय तररकाले 
करावाही गने गरेको देव्िन्छ ।690  त्र्स्तै गरी कार्ायलर्बाट काज ियटएको र यवदा 
बसेको अवधधमा समेत अनपुव्स्थत रहेको भनी महालेिा धनर्न्त्रक कार्ायलर्ले हर्षय बहादरु 
भण्डारीलाई अवकाश र्दएको,691  धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) 
मा यवदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
ऐनको दफा ५९(ि)(१) बमोव्जम सजार् गनय पाउने कानूनी व्र्वस्था रहेकोमा सोलिुमु्व ु
व्जल्ला अदालतका व्जल्ला न्र्ार्ाधीशबाट अदालतको धमधत २०५६÷११÷२३ को धनणयर् 
पचायमा उल्लेि भए अनसुार धमधत २०५४÷८÷२० मा सोधधएको स्पयष्टकरणमा 
अनपुव्स्थत भएको भधनएको धमधत २०५४÷६÷३० देव्ि जम्मा ५० र्दन हनेु र धमधत 
२०५४÷९÷१८ मा सोधधएको स्पयष्टकरणमा पधन अनपुव्स्थत भएको भधनएको धमधत 

                                                           
689 प्रमेचन्र ठाकुर यवरुद्ध वन यवभाग समेत मदु्दा सेवाबाट हटाएको,२०६२ सालको प.ुवे. नं.१ 

690 ईिर प्रसाद ढकाल यवरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत मदु्दा, सेवाबाट हटाएको, २०५९ सालको प.ुव.नं. २१-
५४ 

691 हर्षय बहादरु भण्डारी यवरुद्ध महालेिा धनर्न्त्रक कार्ायलर् समेत, २०६० सालको प.ुवे. नं. २४ 
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२०५४÷६÷३० देव्ि ७८ र्दन मात्र हनेु अवस्थामा समेत कार्ययवधध कानूनको उल्लंिन 
गरी त्रटुीपूणय तररकाले यवभागीर् कारवाही गरेको पाईन्छ ।692  

 

  

५.२.६ एउटै कसूरमा फरक फरक सजार् भएको  

यवधभन्न दजाय र यवधभन्न कमयचारीहरुलाई तह र कामको प्रकृधत अनसुार वेग्ला वेग्लै कारण 
िोली स्पयष्टकरण माग गररन ु पनेमा सो नगरी एकै त्र्मा एकै व्र्होराको आरोप र 
सजार् प्रस्ताव गरी पनुरावेदक सयहतका अन्र् कमयचारीहरुको नाममा गोिरा रुपमा 
उल्लेि गरी माग गररएको स्पयष्टकरण अनसुार एकै आरोयपत कसूरमा यवभागीर् सजार्को 
लाधग कारवाही चलाएको भीमप्रसाद भसूाल समेत ६ जना कमयचारीलाई सामान्र् सजार् र 
पनुरावेदक तलु्सी प्रसाद अधधकारी समेतलाई दफा ५९(ि)(१) बमोव्जम सेवाबाट 
हटाउने गरी व्जल्ला वन कार्ायलर्, रुपन्देहीले कारवाही गरेको693  र महालेिा 
धनर्न्त्रणको कार्ायलर्का धन. महालेिा धनर्न्त्रकले धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा 
६०(ग) र दफा ६१(च) समेतको कसूरको अधभर्ोगमा कारवाही गररने भन्ने समेत 
व्र्होराको एउटै कमयचारी उपर एउटै पत्रमा सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार्को आरोप 
लगाईएको पाईन्छ ।694   

५.२.७ समर्मा धनणयर् नगररन ु 

यढलो गरी न्र्ार् र्दन ु न्र्ार् नर्दन ुसरह हो भन्ने कानूनको सवयमान्र् धसद्धान्तको यवरुद्ध 
धमधत २०३७÷६÷१४ मा यवभागीर् सजार् भै धमधत २०३७÷८÷२७ मा पनुरावेदन गरेका 
रािसेवकको पनुरावेदन पत्र कृयर्ष मन्त्रालर्बाट धमधत २०५८÷८÷१५ मा प्रशासयकर् 
अदालतमा पठाई दताय भएकोमा धमधत २०५९÷४÷१६ मा पनुवयहाली हनेु गरी फैसला 
                                                           
692 रोयहत कुमार शाह यवरुद्ध सोलिुमु्व ुव्जल्ला अदालतका व्जल्ला न्र्ार्ाधीश नरेन्र कुमार धसवाकोटी, मदु्दा 
सेवाबाट हटाएको, २०५४ सालको प.ुवे.नं. १८ ५३ 

693 तलु्सी प्रसाद अधधकारी यवरुद्ध व्ज.यव.स.का., रुपन्देही, मदु्दा सेवाबाट हटाएको, २०५९ सालको प.ुवे. नं. ३७ 

694 धमुसेर राई यवरुद्ध महालेिा धनर्न्त्रक कार्ायलर् समेत, मदु्दा सवाबाट हटाएको, २०५८ सालको प.ुवे. नं. 
२४-४९ 
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भएको छ ।695  सम्वव्न्धत पदाधधकारीले समर्मा नै यवभागीर् सजार् उपर धनणयर् नगरी 
रािको सेवा गने कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गने अधधकार प्राप्त अधधकारीको 
लापरवाही र गैह्र व्जम्मेवारी पूणय कार्यका कारण लगभग २२ वर्षय पधछ सफाई पाएको छ 
। रािको लाधग प¥ुर्ाउन ुपने श्रम र सीप त्र्सै िेर गई राज्र्ले पनुरावेदकलाई २२ 
वर्षयसम्मको यवना पररश्रमको तलव भत्ता समेत र्दन ुपने अवस्था शृ्रजना भएको छ । 

५.२.८ दोहोरो कारवाही  

कृयर्ष तथा सरकारी मन्त्रालर्बाट एउटै कसूरमा एउटै धनकार्बाट ऐनको दफा 
५९(क)(३) र दफा ५९(ि)(१) बमोव्जम पथृक पथृक सजार्को लाधग लोक सेवा 
आर्ोगबाट परामशय माग भएको र पनुरावेदक अजुयन धसंह थापालाई एक पटक कारवाही 
उठाई उक्त अवधधको गर्ल कट्टा गरी ५ वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने सजार् गरी कारवाही 
टंुगो लगाई सकेपधछ पनुः त्र्ही यवर्षर्लाई धलई नोकरीबाट हटाउने सजार् गरेको छ 
।696 सरकारी रकम कलम यहनाधमना गरी असूल उपर गने ठहर गरी कुमारी चोक तथा 
केन्रीर् तहधसल कार्ायलर्मा लगत कस्न पठाई सकेपधछ सोही यवर्षर्मा भयवष्र्मा 
सरकारी सेवाको लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने धनणयर् गरेको पाईन्छ 
।697 जनु दोहोरो कारवाही हनु्छ । 

५.२.९ कानूनी व्र्वस्थाको उल्लंिन  

यवभागीर् सजार् गदाय धनणयर् धमधत भन्दा पयहलादेव्ि लागू हनेु गरी धनणयर् गनय नहनेु 
व्र्वस्था धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ११२(३) मा व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा पधन अध्र्ागमन यवभागका महाधनदेशकले धमधत २०५५÷७÷२ देव्ि लागू हनेु 
गरी धमधत २०५६÷१०÷१७ मा व.अ.स.ना.स.ु पदबाट हटाउने गरी यवभागीर् कारवाही 

                                                           
695 यवन्देिर प्रसाद र्ादव यवरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको २०५८ सालको पु .वे.नं .
१६-४५ 

696    अजुयन धसंह थापा यवरुद्ध कृयर्ष मन्त्रालर्,२०५९ सालको प.ुवे.नं. २५-२९ 

697    परुुर्षोत्तम प्रसाद उपाध्र्ार् यवरुद्ध म .ले.धन.का .समेत , २०५८ सालको प.ुवे. नं. २८-५४ 
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गरेको698  र नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५ को धनर्म १०८(३) मा यवभागीर् 
सजार् गदाय धनणयर् धमधत भन्दा पयहलादेव्ि लागू हनेु गरी धनणयर् गनय नहनेु व्र्वस्था 
गररएकोमा स्वास््र् मन्त्रालर्का सव्चवले धमधत २०५४÷१०÷१५ देव्ि लागू हनेु गरी 
सेवाबाट हटाउने धनणयर् धमधत २०५६÷१२÷२४ मा भएको  छ ।699   

५.२.१० प्रशासकीर् अदालतको धनणयर्मा एकरुपताको अभाव  

प्रशासकीर् अदालत धनजामती कमयचारीहरु उपर भएको यवभागीर् कारवाही उपरको 
पनुरावेदन सनु्ने धनकार्को रुपमा गठन भएको अदालत हो । र्स अदालतमा न्र्ार् र 
प्रशासनका यवज्ञहरु न्र्ार्ाधीशको रुपमा रहन्छन ्। र्स अदालतले मदु्दाको सनुवुाई गदाय 
यवभागीर् प्रमिुहरुले गरेको यवभागीर् कारवाहीको सम्वन्धमा स्वतन्त्र र धनश्पक्ष ढंगले 
न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी कानून बमोव्जम यवभागीर् कारवाही गरेको छ छैन? जाँच्ने 
गररन्छ । र्स अदालतले पनुरावेदन सनु्दा मखु्र् रुपले कानूनी व्र्वस्था, कानूनले तोकेको 
कार्ययवधध र प्रयक्रर्ा, यवभागीर् प्रमिुको अधधकार क्षेत्रको प्रर्ोग, सवोच्च अदालतबाट 
प्रधतपादन भएको धसद्धान्तहरुको प्रर्ोग, धनजामती कमयचारीहरुले गरेको कसूर अनसुारको 
सजार् आर्दको वारेमा अध्र्र्न यवश्लरे्षण गरी आफ्नो धनणयर् र्दने गदयछ । तर प्रशासकीर् 
अदालतबाट भएको फैसलाहरुलाई अध्र्र्न गरी हेदाय धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 
को धनर्म २(ि) र अनसूुची १ मा यवभागीर् प्रमिु पनुरावेदन अदालतका रव्जष्टार हनेु 
व्र्वस्था भएकोमा धमधत २०५३÷१०÷२३ मा पनुरावेदन अदालतका मखु्र् न्र्ार्ाधीशले 
पनुरावेदकलाई यवभागीर् सजार् गरेको वदर गरेको देव्िन्छ ।700  भने रा.प. यद्धतीर् 
शे्रणीका पनुरावेदकलाई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ग) अनसुार 
अधधकारक्षेत्र नभएको सहार्क मन्त्रीले गरेको यवभागीर् सजार्लाई सदर गरेको701 र 
नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ को दफा २(ि), दफा ११ तथा दफा ७५(१) 

                                                           
698 टंक प्रसाद भट्टराई यवरुद्ध अध्र्ागमन यवभाग समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको प.ुवे.नं. ४८-२०५६-०५७ 

699   डा. यवन्देिर प्रसाद र्ादव यवरुद्ध स्वास््र् मन्त्रालर् समेत, मदु्दा सेवाबाट हटाएको प.ुवे. नं. ५२-२०५८ 

700 ठग्गरुाम चौधरी यवरुद्ध पनुरावेदन अदालत, महेन्रनगर समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको प.ुवे.नं. ५७÷२०५३ 

701   यवजर् बहादरु शे्रष्ठ यवरुद्ध उद्योग वाव्णज्र् तथा आपूधतय मन्त्रालर् समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको, प.ुवे. नं. 
२६÷२०५९ 
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यवपररत दशौं तहको अधधकृतलाई मन्त्रालर्को सव्चवले भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट हटाउने गरी मन्त्रालर्का सव्चवले धमधत २०५८÷९÷१६ 
मा गरेको धनणयर्मा कुनै कानूनी त्रयुट नदेव्िंदा उक्त धमधतको धनणयर् सदर हनेु ठहछय702 
भनी यवभागीर् सजार्लाई सदर गरेको देव्िन्छ । र्सरी हेदाय समान अवस्थाका 
यवर्षर्वस्त ुभएका मदु्दामा पधन प्रशासकीर् अदालतले गरेको धनणयर्मा एकरुपताको अभाव 
देव्िन्छ  । 

 

 

५.३ यवभागीर् सजार् सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका केही फैसला तथा आदेशहरु 

५.३.१ प्रकाश र्ादव यवरुद्द प्रशासकीर् अदालत समेत703   

धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पष्टीकरणहरु सजार् 
र्दन पाउने अधधकारीबाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरुले धलएको स्पष्टीकरणको 
आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन नसक्ने ।  

यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीबाट स्पष्टीकरण माग नगररएको अवस्थामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी मान्र्ता प्राप्त गने  
व्स्थधत   नहनेु ।  

सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पष्टीकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पष्टीकरणको 
आधारमा नोकरीबाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानून सम्मत हो भन्न 
नधमल्ने हुँदा सेवाबाट अवकाश र्दनेगरी वन यवभागका महाधनदेशकबाट भएको धनणयर् र 
सो लाई सदर गने गरी प्रशासकीर् अदालतबाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िँदा 
उत्प्ररे्षणको आदेशबाट बदर हनेु । भनी अनाधधकार कारवाही बदर गरेको देव्िन्छ । 

५.३.२ कृष्ण पौडेल यव. सव्चव, अथय मन्त्रालर् समेत704   

                                                           
702   डा  .यविनाथ प्रसाद यवरुद्ध श्री  सव्चव ,स्वास््र् मन्त्रालर् समेत, मदु्दा नोकरीबाट हटाएको, प.ुवे.नं.२०-५३-
२०५९ 

703  न ेका.प. २०६३ अंक ६, धन.नं. ७७१५, प.ृ ७६२., उत्प्ररे्षण परमादेश, २०६३।४।२३ 
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सव्चवको धनणयर् उपर मव्न्त्रपररर्षद् समक्ष पनुरावेदन गरेबाटै धनवेदक स्वरं्ले सो अधधकार 
क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सव्चवलाई यवभागीर् प्रमिु स्वीकारी 
स्पष्टीकरण पेश गरी धनजले गरेको धनणयर् उपर कानून बमोव्जम पनुरावेदन समेत गने 
धनवेदकले आफू अनकुुलको धनणयर् नआएपधछ अदालतमा धनवेदन गदाय मात्र धलएको 
व्जकीर ग्रहण  र्ोग्र्     नहनेु । नेपाल कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा 
१६ ले धनर्वु्क्त गने अधधकारीमा सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकार समेत सामेल हनेु 
कानूनी व्र्वस्था गरेको सन्दभयमा राजपत्रांयकत कमयचारीलाई धनर्वु्क्त र्दने मन्त्रालर्को 
सव्चवले यवभागीर् कारवाही गनय नसक्ने भन्न धमल्ने नदेव्िने ।  

तीन जना कमयचारीको संलग्नतामा भएको एकै अधनर्धमत कार्यको सम्बन्धमा प्रत्रे्क 
कमयचारीलाई अलग अलग सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्रे्कलाइ सजार् 
गनुयपनायको आधार कारणको यवश्लरे्षण समेत गरी अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट भए गररएको 
धनणयर्मा न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नभएको भन्न नधमल्ने । भनी आधार कारण (reason 

decision) सयहतको धनणयर् मान्र् हनेु भधनएको छ । अवकाश पाइसकेको कमयचारीका 
हकमा आचरण सम्बन्धी व्र्वस्थाले धनर्मन र धनर्न्त्रण गनय नधमल्ने । भधन यवभागीर् 
सजार् सेवामा रहेकै बित गनुयपने अन्र्था हनुनसक्ने भधनएको छ ।  

 

५.३.३ रामप्रसाद धसटौला यव.यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केव्न्रर् कार्ायलर्, प्रशासन 
यवभाग बबरमहलसमेत705   

संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non Criminal 

र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौज्दारी काननु तोडे वापत राज्र्को 
तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट काननु बमोव्जम कैद वा जररवाना दवैु 
सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । र्ी दईु कारवाही धभन्दा धभन्दै 
कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको 

                                                                                                                                                                                     
704 ने.का.प. २०६४ अंक १०, धन.नं. ७८८६, प.ृ१३०० उत्प्ररे्षण परमादेश, २०६४।७।१३ 

705 ने.का.प.२०६४ अंक २ धन.नं.७८१६ 
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फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार्  हुँदा पधन Double Jeopardy 

यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु । 

धनवेदकका यवरूद्ध कुनैपधन फौज्दारी अपराध र मदु्दा चलाइएको र सजार्  गररएको नभै 
आफू कार्यरत कार्ायलर् कपोरेशनको सेवा शतय सम्वन्धी धनर्मावली बमोव्जम छानयवन  
सधमधत गठन गरी छानयवन  भएको देव्िएको र र्स्तो छानयवन  कार्य Criminal 

Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र र्स्तो Departmental Enquiry 
एकपटक भन्दा वढी गनय नहनेु गरी संयवधानले रोक लगाएको नदेव्िएकाले यवभागीर् 
छानयवन मा धारा १४(२) आकयर्षयत नहनेु । 

कुनै संठगन वा धनकार्ले आफ्नो संठगनका कमयचारीले आचरण यवपरीत काम गरेको भन्न े
आशंकामा कसैप्रधत वर्िर्त नरािी सत्र्त्र् पत्ता लगाउन आफ्नो अधधकार प्रर्ोग गरी 
छानयवन  सधमधत गठन गरी छानयवन  गराउने कार्य अदालती वा न्र्ायर्क कारवाही 
नभएको हुँदा प्राङ्न्र्ार्को धसद्धान्त अथायत Res Judicata को धसद्धान्त यवपरीत भएको भन्ने 
व्जयकर काननुसँगत नदेव्िने । भनी अदालती कारबाही र यवभागीर् कारवाहीको भेद 
गररएको छ । 

५.३.४ पूवय मयहला सशस्त्र प्र.ज. सधुनता नेपाली यव. सशस्त्र प्रहरी बल मखु्र्ालर् महेिरी 
बायहनी सिेुत706   

आधार र कारण उल्लेि नभई भएको धनणयर्मा स्वेच्छाचाररता देव्िन्छ भने त्र्स्तो 
धनणयर्मा धनणयर्कतायको बदधनर्तसमेत हनु सक्ने हुँदा धनणयर् गनेले कानूनबमोव्जमको 
पर्ायप्त कारण र आधार िलुाई मात्र धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने ।  

स्वेच्छाचाररता एवं बदधनर्तपूणय धनणयर्बाट संयवधान प्रदत्त कसैको हक अधधकार हनन 
भएमा त्र्सको उपचार र्स अदालतको असाधारण क्षेत्राधधकारमाफय त प्रदान गनय संयवधानले 
र्स अदालतलाई अव्ख्तर्ार प्रदान गरेको देव्िने । 

चोरीको आरोपमा सजार् गने उद्देश्र्ले सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, २०६० को धनर्म ८४ 
को िण्ड (ि)(१) बमोव्जम भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त सामान्र्तर्ा अर्ोग्र् 
                                                           
706 ने.का.प. २०७६, अंक १, धन.नं. १०१६६ 
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नठहररने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको धनणयर् स्वेच्छाचारी भई 
औव्चत्र्पूणय नदेव्िएकोले त्र्सबाट संयवधानप्रदत्त धनवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको 
हकमा आिात पने हुँदा सो धनणयर् कार्म रहन सक्ने नदेव्िने । भनी धनणयर्मा आधार 
कारण िलेुको हनुपुने तफय  जोड र्दएको  देव्िन्छ । 

५.३.५ रमाशंकर धत्रपाठी यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर् रुपन्देही707   

गैरकानूनी कार्य गनेलाई कारबाही गदाय पधन कानूनबमोव्जम नै गनुयपने हनु्छ । गैरकानूनी 
कार्य गरेको भनी कुनै पधन रािसेवकलाई बहालमा रहेको पदबाट अवकाश र्दँदा वा 
हटाउँदा पधन पयहले धनलम्बन गरी स्पष्टीकरण पेस गने उव्चत मौका र्दएर मात्र हटाउन ु
पने । यवलम्बको धसद्धान्त कानूनी धसद्धान्त हो । प्राकृधतक कानूनको सही र प्रभावकारी 
रूपमा प्रर्ोग गररएको छ भने मात्र यवलम्बको धसद्धान्तको मान्र्ताधभत्र प्रवेश गनय धमल्छ 
। र्र्द सनुवुाइको मौका नै नर्दई सोको कानूनी प्रयक्रर्ा नै पूरा नगरी कसैउपर धनजका 
यवरूद्ध कुनै धनणयर् गररएको छ भने औव्चत्र्हीन यवलम्बको आधारमा न्र्ार्को ममयधभत्र 
प्रवेश नगदाय प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको माधनन जान्छ । पर्ायप्त र 
उव्चत रूपले सनुवुाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा यवलम्बको धसद्धान्त कुन यवन्दबुाट 
प्रारम्भ हनु्छ भन्न सयकने अवस्था नै नरहने । 

ररट क्षेत्रमा र्धत समर्पधछ नै यवलम्ब सरुू हनेु भनेर हदम्र्ाद र म्र्ाद जस्तो संवेदनशील 
बुदँाको यवर्षर्लाई अधत कठोर भएर सीमाङ्कन गने यवर्षर् पधन होइन । ररट धनवेदन र्दनै 
पने म्र्ाद र यवलम्ब हनेु समर् र्दन गन्तीको यहसाबले धनधायरण गनय पधन सयकँदैन । 
तेस्रो पक्षको हक धसजयना भई नसकेको अवस्थामा मदु्दाको त्र्को पषृ्ठभधूमबाट नै ररट 
क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समर् अधत यवलम्ब भए नभएबारे सूक्ष्म रूपले अधत संवेदनशील भएर 
धनधायरण गनुय पने हनु्छ । जो कोहीलाई पधन नोकरीबाट अवकाश र्दनपूुवयको कारबाहीमा 
धनजलाई आफ्नो भनाइ राख्न ेसनुवुाइको पर्ायप्त मौका र अवसर र्दन ुपने भन्ने प्राकृधतक 
न्र्ार्को सवयमान्र् धसद्धान्तलाई र्वु्क्तर्कु्त आधार र कारणसयहतको यवलम्बले धनस्तेज गनय 
सक्दैन । र्सथय प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तअन्तगयतको सनुवुाइको मौकाको अवसरलाई 
अधनवार्य रूपमा अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा यवलम्बको धसद्धान्तलाई गौण 
                                                           
707 ने.का.प. २०७५, अंक ११, धन.नं. १०१४५ 
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रूपमा नै स्थान र्दन ु पने । भनी सनुवुाईको धसद्धान्तलाई सवोपरी धसद्धान्तको रुपमा 
धलइएको पाइन्छ । 

५.३.६ मसु्तकीम राईन यव. प्रशासयकर् अदालत708   

कानूनले स्पष्ट रुपमा अव्ख्तर्ारी र्दएकोमा बाहेक कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनय पाउने कार्य 
र धनणयर्हरू धनधमत्त भई काम गने कार्ायलर् प्रमिुले स्वतः गनय पाउने हनु्छ भन्न नधमल्ने 
। 

जनु तहका अधधकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजार् गनय तोयकएको छ, सो सजार् 
सोही तहका अधधकृतले प्रचधलत कानूनको कार्ययवधध पूरा गरी धनणयर् गनुयपने । 

सजार् गनय पाउने धनणयर् गने अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय धमल्ने कानूनी व्र्वस्थाको 
अभावमा सो सजार् गनय पाउने गरी तोयकएको अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिु कार्ायलर्मा 
अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा धनजभन्दा मधुनका कुनै कमयचारी धनधमत्त भै काम गरररहेको 
अवस्थामा धनजले कार्ायलर्को नगरी नहनेु अत्र्ावश्र्क र दैधनक प्रशासधनक कार्य 
सञ्चालन मात्र गनुयपने । 

यवभागीर् कारवाही र सजार् गनय पाउनेलगार्तका कार्य कानूनबमोव्जम तोयकएका 
अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिुले मात्र गनुयपने हनु्छ । सो कार्य धनधमत्त भई काम गने 
सहार्क कमयचारीले गनय धमल्ने हदैुन, गरे अधधकारयवहीन भइ बदरभागी हनेु भधनएको छ 
। 

५.३.७ व्चत्रदेव जोशी यव. न्र्ार् पररर्षद सव्चवालर्709   

स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त -Doctrine of Fair Trial_ अन्तगयत न्र्ायर्क स्वच्छताका साथै 
प्रयक्रर्ागत स्वच्छता -Procedural Fairness_ पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ । अथायत ्
कानूनबमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको आधारमा कोही 
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व्र्व्क्त दोर्षी हो, होइन भनी धनणयर् गनय सयकन्छ । यवभागीर् कारवाहीमा पधन र्ो धसद्धान्त 
लागू हनेु हुँदा र्सको बेवास्ता वा उपेक्षा गनय नधमल्ने । 

पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको 
सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त गने सजार् गनयसक्ने न्र्ार् पररर्षद्को 
अधधकारअन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा 
कसूरको यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा पदमकु्त गनय सक्ने अधधकारलाई सही 
मान्न नसयकने । 

न्र्ार्ाधीशलाई सेवाबाट बिायस्त गने अव्न्तम सजार् गदाय प्रचधलत ऐन धनर्ममा उव्ल्लव्ित 
कार्ययवधधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गररएको हनुपुदयछ । र्समा अधलकधत पधन 
यवचलनको गञु्जार्स छैन । प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको कुनै रुपले र लेस मात्र पधन 
उल्लंिन गरी वा कानूनबमोव्जमको प्रयक्रर्ा पालना नगरी गररएको धनणयर् कानूनको 
दृयष्टमा शून्र् हनेु । 

सरकारी कमयचारी वा अन्र् सावयजधनक पदाधधकारीको यवभागीर् कारवाही र सजार्को 
हकमा सवयमान्र् रुपले स्थायपत भइसकेको नजीर र कानूनी धसद्धान्त लागू हनेु तर 
जनतालाई न्र्ार् गने व्जम्मेवारी बोकेको न्र्ार्ाधीशको हकमा लागू नहनेु भन्न नधमल्ने । 

न्र्ार् पररर्षद् जस्तो उच्च तहको संवैधाधनक धनकार्ले कुनै न्र्ार्ाधीशउपर कारवाही गदाय 
मापदण्डको बेवास्ता गनय र संवैधाधनक प्रयक्रर्ाको अवलम्बन नगरी आफूिशुी -Doctrine 

of Pleasure_ को आधारमा कारवाही गनय वा पदमकु्त गनय नधमल्ने । 

एउटा कसूर वा आरोपको यवर्षर्मा कारवाही, जाँचबझु र स्पष्टीकरण माग गरी अको 
आधार र कसूरमा पदमकु्त गने धनणयर् धनःसन्देह स्वच्छ सनुवुाइको धसद्धान्तप्रधतकूल, 

आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी धनणयर् हनु जान्छ । र्स्तो धनणयर् न्र्ार्पूणय नहनुकुो अधतररक्त 
न्र्ार्ाधीशहरूको मानधसकतामा नकारात्मक प्रभाव पाने र त्र्सबाट सम्पूणय न्र्ार् 
व्र्वस्थामा िातक असर पने कुरातफय  न्र्ार्पररर्षद् सजग र संवेदनशील हनुपुने । भनी 
प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तमा जोड र्दएको देव्िन्छ । 
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५.३.८ हररनाथ प्रसाद यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्710   

केन्रीर् प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को िण्ड (ग) 
बमोव्जमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोव्जम जरीवानाको सजार् भएकोमा उक्त 
िण्ड (ग) मा आपूm माधथको प्रहरी कमयचारीले र्दएको कानूनी उदी नमानेमा भन्ने उल्लेि 
भएकोले माधथल्लो तहबाट र्दइएको आदेश वा उदी नमानेको कार्यलाई नैधतक पतन 
देव्िने कसूर मान्न धमल्ने कुनै कानूनी र यववेकसम्मत आधार नदेव्िने । 

प्रहरी ऐनअनसुार कैदको सजार् पाएको अवस्था धभन्नै हो र नैधतक पतन देव्िने कसूरमा 
अदालतबाट सजार् पाएको अवस्था धभन्नै भएकाले प्रहरी ऐनको कसूरमा कैद सजार् 
पाएकोलाई नैधतक पतन देव्िने कसूरमा सजार् पाएको सम्झन नधमल्ने र त्र्सै गरी 
अदालतबाट कुनै अन्र् ऐनअन्तगयतको नैधतक पतन देव्िने अधभर्ोगमा सजार् पाएकोलाई 
प्रहरी ऐनअन्तगयत कैद सजार् पाएको भनी मान्न नधमल्ने । 

कैदको सजार् पाएको अवस्थालाई आधार धलई नोकरीबाट बिायस्त गने धनणयर् भएकोमा 
धनणयर्मा आधार धलइएको तर उक्त कैद सजार् नै पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना 
मात्र हनेु ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बिायस्त गनयको लाधग अवलम्बन गररएको 
धनणयर्ाधार िव्ण्डत हनेु । 

जरीवानाको मात्र सजार् भएको कुरालाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर गरेको मानी 
सनुवुाइको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बिायस्त गदाय कानूनी त्रयुटपूणय हनेु  भनी 
गम्भीर सजार् गदाय न्र्ायर्क मन र अक्षरश कार्ययवधधको पालना तफय  जोड र्दएको 
देव्िन्छ । 

५.३.९ गोपाल प्रसाद गरुागाई  यव. सवोच्च अदालत711   

धनवेदकसँग सफाइको लाधग स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए, कानूनले र्दएको 
भन्दा बढी अधधकार प्रर्ोग गरेको भए, Excess of Power गरेको भए, वा न्र्ार् पररर्षद 
ऐन, २०४७ मा तोयकएको कार्ययवधध यवपरीत गरी धनणयर् गररएको भए, कानूनको प्रर्ोगमा 
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त्रयुट, Errors of procedure गररएको भए, कानूनले तोयकएको कुनै कतयव्र् पालना 
नगररएको भए, failure to perform a duty गररएको भए, बदधनर्त व्चताई अधधकारको 
दरुूपर्ोग गरी धनणयर् गररएको bad faith or abuse of power गरी धनणयर् गररएको भए र्स 
अदालतले असाधारण अधधकार प्रर्ोग गरी उपर्कु्त आदेश जारी गनय पने अवस्था उत्पन्न 
हनेुमा त्र्सको यवपरीत पररर्षद्को सम्पूणय काम कारवाई र अपनाएको कार्ययवधध संयवधान 
र कानून अनकूुल देव्िएको र पाइएकोले अदालतद्धारा हस्तक्षेप गनय नधमल्ने ।  

संयवधानले न्र्ार् पररर्षदमा पाँच सदस्र् मध्रे् तीन सदस्र् बहालवाला न्र्ार्ाधीश, एक 
सदस्र् कानूनयवद् र एक सदस्र् मात्र कार्यपाधलकाको प्रधतधनधधत्व हनेु व्र्वस्था गरेको 
हुँदा बहमुतको धनणयर् न्र्ार्ाधीशको हनेु अथायत धनर्वु्क्त र बिायस्ती आर्दमा Primacy 

न्र्ार्ाधीशकै हनेु हुँदा apparent error on the face of record देव्िने त्रटुी नभएको 
अवस्थामा Judicial review गनय आवश्र्क नपने भनी न्र्ायर्क आत्मसंर्मता देिाएको 
पाइन्छ । 

५.३.१० वरृ्षबहादरु राई यव नेपाल सरकार, व्शक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालर्, यवद्यालर् व्शक्षा 
शािा712   

कुनै फौजदारी अपराध नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर हनुका लाधग सो कसूर धनज 
कसूरदारको नैधतक आचरणसँग सम्बव्न्धत कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र 
वस्तगुत कारण हनुपुदयछ । साथै सो कसूर गदाय कसूरदारको आपराधधक मनसार् वा 
उद्देश्र्, कसूर गदायको पररव्स्थधत, अवस्था र पररणाम तथा त्र्सबाट समाजमा पनयसक्ने 
प्रभाव समेतलाई यवचार गनुयपने । 

कुनै कार्य नैधतक आचरणसँग सम्बव्न्धत कार्य वा कसूर हो भन्ने कुरा व्र्व्क्त वा समाजको 
पररवेश, अवस्था, यवचार र दृयष्टकोणमा पधन आधाररत हनु्छ । फौजदारी अपराध र नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी अपराध पर्ायर्वाची होइन । कानूनले दबैुलाई पर्ायर्वाची मानेको 
भए फौजदारी अपराधमा नैधतक पतन देव्िने भन्ने यवशेर्षण लगाउन ुआवश्र्क हनेु धथएन 
। नैधतक पतन देव्िने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा पररभायर्षत गररएको नभए पधन सो कसूर 
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सामान्र् फौजदारी कसूरभन्दा पथृक र सामान्र् समझ -Ordinary Prudence_ भएका 
व्र्व्क्तको दृयष्टकोणमा नैधतकता, आचरण, तथा माधनसको चररत्रलाई धगराउने र धधमलो 
पाने, दाग लगाउने यकधसमका कसूर हो भनी बझु्नपुने । 

दईु पक्षबीच झैझगडा भई माधनसको मतृ्र् ुभएको कारणबाट फौजदारी मदु्दा चलेको र सो 
फौजदारी मदु्दामा सजार् पाएको पररव्स्थधतमा चलेको ज्र्ान मदु्दालाई नैधतक पतन देव्िने 
कसूर हो भनी कुनै दृयष्टकोणले भन्न नधमल्ने । 

फौजदारी कसूरमध्रे् केवल नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजार् 
पाएकोलाई हटाउनेसम्म व्र्वस्था भएबाट ज्र्ान मदु्दालगार्तका अन्र् फौजदारी कसूरमा 
सजार् पाएकालाई उक्त कानूनी व्र्वस्थाबमोव्जम शैव्क्षक नोकरीबाट हटाउन नधमल्ने 
भधनएको छ । 

५.३.११ दशरथचन्र कायकय  यव. प्रशासयकर् अदालत713   

सफाइको बारेमा पयहलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजार् ँ प्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नर्दएको आरोपमा सजार् ँ
प्रस्तायवत गरेको देव्िँदा र्ी सबै कारवाहीहरु काननु अनकूुल नहुँदा र्स्ता 
कारवाहीहरुलाई काननु सम्मत भन्न नधमल्ने ।  

कुनै पधन व्र्व्क्तको हक यहतमा असर पने गरी धनणयर् गदाय धनणयर् गने अधधकारी आफैं ले 
सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्र्क सबूद प्रमाण बझुी सोको मूल्र्ांकन समेत 
गरी धनणयर्मा पगु्न ुअधनवार्य हनु्छ ।  

सजार्ँ गनय पाउने अधधकारी आफैं ले काननु बमोव्जम स्पष्टीकरण धलई आफूले न्र्ायर्क 
मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुय पनेमा सो नगरी सजार् ँ र्दने अधधकारी बाहेक अन्र् 
अधधकारीबाट धलइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शािा अधधकृत 
स्तरबाट उठेको यटप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपधछ त्र्स्तो यटप्पणी 
धनणयर्लाई स्वीकृत गरेको धनणयर् पचाय र धनणयर्लाई सदर गरेको प्रशासकीर् अदालतको 
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पनुरावेदन फैसला समेत त्रयुटपूणय देव्िँदा उक्त धनणयर् एवं फैसला उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा 
बदर हनेु भनी यवभागीर् सजार् बदर गररएको छ ।  

५.४ यवशेर्ष सजार् सम्वन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका आदेशको समीक्षाः  

यवभागीर् सजार् सम्वन्धी कानूनी व्र्वस्था अनसुार पनुरावेदनको आधारमा प्रशासकीर् 
अदालतको फैसला अव्न्तम हनेु देव्िन्छ । तर प्रशासकीर् अदालतको धनणयर्को बैधता 
उपर प्रश्न उठाई सबोच्च अदालत समक्ष परेका ररट तथा धनवेदन उपर सवोच्च 
अदालतको दृयष्टकोण तफय  हेदाय धनर्वु्क्त यवपररत भएको ठहर भएमा पधन पररक्षणकाल 
धभत्रमात्र हटाउन सयकने भनी कठोर व्र्ाख्र्ा भएको पाइएको छ ।714  त्र्सैगरी कानूनी 
राजको आधारमा राज्र् संचालन हनेु भनी धलव्ित संयवधान द्धारा शाधसत हनेु हाम्रो 
सन्दभयमा धनजामती सेवा ऐनको दोस्रो शंसोधन अध्र्ादेश स्वतः धनव्स्कृर् भएकोले 
मन्त्रीपररर्षद्को प्रशासकीर् धनणयर्द्धारा थयपएको शतयको आधारमा धनवेदकलाई अवकाश 
र्दने धनणयर् संयवधान अनकुुल मान्न नसयकने715  भनी अध्र्ादेश बमोव्जम भएको कार्य 
समेत अबैध मानेको छ । 

कानून वनाउने वा शंसोधन गने राज्र् लगार्त नीव्ज क्षेत्रका जनुसकैु रोजगार प्रदार्क 
को नीधतगत यवर्षर्को कुरामा समान वगय वा सबै कमयचारीलाई भेदभाव नगरी समान 
रुपले लागू हनेु गरी वनेको कानूनको न्र्ायर्क पनुरावलोकन हनु नसक्ने716 भनी नीधत 
धनमायणको क्षेत्रतफय  अदालतले संर्मता प्रदशयन गरेको देव्िन्छ । 

सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पष्टीकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पष्टीकरणको 
आधारमा नोकरीबाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानून सम्मत हो भन्न 
नधमल्ने हुँदा सेवाबाट अवकाश र्दनेगरी वन यवभागका महाधनदेशकबाट भएको धनणयर् र 
सो लाई सदर गने गरी प्रशासकीर् अदालतबाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िँदा 

                                                           
714ने.का.प.२०६३ अंक ११, धन.नं. ७७८७ प.ृ १४५७, उत्प्ररे्षण, परमादेश    

715यवर्षर्गत नव्जर संगालो, २०६६, दोस्रो भाग, प.ृ १९७, उत्प्ररे्षण परमादेश  

716 ने.का.प. २०६५ अंक ५, धन.नं. ७९६० प.ृ ५३५ 
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उत्प्ररे्षणको आदेशबाट बदर हनेु717 फैसला भएको पाईन्छ । यवभागीर् प्रमिुले गरेको 
धनणयर् उपर कानून बमोव्जम पनुरावेदन समेत गने धनवेदकले आफू अनकुुलको धनणयर् 
नआएपधछ अदालतमा धनवेदन गदाय मात्र धलएको व्जकीर ग्रहण र्ोग्र् नहनेु भधन सफा 
हातको धसद्धान्त अंधगकार गररएको छ ।   

नेपाल कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले धनर्वु्क्त गने अधधकारीमा 
सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकारी समेत सामेल हनेु कानूनी व्र्वस्था गरेको सन्दभयमा 
राजपत्रांयकत कमयचारीलाई धनर्वु्क्त र्दने मन्त्रालर्को सव्चवले यवभागीर् कारवाही गनय 
नसक्ने भन्न धमल्ने नदेव्िने भधन कानूनको उव्चत प्रर्ोग र व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ ।  

तीन जना कमयचारीको संलग्नतामा भएको एकै अधनर्धमत कार्यको सम्बन्धमा प्रत्रे्क 
कमयचारीलाई अलग अलग सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्रे्कलाई सजार् 
गनुयपनायको आधार कारणको यवश्लरे्षण समेत गरी अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट भए गररएको 
धनणयर्मा न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नभएको भन्न नधमल्ने718 भनी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोगको 
व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  

अवकाश पाइसकेको कमयचारीका हकमा आचरण सम्बन्धी व्र्वस्थाले धनर्मन र धनर्न्त्रण 
गनय नधमल्ने  भनी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग सम्वन्धमा यववेचना गररएको पाइन्छ ।  

त्र्स्तै गरी अधभलेि राख्नपुने वा राख्न सक्ने कानून वहाल नरहेको अवस्थामा धनवेदकको 
नाम अधभलेिमा राख्न ेभनी गररएको धनणयर् र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानून संगत मानेको 
छैन । भयवष्र्मा र्दन सयकने कुनै व्जम्मेवारीलाई प्रमाव्णत गने उद्देश्र्ले कारवाही वा 
सजार् स्वरुप त्र्स्तो अधभलेि बाट गनय िोजको हो भने त्र्ो धनवेदकको यवरुद्धको 
नकारात्मक कारवाहीको स्थानमा रहन्छ । र्स्तो सजार् सरहको पररणाम धसजयना गने हो 
भन्ने प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त वमोव्जम सफाईको मौकाको आवश्र्कता रहने हनुाले 
त्र्स्तो मौका वेगरको अधभलेिमा जनाउने कार्य वाछछनीर् र कानून संगत मान्न 

                                                           
717 ने.का.प. २०६३ अंक ६, धन.नं. ७७१५प.ृ ७६२, उत्प्ररे्षण परमादेश  

718 ने.का.प. २०६४ अंक १०, धन.नं.७८८६, प.ृ१३०० उत्प्ररे्षण परमादेश  



   

 578  
 

नधमल्ने719 भनी कानूनी व्र्वस्था नभएको यवर्षर्मा अधभलेि राख्नगेरी भएको धनणयर् बदर 
भएको देव्िन्छ । 

सवोच्च अदालतबाट एउटै यवर्षर्वस्त ु भएका मदु्दामा भएका कधतपर् फैसलाहरु वा 
आदेशहरु परस्पर यवरोधाभार्षी देव्िएका छन । र्ो पधन एउटा प्राव्ज्ञक बहसको पाटो बन्न 
गएको देव्िन्छ । उस्तै प्रकृधत भएको एउटा मदु्दामा सजार् गनय पाउने धनणयर् गने 
अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय धमल्ने कानूनी व्र्वस्थाको अभावमा सो सजार् गनय पाउने गरी 
तोयकएको अधधकृत वा कार्ायलर् प्रमिु कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा धनजभन्दा 
मधुनका कुनै कमयचारी धनधमत्त भै काम गरररहेको अवस्थामा धनजले कार्ायलर्को नगरी 
नहनेु अत्र्ावश्र्क र दैधनक प्रशासधनक कार्य सञ्चालन मात्र गनुयपने । यवभागीर् कारवाही 
र सजार् गनय पाउनेलगार्तका कार्य कानूनबमोव्जम तोयकएका अधधकृत वा कार्ायलर् 
प्रमिुले मात्र गनुयपने हनु्छ । सो कार्य धनधमत्त भई काम गने सहार्क कमयचारीले गनय 
धमल्ने हदैुन, गरे अधधकारयवहीन भइ बदरभागी हनेु720  भधनएको पाइन्छ । अको मदु्दामा 
रव्जष्टारको अनपुव्स्थधतमा सोही अदालतको उपरव्जष्टारले रव्जष्टारको धनधमत्त भई रव्जष्टारले 
गनुयपने सबै काम कतयव्र् गनुयपने र सो क्रममा रव्जष्टारलाई प्राप्त सबै अधधकारको प्रर्ोग 
समेत गनय सक्ने721 भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ ।  

६. धनष्कर्षय तथा सूझाव 

६.१ धनश्कर्षय 

धनजामती सेवामा यवभागीर् कारवाही (यवशेर्ष सजार्) सम्बन्धमा उपरोक्त छलफल 
समेतका आधारमा धनम्नानसुार धनष्कर्षय धनकाल्न सयकन्छ । 

१. स्वतन्त्र धनकार्को धसफाररसमा धनर्कु्त भई सरकारको काम काज गनय सरकारलाई 
सहर्ोग गने सेना र प्रहरी वाहेकका सम्पूणय सरकारी कमयचारीहरुको सेवा नै धनजामती 
सेवा हो भने उक्त सेवामा कार्यरत सम्पूणय कमयचारीहरु धनजामती कमयचारी हनु । जसको 
                                                           
719ने.का.प.२०७० अंक २, धन.नं. ८९६५ प.ृ २५६, उत्प्ररे्षण  

720
   ने .का.प.२०६९ , अंक ६, धन .नं . ८८४३ 

721
  ने.का.प.२०६९, अंक ६, धन.नं. ८८४२  
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सेवाका शतय सयुवधाहरु धनजामती सेवा ऐन र अन्र् सम्बद्ध ऐन धनर्ममा व्र्वव्स्थत 
गररएको हनु्छ ।  

२. धनजामती सेवा ऐन धनर्ममा धनजामती कमयचारीहरुले गनय नहनेु भनी उल्लेि गरेको 
कार्य गरेमा र गनुय पने भनी उल्लेि गरेका कार्यहरु नगरेमा कमयचारीहरुले कसरु गरेको 
माधनन्छ । त्र्स्तो कसरु गने धनजामती कमयचारीहरुलाई उक्त ऐनले तोकेको दण्ड सजार् 
अव्ख्तर्ारवालाले गनय पाउछ । जसलाई यवभागीर् कारवाही (सजार्) भधनन्छ ।  

३. कसरुदार कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय कस्तो कारवाही कसरी गने भन्ने वारेमा 
कानूनमा नै स्पष्ट व्र्वस्था गररएको छ । तर व्र्वहारमा पूणयरुपले पालना भएको छैन 
।  

४. यवभागीर् सजार् भएका कमयचारीले आफूलाई व्चत्त नबझेुको यवर्षर्मा ऐनले तोकेको 
म्र्ाद धभत्र प्रशासकीर् अदालतमा कानूनले तोकेको ढाँचामा रीत पूवयक पनुरावेदन गनय 
पाउने कानूनी व्र्वस्था छ ।  

५. नेपालमा धनजामती सेवामा र्दइने यवभागीर् सजार्लाई हेदाय धनरोधात्मक र सधुारात्मक 
दण्डका धसद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ ।  

६. धनजामती कमयचारीहरुलाई जधत यवभागीर् सजार् गररएको छ । ती सबै आफूलाई 
र्दइएको यवभागीर् सजार् उपर प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन गरेको पाइदैन । 
जसबाट केही धनजामती कमयचारीहरुले यवभागीर् सजार्लाई स्वीकार गरेको देव्िन्छ ।  

७. धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गने कानूनी व्र्वस्था, प्रकृर्ा, अधधकार 
क्षेत्र, कार्ययवधध आर्दको वारेमा स्पष्ट व्र्वस्था हदुाँ हदुैँ र समर् समर्मा सवोच्च 
अदालतले पधन अस्पष्ट भएका यवर्षर्हरुमा नव्जरहरु प्रधतपादन गरी रहेको अवस्थाहरुमा 
पधन पूणय रुपले कानून र नव्जरहरुको पररपालना गरेको पाइदैन ।  

८. धनजामती कमयचारीहरुको अधभभावकको रुपमा रहेको लोक सेवा आर्ोगले समेत 
धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गदाय परामशय र्ददा पूणयरुपले धनश्पक्ष भएर 
कमयचारीको हक यहतलाई ध्र्ान र्दन सकेको पाइँदैन ।  
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९. धनजामती कमयचारीहरुलाई गररने यवभागीर् सजार् उपर पनुरावेदन सनु्ने र अव्न्तम  
फैसला गने धनकार् प्रशासकीर् अदालतले फैसला गदाय र सवोच्च अदालतबाट ररट 
धनवेदन उपर आदेश गदाय समेत एकरुपता कार्म गरेको पाइँदैन ।  

१०. धनजामती सेवा ऐन, धनर्मावलीहरुमा उल्लेि गरेको सामान्र् र यवशेर्ष सजार् भन्दा 
बढी प्रकारका सजार्हरु धनजामती कमयचारीहरुलाई हनेु गरेको देव्िन्छ । 

११. एउटा कसूरमा सफाइ वा स्पष्टीकरण मागी अकायुेमा सजार् गने, सम्बव्न्धत 
कमयचारीलाई कारवाहीको सूचना नर्दने, सनुवाइको मौका नर्दने, सफाइको मौका र 
स्पष्टीकरण माग्दा कानून बमोव्जमको समर् प्रदान नगने, सफाइको मौका र स्पष्टीकरण 
माग्दा आरोयपत कसूर स्पष्ट उल्लेि नगने, अव्ख्तर्ारवालाले सजार् नगने, सजार्को 
धनणयर्मा आधार कारण निोल्ने, धनणयर्कतायले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नगरी यटप्पणीमा 
सदर गरी धनणयर् गने, सम्बद्ध ऐनले तोकेको कार्ययवधध वा प्रकृर्ालाई पालना नगरी धनणयर् 
गने, कुनै स्पष्टीकरण समेत नधलई हचवुाकै आधारमा अवकाश र्दने, सफाइको मौका र्दँदा 
सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले सूचना पाए नपाएको, सूचनाको तामेली धमधत लगार्तका कुरामा ध्र्ान 
नर्दने, सवोच्च अदालतवाट व्र्ाख्र्ा गरी प्रधतपादन गरेको धसद्धान्तलाई पररपालना नगने, 

समानपुाधतक सजार्को धसद्धान्त अवलम्बन नगने, यवभागीर् कारबाही गने पदाधधकारीको 
गल्तीबाट धनणयर् बदर भए पधन धनजलाई उत्तरदायर्त्व नबनाइने, कमयचारीलाई हटाउनै पने 
पर्ायप्त आधार यवद्यमान हदुाहदैु पधन यवधधसम्मत प्रकृर्ा अवलम्वन नगरेको कारणले 
अदालतबाट त्र्स्ता धनणयर् बदर हनेु, यवभागीर् सजार् अथायत अवकाश र्दनपूुवय सरकारी 
वकीलको रार् धलई धनणयर्लाई कानूनसम्मत बनाउन पहल गनपुने जस्ता कुराहरु भएको 
नदेव्िदा ती पक्षहरुको कार्ायन्वर्न तफय  पधन सोच्नपुने देव्िन्छ । 

 

६.२. सूझाव 

धनजामती सेवामा यवभागीर् कारवाही (यवशेर्ष सजार्) सम्बन्धमा उपरोक्त छलफल गरी 
धनकाधलएको धनश्कर्षय समेतका आधारमा भएका कमी कमजोरीहरु हटाउन देहार्का 
सूझावहरु प्रस्ततु गररएको छ । 
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१. धनजामती सेवाका शतय सयुवधाहरु तथा सेवाको बचाउ सम्वन्धमा धनजामती सेवा ऐन र 
अन्र् सम्बद्ध ऐन धनर्ममा व्र्वव्स्थत गररएको छ । र्सको अथय यवभागीर् कारबाही 
गनुयपूवय वा कारबाही गने क्रममा केही धनव्श्चत मापदण्डको पालना अधनवार्य गनुयपछय भन्ने 
बोध हनु्छ । ती कानूनी शतय बन्देज सम्वन्धमा यवभागीर् कारवाहीको आदेश र्दने 
अधधकारीले अधनवार्य जानकारी राख्नपुदयछ । 

२. धनजामती सेवा ऐन धनर्ममा धनजामती कमयचारीहरुले गनय नहनेु भनी उल्लेि गरेको 
कार्य गरेमा र गनुय पने भनी उल्लेि गरेका कार्यहरु नगरेमा कमयचारीहरुले कसरु गरेको 
माधनन्छ । त्र्स्तो कसरु गने धनजामती कमयचारीहरुलाई उक्त ऐनले तोकेको दण्ड सजार् 
अव्ख्तर्ारवालाले गनय पाउछ । तर कमयचारीले गरेको कसरु मतुायवक सजार् गनेतफय  
अव्ख्तर्ारवाला सदैव सचेत रहनपुदयछ ।  

३. कसरुदार कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गदाय कस्तो कारवाही कसरी गने भन्ने वारेमा 
कानूनमा नै स्पष्ट व्र्वस्था गररएको छ । धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही 
गने कानूनी व्र्वस्था, प्रकृर्ा, अधधकार क्षेत्र, कार्ययवधध आर्दको वारेमा स्पष्ट व्र्वस्था हदुाँ 
हदुैँ र समर् समर्मा सवोच्च अदालतले पधन अस्पष्ट भएका यवर्षर्हरुमा नव्जरहरु 
प्रधतपादन गरी रहेको अवस्थाहरुमा पधन पूणय रुपले कानून र नव्जरहरुको पररपालना 
गरेको पाइदैन । तसथय कानूनी व्र्वस्था र नव्जर समेतको अक्षरस पालना गनुयपदयछ ।  

४. धनजामती कमयचारीहरुको अधभभावकको रुपमा रहेको लोक सेवा आर्ोगले समेत 
धनजामती कमयचारीहरुलाई यवभागीर् कारवाही गदाय परामशय र्ददा पूणयरुपले धनश्पक्ष भएर 
कमयचारीको हक यहतलाई ध्र्ान र्दई एकै प्रकारका issue मा समान मापदण्डका आधारमा 
परामशय र्दने र जथाभावी परामशय माग गनेतफय  धनर्न्त्रण गनेतफय  पहल गनुयपने  देव्िन्छ 
।  

५. धनजामती कमयचारीहरुलाई गररने यवभागीर् सजार् उपर पनुरावेदन सनु्ने र अव्न्तम  
फैसला गने धनकार् प्रशासकीर् अदालतले फैसला गदाय र सवोच्च अदालतबाट ररट 
धनवेदन उपर आदेश गदाय समेत एकै प्रकारका issue मा समान मापदण्डका आधारमा 
एकरुपता कार्म गरी आदेश वा फैसला गनुयपने देव्िन्छ ।  
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६. यवभागीर् सजार् पधन एक प्रकारको कानूनी कारवाही नै भएको हदुा र्स्तो 
कारवाहीमा प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त अधनवार्य पालना गनेतफय  सजग रहने । कानूनमा 
सनुवुाईको मौका र्दननुपने उल्लेि भएपधन सनुवुाइृको मौका र्दएको िण्डमा थप 
बैधाधनक धनणयर् हनु बल   पगु्छ । 

७. जनु कसूरमा सफाइ वा स्पष्टीकरण मागीएको हो सोही कसरुमा सजार् गने, सम्बव्न्धत 
कमयचारीलाई कारवाहीको सूचना र्दने, सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा कानून 
बमोव्जमको समर् प्रदान गने, सफाइको मौका र स्पष्टीकरण माग्दा आरोयपत कसूर स्पष्ट 
उल्लेि गने, अव्ख्तर्ारवालाले मात्र सजार् गने, सजार्को धनणयर्मा आधार कारण िोल्ने, 

धनणयर्कतायले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गने, सम्बद्ध ऐनले तोकेको कार्ययवधध वा 
प्रकृर्ालाई पालना गरी धनणयर् गने, सवोच्च अदालतवाट व्र्ाख्र्ा गरी प्रधतपादन गरेको 
धसद्धान्तलाई पररपालना गने, समानपुाधतक सजार्को धसद्धान्त अवलम्बन गनेतफय  
गम्भीरताका साथ सोच्नपुदयछ ।  

८. यवभागीर् कारबाही गने पदाधधकारीको गल्तीबाट धनणयर् बदर भए पधन धनजलाई 
उत्तरदायर्त्व बनाइने नगररएकोले कारवाही गररएको कमयचारी धबसौं वर्षयपधछ पनुवयहाली 
भई राष्टलाई ठूलो क्षधत पगु्न गएको र्थाथयलाई हृदरं्गम गरी र्सरी गल्ती गने 
कमयचारीलाई पधन व्जम्मेवार बनाउने कानूनी व्र्वस्था गनुयपने देव्िन्छ । 

९. कमयचारीलाई हटाउनै पने पर्ायप्त आधार यवद्यमान हँुुदाहँुुदै पधन यवधधसम्मत प्रकृर्ा 
अवलम्वन नगरेको कारणले अदालतबाट त्र्स्ता धनणयर् बदर हनेु, यवभागीर् सजार् अथायत 
अवकाश र्दनपूुवय सरकारी वकीलको रार् धलई धनणयर्लाई कानूनसम्मत बनाउन पहल 
गनपुने जस्ता कुराहरु भएको नदेव्िदा ती पक्षहरुको कार्ायन्वर्न तफय  पधन सोच्नपुने 
देव्िन्छ । 

१०. यवभागीर् सजार् सम्वन्धी यववरण सयहतको वायर्षयक प्रधतवेदन सावयजधनक गने । 
र्सले यवभागीर् सजार्को प्रभावकाररतामा थप बयृद्ध हनु्छ । 

११. कमयचारीहरुले के कारणले गल्ती गदयछन भन्ने पत्ता लगाई ती कारणहरु धनवारण 
गनय केन्रीर् कमयचारी धनकार् (CPA)  मा स्थार्ी प्रकृधतको ] Research & Development 

Unit को व्र्वस्था गनुयपने देव्िन्छ ।  
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नेपाल प्रहरी सेवामा आचरण र सजार् 

-  व्जल्ला न्र्ार्ाधधवक्ता श्री दशरथ पंगेनी  

          

१. यवर्षर् प्रवेशः            

प्रहरी राज्र्द्वारा स्थायपत चेन अफ कमान्ड र अनशुासनमा चल्ने संगठन हो । र्सको 
आफ्नै संगठन, चररत्र, यवशेर्षता, लक्ष्र्, उद्देश्र् र आचरण हनु्छ । र्सले अधधकार 
प्राप्त अधधकारीले कानून बमोव्जम र्दएको आदेश पालना गदयछ । शाव्न्त र व्र्वस्थालाई 
असर पाने िालका िबर संकलन गरी माधथल्लो अधधकारीलाई जानकारी र्दन्छ । उक्त 
कार्यहरुका सथै अपराधको रोकथाम गने, अपराधीहरु पत्ता लगाउने, वारेण्ट तामेल गने, 
पक्राउँ गने र कानून बमोव्जम सजार्का लाधग पहल गने, पक्राउँ परेका व्र्व्क्तका 
आधारभतू मानव अधधकारको सम्मान गने, जनतालाई शाव्न्त सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूी र्दने, 
सरुक्षा कारवाहीमा न्रू्न क्षधतको नीधतलाई कार्ायन्वर्न गने तथा चधुलदै गएको ट्रायफक 
समस्र्ा समाधान गने722 जस्ता व्जम्मेवारीहरु नेपाल कानूनले प्रहरीलाई समु्पेको देव्िन्छ 
। नेपाल प्रहरीका जवानदेव्ि अधधकृतहरुले आफूलाई प्राप्त उक्त व्जम्मेवारीहरु हरहमेशा 
डू्यटीमा रहेर723 न्रू्नतम सेवा सयुवधाका बावजतु अन्र् कुनै कुराको प्रवाह नगरी 
सम्हाल्दै आएको पाइन्छ । चाडपवय िर पररवार समेतको िशुीलाई संगठनको िशुीसँग 
सम्झौता गनय नेपाल प्रहरी सदैव तत्पर रहदै आएको महशसु गनय सयकन्छ । र्सरी प्रहरी 
कमयचारीहरुले हरेक प्रहरमा पहरा र्दएर नागररकको जीउधनको सरुक्षा र्ददै आएकामा 
एकाध प्रहरीको दोर्ष र केही िट्नामा आशाधतत सफलता पाउन नसकेको यवर्षर्लाई 
प्रहरीको समग्र संगठनसँग जोड्ने र असफलताको रुपमा व्र्ाख्र्ा गदै प्रहरीलाई कमजोर 
बनाएर आफ्ना केही सीधमत स्वाथयहरु पूरा गनय कुप्रचार गने प्रववृ्त्तहरु देिा पदै आएका 
छन ्। र्स्ता कृर्ाकलापले अनशुासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृङ्खल कार्यलाई बढावा र्दने 
                                                           
722 प्रहरी ऐन, २०१२ दफा १५ 

723 ऐ ऐ दफा १३ 
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गदयछ । सरुक्षा कमीमै अनशुासनहीनता बढ्यो भने यवकृधत र अराजकता बढ्दछ । 
मलुकुमा दण्डयहनताले प्रश्रर् पाइ हजारौं इमान्दार र कतयव्र्धनष्ठ प्रहरीको मानमदयनका 
साथै प्रहरी संगठनकै बदनाम भई सरुक्षा धनकार्हरु धनकम्मा हनु पगु्दछन । 

प्रहरी संगठनलाई बदनाम हनु नर्दन, प्रत्रे्क प्रहरी कमयचारीलाई सागठधनक तवरले चेन 
अफ कमाण्डको हकमा धनकै अनशुासीत बनाउन र प्रहरी संगठनलाई सक्षम, अनशुासीत, 
उत्तरदार्ी एवं जवाफदेही र जनमिुी बनाई र्स धभत्रको अनशुासनलाई समाजको 
उच्चतम उदाहरणको रुपमा स्थायपत गनयका लाधग प्रहरी कमयचारीले पालना गनुयपने 
आचरणको धनर्महरु र ती धनर्महरुको उल्लंिन गनेलाई यवभाधगर् सजार्को व्र्वस्था 
प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेि गररएको पाइन्छ । प्रस्ततु सन्दभयमा र्स 
कार्यपत्रमा नेपालमा प्रहरी संगठनको ऐधतहाधसक पषृ्ठभमूी, आचरण र सजार् सम्बन्धी 
व्र्वस्था, र बतयमान अवस्था, प्रहरी सेवाको आचरण र सजार् तथा धनजामती सेवाको 
आचरण र सजार्मा समानता र धभन्नता, आचरण र सजार्को कार्ायन्वर्न सम्बन्धी 
नेपालको न्र्ायर्क दृयष्टकोण, आचरण कार्ायन्वर्नमा समस्र्ा एवं चनुौधतहरु र सो को 
समाधानका उपार्हरुका बारेमा यववेचना गररएको छ ।  

२. नेपाल प्रहरीको ऐधतहाधसक पषृ्ठभमूीः 

नेपाल प्रहरीको ऐधतहाधसक पषृ्ठभमूी तफय  धनर्ाल्दा यवधभन्न काम र नामले र्सको यवकास 
हदैु आएको पाइन्छ । धलच्छयवकालमा सवयदण्डनार्क, अन्तरासन, महासामन्त, 
यवर्षर्पधत जस्ता धनकार्लाई प्रहरीको काममा लगाइएको धथर्ो। मल्लकालमा कोटवालले 
नगरमा र गाउँमा द्वारेले शाव्न्तसरुक्षा गने अधन कर उठाउने गरेको पाइन्छ भने 
चौयकदार, महाने र धसपाहीले समाजलाई धमयनीधतमा यहँडाउने र राजाज्ञाको पालना गदयथे। 
एकीकरणपधछ पधन कोटवाल, उमराव, फौजदार, दरोगा, महान,् नाइके, प्र्ादाजस्ता 
सेनाका कमयचारी, न्र्ायर्क सेवाका कमयचारी र राजाका कमयचारीहरूले प्रहरीको काम 
गरेको नेपाल प्रहरीको इधतहासमा उल्लेि भएको पाइन्छ।724 शाव्न्तसरुक्षा कार्म गनय 
चौयकदारी प्रथाको शरुुवात जङ्गबहादरुको पालाबाट शरुू भएको र  भीमशमशेरले ती 

                                                           
724प्रा. डा. तलुसीराम बैद्द समेत, नेपाल प्रहरीको इधतहास, (२०५२), प्रहरी प्रधान कार्ायलर्, नक्साल, काठमाण्डौ . 
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चौयकदारको अधधकार र कतयव्र् यकटान गनय धनर्म बनाई लागू गरेका धथए भन्न ेगररन्छ 
। यव सं १९५५ सालमा तराईमा अधमनी प्रहरीको र पहाडमा धमधलधसर्ाको व्र्वस्था गरी 
धमधलधसर्ालाई बडाहायकमको मातहतमा725 राव्िएको धथर्ो । काठमाण्डौ उपत्र्कामा भने 
यव सं १९६७ सालमा कोतवाली726 प्रहरीको व्र्वस्था गररर्ो । यव सं १९९५ सालमा 
जधु्दशम्सेरले सवारी व्र्वस्थापनमा सहज होस ् भन्न े उद्देश्र्ले नेपाली सेनाको रामदल 
पल्टनलाई727 ट्रायफक व्र्वस्थापनको व्जम्मेवारी र्दए । र्सरी यवधभन्न नाम कामले अलग 
अलग संगठनका रुपमा स्थापना भई यवकधसत हदैु आएको प्रहरी संगठनहरुलाई एउटै 
संगठनका रुपमा धनमायण गने हेतलेु यव सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपधछ  
नेपाल प्रहरी संगठन भनी नामाकरण गरी र्सका प्रमिुमा प्रथम आईजीपीको रुपमा 
तत्कालीन नेपाली सेनाका जनेल तोरणशमशेर जबरालाई धनर्कु्त गरी आईजीपी अयफसको 
स्थापना भएको पाइन्छ । 

नेपाल भर मलुकुको प्रहरी फोसयको पनुगयठन गनय र त्र्सलाई अपराध रोक्ने र पत्ता 
लगाउने सरु्ोग्र् साधन बनाई शाव्न्त र व्र्वस्था कार्म राख्न728  यव.सं .२०१२ मा 
प्रहरी ऐन जारी भर्ो ।  र्सपधछ प्रहरी संगठनलाई नेपालको प्रशासधनक यवभाजनका 
आधारमा संरचनागत व्र्वस्थाहरु गरी सोही अनकुुलका व्र्वस्थापकीर् पध्दधतमा संचालन 
गररर्ो । नेपाल प्रहरीलाई दक्ष, व्र्ावसायर्क र कार्यसम्पादनमा एकरुपता ल्र्ाउने हेतलेु 
यव.सं .२०११ मा सदर प्रहरी ताधलम केन्रको स्थापना भर्ो । र्सलाई यव.सं .२०४९ 
मा रायिर् प्रहरी प्रव्शक्षण प्रधतष्ठानमा रुपान्तरण गररर्ो । यव सं २०२४ मा नेपाल 
प्रहरीले इन्टरपोलको सदस्र् धलइ अपराध धनर्न्त्रणमा अन्तरायिर् समूहसँग आबध्द भर्ो 
। यव सं २०४० बाट प्रहरी सेवामा मयहलाहरु पधन प्रवेश गने प्रकृर्ाको थालनी गररर्ो 
। यव.सं .२०६३ मंधसर १ गतेबाट काठमाण्डौ उपत्र्कामा महानगरीर् प्रहरी आर्कु्तको 
                                                           
725 ज्ञाइन्रबहादरु शे्रष्ठ, प्रशासन प्रहरी र सेना सम्बन्धी ऐन तथा धनर्महरु (मूल दफा र धनर्म सयहत एक 
यटप्पणी), पैरवी प्रकाशन, (संस्करण, २०६८, पषृ्ठ, १६० । 

726 जनादयन व्िधमरे, नेपाल प्रहरी यहजोदेव्ि आजसम्म, नेपाल समाचार पत्र, २५ आव्िन, २०७५ 

727 यवद्दाप्रसाद व्िधमरे, नेपाल प्रहरीको ऐधतहाधसक पक्ष, नेपाल समाचार पत्र, २७ आव्िन, २०७४ 

728 नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ प्रस्तावना 
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कार्ायलर् स्थापना गरी र्सको मातहतमा पररसर, वतृ्त र प्रभाग रहने गरी नर्ाँ संरचना 
धनमायण गररर्ो । नेपालको संयवधान २०७२ ले –संिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा प्रदेश 
प्रहरी संगठन रहने–729 व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीलाई राज्र्को संिीर् 
प्रणालीमा लैजाने संयवधानको उक्त प्रावधान अनरुुप नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीर् प्रहरी 
कार्ायलर्लाई प्रधतस्थापन गदै प्रहरी नार्ब महाधनरीक्षकको नेततृ्वमा रहने गरी सातवटै 
प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्ायलर् स्थापना भैसकेका छन ्। त्र्सैगरी ७५३ वटै स्थानीर् 
तहमा कुनै न कुनै रुपमा नेपाल प्रहरीका कार्ायलर्हरु यवस्तार भई प्रहरी सेवा 
नागररकको पहुँचसम्म पगुेको पाइन्छ । र्सरी नेपाल प्रहरी शाव्न्त सरुक्षा जस्तो गहन 
व्जम्मेवारी सम्हाली हजारौं लगनशील, कतयव्र्परार्ण, साहसी र कमयठ रािसेवकहरूको 
ऐक्र्बध्दताका साथ “सत्र्म ्सेवम ्सरुक्षणम”् लाई मूल मन्त्रको रुपमा अनशुरण गदै 
धबकधसत हदैु आएको गौरवमर् इधतहास बोकेको संस्था हो भन्न सयकन्छ । यवधभन्न 
समर्मा भएका राजनीधतक, आधथयक तथा सामाव्जक पररवतयनबाट धसव्जयत चनुौतीलाई 
नेपाल प्रहरीले अत्र्न्त संर्धमत भएर आत्मसात ्गदै आएको छ। र्ही समपयणले नै नेपाल 
प्रहरीको गौरव आजसम्म कार्म रहेको छ । 

३.  नेपालको प्रहरी सेवामा आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था 

आचरण स्वास््र् रोजगारीको सूचक र सक्षम संगठन धनमायण गने एक असल मागय हो । 
र्ो कमयचारीको दृयष्ट र व्र्वहार हो । र्सले सेवामा संलग्न व्र्व्क्तले गनय हनेु र नहनेु 
त्र्हरुलाई जनाउछ । सेवामा संलग्न व्र्व्क्तले गनय हनेु र नहनेु त्र्हरुको मूल्र्ांकन 
धनजले गने तोयकएको कार्यबाट उत्पन्न हनेु पररणधतका आधारमा गररन्छ । त्र्सैले 
आचरणलाई कतयव्र्का आधारमा गररने कार्य पधन भधनन्छ । प्रधसध्द यवधधशास्त्री जेरमी 
बेन्थमका अनसुार धेरैको यहत गने (Greatest good) र धेरैलाई सिुी र्दने 
(Greatest happiness) कार्य ठीक कार्य अथायत गनय हनेु कार्य हो । ठीक 
कार्य अथायत गनय हनेु कार्यले कमयचारीको असल व्र्वहारलाई लक्ष्र्न्मिुका अधतररक्त 
धनर्धमतता, लगनशीलता र इमान्दाररताको रुपमा यवकास गदयछ । पेशागत र कानूनी 
मागयदशयनमा आधाररत आचरणका धनर्महरुले गनय नहनेु कार्यका सम्बन्धमा कमयचारीको 
                                                           
729 नेपालको संयवधान, धारा २६८ 
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व्र्वहारको उव्चत धनर्न्त्रण गदयछ । त्र्स्तो धनर्न्त्रणले कमयचारीलाई कतयव्र्प्रधत बन्धन 
सजृना गदयछ भने िराब व्र्वहारलाई धनर्न्त्रण गदयछ । र्ही धनर्न्त्रणको माध्र्म नै 
संगठनको कार्यसम्पादनको स्तर अधभबवृ्ध्द गने तफय  मागय धनदेव्शत हनु्छ । प्रधसध्द 
यवधधशाव्स्त्र ईमान्र्अुल कान्टको यवचारमा िराब वा असललाई व्र्व्क्तले गनुयपने कतयव्र् र 
धनर्तको आधारमा छुट्टाइन्छ । असल आचरणले कमयचारीको व्र्वहारको स्व-धनर्न्त्रण, 
संगठनात्मक कार्यसम्पादन प्रधत झकुाव, धनर्धमतता, लगनशीलता र ईमान्दारीतामा 
बढोत्तरी, तटस्थता, सदाचाररता, जवाफदेहीता, बस्तपुरकता, संगठनको उपलव्ब्धमा 
अधभववृ्ध्द, व्र्व्क्तगत व्र्वहारमा सधुार, बैधाधनकता, समानता र समता, आदरभाव, कुशल 
नेततृ्व, आर्द गणुहरु बोकेका हनु्छन ् । असल आचरणका र्ी गणुहरुलाई रायिर् 
सदाचार पध्दधतका मूलभतू मान्र्ताहरु730 पधन भन्ने गररन्छ । अकोतफय  िराब आचरणले 
क्रोध, लोभ, मोह, कामवासना, आशव्क्त, मोलयहजा, नातावाद, कृपावाद, रव्र्वाद जस्ता 
अवगणुहरु धनम्त्र्ाउछ । र्सरी कमयचारी वगयको आचरणमा फरक फरक गणुहरु उत्पन्न 
हनुमुा यवधभन्न तत्वहरु व्जम्मेवार रहन्छन ् । त्र्स्ता तत्वहरुमा यवशेर्ष गरी संगठनका 
धनर्महरु, कानूनी प्रावधान, पेशागत मूल्र् र मान्र्ताहरु, नैधतकताका धनर्महरु, सामाव्जक 
दृयष्टकोण, देशको शासन प्रणाली, सेवाको यवगतको छयव अथायत ऐधतहाधसक पषृ्ठभमूी, 
कल्र्ाणकारी समूह आर्द पदयछन ्। 

सावयजधनक सेवाका पदमा कार्यरत कमयचारीहरुले आफूले गनय हनेु र नहनेु कुराहरु थाहा 
पाउनपुछय भन्ने ध्रे्र्ले आचरणका धनर्महरुलाई कानूनद्वारा नै व्र्वव्स्थत गररएको हनु्छ 
। त्र्सरी व्र्वव्स्थत गररएका आचरणका धनर्महरुले सम्बव्न्धत कमयचारीहरुलाई आफू 
कार्यरत संगठन धभत्र आफ्नो कतयव्र् पालना र कार्यमा कसरी मूल्र् मान्र्ता र 
उद्देश्र्लाई प्रर्ोग गनुयपछय भन्ने प्रधतवध्दताहरु समेयटर्दएको हनु्छ । नेपालमा प्रहरी 
सेवालाई पधन सावयजधनक सेवाको पदको रुपमा स्वीकार गररएको छ । सावयजधनक पदमा 
आसीन पदाधधकारीले सावयजधनक सेवा परु्ायउने सन्दभयमा धनव्श्चत आचरणगत मूल्र्मान्र्ता 
अपनाउन ुपने731 हनु्छ। उक्त सेवाको पदमा कार्यरत कमायचारीको उत्तरदायर्त्व संयवधान, 
                                                           
730 रायिर् सदाचार नीधत, २०७४ को धनर्म ९.१.१.१ 

731 श्र्ामकुमार भट्टराई, नवीनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण, (तेस्रो संस्करण २०७४ पौर्ष) प्रकाशकः सोपान माधसक, 
धडव्ल्लबजार, काठमाण्डौ पषृ्ठ १७९ । 
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कानून, सरकार, नागररक समाज, राजनीधतक नेततृ्व, सेवाग्राही, धसधनर्र र आफ्नो जधुनर्र 
प्रधत समेत रहन्छ । र्सरी प्रहरीले सम्पादन गने व्जम्मेवारीको स्तरीर्ता, एकरुपता, 
धनष्पक्षता, ईमान्दारीता, स्वच्छता, र तटस्थताका  कुरामा सचेत भई ब्र्वहारमै 
सेवाभावप्रधत समयपयत रहन एवं प्रहरी  संगठनधभत्र हनेु अनशुासनहीन कार्य रोक्ने, त्र्स्तो 
कार्य गनेलाई सजार् गने र अन्र्लाई पधन यवरोह जस्तो कार्यमा दरुूत्सायहत हनु नर्दने732 
उद्देश्र्ले प्रहरी सेवाका कमयचारीहरुलाई समेत आचारणका धनर्महरुको आवश्र्कता पदयछ 
। यर्नै त्र्हरुलाई हृदर्ङ्गम गदै प्रहरी धनर्मावली २०७१ मा प्रहरी कमयचारीले पालना 
गनुयपने थपु्र ैआचरणहरु उल्लेि गररएको छ । ती आचरणहरुलाई कार्ायलर् कार्ययवधध 
सम्बन्धी आचरण, राजनीधतक कृर्ाकलाप सम्बन्धी आचरण, आधथयक आचरण र सामव्जक 
आचरण गरी चार भागमा यवभाजन गरी हेनय सयकन्छ । जसलाई र्सप्रकार उल्लेि 
गररएको छः  

 कार्ायलर् कार्ययवधध सम्बन्धी आचरण 

प्रहरी कमयचारीले ठीक समर्मा तथा धनर्धमत रूपले आफ्नो पालोमा हाव्जर हनु ु
पदयछ र साधारणतर्ा पयहले धबदाको स्वीकृधत नधलई कामबाट अनपुव्स्थत हनु ु
हुँदैन ।733 आफ्नो कतयव्र् इमान्दारी र तत्परताको साथ पालना गनुय पदयछ । 
आफ्नो सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माधथका अधधकृतले र्दएको 
आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गनुय पदयछ । आफू भन्दा माधथका सबै 
अधधकृतहरूप्रधत उव्चत आदर देिाउन ु पनेछ र आफू मातहतका प्रहरी 
कमयचारीहरू प्रधत उव्चत व्र्वहार गनुय पनेछ ।734 सरकारी काममा थाहा पाएका 
कुराहरू प्रकाश गनुय हदैुन । र्ो प्रधतबन्ध जनुसकैु कारणले प्रहरी सेवाबाट अलग 
रहेको व्र्व्क्तको हकमा समेत लागू हनेुछ ।735 नेपाल सरकारको अनमुधत प्राप्त 
नगरी कुनै पत्रपधत्रकामा आफ्नै वास्तयवक अथवा काल्पधनक नामबाट अथवा 

                                                           
732 गणेशबहादरु दरुा समेत यवरूद्ध नेपाल सरकार,ने का प २०७३ अंक ४ धन नं ९५७९ 

733 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म १०३ 

734 प्रहरी धनर्मावली २०७१ को धनर्म १०४ 

735 ऐ, ऐ धनर्म ९७ 
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बेनामी कुनै लेि प्रकाव्शत गनय अथवा रेधडर्ोद्वारा प्रसारण गनय हुँदैन । तर प्रहरी 
सङ्गठनको प्रवक्ताको रुपमा तोयकएको प्रहरी कमयचारीले सम्बव्न्धत प्रहरी सङ्गठनको 
प्रमिुको अनमुधतमा कार्ायलर्को गधतयवधध सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रवाह गनय 
र सायहव्त्र्क, कलात्मक, ऐधतहाधसक, वैज्ञाधनक र व्र्ावसायर्क यवर्षर्को लेि 
प्रकाशन वा प्रसारण गनय सयकनेछ ।736 नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत नधलई 
कुनै व्र्व्क्तद्वारा धनजको कतयव्र्पालनका सम्बन्धमा लेिाइएका झठु्ठा आरोपको 
धनधमत्त प्रसे अथवा अदालतको सहारा धलन हुँदैन ।737 आफ्नो नोकरी सम्बन्धी 
कुरामा मतलब साध्र् गनय आफू भन्दा माधथका अधधकृत माधथ कुनै अनवु्चत प्रभाव 
पानय अथवा प्रभाव पाने प्रर्त्न गनय हुँदैन738 र आफूभन्दा माधथल्लो वा मातहत 
प्रहरी कमयचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा जोरजलुमु गनय वा 
गराउन हुँदैन ।739 

 राजनीधतक कृर्ाकलाप सम्बन्धी आचरण 

प्रहरी कमयचारीले नेपाल सरकारको नीधत यवरुद्ध असर पने गरी अथवा नेपाल 
सरकार र नेपाली जनताको पारस्पररक सम्बन्धमा अथवा कुनै यवदेशी रािसँगको 
सम्बन्धमा िलल पनय सक्ने गरी आफ्नो वास्तयवक वा काल्पधनक नामबाट अथवा 
बेनामी कुनै लेि प्रकाव्शत गनय, प्रसेलाई कुनै िबर र्दन, रेधडर्ो वा टेलीधभजन 
आर्दद्वारा भार्षण प्रसाररत गनय, कुनै सावयजधनक भार्षण र्दन वा कुनै वक्तव्र् 
प्रकाव्शत गनय हुँदैन तर प्रचधलत कानून र नेपाल सरकारको नीधतको यवपरीत नहनेु 
गरी लेि प्रकाशन वा प्रसारण गनय बाधा पने छैन ।740 कुनै राजनीधतक पदका 
लाधग कुनै धनवायचनमा भाग धलन वा कसैको धनधमत्त मत माग्न वा अन्र् कुनै 

                                                           
736 ऐ, ऐ धनर्म ९८ 

737 ऐ, ऐ धनर्म १०२ 

738 ऐ, ऐ धनर्म १०५ 

739 ऐ, ऐ धनर्म १०८  

740 ऐ, ऐ धनर्म ९९ 
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प्रकारले आफ्नो प्रभाव पानय हुँदैन । तर कसैलाई मत र्दएको वा र्दने यवचार 
गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचधलत कानून बमोव्जम आफ्नो मताधधकार प्रर्ोग गनय 
बाधा पने छैन ।741 कुनै राजनीधतक संस्थाको सदस्र् बन्न, राजनीधतमा भाग धलन, 
राजनीधतक संस्थालाई सहार्ताको धनधमत्त चन्दा र्दन अथवा कुनै राजनीधतक संस्था 
वा आन्दोलनलाई अन्र् कुनै प्रकारले प्रभाव पानय हुँदैन ।742 

 आधथयक आचरण 

सरकारी काममा कुनै पधन प्रकारको असर पनय सक्ने गरी कुनै पधन प्रहरी कमयचारी 
र धनजको पररवारका सदस्र् समेतले नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत धबना स्वदेशी 
वा यवदेशी कसैबाट पधन कुनै प्रकारको दान दातव्र्, कोसेली वा उपहार स्वीकार 
गनय वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बव्न्धत व्र्व्क्तसँग सापट धलन ुहुँदैन 
। कुनै यवदेशी सरकार वा यवदेशी सरकारको कुनै प्रधतधनधधबाट कुनै उपहार प्राप्त 
हनु आएमा धनजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना र्दई धनकासा भएबमोव्जम 
गनुयपछय ।743 नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत धबना कुनै पधन कामको धनधमत्त कुनै 
यकधसमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गनुय हुँदैन र अरू कुनै यकधसमको आधथयक 
सहार्ता प्राप्त गने काममा समेत भाग धलन हुँदैन ।744 नेपाल सरकारले तोकेको 
फाराममा आफ्नो सम्पधत यववरण भरी आधथयक वर्षय समाप्त भएको साठी र्दनधभत्र 
सम्बव्न्धत कार्ायलर् माफय त प्रहरी यकताबिानामा बझुाउन ु पनेछ ।745 नेपाल 
सरकारको पूवय स्वीकृधत नधलई कुनै बैक वा कम्पनीको स्थापना, रव्जिेशन वा 
सञ्चालनको काममा भाग धलन, प्रचधलत कानूनबमोव्जम दताय गराउन ु पने कुनै 

                                                           
741 ऐ, ऐ धनर्म १०० 

742 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ धनर्म १०१ 

743 ऐ, ऐ धनर्म ९३ 

744 ऐ, ऐ धनर्म ९४ 

745 ऐ, ऐ धनर्म ९५ 
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व्र्ापार वा व्र्वसार् गनय, र अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गने  काम गनुय 
हुँदैन ।746 

 सामाव्जक आचरण 

प्रहरी कमयचारीले स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलन वा त्र्स्तो अनमुधत प्राप्त गनयको 
लाधग आवेदन र्दन हुँदैन ।747 स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएको वा त्र्स्तो 
अनमुधत प्राप्त गनयको लाधग आवेदन र्दएको प्रत्रे्क प्रहरी कमयचारीले  सोको स्वर्म ्
िोर्षणा गरी यववरण आफू कार्यरत कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ ।748 लैयङ्गक 
संवेदनशील रहन ुपनेछ र 749 धबहावारी सम्बन्धी प्रचधलत कानून यवपरीत हनेु गरी 
यववाह गनुय गराउन ुहुँदैन ।750 

प्रहरी धनर्मावलीमा उल्लेि भएका आचरण सम्बन्धी उल्लेव्ित कानूनी व्र्वस्थाले प्रहरी 
सेवामा संलग्न कमयचारीहरुले कार्ायलर् कार्ययवधध सम्बन्धी कार्य गदाय प्रशासधनक 
दृयष्टकोणले अनशुासीत र मर्ायर्दत भई संगठनमा बस्नपुने व्शक्षा र्दन्छ । आचरणको 
आधथयक दृयष्टकोणले कार्ायलर्को आधथयक कृर्ाकलाप संचालन गदाय आधथयक अधनर्धमतता 
वा भ्रष्टाचार गनयबाट रोक लगाउछ । आचरणको सामाव्जक दृयष्टकोणले समाजमा 
सदाचार कार्म राख्न टेवा परु्ायउछ । आचरणको राजनैधतक दृयष्टकोणले सेवाभावमा 
तटस्थता कार्म रािी अराजकताबाट जोगाउँछ । अतः प्रहरी सेवामा संलग्न 
कमयचारीहरूले उपरोक्त आचरणका धनर्महरुका बारेमा ससुवु्चत र जानकार भई कानूनले 
तोकेका व्जम्मेवारी पूरा गनय कतयव्र्परार्ण हनुपुदयछ । 

४. आचरणको उल्लंिनमा सजार् सम्बन्धी व्र्वस्था 

                                                           
746 ऐ, ऐ धनर्म ९६ 

747 ऐ, ऐ धनर्म १०१(क) 

748 ऐ, ऐ धनर्म १०३(ि) 

749 ऐ, ऐ धनर्म १०६ 

750 ऐ, ऐ धनर्म १०७ 
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कमयचारीलाई अनशुासीत बनाई पेशागत मर्ायदालाई अक्षुण राख्न अपराधको मात्रा अनसुार 
सधु्रने अवसरदेव्ि अव्न्तम अस्त्रको रुपमा सेवाबाट बिायस्त सम्मका व्र्वस्था कमयचारीका 
सेवा सम्बन्धी कानूनले सजार्मा गरेको पाईन्छ । प्रहरी कमयचारीको सेवा सम्बन्धी 
कानूनमा सजार्लाई दईु यकधसमले उल्लेि गरेको पाईन्छ । पयहलो अपराध र सजार् 
सम्बन्धमा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३३क. ३३ि. र ३४ मा उल्लेव्ित अपराधमा 
गररने सजार् हो । र्ी अपराधमा सजार् गनय छुटै्ट यवशेर्ष प्रहरी अदालत गठन गनय सयकने 
र उक्त अदालतले गरेको धनणयर्मा व्चत्त नबझु्ने व्र्व्क्तले एक तह माधथको प्रहरी यवशेर्ष 
अदालतमा पनुरावेदन गने व्र्वस्था धमलाइएको पाइन्छ । अतः प्रहरी ऐनमा भएको 
उपरोक्त व्र्वस्था प्रहरी कमयचारीले सेवाधभत्र रहेर सेवा सम्बन्धी कसूर गरेमा हनेु सजार् 
हो । ती कसूरहरु सेवा सम्बन्धी कानूनमा राव्िएता पधन र्सलाई फौजदारी कसूर 
माधनन्छ । र्सलाई अदालती कारवाही पधन भधनन्छ । दोश्रो आचरणको उल्लंिनमा 
हनेु यवभागीर् सजार् हो । सेवा शतय कानूनले धनर्धमत गरेको आचरणका यवर्षर्लाई 
अनशुासनमा बसेर पालना नगरेमा हनेु सजार्लाई यवभागीर् सजार् भधनन्छ । अदालती 
कारवाही र यवभाधगर् कारवाही बीचको फरकलाई हाम्रो सवोच्च अदालतले गलुाब धसंह 
ठाकूर यवरुध्द मध्र्पव्श्चमाञ्चल क्षेत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् नेपालगञ्ज समेत भएको ररटमा 
व्र्ाख्र्ा गदै अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार्ँ 
गने र यवभागीर् कारवाहीले कमयचारीको पदीर् आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई 
सजार्ँ गने हनुाले अदालती कारवाही र यवभागीर् कारवाही दईु छुट्टाछुटै्ट प्रकृर्ाबाट गररने 
कारवाही हनु751 भनी धसध्दान्त प्रधतपार्दत गरेको पाईन्छ । प्रहरी धनर्मावलीमा उल्लेि 
भएको सजार् सम्बन्धी व्र्वस्था आचरणको उल्लंिन गरेवापत हनेु यवभाधगर् सजार्को 
व्र्वस्था हो । उक्त कानूनी व्र्वस्थालाई धनर्ाल्दा उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा प्रहरी 
कमयचारीलाई सामन्र् र यवशेर्ष गरी दईु प्रकारको यवभागीर् सजार् गनय सयकने देव्िन्छ । 
सामान्र् सजार् अन्तगयतः शारीररक पररश्रम हनेु सजार् गने वा धनर्न्त्रणमा राख्न,े नधसहत 
र्दने, चालचलन सम्बन्धी प्रधतवेदनमा प्रधतकूल रार् लेख्न,े बढीमा पाँच वर्षयसम्म बढुवा 
रोक्का गने, बढीमा पाँच तलब वयृद्ध रोक्का गने, िाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवयृद्ध 

                                                           
751 गलुाब धसंह ठाकूर यवरुध्द मध्र्पव्श्चमाञ्चल क्षेत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् नेपालगञ्ज समेत, न.े का. प. २०४५, अक 
६, धन. नं ३४७६ 
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िटुवा गने, हालको पदको जेष्ठतासयहत िाइपाई आएको शरुु स्केलमा िटुवा गने वा 
तल्लो पदमा िटुवा गने752 जस्त यवभाधगर् सजार्हरु पदयछन ्। त्र्सै गरी यवशेर्ष सजार् 
अन्तगयतः भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने र 
भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने753 गरी 
दईुवटा यवभाधगर् सजार्हरु हनेु देव्िन्छ ।  

 र्ातना नहनेु गरी शारीररक पररश्रम गराउन वा धनर्न्त्रणमा राख्न वा नधसहत र्दन वा 
चालचलन सम्बन्धी प्रधतवेदनमा प्रधतकूल रार् लेख्न सयकने  

कुनै प्रहरी कमयचारीको कार्यसम्पादन सन्तोर्षजनक नभएमा, धनजलाई तालीममा 
िटाउँदा नगएको वा तालीम अवधधमा लापरवाही देिाई गैर व्जम्मेवारपूणय व्र्वहार 
देिाएमा, धनजले सेवाग्राहीको पीरमकाय र उजरुी पटक पटक बेवास्ता गरेको 
सम्बन्धमा आफूभन्दा माधथल्लो अधधकारीले र्दएको धनदेशन पालन नगरेमा, 
सेवाग्राहीलाई दवु्र्र्हार गरेमा, सरुवा भएर वा अन्र् सरकारी कामको धसलधसलामा 
ियटएका वित मनाधसब आधार र कारण बेगर बाटाका म्र्ाद पधछ सम्बव्न्धत 
कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नगएमा, दईु पटकसम्म धलव्ित चेतावनी पाएमा वा सचेत 
गराइएमा, धनवायचनमा भाग धलएमा, स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएको यववरण 
तोयकएको समर्मा पेश नगरेमा, झठु्ठा आरोपको धनधमत्त प्रसे अथवा अदालतको 
सहारा धलएमा  र प्रहरी कमयचारीले बायहरी प्रभाव पाने कार्य गरेमा धनजलाई 
र्ातना नहनेु गरी शारीररक पररश्रम गराउन वा धनर्न्त्रणमा राख्न वा नधसहत र्दन 
वा चालचलन सम्बन्धी प्रधतवेदनमा प्रधतकूल रार् लेख्न सयकनेछ ।754   

 बढीमा पाचँ वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गनय वा बढीमा पाचँ तलब वयृद्धसम्म रोक्का गनय 
सक्ने 

                                                           
752 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म १०९ (क) 

753प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म १०९ (ि)  

754 ऐ, ऐ धनर्म ११० 
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आफूले सम्पादन गनुय पने काम कारबाहीमा लापरवाही गरेमा, र्स धनर्मावली वा 
अन्र् प्रचधलत कानूनले तोकेको पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारीपूवयक पूरा नगरेमा, 
माधथल्लो दजायको अधधकारीले र्दएको धनदेशन पालना नगरेमा वा कार्ायन्वर्न 
नगरेमा, नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत धबना स्वदेशी वा यवदेशी कसैबाट पधन 
कुनै प्रकारको दान दातव्र्, कोसेली वा उपहार स्वीकार गरेमा वा चन्दा मागेमा 
वा धलएमा,  समर् पालन र धनर्धमतता नभएमा,  अनशुासन र आज्ञापालन 
नगरेमा सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरू प्रकाश गरेमा र रेधडर्ो वा 
पधत्रकासँग सम्पकय  राख्नने कार्य गरेमा पूवय व्स्वकृत यवना यवदा बसेमा र आफूभन्दा 
माधथल्लो वा मातहत प्रहरी कमयचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा 
जोरजलुमु गरेमा त्र्स्तो प्रहरी कमयचारीलाई सजार्को आदेश र्दने अधधकारीले 
बढीमा पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गनय वा बढीमा पाँच तलब वयृद्धसम्म रोक्का गनय 
सक्नेछ ।755  

 बढीमा पाचँ तलबवयृद्ध िटुवा गनय वा हालको पदको जेष्ठता सयहत िाइपाई आएको 
शरुु स्केलमा िटुवा गनय वा तल्लो पदमा िटुवा गनय सक्ने 

अनशुासनहीन काम गरेमा, नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत यवना कम्पनीको स्थापना र 
सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गरेमा, नेपाल सरकारको आलोचना गरेमा, लैयङ्गक 
संवेदनशील नरहेमा, कानून यवपरीतका यववाह गरेमा, धनर्वु्क्त भएको पाँच वर्षयधभतै्र 
नोकरीबाट अलग हनु झठु्ठा कारण देिाएमा, कानून बमोव्जम र्दएको आदेश धनदेशन 
नमानेमा वा कार्ायन्वर्न नगरेमा, मनाधसब कारण नभई वा धबदा नधलई अनपुव्स्थत 
भएमा वा गैरहाव्जर भएमा, लापरवाही गरेमा वा धनर्म आदेशको पालना नगरेमा, 
लापरवाही गरी सरकारी सम्पव्त्त हाधन नोक्सानी गरेमा,नैधतक पतन देव्िने फौजदारी 
कसूर वाहेकको अन्र् कुनै फौजदारी अधभर्ोगमा कैद बाहेक जररवाना वा क्षधतपूधतय 
भराउने वा दबैु सजार् हनेु गरी दोर्षी ठहर भएमा सजार्को आदेश र्दने अधधकारीले 
कुनै प्रहरी कमयचारीले िाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवयृद्ध िटुवा गनय वा हालको 

                                                           
755 ऐ, ऐ धनर्म १११ 
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पदको जेष्ठता सयहत िाइपाई आएको शरुु स्केलमा िटुवा गनय वा तल्लो पदमा िटुवा 
गनय सक्नेछ ।756 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सयकने 

प्रहरी कमयचारीले आफ्नो पदीर् व्जम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा, आचरण 
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घन गरेमा, डु्ययटको समर्मा बराबर मादक पदाथय 
सेवन गरेमा,बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा, राजनीधतमा भाग धलएमा, धबदा स्वीकृधत 
नगराई लगातार पैंतालीस र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा, नैधतक पतन 
देव्िने बाहेकका अन्र् कुनै फौजदारी कसूरमा दोर्षी ठहर भई कैद सजार् तोयकएमा 
। तर सरकारी कार्य सम्पादनमा संलग्न हनेु क्रममा प्रचधलत कानून वमोव्जम लागेको 
कुनै अधभर्ोगमा दोर्षी ठहर भै छ मयहना भन्दा कम कैद वा जररवाना मात्र लागेको 
प्रहरी कमयचारीलाई प्रहरी सेवाबाट हटाईने छैन । अध्र्र्न धबदा पूरा गरी फयकय एपधछ 
धनर्म ८६ मा उल्लेि भए बमोव्जमको अवधधसम्म सेवा नगरेमा धनजलाई भयवष्र्मा 
सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सयकनेछ ।757  

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररने 

नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा कसूरदार ठहररएमा, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाव्णत 
भएमा, स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएमा वा त्र्स्तो अनमुधत प्राप्त गनयको लाधग आवेदन 
र्दएमा, ऐनको दफा ३३.क, ३३.ि र ३४ बमोव्जमको अपराधमा प्रहरी यवशेर्ष 
अदालतवाट दोर्षी ठहररएमा प्रहरी कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररनेछ ।758 र्सरी प्रहरी ऐन २०७१ ले 
प्रहरी कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी र अर्ोग्र् 
ठहररने गरी सेवाबाट हटाउन वा बिायस्त गनय सयकने सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट अवस्थाहरु 

                                                           
756 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म ११२ 

757 ऐ, ऐ धनर्म ११३ को उपधनर्म (१) 

758 ऐ, ऐ धनर्म ११३ को उपधनर्म (२) 
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उल्लेि गरेको पाईन्छ । र्ो धनर्मावली आउनभुन्दा अव्िको प्रहरी धनर्मावली759 ले 
सेवाबाट हटाउन वा बिायस्त गनय सयकने अलग अलग अवस्थाहरु उल्लेि गनय सकेको 
धथएन । 

प्रहरी सेवाका कमयचारीहरुले आचरणका धनर्महरुको उल्लंिन गरेमा उपरोक्त यवभागीर् 
सजार् हनेु व्र्वस्था प्रहरी धनर्मावलीले गरेको देव्िन्छ । धनर्मावलीमा गररएको 
उपरोक्त व्र्वस्थाका अधतररक्त प्रहरी फोसयमा अनशुासन र धनर्न्त्रण कार्म राख्न प्रहरी 
ऐन २०१२ ले मातहत दजायका प्रहरी कमयचारीले आफ्नो कतयव्र् पालन गदाय असावधानी 
वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कतयव्र् पालन गनयबाट बच्नको लाधग आफूले केही गरी सो 
कतयव्र् पालन गनय अर्ोग्र् भएमा वा अनशुासन भंग गरेमा वा अन्र्था अनवु्चत आचारण 
गरेमा धनजलाई तोयकएको अधधकृतले बिायस्त गनय, सेवाबाट हटाउन, दजाय वा 
तलब िटाउन वा आवश्र्क सम्झे तोयकए बमोव्जम एक मयहनाको तलबसम्म जररबाना 
गने सजार्को कवाज, थप गाडय वा फ्र्ायटग  ) शारीररक थकाई हनेु(वा अरू डू्यटी गराई 
वा नगराई १५ र्दनसम्म क्वाटयरमा नजरबन्द राख्न ेर महत्वपूणय व्जम्मेवारीको पदबाट 
हटाउने वा यवशेर्ष तलब भत्तापाएको व्झक्ने सजार् गनय सक्नेछ । सजार्को कवाज, थप 
गाडय वा फ्र्ायटग  ) शारीररक थकाई हनेु(वा अरू डू्यटी गराई वा नगराई १५ र्दनसम्म 
क्वाटयरमा नजरबन्द राख्न ेसजार् भने राजपत्रांयकत प्रहरी अधधकृत कमयचारीहरुलाई गनय 
नसयकने760 कानूनी प्रावधान गरेको देव्िन्छ ।    

४. १ सजार् सम्बन्धी कार्ययवधध761  ए  

आचरणको उल्लंिनमा यवभागीर् सजार् गदाय सामान्र्तर्ा धनम्न कार्ययवधधहरु अवलम्बन 
गनुयपदयछः 

 सफाइको मौका र्दनपुने   

                                                           
759 प्रहरी धनर्मावली, २०४९ को धनर्म ८८ 

760 प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९ 

761 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म ११५ 
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प्रहरी कमयचारीलाई सजार्को आदेश र्दनअुव्ि कारबाही गनय लाधगएको व्र्होरा उल्लेि 
गरी हनु सक्ने सजार् समेत िलुाई धलव्ित सूचना र्दई धनजलाई आफ्नो सफाइ पेश 
गने मौका र्दन ुपनेछ । त्र्स्तो धलव्ित सूचनामा धनजउपर लगाइएको आरोप स्पष्ट 
रूपले यकयटएको हनु ुपदयछ । साथै प्रत्रे्क आरोप कुन त्र् र कारणमा आधाररत छ 
सो समेत िलुाउन ु पनेछ । आरोप लागेको प्रहरी कमयचारीले त्र्स्तो सूचनामा 
उव्ल्लव्ित म्र्ादधभत्र आफ्नो सफाइ र प्रस्तायवत सजार्को सम्बन्धमा धलव्ित 
स्पष्टीकरण पेश गनुय पनेछ । भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पकय  
स्थायपत गनय असम्भव भएको प्रहरी कमयचारीको सम्बन्धमा प्रहरी सेवाबाट हटाउन वा 
विायस्त गदाय अनसूुची–१४ मा उल्लेि भए बमोव्जम म्र्ाद सूचना तामेल गनुय पनेछ 
। तर नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट दोर्षी ठहर भइसकेको 
वा ऐनको दफा ३३क., ३३ि .र ३४ बमोव्जमको अपराध गरेको प्रहरी यवशेर्ष 
अदालतबाट ठहर गरी कैदको सजार् पाएको कुनै प्रहरी कमयचारीलाई गनय लागेको 
सजार्को बारेमा सूचनासम्म र्दए पगु्नेछ । 

 जाँचबझु गने वा गराउने 

सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले कुनै प्रहरी कमयचारीले धनर्म १११, ११२ 
र ११३ मा उव्ल्लव्ित कसूर गरेको सम्बन्धमा जाँचबझु गराउन आवश्र्क ठानेमा 
त्र्स्तो अधधकारी स्वरं् वा अन्र् कुनै अधधकृतद्वारा जाँचबझु गनय वा गराउन सक्नेछ 
। जाँचबझु गने अधधकारीले आवश्र्कता अनसुार सम्बव्न्धत प्रहरी कमयचारीसँग 
सोधपछु गरी कारण सयहत आफ्नो प्रधतवेदन तथा भएको सबदु प्रमाण समेत पेश गनुय 
पनेछ ।  

 धनलम्बन गने 

कुनै प्रहरी कमयचारीमाधथ लागेको कुनै अधभर्ोगको जाँचबझु गनुय परेमा सजार्को 
आदेश र्दन पाउने अधधकारीले जाँचबझु समाप्त नहनु्जेलसम्म त्र्स्तो प्रहरी 
कमयचारीलाई धनलम्बन गनय सक्नेछ । धनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनय र्दँदा 
झटु्टा प्रमाण सङ्कलन गनय सक्ने वा आफू यवरुद्धको सवदु प्रमाण गार्ब वा नष्ट गनय 
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सक्ने देव्िएमा, वा धनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनय र्दँदा थप सरकारी हानी 
नोक्सानी हनेु सम्भावना देव्िएमा, वा कुनै प्रहरी कमयचारीले गरेको कार्यको कारणले 
धनजलाई धनलम्बन नगरे सङ्गठन धभत्रका कमयचारीहरूमा नैराश्र्ता, उते्तजना आउने वा 
जनमानसमा नकारात्मक असर पनय सक्ने वा प्रहरी सङ्गठनकै प्रधतष्ठामा आचँ आउने 
अवस्था भएमा मात्र धनलम्बन गनुय पनेछ । र्सरी धनलम्बन गदाय धनलम्बन गनुयको 
आधार र कारण स्पष्ट रुपमा िलुाउन ुपनेछ । धनलम्बनको अवधध छ मयहनाभन्दा 
बढी हनेु छैन । धनलम्बन अवधधमा धनज उपरको कारबाहीको यकनारा लगाउन ुपनेछ 
।  

 स्वतः धनलम्बनमा रहने 

कुनै फौजदारी अधभर्ोगमा वा प्रहरी ऐन अन्तगयतको कसूरमा धगरफ्तार भई थधुनएको 
वा त्र्स्तो आरोप लागेको प्रहरी कमयचारी साधारण तारेिमा छुटेको अवस्थामा बाहेक 
मदु्दाको अव्न्तम यकनारा नलागेसम्म स्वतः धनलम्बनमा रहनेछ । कुनै प्रहरी 
कमयचारीउपर नेपाल सरकार वादी हनेु कुनै फौजदारी अधभर्ोगमा कुनै अधधकार प्राप्त 
धनकार्ले धनलम्बनका लाधग लेव्ि पठाएमा त्र्स्तो प्रहरी कमयचारीलाई अधधकार प्राप्त 
अधधकारीले धनलम्बन गनुय पनेछ र सो को जानकारी सम्बव्न्धत धनकार्लाई र्दन ुपनेछ 
। 

 धनलम्बनको अवस्थामा तलब भत्ता सम्बव्न्ध व्र्वस्था 

धनलम्बन अवस्थामा रहेको प्रहरी कमयचारीले पाउने तलब भत्ताको आधा रकम मात्र 
पाउनेछ ।  कसूरदार ठहररएमा धनलम्बन भएका धमधत देव्िको बाँकी तलब भत्ता 
पाउने छैन । कुनै प्रहरी कमयचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा कुनै कमयचारीलाई 
तोकेको दायर्त्व पालनको क्रममा नेपाल सरकारबाट भएको कारबाही स्वरूप 
धनलम्बन भएको नभई अरू नै कारणबाट स्वरं् धनलम्बन हनु गएको रहेछ भने त्र्सरी 
धनलम्बन रहेको अवधधको तलब भत्ता पाउने छैन । तर धनजले अधभर्ोगबाट सफाइ 
पाएमा उक्त धनलम्वन अवधधभरको तलबभत्ता पाउनेछ । 
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 सजार्को आदेश र्दने762  

जाँचबझुको काम समाप्त भएपधछ सम्बव्न्धत प्रहरी कमयचारीसँग स्पष्टीकरण माधगएको 
भए धनजले तोयकएको समर्धभत्र स्पष्टीकरण नर्दएमा वा धनजले र्दएको स्पष्टीकरण 
सन्तोर्षजनक नलागेमा सजार् गने अधधकारीले सजार् र्दन सक्नेछ र सजार्को 
आदेशको एक प्रधत त्र्स्तो कमयचारीलाई र्दनपुनेछ ।  

 सेवाको अन्त गने763   ए  

कुनै प्रहरी कमयचारीलाई परीक्षणकालमा रहने गरी धनर्वु्क्त भएकोमा धनर्वु्क्त सदर 
नहुँदै, करारमा धनर्वु्क्त भएकोमा करारनामाको अवधध भकु्तान नहुँदै, म्र्ादी पदमा 
धनर्वु्क्त भएकोमा सो म्र्ाद पूरा नहुँदै, स्वीकृत व्चयकत्सकको बोडयले शारीररक दृयष्टले 
अनपुर्कु्त ठहर्ाएको अवस्थामा धनजको सेवा अन्त गनुय पने भएमा नोकरीबाट हटाउने 
वा विायस्त गनय सक्ने अधधकार पाएको अधधकारीले पचाय िडा गरी सेवाको अन्त गनय 
सक्नेछ । र्सरी सेवाको अन्त गदाय माधथ उल्लेि गररएका सजार्को कार्ययवधध 
अपनाउन ुपने छैन । र्सरी सेवा अन्त गरेको धनणयर् उपर त्र्स्तो प्रहरी कमयचारीले 
पनुरावेदन गनय सक्नेछ । 

 सजार् गने अधधकारी764 

राजपत्रांयकत प्रहरी अधधकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्र् मातहत दजायकाअधधकृत र 
जवानलाई तोयकएबमोव्जम प्रहरी महाधनरीक्षक, प्रहरी अधतररक्त महाधनरीक्षक, प्रहरी 
नार्ब महाधनरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बिायस्त गनय, सेवाबाट हटाउन, दजाय वा 
तलब िटाउन वा अरू सजार् गनय सक्नेछ । 

 पनुरावेदनको कार्ययवधध765  ए  
                                                           
762 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ धनर्म ११६ 

763 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ धनर्म ११७ 

764 प्रहरी ऐन ,२०१२ को दफा ९ को उपदफा (३) 
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सजार्को आदेश र सेवाको अन्त गनेगरी र्दइएको आदेशमा व्चत्त नबझुी पनुरावेदन 
गने प्रहरी कमयचारीले जनु कार्ायलर्बाट कारबाहीको आदेश गररएको हो सोही 
कार्ायलर् माफय त वा सोझै आदेशको सूचना पाएको धमधतले  पैतीस र्दनधभत्र पनुरावेदन 
सनु्न ेअधधकारीलाई संवोधन गरी पनुरावेदन र्दन सक्नेछ । तर सजार्को कवाज, थप 
गाडय वा फ्र्ायटग  ) शारीररक थकाई हनेु(वा अरू डू्यटी गराई वा नगराई १५ 
र्दनसम्म क्वाटयरमा नजरबन्द राख्न ेगरी भएको सजार्का सम्बन्धमा भने पनुरावेदन 
लाग्दैन ।766 यवभागीर् सजार्को आदेश सम्बन्धमा पनुरावेदन सनु्ने अधधकारीले 
गरेको धनणयर् अव्न्तम हनेुछ । 

५. प्रहरी सेवामा आचरणको उल्लंिनमा सजार् सम्बन्धी बतयमान अवस्था 

प्रहरी सेवामा आचरणको उल्लंिनमा सजार् सम्बन्धी तीन वर्षयको अवस्था हेदाय आ. व. 
२०७४/०७५ मा कूल १२८९ जनाले आचरणको उल्लंिनमा सजार् पाएको देव्िन्छ 
। र्ो संख्र्ा आ. व. ०७५/०७६ मा दोब्बर भन्दा बढीले बवृ्ध्द भई २७२७ पगुेको र 
आ. व. ०७६/०७७ को जेष्ठसम्म आईपगु्दा २२१७ रहेकाले अव्िल्लो आधथयक वर्षय 
भन्दा केही न्रू्न अवस्थामा रहेको पाइन्छ । सजार्को प्रकृधतमा सबैभन्दा धेरै सजार् 
नधसहतमा पाएको देव्िन्छ । दजाय िटुवामा सजार् पाउनेको संख्र्ा भने कम देव्िन्छ । 
उक्त आकँडाबाट नेपाल प्रहरीको ठूलो यहस्साले वरे्षनी आचरण उल्लंिन गदै आएकाले 
संगठन धभत्रको अनशुासन कार्म राख्न चनुौधतपूणय छ भन्न ेपयुष्ट हनु्छ । प्रहरी सेवामा 
आचरणको उल्लंिनमा सजार् सम्बन्धी तीन वर्षयको अवस्थालाई देहार्को चाटयमा 
राव्िएको छः    

 

सजार्को प्रकार 
                   यवभागीर् सजार्को संख्र्ा 
आ व  
२०७४/०७५  

आ व 
२०७५/२०७६ 

आ व 
२०७६/०७७ 

कैयफर्त 

                                                                                                                                                                                     
765 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म ११८ 

766 प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा ४ ि 
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सेवाबाट बिायस्त 
गरेको 
सेवाको अन्त   १४ - -  

गर्ल कट्टी    २ - -  

धनलम्बन  १४१  २६०  २५७  

जम्मा १२८९ २७२७ २२१७  

      श्रोतः प्रहरी प्रधान कार्ायलर् 

६. प्रहरीको आचरण र सजार् तथा धनजामती सेवाका आचरण र सजार्का बीचमा समानता 
र धभन्नता 

प्रहरी सेवा र धनजामती सेवाका कमयचारीका आचरणमा स्वाथययहनता, सदाचार, ईमान्दारीता, 
वस्तपुरकता, पारदव्शयता, जवाफदेहीता, उदाहरणीर्ता, संवेदनशीलता जस्ता सावयजधनक 
संगठनले अवलम्बन गनुयपने मूलभतू मान्र्ताहरु पाउन सयकन्छ । दवैु सेवामा कमयचारीले 
आचरणको उल्लंिन गरेमा हनेु सामान्र् र यवशेर्ष सजार्को व्र्वस्था गररएको छ । उक्त 
सजार् गदाय तोयकएको अधधकारीले धनव्श्चत कार्ययवधध पूरा गरेर मातै्र प्रर्ोग गनुयपछय । 
त्र्स्तो सजार् उपर पनुरावेदन गनय सयकने जस्ता समान प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । 
उपरोक्त समानताका बाबजदु पधन र्ी दईु सेवा बीचमा केही धभन्नताहरु रहेको पाइन्छ । 
र्सो हनुमुा प्रहरी सेवाका कमयचारीले गने कार्यको प्रकृधत र धनजामती सेवाका कमयचारीले 
गने कार्यको प्रकृधतमा धभन्नता रहन ु हो । र्ी दईु सेवाका आचरण र सजार्मा रहेका 
केही धभन्नताहरुलाई र्सप्रकार उल्लेि गररएको छ । 

 फौजदारी कसूरमा सजार् हनेु 
धनजामती सेवाले आचरण मानेका प्रदशयन, हड्ताल, थनुछेक र िेराउ लगार्तका 
केही व्र्वस्थाहरुलाई प्रहरी ऐनले फौजदारी कसूर िोयर्षत गरी सजार् हनेु व्र्वस्था 
गरेको पाइन्छ ।   

 कैद, जररवाना र शारीररक दण्ड 
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सामन्र्तर्ाः धनजामती सेवाको पदमा आचरणको उल्लंिन गनेलाई र्दइने सजार्मा 
कैद, जररवाना र शारीररक दण्डको प्रावधान राव्िएको हदैुन । सावयजधनक सेवाको 
धरोहर माधनएको नेपालको धनजामती सेवाका कानूनहरुमा र्स्तो प्रावधान राव्िएको 
छैन । तर फौजी एवं सरुक्षा धनकार्का सेवामा भने र्स्तो प्रावधान राख्न ेगररएको 
देव्िन्छ । प्रहरी धनर्मावली २०७१ को सामान्र् सजार्मा र्ातना नहनेु गरी 
शारीररक पररश्रम गराउन वा धनर्न्त्रणमा राख्न वा चालचलन सम्बन्धी प्रधतवेदनमा 
प्रधतकूल रार् लेख्न सयकने767 प्रवधान रहेको छ । त्र्सैगरी प्रहरी फोसयको 
अनशुासन र धनर्न्त्रण कार्म राख्न सजार्को कवाज, थप गाडय वा फ्र्ायटग 
)शारीररक थकाई हनेु(वा अरू डू्यटी गराई वा नगराई १५ र्दनसम्म 
क्वाटयरमानजरबन्द राख्न ेवा एक मयहनाको तलबसम्म जररबाना गने 768 व्र्वस्था 
प्रहरी ऐनमा उल्लेि छ ।  

 दजाय वा तलव िटाउनेः  
धनजामती सेवामा आचरणको उल्लंिनमा सजार् गदाय िाईपाई आएको तलवमानमा 
असर नपने गरी बवृ्ध्द हनेु ग्रडे वा तलवमा र बढुवामा रोक्का हनेुगरी सजार् 
गररन्छ । दजाय वा पदमा िटुवाको सजार् भने हदैुन । तर प्रहरी फोसयमा 
अनशुासन र धनर्न्त्रण कार्म राख्न उपरोक्त दवैु सजार्का अधतररक्त दजाय वा तलव 
िटाउने सजार् समेत गनय सयकने प्रावधान रािेको पाइन्छ ।  

 यवदाको अवधध 
धबदा स्वीकृधत नगराई लगातार पैंतालीस र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत 
रहेमा प्रहरी कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउन सयकनेछ । तर धनजामती सेवामा भने र्ो अवधध नब्बे र्दन 
राव्िएको छ । 

 सजार् गदाय लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुनपने 

                                                           
767 प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म १०९ (क) (१) (३)   

768 प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उफदफा (४) 
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धनजामती सेवामा यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दन ुपयहले लोकसेवा आर्ोगको परामशय 
धलएर मात्र सजार् र्दनपुछय । तर प्रहरी सेवामा लोकसेवा आर्ोगको परामशय 
आवश्र्कता पदैन भने पचाय िडा गरेर पधन हटाउन सयकन्छ ।    

 आचरणको उल्लंिन गरी अनशुासनहीन काम गने प्रहरी कचायरीलाई महत्वपूणय 
व्जम्मेवारीको पदबाट हटाउने र धनजले यवशेर्ष तलव भत्ता पाएको भए व्झक्ने 
व्र्वस्था प्रहरी ऐनले गरेको छ । तर उक्त प्रवधान धनजामती सेवा ऐनले गरेको 
देव्िदैन ।  

 सजार्मा यवभेद  
मातहतका कमयचारीले आफ्नो कतयव्र् पालन गदाय असावधानी वा लापरवाही गरेमा 
सजार्को कवाज, थप गाडय वा फ्र्ायटग  ) शारीररक थकाई हनेु(वा अरू डू्यटी 
गराई वा नगराई १५ र्दनसम्म क्वाटयरमा नजरबन्द राख्न ेसजार् कुनै अधधकृतलाई 
र्दनसयकने छैन769 भन्न े व्र्वस्थाले अधधकृत स्तरको कमयचारी र तल्लो दजायको 
कमयचारीले पाउने सजार्मा यवभेद गरेको पाइन्छ । धनजामती सेवामा भने 
आचरणका धनर्महरु सबैलाई समान रुपमा लागू हनु्छन ्। र्स्तो यवभेदकारी 
व्र्वस्था देव्िदैन ।  

७. आचरण र सजार् सम्बन्धी न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

प्रहरी सेवाको आचरण र सजार् सम्बन्धमा हाम्रो सवोच्च अदालतका केही दृयष्टकोणहरु 
र्स प्रकार रहेको पाउन सयकन्छ । 

 अनशुासन, मर्ायदापालन एवं कतयव्र्धनष्ठतालाई नरमदृयष्टकोणले हेनय नधमल्ने 

देशमा अन्र्ार् अत्र्ाचार भाडभैलो हनुबाट बचाई शाव्न्त सरुक्षा र अमन चर्न कार्म 
राख्न ेकतयव्र् प्रहरीको हो । र्सरी आमनागररकलाई अनशुासनमा राख्न ेप्रहरी आफू पधन 
अनशुासनमा रहनपुछय । प्रहरीबाटै अनशुासनहीन र उच्छृङ्खल व्र्वहार भर्ो भने सम्पूणय 
समाज नै आक्रन्त भै दण्डयहनता धसजयना हनु पगु्दछ । त्र्सैले प्रहरी कमयचारीले पालना 
गनुयपने आचरणको धनर्मको महत्वलाई  हेमराज जैसी यवरुध्द मध्र्पव्श्चम क्षेत्रीर् प्रहरी 
                                                           
769  प्रहरी ऐन, २०१२, को दफा ९ को उपदफा (४) 
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कार्ायलर् सिेुत समेत भएको ररटमा हाम्रो सवोच्च अदालतले अनशुासन, मर्ायदापालन एवं 
कतयव्र्धनष्ठतालाई नरमदृयष्टकोणले हेनय नधमल्ने भनी धसध्दान्त प्रधतपादन गरेको छ । सो 
आदेशमा भधनएको छः अनशुासन, मर्ायदापालन एवं कतयव्र्धनष्ठताले अधत नै महत्व राख्न े
प्रहरी संगठनमा ऐन, कानून, तथा अनशुासनको तेजोवध गरी आफू कार्यरत ् धनकार्का 
आफूभन्दा वररष्ठ कार्ायलर् प्रमिु तथा अन्र् प्रहरी अधधकृतहरूलाई बन्धक बनाउने 
तथा  सशस्त्र यवरोह कार्यमा संलग्न रहेको देव्िन्छ । राि र रािवासीको सरुक्षाथय 
अहोरात्र ियटन ु पने प्रहरी कमयचारीबाट भएका र्स प्रकृधतको कार्य 
अनशुासनहीन, गैरव्जम्मेवारपूणय मात्र नभै ऐन धनर्म यवपरीत भै कारवाहीर्ोग्र् नै देव्िन्छ 
। र्स प्रकृधतका कार्यलाई नरम दृयष्टकोणले हेनै धमल्दैन र हेनय नसयकने । 
 अनशुासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृङ्खल कार्यलाई बढावा र्ददैं जाने हो भने 
अनशुासनहीनता मौलाउन गई कालान्तरमा र्स्ता सरुक्षा धनकार्हरू धनकम्मा हनु पगुी 
अन्त्र्मा जनताको जीउ धन नै ितरामा पदयछन ् र दण्डहीनता चरम उत्कर्षयमा पगुी 
समाजमा मत्स्र् न्र्ार्को व्स्थधत धसजयना हनु पगु्ने ।770 उक्त ररटमा भएको सो आदेशले 
प्रहरी कमयचारी हरहमेशा कतयव्र्मा रही संगठनको धनर्मलाई कडाइका साथ पालना 
गनुयपदयछ । उपल्लो अधधकारीले र्दएको आदेशलाई आफ्नो यववेक लगाएर प्रर्ोग नगने 
वा नमान्ने हनुहुुँदैन भन्दै प्रहरी संगठन धभत्रको फलामे साङ्लोको आदेशलाई कठोर 
रुपमा पालना गनुयपने मान्र्तालाई जोड र्दएको पाइन्छ ।    

 संगठनधभत्र अनशुासन, मर्ायर्दत व्र्वहार र आचरण कार्म राख्न उव्चत र पर्ायप्त सजार्को 
िाचँो हनेु 
कमयचारीको आचरणले कमयचारीले गनय हनेु र नहनेु व्र्वहारात्मक धनर्महरुलाई जनाउँछ 
भने सजार्ले तोयकएको काम नगने कमयचारीलाई गररने धनर्न्त्रणात्मक व्र्वहारलाई 
जनाउँछ । अतः आचरणको धनर्मको पालनामा कमजोरी भएमा सो कमजोरीको गहनता 
अनसुारको  सधुध्रने अवसरदेव्ि सेवाबाट हटाउने सम्मका उव्चत र पर्ायप्त सजार् गने 
गररन्छ । संगठनधभत्र आचरणको उल्लंिनमा हनेु सजार्को महत्वलाई हाम्रो सवोच्च 
अदालतबाट गणेशबहादरु दरुा समेत यवरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा 

                                                           
770 हेमराज जैसी यवरुध्द मध्र्पव्श्चम क्षेत्रीर् प्रहरी कार्ायलर् सिेुतसमेत, ने.का.प. २०७०,  अङ्क ४, धनणयर् नं. 
८९९८ 
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मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत भएको ररटमा प्रहरी ऐन, २०१२ मलुकुमा हनेु 
अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सरु्ोग्र् साधन बनाई शाव्न्त र व्र्वस्था कार्म राख्न 
धनमायण गररएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्कन्छ । कुनै पधन संगठनधभत्र 
अनशुासन, मर्ायर्दत व्र्वहार र आचरणको अपेक्षा राव्िए जस्तै प्रहरी संगठनधभत्र पधन 
त्र्सको िाँचो हनु्छ नै । संगठनधभत्र हनेु अनशुासनहीन कार्य रोक्न, त्र्स्तो कार्य 
गनेलाई सजार् गनय र अन्र्लाई पधन यवरोह जस्तो कार्यमा दरुूत्सायहत नहनु ् भन्न े
उद्देश्र्ले समेत उव्चत र पर्ायप्त सजार् गरी अनशुासन वहाल राख्न जरूरी हनेु 771 भन्न े
धसध्दान्त प्रधतपार्दत भएको पाइन्छ । सवोच्च अदालतबाट भएको उक्त आदेशले 
संगठनधभत्र अनशुासन, मर्ायर्दत व्र्वहार र आचरण कार्म राख्न उव्चत र पर्ायप्त 
सजार्को िाँचो औल्र्ाएको देव्िन्छ । 

 यवदा अस्वीकृतको जानकारीलाई वेवास्ता गदै हाव्जर नहनेुलाई क्षम्र् गनय नसयकने   

धबदा धलन चाहने प्रहरी कमयचारीले आफूलाई चायहएको धबदाको अवधध, कारण र यवदेश 
जानपुने भए सो समेत िोली रीतपूवयकको धलव्ित दरिास्त आफु हाव्जर रहेको कार्ायलर् 
माफय त धबदा स्वीकृत गने अधधकारीसमक्ष पेश गनुय पछय । कामको अनकूुल हेरी धबदा 
र्दने अधधकारीले आफ्नो तजबीजबाट धबदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गनय सक्ने तथा 
आवश्र्क परेमा धबदामा बसेको प्रहरी कमयचारीलाई धनजको स्वीकृत धबदा रद्द गरी बोलाई 
काममा लगाउन सक्नेछ । यवदा स्वीकृत गने अधधकारीले धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत 
भएको कुराको सूचना सम्बव्न्धत प्रहरी कमयचारीलाई र्दन ुपनेछ । यवदा अस्वीकृत भएको 
जानकारी पाएपधछ सम्बव्न्धत प्रहरी कमयचारी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु जानपुछय । यवदा 
अस्वीकृत भएको जानकारी पाएपधछ त्र्सलाई उपेक्षा गनुय हदैुन । यवदा अस्वीकृतको 
जानकारीलाई वेवास्ता गदै कार्ायलर्मा हाव्जर नहनेुलाई क्षम्र् गनय सयकदैन भधन हाम्रो 
सवोच्च अदालतले मनोज कुमार देव यवरुध्द गहृ मन्त्रालर् धसहदरवार, काठमाण्डौ 
समेत भएको ररटमा धसध्दान्त प्रधतपार्दत गरेको छ । उक्त आदेशमा भधनएको छः प्रहरी 
जस्तो शाव्न्त सरुक्षाको कतयव्र् तोकेको फोसयमा सेवा गरेपधछ यवरामी भएको भए आफ्नै 
फोसयको अस्पतालमा जान सयकनेमा त्र्हाँ पधन नजाने र यवदा अव्स्वकृत भर्ो भन्न े
                                                           

771 गणेशबहादरु दरुा समेत यवरूद्ध नेपाल सरकार समेत, ने. का. प. २०७३, अंक ४, धन. नं, ऐ. ऐ ९५७९ 
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जानकारी पाए पधछ त्र्सलाई वेवास्ता गरी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नजाने धनवेदकको 
कार्यलाई क्षम्र् मान्न नसयकने।772 र्सरी हाम्रो सवोच्च अदालतले यवदा माग गनुयपनायको 
पररव्स्थधत मनाधसव देव्िनपुने एवं यवदा अधधकार होईन सयुवधा हो भन्न ेमान्र्तामा जोड 
र्दएको पाइन्छ । व्चरव्ञ्जवी िनाल यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर् समेत भएको ररटमा 
भने कानूनबमोव्जम रीत नपगुी िर धबदाको दरिास्त पेस भएको भए पधन सो माग गरेको 
िर धबदा अस्वीकृत भएको भन्न े कुराको जानकारी धनवेदकलाई र्दन ु धबदा र्दने 
अधधकारीको कानूनी दायर्त्व हो । कानूनले र्ो दायर्त्व धबदा र्दने वा नर्दने 
अधधकारीलाई नै तोकेको छ । तर, सो दायर्त्व सम्बव्न्धत धबदा र्दने अधधकारीले पालन 
गरेको भने देव्िएन । माग गरेको धबदा अस्वीकृत भएको जानकारी नै नपाएको 
अवस्थामा धबदा स्वीकृत भएकै होला भनी धनवेदकले गराइ रहेको उपचारलाई धनरन्तरता 
र्दन ु स्वभायवककै हनु्छ । र्स्तो अवस्थामा धनवेदक गैह्रहाव्जर रहेको भनी सेवाबाट 
हटाउने गरी भएको धनणयर् न्र्ार्ोव्चत हुँदैन773 भधन धसध्दान्त प्रधतपादन गरेको पाइन्छ । 
सवोच्च अदालतले उल्लेव्ित ररटहरुमा गरेको आदेश अनसुार यवदाको धनवेदन पेश 
भएपश्चात ्यवदा अस्वीकृत भएमा सो अस्वीकृत भएको भन्न ेकुराको जानकारी धनवेदकलाई 
र्दन ुधबदा र्दने अधधकारीको कानूनी दायर्त्व हो भन्न ेदेव्िन्छ भने यवदा अस्वीकृत भर्ो 
भन्न े जानकारी पाए पधछ कार्ायलर्मा हाव्जर हनु जान ु पने दायर्त्व यवदा माग गने 
अधधकारीको देव्िन्छ ।  

 प्रहरी सेवामा उच्च अनशुासनको अपेक्षा राव्िने 

प्रहरी जस्तो व्जम्मेवार र अनशुासीत संगठनमा अनशुासन तथा आचरण धनकै संवेदनशील 
यवर्षर् हनु्छ । सरुक्षा कमीमै अनशुासनहीनता बढ्यो भने यवकृधत र अराजकता बढ्दछ । 
र्सै त्र्लाई आत्मसात ्गदै हाम्रो सवोच्च अदालतले अधल अख्तर धमर्ा यवरुध्द प्रहरी 
प्रधान कार्ायलर्को ररटमा प्रहरी सेवामा उच्च अनशुासन हनुपुछय भनी धसध्दान्त प्रधतपार्दत 
गरेको छ । उक्त ररटको आदेशमा भधनएको छः प्रहरी सेवा सावयजधनक शाव्न्त सरुक्षासँग 
प्रत्र्क्ष रुपमा सम्बव्न्धत अत्र्न्तै संवेदनशील सेवा भएको र त्र्स्तो सेवामा कार्यरत 
                                                           
772 मनोज कुमार देव यवरुद्ध गहृ मन्त्रालर् समेत, ने. का. प. २०६३, अंक ७, धन. नं, ७७३२ 

773 व्चरव्ञ्जवी िनाल यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर् समेत, न.े का. प. २०७२, अंक २, धन नं ९३४७ 
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कमयचारीमा उच्च अनशुासनको अपेक्षा गररन्छ । लापवायही वा कुनै पधन आचरणहीन तथा 
अनशुासनहीन कृर्ाकलापको कुनै गञु्जर्ास रहन सक्दैन । र्र्द कसैले त्र्स यकधसमको 
कृर्ाकलाप गरेमा कडा दण्डको व्र्वस्था गरेको हनु्छ । त्र्स्तो कार्य गने कताय उपर 
सजार् गदाय उदारता लचकता देिाउन ुजरुरी हदैुन ।774   

 छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने  

कुनै पधन यववाद धनरूपण गदाय आरोयपत व्र्व्क्तलाई दोर्षी करार गनुयभन्दा पयहला धनज 
यवरूद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा िण्डन गनय पाउने धनजको नैसधगयक अधधकार हो । 
त्र्स्तो अधधकारको सधुनव्श्चत्ता प्रदान गने न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्तको रूपमा प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्तको पालना गनुयपने यवर्षर्मा यववाद गनय सयकँदैन । नोकरीबाट हटाउने 
जस्तो गव्म्भर यवर्षर्मा धनणयर् धलनभुन्दा पयहला धनजलाई सफाइ पेस गने मौका प्रदान 
नगरेमा तजधबजी अधधकारको दरुूपर्ोग बढ्न गई कानूनको शासन कमजोर हनु सक्दछ 
। कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्र्वस्था गरेकोमा बाहेक सामान्र्रूपमा सफाइको 
मौका र्दनपुछय । तर कानूनले नै सफाइको मौका प्रदान गनय मनाधसब नभएमा सफाइको 
मौका नर्दए पधन हनु्छ भनी हाम्रो सवोच्च अदालतले परमानन्द चौधरी यव व्जल्ला प्रहरी 
कार्ायलर् मोरङ यवराटनगर समेत भएको ररटमा धसध्दान्त प्रधतपार्दत गरेको छ । उक्त 
आदेशमा भधनएको छः भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत गनय 
असम्भव भएको कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी धनणयर् गदायको अवस्थामा सफाई पेस 
गने मौका र्दन नपने भएमा सो कुराको छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपछय ।775 गलत 
वतन फरक वडामा सूचना पठाएको र तामेल नभएको म्र्ाद सूचनाको आधारबाट 
धनवेदक फेला नपरेको वा भागी पत्ता नलागेको भन्न सयकने अवस्था हुँदैन।776 सवोच्च 
अदालतको उपरोक्त आदेश अनसुार कमयचारीलाई आचरणको उल्लंिनमा यवभागीर् सजार् 
                                                           
774 अधल अख्तर धमर्ा यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्ायलर्, २०७० सालको ररट नं ०५०५, धनणयर् धमधत 
२०७०।५।२३  

775 परमानन्द चौधरी यव व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् मोरङ यवराटनगर, ने. का. प. २०७५, अंक १, धन. नं., 
९९३८ 

776 व्चरव्ञ्जवी िनाल यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर् समेत, ने. का. प. २०७२, अंक २, धन. नं., ९३४७ 
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गदाय कानूनले धनधायररत गरेको कार्ययवधधको अधनवार्य रुपमा पालना गनुयपने अपररहार्य 
देव्िन्छ । आचरणको उल्लंिनमा कमयचारीलाई पयहले नै सजार् गने अधन मात्र 
प्रधतवादको मौका र्दन नपने भनी पचाय िडा गरीएको रहेछ भने उक्त धनणयर्लाई कानून 
सम्मतको धनणयर् मान्न नसयकने सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण रहेको देव्िन्छ ।  

 धनणयर् पचायमा आधार र कारण िलुाउनपुने 

तजयवजी अधधकारको प्रर्ोग न्र्ार्संगत तरीकाबाट भए नभएको हेने आधार पधन आधार र 
कारण नै हो । आधार र कारण यवनाको धनणयर्लाई न्र्ार्संगत तरीकाबाट भएको धनणयर् 
मान्न सयकन्न । धनणयर्मा आधार र कारण निलेुको यवर्षर्लाई हाम्रो सवोच्च अदालतले 
उव्चत कानूनी कार्ययवधध  ) due process) को यवपरीत मान्दै राजेन्र यवष्ट यवरुध्द 
नेपाल सरकार गहृमन्त्रालर् समेत भएको ररटमा –सेवा संवेदनशील हनेु तर सेवा र्दने 
व्र्व्क्तको गव्म्भर अवस्था असंवेदनशील हनेु कुरा मान्न धमल्ने देव्िँदैन । एकाधतर 
सनुवुाइबाट वव्ञ्चत गनुय र अकोधतर कारवाही उपर पनुरावेदन र्दने व्र्व्क्तको अधधकार 
भएकोमा पनुरावेदनको दौरानमा धनवेदकबाट पेस गररएका प्रमाणको कुनै यववेचना नगनुय 
उव्चत कानूनी कार्ययवधध  ) due process) को यवपरीत देव्िन्छ । धनणयर् पचायमा 
उव्ल्लव्ित आधारहरू मनाधसब छन ् वा छैन धनणयर्कतायले न्र्ायर्क यववेकको साथमा 
हेनुयपने– 777भन्न ेधसध्दान्त प्रधतपार्दत भएको पाइन्छ । 

 अधधकारको िोजी गनेले आफ्नो कतयव्र् धबसयन नधमल्ने 

यवधधशास्त्रीहरुको दृयष्टकोणमा अधधकारको Material Elements ले कतयव्र् यवना 
अधधकारको अव्स्तत्व कार्म रहन नसक्ने मान्र्तामा जोड र्ददै आएको पाइन्छ । 
यवधधशास्त्रको र्ो मान्र्ता अनसुार अधधकार र कतयव्र् यवच अन्र्ोन्र्व्श्रत सम्बन्ध रहेको 
छ भन्न सयकन्छ । त्र्सैले कानून बमोव्जमको अधधकार प्रर्ोग गने व्र्व्क्तले सो कानूनले 
धनधायरण गरेको कतयव्र्को सीमाधभत्र पधन बस्न सक्नपुछय । र्सै सन्दभयमा हाम्रो सवोच्च 
अदालतले शंकर पव्ण्डत यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर् समेत भएको ररटमा  कुनै पधन 

                                                           
777 राजेन्र यवष्ट यवरुध्द नेपाल सरकार गहृमन्त्रालर् समेत, ने. का. प. २०७४, अंक २, धन. नं., ९७६९ 
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क्षेत्रमा कार्यरत ्व्र्व्क्तलाई आफ्नो पेसासँग सम्बव्न्धत अनशुासन र आचरणको जानकारी 
हनु ुर धतनको पालना गनुय सामान्र् समझको कुरा हो । २४ िण्टा नागररकको व्जउ 
ज्र्ानको सरुक्षा र समाजको शाव्न्त सरुक्षामा ियटन ुपने प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील 
क्षेत्रमा कार्यरत ्प्रहरी कमयचारीले त आफ्नो कतयव्र् प्रधत अझ संवेदनशील रहनपुदयछ । 
तर आफ्नो कतयव्र् र अनशुासन भलुी लामो समर्सम्म कार्ायलर्को सम्पकय मा नआएको 
कारण धनजलाई सेवाबाट हटाउने धनणयर् गरेकामा त्र्स्तो धनणयर् गने अधधकारीले सफाइ 
पेस गने मौका र्दएन भनी व्जयकर धलने व्र्व्क्तले आफ्नो लापरवाही र आफ्नो गल्ती पधन 
हेनुय पने हनु्छ । अधधकारको िोजी गनेले आफ्नो कतयव्र् धबसयन नधमल्ने778 भनी 
धसध्दान्त प्रधतपादन गरेको पाइन्छ । 

 अटेर गरी त्र्स्तै कसरुहरू पटकपटक दोहोररई रहेमा गम्भीर प्रकृधतको यवशेर्ष सजार् 
गनुयपने 

कुनै पधन संगठन सवु्र्वव्स्थतरूपमा सञ्चालन हनुका लाधग त्र्स संस्थासँग आवद्ध 
पदाधधकारीहरुले आफ्नो सेवा सतयसम्बन्धी ऐन, धनर्म, यवधनर्म, आचार संयहता जस्ता 
कुराहरूको पूणय पररपालना गरी उच्च नैधतक चररत्र अनशुरण गनुयपदयछ । र्स प्रकारका 
मूल्र् मान्र्ताबाट धनदेव्शत हनु सकेन भने उक्त  संस्थाले आफ्नो िोयर्षत उद्देश्र् पूरा गनय 
सकै्तन । यर्नै कुराहरूलाई सधुनव्श्चत गदै सावयजधनक सेवा प्रदान गने कार्यलाई 
अनवरतरूपमा सञ्चालन गनय संस्थामा आवद्ध कमयचारीहरूको सेवाका सतयहरू व्र्वव्स्थत 
गररएका हनु्छन ्। ती सेवाका सतयहरूको पालना गनुय सम्बव्न्धत सबै कमयचारीहरूको 
कतयव्र् हनु्छ । धनधायररत सेवाका सतयहरूको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ऐन, धनर्म वा 
यवधनर्मद्वारा धनधायररत सजार् गने व्र्वस्था गररएको हनु्छ। अन्र् सेवामा जस्तै प्रहरी 
सेवामा पधन  सजार् गनय पाउने अधधकार भएको अधधकारीले आचरणको उल्लंिन गरेमा 
प्रहरी धनर्मावलीमा तोयकएको अनेक सजार्मध्रे् अवस्था अनसुार कुनै पधन सजार् गनय 
सक्षम779 रहन्छ । सामाव्जक मानवीर् आवश्र्कतालाई सम्बोधन गदाय भएका कधतपर् 
                                                           
778 शंकर पव्ण्डत यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर् समेत, ने. का. प. २०७२, अंक ९, धन. नं., ९४६६ 

779 मानधसंह वोहोरा यवरुध्द महानगरीर् प्रहरी आर्कु्तको कार्यलर् रानीपोिरी, ने. का. प. २०७१, अंक ६, धन. नं. 
९१७८ 
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कमीकमजोरीहरूमा उच्चतम हदको सजार् तोक्नभन्दा उत्तरदार्ी बनाउने न्रू्नतम हदको 
सजार् तोक्न सक्ने अधधकार पधन धनणयर् गने अधधकारीलाई नै रहेको अवस्थामा सजार् 
तोक्ने नीधत, धसद्धान्तको आधारमा गल्तीको कारक तत्त्व  ) Cause of 

misconduct) र सोको समानपुाधतक मात्रा  ) Proportionality of 

misconduct) लाई हेरेर पधन सजार् तोक्न ुपछय । गल्तीको असरलाई मात्र अथायत ्
अड्डामा गैर हाव्जरीको र्दनलाई मात्र आधार मानी उच्चतम ्हदको सजार् गदाय सेवाबाट नै 
वव्ञ्चत हनु जाने हुँदा उव्चत र न्र्ार्सङ्गत देव्िदैन ।780 कमयचारीलाई गम्भीर कसरु 
कार्म गरी सजार् गदाय गम्भीर प्रकृधतको नै कसरु गरेको हनुपुछय । सामान्र् प्रकृधतको 
कसरु पटकपटक गने गरेको र त्र्सअव्ि पधन त्र्स्तो कसरु दोहोररने गरेकोमा 
कारबाहीमा परी सचेत गराउँदा गराउँदै पधन अटेर गरी त्र्स्तै कसरुहरू पटक पटक 
दोहोररई रहे मात्र गम्भीर प्रकृधतको यवशेर्ष सजार् गनुय कानूनअनकूुल हनु जान्छ ।781 

८. आचरण कार्ायन्वर्नमा समस्र्ा एवं चनुौधतहरु र सो को समाधानका उपार्हरु 

प्रहरी सेवामा नैधतकता र सदाचारको महत्व झनै बढेर गएको छ । यकनयक 
सवयसाधारणहरूको अनभुधूतमा प्रहरीको नैधतक आचरणको स्तर धनकै कमजोर छ । 
नागररकहरू प्रहरी कमयचारीको स्तरीर् सेवा र सेवामैत्री व्र्वहारको अपेक्षामा छन।् तर 
त्र्सको साम्र्य र तत्परता प्रहरी नेततृ्वले देिाउन सकेको छैन । प्रहरीमाधथ जनताका 
सधुनदै आएको जनगनुासाहरुः जनतासँगको व्र्वहार रुिो हनेु, अव्शष्ट भार्षाको प्रर्ोग, 
सरुक्षा जाँचको नाममा चालकहरुलाई सास्ती र्दने, कधतपर् ठाउमा मौका धमल्ने धबव्त्तकै 
रकम असलु्ने, अपराधीहरुलाई संरक्षण र्दने, प्रहरी संगठन धभत्र राजनीधत हावी भएको, 
अपराध अनसुन्धानलाई यफतलो बनाईर्दने लगार्तका छन ् । र्सबाट पधन नेपाली 
जनताले नेपालको प्रहरीबाट प्राप्त गने सेवामा नैधतकता र सदाचारको कठोर प्रश्नको 
सामना गरररहेका छन ् भन्ने देव्िन्छ । र्सले प्रहरीको व्र्वसायर्क छवीमा जनताको 
आकर्षयण होईन यवकर्षयण पैदा गररर्दन्छ । र्स अवस्थाम प्रहरी संगठनमा नैधतक 

                                                           
780 राजेश कुमार िधतवडा यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर्, ने. का. प. २०७५, अंक ८, धन. नं. १००६८  

781 तारा चन्द यवरुध्द प्रहरी प्रधान कार्यलर्, ने. का. प. २०७५ अंक ७, धन. नं., १००६३ 
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आचरणलाई संस्थागत गनुयको यवकल्प छैन। आचरणलाई संस्थागत गदाय संरचनागत 
सधुार, जनशव्क्तलाई प्रव्शक्षण, कमयचारीको प्रधतबध्दता प्राप्त, व्शष्ट भार्षाको प्रर्ोग, कुशल 
नेततृ्वको चर्न, दण्डयहनताको अन्त, आचरणलाई कार्यसम्पादन र ववृ्त्त धबकाससँग 
आबध्दता गनुयपने जस्ता थपु्र ै समस्र्ा र चनुौतीहरु देिा पदयछन ् । ती समस्र्ा र 
चनुौधतहरुको सामना गनय सकेमा प्रहरी संगठनको नैधतक आचरणलाई संस्थागत गनय 
सयकने संभावनाहरु देव्िन्छ । त्र्सका लाधग धनम्न धलव्ित उपार्हरु अवलम्बन गनय 
सयकन्छः 

 कमयचारीको प्रधतबध्दता 

प्रहरी आचरणको उद्देश्र् भनेको नागररकले िोजेको प्रहरी बनाउने हो । प्रहरीले िोजे 
जस्तो नागररक बनाउने होईन । नागरीकले प्रहरीसँग रािेको अपेक्षा प्रहरीको शधु्द 
नैधतक आचरण र व्र्वहार हो । नागररकको आशा, यविास र भरोसा अनसुार नै प्रहरीको 
आचरण पयुष्ट हनु्छ । सरुव्क्षत समाज धनमायण गने कुरामा प्रहरीको आचरण प्रधतबध्द 
देव्िन ु पदयछ । प्रहरीले काम गदाय सेवाभावले काम गनुयपछय । कहीकतैबाट समाज 
असरुव्क्षत हनेु वातावरण धसजयना गनेतफय  प्रहरीको आचरण उन्मिु हनुहुदैुन । तसथय 
हरेक नागररकले आफू सरुव्क्षत छु, देशधभत्र सरुव्क्षत होइन्छ भन्ने वातावरण महशसु गनय 
सकेमा प्रहरीको आचरण सकरात्मक छ भन्ने प्रधतधबव्म्वत झव्ल्कन्छ । त्र्सैले राि र 
नागररकको सेवा गछुय भन्ने कुरा सदैव हृदर्बाट धलन ुजरुरी छ ।  

 संरचनागत सधुार, 

काननु, नीधत संरचना र संगठन हनु ु मात्र पर्ायप्त होइन, त्र्सलाई कार्ायन्वर्न गने 
तत्परता, संस्थागत प्रर्ास र सामाव्जक अधभमिुीकरण सयहतको नैधतक अधभर्ान प्रमिु 
कुरा हनु।् सदाचार र नैधतक संस्कृधत यवकास गनय पदाधधकारीको कार्यव्जम्मेवारीको 
पररभार्षा, कार्यसम्पदान सूचकको स्थापना, सेवा बडापत्र, नागररक पषृ्ठपोर्षण, प्रोत्साहन 
र मूल्र्ांकन प्रणाली र नागररक दबाबजस्ता संर्न्त्रहरू अपनाउन ुपने हनु्छ .जसका लाधग 
संरचनागत रुपमै सधुारको आवश्र्कता पदयछ ।   

 जनशव्क्तलाई प्रव्शक्षण 
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समर् र प्रयवधधको यवकाससँगै अपराधको क्षेत्रमा समेत नर्ाँ चनुौधत र जयटलताहरु थयपदै 
आएका छन ् । त्र्स्ता चनुौधतहरुलाई व्र्ावसायर्क र प्रभावकारी रुपमा सामना गनय 
पररष्कृत ज्ञान, सीपका साथै दायर्त्वबोध र धनरन्तर लगावको िाँचो पछय । सबै 
व्र्व्क्तहरू सावयजधनक ओहोदा धलनका लाधग र्ोग्र् हुँदैनन।् सावयजधनक जीवन धनवायहका 
लाधग सीप र दक्षता त चायहन्छ नै। दक्षतामा अधभबवृ्ध्द गने सशक्त माध्र्म ताधलम हो 
। नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गररने ताधलम नीधत समाजले िोज्ने असल पात्रको रुपमा 
नेपाल प्रहरीको संगठन उधभन सक्ने साम्र्य राख्न ेहनुपुछय ।  

 व्शष्ट भार्षाको प्रर्ोग 

प्रहरी आचरणमा देव्िएको कमजोरीपन मध्रे् बोलीचालीको शब्द चर्न पधन एक हो । 
प्रहरी सेवाधभत्र धसधनर्रले जधुनर्रलाई बोल्ने भार्षामा सधुारको आवश्र्कता छ । 
सेवाग्रहीसँग धमठो बोली प्रहरी सेवाधभत्र अधनवार्य भैसकेको छ । र्सका लाधग नैधतक 
व्शक्षाको यवकास गनुयपछय । व्शक्षा प्रणालीमा नैधतक व्शक्षाको पाठ्यक्रम समावेश गनय 
सकेमा नैधतक मूल्र्, मान्र्ता र सदाचारको प्रवधयदन हनु्छ । नैधतक मूल्र्, मान्र्ता र 
सदाचारले आचार, यवचार, काम, व्र्वहार, नम्रता, भरता, व्शष्टता, तथा साधलनतार्कु्त 
संस्कृधत र संस्कारको धसजयना गरी माधनसलाई यवव्शयष्टकृत बनाउछन ् । धमय संस्कार 
संस्कृधत  र व्शक्षाबाट माधनसको आदत र आचरणलाई पररष्कृत गराउन सयकन्छ ।  

 दण्डयहनताको अन्त  

कसैको आचरण अनशुासन वा धनर्त प्रत्र्क्ष रुपले कानून यवपरीत देव्िएमा तत्कालै 
कारवाही गनुयपछय । आचरण पालन गनेलाई प्रोत्साहन र परुस्कारको सनुवु्श्चतता गदै 
आचरणलाई कार्यसम्पादन र ववृ्त्त धबकाससँग आबध्द गरी पदोन्नती पाउने धनव्श्चत आधार 
र मापदण्डको रुपमा तर् गनुयपदयछ । दण्ड सजार् परुस्कारको प्रभावकारी व्र्वस्था भएमा 
राम्रो गनेले प्रोत्साहन पाई प्रणालीधभत्र नैधतकताको सञ्चार हनु्छ । 

 कुशल नेततृ्व 

प्रहरीको नेततृ्व स्वाथयहीन, साहधसलो, र्ोग्र्, इमानदार र जवाफदेही हनुपुछय। बहादरु 
कमान्ड हनुका लाधग नैधतक साहस चायहन्छ । अधनमात्र उसका मातहतका कमयचारीहरु 
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नैधतक रुपमा व्जम्मेवारी हनु्छन ् । नैधतक बलले नै संगठन मजबतु हनु्छ । अतः 
नेततृ्वका हरेक व्र्वहारले नैधतकता र औव्चत्र्को पयुष्ट गनय सक्नपुछय । संगठनधभत्र 
धनष्ठाका साथै सामाव्जक रहनसहनमा पधन सदाचारी हनुपुछय। काम गदाय वैर्व्क्तक लोभ, 
लालच र स्वाथयबाट अलग रहनपुछय भने व्र्वहार, आचरण, कार्य र प्रस्तधुतमा उच्चतम 
उदाहरण बन्नु पछय। त्र्सो हनु सकेमा संस्था नैधतक बन्दछ र नैधतक आचरणको लहरे 
असर मातहत पदाधधकारी र समाजमा समेत पनय जान्छ। 

९ .धनष्कर्षयः  

नेपाल प्रहरीको औपचाररक स्थापना यव सं २०१२ सालको प्रहरी ऐनबाट भएको हो । 
र्सभन्दा पूवयको अवस्थालाई धनर्ाल्दा ईधतहासका कालिण्डमा यवधभन्न नाम र कामले 
प्रहरी अव्स्तत्वमा रहेको र राणाकालमा अधमनी, गोिरा, धमधलधसर्ा, कोतवाली हदैु यव सं 
२००७ साल पश्चात ् नेपाल प्रहरी नामाकरण भएको पाइन्छ । नेपालको संयवधान 
२०४७ ले मलुकुलाई संिीर् प्रणालीमा रुपान्तरण गरेकाले सोही अनसुार नेपाल प्रहरी 
पधन सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको रुपमा र ७५३ वटै स्थानीर् तहमा कुनै न कुनै 
कार्ायलर्हरुका माध्र्मबाट यवस्तार भई “सत्र्म ् सेवम ् सरुक्षणम”् लाई मूल मन्त्रको 
रुपमा अनशुरण गदै नागररकको पहुँचसम्म पगुेको पाइन्छ ।  

चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनले अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने, शाव्न्त र 
व्र्वस्था कार्म राख्न े तथा चधुलदै गएको ट्रायफक समस्र्ा समाधान गने जस्ता 
व्जम्मेवारीहरु हरहमेशा डू्यटीमा रहेर सम्हाल्दै आएको छ । तापधन एकाध प्रहरीको दोर्ष 
र केही िट्नामा आशाधतत सफलता पाउन नसकेको यवर्षर्लाई प्रहरीको समग्र संगठनसँग 
जोडी कुप्रचार गने प्रववृ्त्तले हजारौं इमान्दार र कतयव्र्धनष्ठ प्रहरीको मानमदयन र बदनाम 
हनेु गरेको छ । तसथयः प्रहरी संगठनधभत्र हनेु अनशुासनहीन कार्य रोक्न, त्र्स्तो कार्य 
गनेलाई सजार् गनय र अन्र्लाई पधन यवरोह जस्तो कार्यमा दरुूत्सायहत हनु नर्दन प्रहरी 
धनर्मावली २०७१ मा प्रहरी कमयचारीले पालना गनुयपने थपु्र ैआचरणहरु उल्लेि गररएको 
छ । ती आचरणहरुलाई कार्ायलर् कार्ययवधध सम्बन्धी आचरण, राजनीधतक कृर्ाकलाप 
सम्बन्धी आचरण, आधथयक आचरण र सामव्जक आचरण गरी चार भागमा यवभाजन गरी 
हेनय सयकन्छ । कार्ायलर् कार्ययवधध सम्बन्धी आचरणले कार्ायलर्मा कार्य गदाय प्रशासधनक 
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दृयष्टकोणले अनशुासीत र मर्ायर्दत भई संगठनमा बस्नपुने व्शक्षा र्दन्छ । आचरणको 
आधथयक दृयष्टकोणले कार्ायलर्को आधथयक कृर्ाकलाप संचालन गदाय आधथयक अधनर्धमतता 
वा भ्रष्टाचार गनयबाट रोक लगाउछ । आचरणको सामाव्जक दृयष्टकोणले समाजमा 
सदाचार कार्म राख्न टेवा परु्ायउछ । आचरणको राजनैधतक दृयष्टकोणले सेवाभावमा 
तटस्थता कार्म रािी अराजकताबाट जोगाउँछ । अतः प्रहरी सेवामा संलग्न 
कमयचारीहरूले आफ्नो सेवासँग सम्बव्न्धत आचरणका धनर्महरुका बारेमा ससुवु्चत र 
जानकार भई कानूनले तोकेका व्जम्मेवारी पूरा गनय कतयव्र्परार्ण हनुपुदयछ । 

आचरण उल्लंिनमा प्रहरी कमयचारीलाई सामन्र् र यवशेर्ष गरी दईु प्रकारको यवभागीर् 
सजार् गनय सयकने देव्िन्छ । सामान्र् सजार् अन्तगयतः शारीररक पररश्रम हनेु सजार् 
गने वा धनर्न्त्रणमा राख्न,े नधसहत र्दने, चालचलन सम्बन्धी प्रधतवेदनमा प्रधतकूल रार् 
लेख्न,े बढीमा पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने, बढीमा पाँच तलब वयृद्ध रोक्का गने, िाइपाई 
आएको बढीमा पाँच तलबवयृद्ध िटुवा गने, हालको पदको जेष्ठतासयहत िाइपाई आएको 
शरुु स्केलमा िटुवा गने वा तल्लो पदमा िटुवा गने जस्त यवभाधगर् सजार्हरु पदयछन ्। 
त्र्सै गरी यवशेर्ष सजार् अन्तगयतः भयवष्र्मा सरकारी सेवाका लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने र भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट 
बिायस्त गने  सजार्हरु हनेु देव्िन्छ । उल्लेव्ित सजार्हरु गने आधार, कार्ययवधध, 
सजार् गने अधधकारी, र सजार्मा पनुरावेदन गने प्रकृर्ाहरुका बारेमा प्रहरी सेवा सम्बन्धी 
कानूनले र न्र्ायर्क दृयष्टकोणले समेत स्पष्ट पारेको पाईन्छ । आचरण र सजार्को प्रर्ोग 
एवं पालनाका सम्बन्धमा हाम्रो सवोच्च अदालतले प्रधतपार्दत गरेका  धसध्दान्तहरु मध्रे् 
अनशुासन, मर्ायदापालन एवं कतयव्र्धनष्ठतालाई नरमदृयष्टकोणले हेनय नधमल्ने;  संगठनधभत्र 
अनशुासन, मर्ायर्दत व्र्वहार र आचरण कार्म राख्न उव्चत र पर्ायप्त सजार्को िाँचो 
हनेु; यवदा अस्वीकृतको जानकारीलाई वेवास्ता गदै हाव्जर नहनेुलाई क्षम्र् गनय नसयकने; 
प्रहरी सेवामा उच्च अनशुासनको अपेक्षा राव्िने; छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने; 
धनणयर् पचायमा आधार र कारण िलुाउनपुने; अधधकारको िोजी गनेले आफ्नो कतयव्र् 
धबसयन नधमल्ने; अटेर गरी त्र्स्तै कसरुहरू पटकपटक दोहोररई रहेमा गम्भीर प्रकृधतको 
यवशेर्ष सजार् गनुयपने धसध्दान्तहरु प्रमिु धसध्दन्तका रुपमा रहेका छन ् ।  
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फौजदारी कसूरमा सजार् हनेु, धनजामती सेवाले आचरण मानेका प्रदशयन, हड्ताल, थनुछेक 
र िेराउ फौजदारी कसूर िोयर्षत गरी  कैद, जररवाना र शारीररक दण्डको सजार् हनेु, 
दजाय वा तलव िटाउने, धबदा स्वीकृधत नगराई लगातार पैंतालीस र्दनसम्म आफ्नो 
कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा सेवाबाट हटाउन सयकने, सजार् गदाय लोकसेवा आर्ोगको 
परामशय धलन ुनपने, यवशेर्ष तलव भत्ता पाएको भए व्झक्ने, मातहत र अधधकृत कमयचारीमा 
यवभेदपूणय सजार्को व्र्वस्था आर्द प्रहरी सेवामा रहेबाट प्रहरी सेवा र धनजामती सेवाका 
कमयचारीका आचरण र सजार्मा धभन्नताहरु रहेको पाइन्छ । र्सो हनुमुा प्रहरी सेवाका 
कमयचारीले गने कार्यको प्रकृधत र धनजामती सेवाका कमयचारीले गने कार्यको प्रकृधतमा 
धभन्नता रहन ुहो ।  

प्रहरी सेवामा आचरणको उल्लंिनमा सजार् सम्बन्धी तीन वर्षयको आकँडाबाट नेपाल 
प्रहरीको ठूलो यहस्साले वरे्षनी आचरण उल्लंिन गदै आएको देव्िएकाले संगठन धभत्रको 
अनशुासन कार्म राख्न चनुौधतपूणय छ भन्ने पयुष्ट हनु्छ । र्स अवस्थाम प्रहरी संगठनमा 
नैधतक आचरणलाई संस्थागत गनुयको यवकल्प देव्िदैन। आचरणलाई संस्थागत गदाय 
संरचनागत सधुार, जनशव्क्तलाई प्रव्शक्षण, कमयचारीको प्रधतबध्दता प्राप्त, व्शष्ट भार्षाको 
प्रर्ोग, कुशल नेततृ्वको चर्न, दण्डयहनताको अन्त, आचरणलाई कार्यसम्पादन र ववृ्त्त 
धबकाससँग आबध्दता गनुयपने जस्ता थपु्रै समस्र्ा र चनुौतीहरु देिा पदयछन ्। ती समस्र्ा 
र चनुौधतहरुको सामना गनय सकेमा प्रहरी संगठनको नैधतक आचरणलाई संस्थागत गनय 
सयकने संभावनाहरु देव्िन्छ । अतः समस्र्ाको समाधान व्र्वहारमा सधुार हो । 
सधुारको पधन यवकल्प सधुार नै हो । तसथय धनरन्तर सधुारका उपार्हरु अवलम्बन गनुय 
जरुरी छ । 
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नेपालमा धनजामती कमयचारीलाई हनु सक्ने सजार् सम्बन्धी काननुी व्र्वस्था  

- व्जल्ला न्र्ार्ाधधवक्ता श्री िधडन्रराज कटुवाल 

१ यवर्षर् प्रवेश 

 राज्र् संचालन प्रणलीमा धनजामती सेवाको महत्वपणुय स्थान रहेको हनु्छ । राज्र् 
व्र्वस्था अन्तगयत गनुयपने काम, जनताको सेवा सयुवधा यवतरणमा स्थार्ी संगठनको रुपममा 
धनजामती सेवा रहेको हनु्छ । र्सको आफ्नै धबव्शष्ट पयहचान र धबशेर्षताहरु रहेको हनु्छ 
। देशको प्रशासन संचालनमा संव्िर् धनजामधत सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संव्िर् 
सरकारी सेवाहरुको गठन नेपाल सरकारले गनय सक्ने छ र त्र्स्ता सेवाहरुको गठन 
संचालन र सेवाका सतयहरु संव्िर् ऐन बमोव्जम हनेु कुरा नेपालको संयवधान २०७२ को 
धारा २८५ मा व्र्वस्था गररएको छ । 

 धनजामती सेवा भन्नाले के बवु्झन्छ ? र्स धभत्र के कस्ता सेवाहरु पदयछन, र्सका 
यवशेर्षताहरु के कस्ता रहेका छन भधन हेदाय धनजामती सेवा भन्ने वाक्र्ाङशको पयहलो 
पटक प्रर्ोग इष्ट इव्न्डर्ा कम्पनीको गैह्र सैधनक कमयचारीलाई सैधनक कमयचारीबाट 
अलग्र्ाई व्चनाउने सन्दभयमा भएको हो । अक्सफोडय धडस्नेरी अनसुार र्स वाक्र्को 
उत्पत्ती सन १७८५ मा भएको हो ।  र्स शब्दलाई लोकयप्रर् बनाउने काम भने सन ्
१८५४ मा बेलार्तका सैधनक र न्र्ार् सेवाका कमयचारी देव्ि बाहेकका बाँकी राज्र्ले 
रोजगारी र्दएका कमयचारीहरुको छनौट गनय िलु्ला प्रधतर्ोधगतात्मक प्रधतर्ोधगता प्रणाली 
सरुुवात गने क्रममा भएको हो । धनजामती सेवाको सवयमान्र् पररभार्षा छैन, धनजमती 
कमयचारी भन्नाले को को समावेश हनु्छन भन्ने बारेमा पधन यवयवधता पाईन्छ । कधतपर् 
देशहरुमा व्शक्षकहरु धनजामती कमयचारी माधनन्छन भने कधतपर् देशमा माधनदैंनन ् । 
त्र्सैगरी केहीमा रेलका चालकहरु र जहाज अड्ने बन्दरगाहाका कामदारहरु, नसयहरु र 
पधुलसहरु, तल्ला अदलातका न्र्ार्ाधधशहरुलाई धनजमधत माधनन्छ । धेरै देशहरुमा 
स्थाधनर् सरकारका अंगका कमयचार।ुीहरु धनजामधत कमयचारी माधनंदैनन । र्सरी 
धनजामती सेवा र्यह हो भधन तोक्न कर्ठनाईहरु छन । केही धबद्धानहरुले धनजामती 
सेवाको पररभार्षा गरेका छन । हरमन फाईनरका अनसुार धनजामती सेवा स्थार्ी तलब 
प्राप्त गने, दक्ष कमयचारीहरुको व्र्वसायर्क समहु हो -The civil service is a professional 

body of officials, permanent paid and skilled (finer 1977:709_  ग्लाडेन भन्ने यवद्धानले 
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धनजामती सेवाको दईुवटा अथय हनेु बताएका छन । प्रथमः धनजामती सेवा भन्नाले केव्न्रर् 
सरकारमा कार्यरत गैह्र सैधनक अधधकृतहरुलाई जनाउँदछ । दोश्रोः र्सले व्र्वसायर्क 
धनष्ठा भएका देश र जनसमदुार्को सेवा प्रधत समयपयत भावना भएका अथायत व्र्व्क्तगत 
फाईदाको यहसाब यकताब मात्र गने प्रवधृतभन्दा माधथ उर्ठ आम जनाताको यहतलाई 
सवोपरी ठानी कार्य गने प्रवधृत वा मानधसकता भएका कमयचारीहरुको समहुलाई जनाउँदछ 
। (व्न्बममभलस्र्उ अष्तस्ज्ञ) राल्फा धस च्र्ान्डलर र ज्र्ाक धस प्लानोका अनसुार 
धनजामती सेवा गैह्र सैधनक सरकारी कमयचारी वगयको एक अङ्ग हो । र्ी कमयचारीहरुको 
धनर्कु्ती र्ोग्र्ताको आधारमा छनौट गरी भएको हनु्छ । यर्धनहरु सरकारी जाधगरलाई नै 
आफ्नो बवृ्त्त पेशा बनाएका हनु्छन । यर्नको सेवाको सरुक्षाको प्रत्र्ाभतु गररएको हनु्छ 
। तसथय सरकार पररवतयन हनुासाथ र्स्ता कमयचारीहरु सेवामकु्त हुँदैनन ्। समर् समर्मा 
गररने कार्य सम्पादन मलु्र्ाङकनमा आफ्नो र्ोग्र्ता दक्षता प्रदशयन गरी ववृ्त्त शृ्रङिलाको 
धसढीहरु उक्लँदै पेशामा उन्नती गरी अगाडी बढ्ने अवसरहरु प्राप्त गदयछन -Chandler and 

Plano, 1982:234_  धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २(क) मा धनजामती सेवा 
भन्नाले दफा ३ बमोव्जम (क) नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ांक सेवा (ि) नेपाल 
इव्न्जधनर्ररङ सेवा (ग) नेपाल कृयर्ष सेवा (ि) नेपाल न्र्ार् सेवा (ङ) नेपाल परराि सेवा 
(च) नेपाल प्रशासन सेवा (छ) नेपाल लेिापरीक्षण सेवा (ज) नेपाल वन सेवा (झ) नेपाल 
यवयवध सेवा (ञ) नेपाल व्शक्षा सेवा सम्झन ु पदयछ भधन पररभायर्षत गरेको पाईन्छ । 
समग्रमा भन्नुपदाय धनजामती सेवाका धनम्न यवशेर्षताहरु रहेको माधनन्छ ।782 

१) गैह्र सैधनक सरकारी सेवा 

२) र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत 

३) काननुमा आधाररत सेवा 

४) भनाय, पदोन्नती, कार्य सम्पादन मलु्र्ाङ्कन, तलब भत्ता, अनशुासन सेवाबाट मकु्त हनेु 
अवस्था जस्ता कमयचारी प्रशासनका कार्यहरु सम्पादन गने धनव्श्चत आधार र प्रकृर्ा 

५) जाधगरको सरुक्षा तथा प्रधतष्ठा 

६) राजनैधतक धनष्पक्षता 

                                                           
782   नेपालको धनजामती सेवामा जनसक्ती व्र्वस्थापन लेिक मधधुनधी धतवारी पेज नं. १ 
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७) कमयचारी प्रशासन इकाईहरु 

८) व्र्वसायर्कता र तलबी कमयचारी 

 २ धनजामती कमयचारीको आचरणहरु 

नैधतकता  

सामान्र्तः नैधतकता त्र्स्ता धनर्म वा मापदण्डहरुको संग्रह हो जसले व्र्व्क्त वा कुनै 
पेशामा आवद्ध सदस्र्को व्र्वहारलाई धनर्धमत र धनदेव्शत गदयछ । र्ो नैधतक मूल्र् 
मान्र्ता, धसद्धान्त तथा मापदण्डहरुको त्र्स्तो संग्रह हो जसले धनजामती कमयचारीहरुले 
कसरी आफ्नो कार्य वा व्र्वहार गनुय पदयछ भन्ने कुराको मागयदशयन वा आधार प्रदान 
गदयछ ।वास्तवमा, नैधतकताका धनर्महरु कानूनभन्दा पधन पूराना धनर्महरु ह्ुुन ्। जव 
र्ी धनर्महरुलाई कुनै पेशा वा व्र्ावसार्मा आवद्ध व्र्व्क्तको सन्दभयबाट हेररन्छ, र्ी 
धनर्महरु वास्तवमा ती पेशा वा व्र्ावसार्का आधारभतु संरचना हनु ्, जसले त्र्स्तो पेशा 
वा व्र्ावसार्ीको पयहचान र्दन्छन ्। नैधतकताका मूल्र्हरु सापेक्षतामा धनधायररत हनु्छन ्। 
र्द्यपी, र्ी धनर्महरु आदयश यवर्षर्हरु हनु ् । आदयश अवस्थामा र्ी धनर्महरुको 
आवश्र्कता र सान्दधभयकता नरहन सक्दछ तर, त्र्ो सम्भव छैन, If men were angels, no 

government would be necessary. If angels were to govern men neither external nor 

internal control on government would be necessary. 

 

धनजामती कमयचारीको नैधतकता र आचरणका सैद्धाव्न्तक तथा व्र्ावहाररक आधारहरु 

नैधतकताका धनर्महरुका सैद्धाव्न्तक आधार भनेको संगठनमा कार्यरत व्र्व्क्तहरु संगठनका 
नैधतक मापदण्डहरुको बारेमा जानकार भए भने ती व्र्व्क्तहरुबाट त्र्स यवपररतका 
कार्यहरु हदैुनन,् िराव व्र्व्क्तहरु अनैधतक कार्य गनय डराउछन ् यकनकी अन्र् व्र्व्क्तले 
त्र्ो िराव हो भन्ने कुरा थाहा पाएका हनु्छन ्भन्ने हो । धनजामती कमयचारीका लाधग 
नैधतकताका धनर्महरुको व्र्वस्था गनुयको उद्देश्र् र्ी धनर्महरुको माफय त उनीहरुलाई 
धनव्श्चत ढंग वा तररकाबाट व्र्ावहार वा कार्य गनय अधभप्ररेरत वा धनदेव्शत गनुय हो । 
दोस्रो, धनजामती कमयचारीलाई राम्रो कार्य वा नतीजाका लाधग राम्रो कार्य गनय धनदेव्शत गनुय 
हो । तेस्रो, र्सले धनजामती कमयचारीलाई धनव्श्चत तररका र उद्देश्र्का लाधग कार्य गनय 
वाध्र् गदयछ । चौथो, र्ी धनर्महरुले Professional Statement को रुपमा कार्य गदयछन ्। 
प्रभावकारी नैधतकताका धनर्म वा आचरणहरु Text मात्र होइनन,् वास्तवमा र्ी धनर्महरु 
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सावयजधनक सेवाका आधारभतु धसद्धान्त वा मान्र्ताहरु हनु ् नैधतकताका धनर्म वा नैधतक 
आचरणमा मूल्र् मान्र्ताहरु अन्तरधनयहत हनु्छन ् । नैधतक आचरणहरुमा अन्तरधनयहत 
तत्व के हो भने र्समा मूल्र् मान्र्ाताबाट धनशृ्रत गररएका धसद्धान्तहरुको अधभव्र्व्क्त हनु्छ 
।सावयजधनक सेवामा नैधतक आचरणका सम्बन्धमा Terry Cooper ले भनेका छन ् की 
ethic principle is a statement concerning the conduct or state of being that is 

required for the fulfillment of value ; it explicitly link a value with a general mode of 

action. 

आचरणः  

सामान्र्तः आचरण भन्नाले धनर्म, मापदण्ड वा मान्र्ताहरुको समग्रता हो, जनु सम्वद्ध 
व्र्व्क्तको पररपालनाको लाधग धनधायररत गररएको हनु्छ । धनजामती कमयचारीको सन्दभयमा 
आचरणको कुरा गदाय धनजामती कमयचारीले पालना गनुयपने गरी तर् गररएका व्र्व्क्तगत वा 
पेशागत मर्ायदा, अनशुासन वा मूल्र् मान्र्ता सम्वद्ध धनर्महरुको संग्रह हो ।  
आचरणसम्बन्धी धनर्महरु कमयचारीको धनव्श्चत प्रकृधतको व्र्वहार रोक्ने प्रर्ोजनका लाधग 
जारी भएका हनु्छन ्। त्र्सकारण आचरणका धनर्महरुले कुनै कार्य वा व्र्वहार नगने 
गरी दायर्त्व धनधायरण गदयछन ्नकी गनुयपने दायर्त्व । र्सप्रकार आचरणसम्बन्धी धनर्म 
त्र्स्तो दस्तावेज हो जसले कमयचारीको नैधतकता तथा पेशागत मूल्र् मान्र्ताहरुलाई 
उजागर गदयछ । 

 

आचरणसम्बन्धी धनर्महरुले मूलतः देहार्का उद्देश्र्हरु पूधतय गदयछन ्

- नैधतक व्र्वहारको प्रवद्र्धन र अनैधतक व्र्वहारको धनरोध, 

- पेशागत आधारमा व्र्वहारसम्बन्धी धनव्श्चत मानक वा मापदण्डहरुको प्रस्ताव, 

- अधधकार र दायर्त्वहरुको धनधायरण, 

- संगठन वा व्र्ावसार् स्थायपत हनुकुो उद्देश्र्को अधभव्र्व्क्त, 

- पेशागत मर्ायदाको प्रवद्र्धन, 

- पेशायवद् वा व्र्ावसार्यप्रधतको सेवाग्राहीको अपेक्षा, 
- संगठनप्रधतको जनआस्था अधभवयृद्ध । 

 

आचरणका धनर्महरु मूलतः देहार्का धसद्धान्तहरुमा आधाररत हनु्छन ्



   

 626  
 

- धनर्म कानूनप्रधतको सम्मान,  

- समानता र अयवभेद्,  

- स्वाथयको सन्तलुन,  

- पारदव्शयता, सदाचार र नैधतकता,  
- सूचनाको गोपनीर्ता,   
- सेवा र सेवाग्राहीप्रधतको सम्मान  

 

नैधतकता र आचरण यवपररत कुराहरु हेइनन,् पररपूरक हनु ्। नैधतकताका धसद्धान्तहरुको 
वस्तवुादी जगमा आचरणका धसद्धान्तहरु िडा भएका हनु्छन ् ।  सावयजधनक सेवाका 
आचरणका धनर्महरुको कुरा गदाय त्र्समा र्ी दवैु कुराको सधमश्रण रहन्छ । यवधभन्न 
देशहरुको अभ्र्ासलाई हेने हो भने धेरैजसो देशमा नैधतकता र आचरणका धनर्महरुलाई 
एउटै दस्तावेज वा धनर्म अन्तगयत व्र्वव्स्थत गररएको हनु्छ । केही देशमा नैधतक मूल्र् 
र आचरण वा व्र्ावहारका धनर्महरुको फरक फरक कानूनी व्र्वस्थापन पधन गररएको 
हनु्छ, जस्तो दव्क्षण कोररर्ा ।नैधतक मूल्र् मान्र्ता वा आचरणका धनर्म दवैुमा cognitive 

/ emotive तत्व रहेको हनु ुपदयछ । अथायत, धतनीहरु तकय संगत हनु ुपदयछ, साथसाथै, धतनमा 
emotional,, रायिर्भाव र Professionalism को प्रधतयवम्व देव्िन ु पदयछ । एउटा राम्रो 
आचरणका धनर्मले व्र्ावहारसम्बन्धी यवर्षर्हरुको ससु्पष्ट र व्र्वव्स्थत यववरण प्रस्ताव 
गदयछ भधनन्छ । नैधतकता र आचरणसम्बन्धी यवर्षर्को लामो अभ्र्ास रहेको छ । 
िासगरी, समाजको यवकाससंग आपसी व्र्ावहारका यवयवध क्षेत्र र यवर्षर्हरुमा 
नैधतकतासम्बन्धी मूल्र् मान्र्ताको अनशुरण गनय लागेको धेरै लामो अवधध भैसकेको छ 
। र्सकै जगमा नैधतकता र आचरणसम्बन्धी आधधुनक मापदण्डहरु यवकधसत भएका छन ्
। वास्तवमा नैधतक मूल्र् मान्र्ताको यवकासका पछाधड धाधमयक र साँस्कृधतक मूल्र् 
मान्र्ताहरु नै त्र्सको महत्वपूणय आधारका रुपमा रहेका देव्िन्छन ्। पधछ गएर संगठन 
वा पेशा र व्र्ावसार्को सापेक्षतामा नैधतकता सम्बन्धी मूल्र्मान्र्ता र आचरणका 
धनर्महरु फरक फरक रुपमा यवकास हुँदै आएका छन ् । नैधतक मूल्र् मान्र्ता र 
आचरणका धनर्महरुको यवकास हनुकुो पछाधड संगठनको उद्देश्र् अनरुुप संगठनमा 
यक्रर्ाशील व्र्व्क्तहरुको व्र्ावहारलाई धनदेव्शत गने र संगठन वा पेशा व्र्ावसार्ीप्रधतको 
आम अपेक्षा पूरा गदे संगठनप्रधतको आस्था र यविास अधभवयृद्ध गने नै हो ।  
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Carol W. Lewis ले Ethical Norms in Public Service भन्ने लेिमा भनेका छन ्की The 

power of people in public service compared to those they serve is behind the idea 

that "public service is a public trust" and explain why so many governmental and 

professional codes impose special obligations public servants who, as temporary 

steward, exercise public power and authority. Their position is nither theirs to own, 

nor is it theirs to keep.   

नैधतक मूल्र् मान्र्ता र आचरणका धनर्महरु समाज र राजनैधतक प्रणालीको सापेक्षतामा 
यवकास भएका छन ् । प्रजाताव्न्त्रक शासन प्रणालीमा र्ी मलु्र् मान्र्ता र धनर्महरु 
फयक्रन्छन ्यकनकी, प्रजातन्त्र भनेकै मूल्र् मान्र्तामा आधाररत शासन प्रणाली माधनन्छ । 

सावयजधनक सेवामा नैधतक मूल्र् मान्र्ता र आचरणका सम्बन्धमा पाँचौ सताव्दीमा 
Athinian Code मा कमयचारीको सपथमा सहरको काममा वेइमानी नगने, कानूनको पालना 
गने, नागररक दायर्त्वको पालना गने र हामीलाई सवु्म्पएको अवस्थाभन्दा राम्रो अवस्थामा 
सहरको हस्तान्तरण गने व्र्होरा रहेको देव्िन्छ । अमेररकामा सन ्१८२९ मा Post 

Master General Amos Kendall ले सावयजधनक पदाधधकारीका कतयव्र् जारी गदै त्र्समा 
पदाधधकारीको कार्ायलर् समर्को धनधायरण, आफूसंग काम वाँकी रहेको वा सेवाग्राही 
आएको अवस्थामा clerk ले कार्ायलर्मा पत्रपत्रीका पढेर बस्न नहनेु, अधनर्धमतता, मादक 
पदाथय सेवन लगार्तका कार्य गरेमा clerk लाई तत्काल सेवाबाट हटाउने लगार्तका 
यवर्षर्हरु समावेश गरेको पाइन्छ ।नैधतक मूल्र् मान्र्ताका सम्बन्धमा वेलार्तमा सन ्
१९९४ मा Committee on Standards in Public Life ले र्दएको प्रधतवेदन महत्वपूणय 
माधनन्छ । जसमा Seven Principles of Public Life समावेश छन:् ती हनु ्Selflessness, 

Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Honesty, Leadership. र्सप्रकार यवधभन्न 
देशहरुमा आ आफ्नो सापेक्ष्ता र यवकासक्रम अनसुार सावयजधनक पदाधधकारीका नैधतक 
मूल्र् र आचरणका धनर्महरु स्थायपत र यवकधसत हुँदै आएका छन ् । क्र्ानडामा 
सावयजधनक पदाधधकारीका नैधतक मूल्र् र आचरणका धनर्म सम्बन्धमा एकदमै राम्रा 
व्र्वस्थाहरु गररएका छन ्, अत्र्न्त मर्ायर्दतरुपमा सेवालाई प्रस्ततु गररएको छ । 

र्रुोपेली मलुकुहरुमा पधन सावयजधनक पदाधधकारीहरुको मूल्र् मान्र्ता र आचरण 
सम्बन्धमा धनर्महरु बनेका र धतनको कार्ायन्वर्नको बारेमा धनरन्तर अध्र्र्नहरु भई 
पररमाजयनका साथै राम्रा अनभुवहरु एक अको देशले ग्रहण गने गरेको देव्िन्छ । OECD, 

UN लगार्तका एजेन्सीहरुले समेत नैधतक मूल्र् र आचरणका धनर्महरुको धनमायण गरी 
मागयदशयनको रुपमा प्रस्ताव गरेका छन ्। नेपालको सन्दभयमा कुरा गदाय धनजामती सेवा 
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ऐन,२०४९ ले धनजामती कमयचारीको आचरण सम्बन्धमा ठोस ्र यवस्ततृ व्र्वस्थाहरुको 
गर्ो । त्र्सपधछ, सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, धनजामती 
कमयचारीहरुका आचारसंयहता सम्बन्धी धनर्महरु, २०६५, सरकारी वकीलहरुको 
आचारसंयहत, अदालतमा कार्यरत कमयचारीहरुको आचारसंयहता लगार्त यवधभन्न संस्था र 
धनकार्हरुले समेत आचार संयहताहरु बनाई लागू गरेको अवस्था छ । 
आचारसंयहताहरुको कार्ायन्वर्नका यवधभन्न देशका आ आफ्ना अनभुवहरु छन ्। िासगरी, 
शासकीर् प्रणाली, सरकार र संगठनहरुको कार्य प्रणाली र संस्कार, नागररकको चेतनाको 
स्तर लगार्तका पक्षहरुको सापेक्षतामा आचारसंयहताहरुको धनमायण र कार्ायन्वर्न धनभयर 
रहेको देव्िन्छ । 

धनजामती कमयचारीको आचरणहरु783  

 समर् पालना र धनर्धमतता 
 अनशुासन र आज्ञा पालना 
 राजनैधतक वा अवाछछधनर् प्रभाव पानय नहनेु 

 राजधनतीमा भाग धलन नहनेु 

 सरकारको आलोचना गनय नहनेु 

 सरकारी काम काज सम्बन्ध समाचार प्रकाश गनयमा प्रधतबन्ध  

 दान उपहार चन्दा आर्द प्राप्त गनय र सापटी धलनमा प्रधतबन्ध  

 कम्पनीको स्थापना र संचालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु 

 धनवायचमा भाग धलन नहनेु 

 अन्र्त्र नोकरी वा सेवा गनय नहनेु 

 स्थार्ी आवाधसर् अनमुधत धलन नहनेु 

 प्रदयशन र हड्ताल गनयमा प्रधतबन्ध 

 हड्ताल थनुछेक तथा िेराउ गनयमा प्रधतबन्ध  

 प्रधतधनधधत्व गनयमा प्रधतबन्ध 

३ धनजामती कमयचारी सेवाको सरुक्षा784   

                                                           
783 धनजमती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४१, ५२ 

784 ऐ.ऐ. दफा ५६ देव्ि ५८ 
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  नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहरीएको 
वा म्र्ादी पदमा बहाल रहेको, भाधग पत्ता नलागेको वा सम्पकय  गनय सम्भव नभएको वा 
भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसरुदार ठहरीएको बाहेक अन्र् कुनै पधन धनजमती 
कमयचारीलाई सफाइ र्दने मनाधसब मायफकको मौका नर्दई धनजामती सेवाबाट हटाउन 
पाईदैन । धनजामती कमयचारीले आफ्नो ओहोदाको कतयव्र् पालन सम्बन्धी गरेको कुनै 
सरकारी कार्यको सम्बन्धमा फौजदारी मदु्दाको हकमा अव्ख्तर्ारवालाको अनमुधत प्राप्त 
नभई मदु्दा चलाईने छैन । धनर्कु्त हुँदा तत्काल लाग ुरहेको तलब, उपदान, धनववृ्त्तभरण र 
अन्र् सयुवधा सम्बन्धी सेवाका सतयहरुमा धनजको स्वीकृती बेगर धनजलाई प्रधतकुल असर 
पने गरी पररवतयन गररने छैन । आफ्नो ओहोदाको कतयव्र् पालन सम्झी गरेको कुनैपधन 
सरकारी कार्यको सम्बन्धमा फौजदारी मदु्धाको हकमा अव्ख्तर्ारवालाको अनमुधत प्राप्त 
नभई मदु्धा चल्न सक्दैन, देवानी मदु्धाको हकमा धलव्ित सचुना अव्ख्तर्ारवाला वा 
सम्बन्धीत धनजामती कमयचारीलाई बझुाएको वा हलुाकद्धारा रव्जष्टरी गरी पठाएको र 
त्र्सको एकप्रधत नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको २ मयहना नािेको र मदु्धा चलाउन ु 
पने कारण भएको ८ मयहना धभत्र मदु्धा दार्र गरी सकेको हनु ुपदयछ । (दफा ५७) 

 

४ धनजामती कमयचारीलाई हनु सक्ने दण्ड सजार् सम्बन्धी व्र्वस्था 

उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती कमयचारीलाई देहार्बमोव्जमको  सजार् गनय 
सयकनेछ ।785  

(क) सामान्र् सजार्ः (१) नधसहत र्दने, (२) दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु 
तलब वयृद्ध रोक्का गने, (३) दईु वर्षयदेव्ि पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेव्ि पाँच 
तलब वयृद्धसम्म रोक्का गने ।  

(ि) यवशेर्ष सजार्ः (१) भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने । (२) भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट 
बरिास्त  गने ।  

- नधसहत र्दने वा बढीमा दईु तलब वयृद्ध वा दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने अवस्था786  

                                                           
785 धनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ 
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      (क) धनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोर्षजनक नभएमा,  

      (ि) प्रचधलत काननुबमोव्जम बरबझुारथ नगरेमा,  

(ग) दफा ५५क. बमोव्जम एक वर्षयमा दईु पटकसम्म धलव्ित चेतावनी पाएमा,  

(ि) र्ो ऐन वा प्रचधलत काननुले तोकेको पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारीपूवयक पूरा नगरेमा,  

(ङ) सेवाग्राहीको पीरमकाय र उजरुी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा 
माधथल्लो अधधकारीले र्दएको धनदेशन पालना नगरेमा,  

(च) कार्य यववरण लागू गने गराउने दायर्त्व भएको पदाधधकारीले सो कार्य नगरेमा ।  

- दईु वर्षयदेव्ि पाचँ वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेव्ि पाचँ तलब वयृद्धसम्म रोक्का गने 
अवस्था787  

(क) अनशुासनहीन काम गरेमा,  

(ि) र्ो ऐन र र्स ऐनअन्तगयत बनेका धनर्महरूमा उव्ल्लव्ित आचरणसम्बन्धी कुराहरू 
उल्लंिन गरेमा,  

(ग) प्रचधलत काननुबमोव्जम पेस्की फछ्र्र्ौट नगरेमा,  

(ि) व्र्वस्थापन परीक्षणबाट देव्िएका अधनर्धमतता सम्बन्धमा र्दएको धनदेशन पालना 
नगरेमा,  

(ङ) पूवयस्वीकृधत नधलई बराबर कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा,  

(च) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्र्त्र कुनै प्रकारको नोकरी 
गने वा आधथयक लाभ वा कुनै सयुवधा प्राप्त गने गरी परामशयदाता, सल्लाहकार, यवशेर्षज्ञ वा 
कुनै हैधसर्तले सेवा प्रदान गने कार्य गरेमा ।  

- सेवाबाट हटाउने वा बरिास्त गने अवस्था788  

                                                                                                                                                                                     
786 ऐ.ऐ. दफा ६० 

787 ऐ.ऐ. दफा ६० (क) 

788 ऐ.ऐ. दफा ६१ 
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(क) धनजामती कमयचारीले अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा व्जम्मेवारी पूरा 
गनय नसकेमा ।  

(ि) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंिन गरेमा ।  

(ग) कार्ायलर्को समर्मा बराबर मादक पदाथयको सेवन गरेमा ।  

(ि) बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा ।  

(ङ) राजनीधतमा भाग धलएमा ।  

(च) आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा । 

(छ) धबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दनसम्म आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा 
।  

(ज) मनाधसव कारण भई धबदा स्वीकृत गराएकोमा वाहेक वैदेव्शक अध्र्र्न, ताधलम वा 
अध्र्र्न भ्रमणमा गएको धनजामती कमयचारी त्र्स्तो अध्र्र्न, ताधलम वा अध्र्र्न भ्रमण 
पूरा गरेको धमधतले तीस र्दनधभत्र सम्बव्न्धत कार्ायलर्मा हाव्जर नभएमा ।  

- देहार्को कुनै अवस्थामा धनजामती कमयचारीलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त 
अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गररने अवस्था :– (क) नैधतक पतन देव्िने 
फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । (ि) भ्रष्टाचार गरेमा । (ग) 
स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएमा वा सोको लाधग आवेदन र्दएमा । (ि) धनजामती 
सेवामा धनर्कु्त हनेु वा बहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता, उमेर वा र्ोग्र्ता ढाँटेको 
प्रमाव्णत भएमा ।  

५. यवभागीर् कारबाही र सजार् सम्बन्धी यवशेर्ष व्र्वस्था:789 (१) अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोग ऐन, २०४८ बमोव्जम सो आर्ोगबाट र प्रचधलत काननुबमोव्जम 
सम्बव्न्धत धनकार्ले कुनै धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गनय लेिी आएमा 
आवश्र्क प्रयक्रर्ा प¥ुर्ाई सोहीबमोव्जम यवभागीर् सजार् गनुयपनेछ ।  

                                                           
789 ऐ.ऐ. दफा ६१(क) 
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(२) दफा ४१ यवपरीत धबदा नधलई आफ्नो कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनेु धनजामती 
कमयचारीलाई गर्ल र तलब कट्टी गनय सयकनेछ । र्सरी गर्ल भएको अवधध सेवा 
अवधधमा गणना गररने छैन ।  

(३) धबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे र्दनभन्दा बढी अवधध अनपुव्स्थत हनेु 
कमयचारीलाई गर्ल कट्टी गरी हाव्जर गराउन सयकने छैन । हाव्जर गराएमा त्र्सरी 
हाव्जर गराउने पदाधधकारीलाई दफा ६० बमोव्जम यवभागीर् कारबाही हनेुछ र त्र्सरी 
हाव्जर गराएको कमयचारीले िाएको तलब, भत्तासमेत त्र्सरी हाव्जर गराउने 
पदाधधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलुउपर गररनेछ । 

६ यवभागीर् सजार् र्दने अधधकारी:790   (१) धनजामती कमयचारीलाई दफा ५९ को िण्ड 
(ि) बमोव्जम सजार्को आदेश र्दने अधधकार देहार्बमोव्जमका अधधकारीलाई हनेुछ: 

(क) राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी र सोभन्दा माधथको पदमा कार्यरत धनजामती कमयचारीलाई 
नेपाल सरकार,  

(ि) राजपत्रांयकत र्द्वतीर् र ततृीर् शे्रणीका धनजामती कमयचारीलाई धनज कार्यरत 
धनकार्को यवव्शष्ट शे्रणीको अधधकारी,  

(ग) राजपत्र अनंयकत धनजामती कमयचारीहरूलाई धनज कार्यरत कार्ायलर्को यवभागीर् 
प्रमिु वा राजपत्रांयकत कार्ायलर् प्रमिु ।  

(२) दफा ५९ को िण्ड (क) बमोव्जम सजार्को आदेश र्दने अधधकारी तोयकएबमोव्जम 
हनेुछ । 

 

- धनलम्बन गनेः791 (१) कुनै धनजामती कमयचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेव्िएको 
कुनै अधभर्ोगको जाँचबझु गनुयपरेमा जाँचबझु समाप्त नहनु्जेलसम्म उक्त कमयचारीलाई 
सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले धनलम्बन गनय सक्नेछ । तर देहार्को अवस्था 
नभई साधारणतर्ा धनलम्बन गररने छैनः–  
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(क) धनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनय र्दंदा झठु्ठा सबूत प्रमाण संकलन गनय सक्ने वा 
आफ्नो यवरुद्धको सबूत प्रमाण गार्ब गनय सक्ने सम्भावना देव्िएमा वा (ि) धनलम्बन 
नगरी ओहदाको काम गनय र्दंदा सरकारी हाधन नोक्सानी हनेु सम्भावना देव्िएमा ।  

(२) धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बरिास्त गने अधभर्ोगको सूचना र्दनकुो 
साथै धनजलाई सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले धनलम्बनसमेत गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोव्जम कुनै धनजामती कमयचारीलाई धनलम्बन गदाय साधारणतः दईु 
मयहनाभन्दा बढी गनुय हुँदैन । सो अवधधधभतै्र कमयचारीउपरको कारबाही यकनारा 
लगाउनपुने छ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधधधभत्र कारबाही यकनारा लगाउन 
नसयकने भई धनलम्बनको अवधध बढाउनपुरेमा अव्ख्तर्ारवालाको पूवय स्वीकृधत धलई एक 
मयहनासम्म धनलम्बनको अवधध बढाउन सयकनेछ ।  

(४) नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भई थधुनएको धनजामती कमयचारी 
त्र्सरी थधुनएको अवधधभर स्वतः धनलम्बन भएको माधननेछ । 

७ सफाइ पेश गने मौका र्दनपुने:792 (१) यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले कुनै 
धनजामती कमयचारीलाई सजार् र्दने आदेश र्दनभुन्दा अव्ि कारबाही गनय लाधगएको 
कारणको उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद र्दई आफ्नो सफाइ पेश गने मौका 
र्दनपुने छ । र्सरी मौका र्दंदा धनजमाधथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले यकयटएको र 
प्रत्रे्क आरोप कुन–कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ सो समेत िलुाउनपुने छ । 
त्र्स्तोमा सम्बव्न्धत कमयचारीले पधन म्र्ादधभत्र आफ्नो सफाइ पेश गनुयपने छ र र्सरी 
पेश हनु आएको सफाइलाई सम्बव्न्धत अधधकारीले गम्भीरतापूवयक मनन गनुयपने छ । 

(२) यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले आवश्र्क ठानेमा स्वरं् वा कुनै 
अन्र् अधधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ । जाँचबझु गने अधधकृतले तोयकएको 
कार्ययवधधको पालन गनुयपने छ ।  

८ यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले सजार् प्रस्ताव गनुयपनेः793  यवशेर्ष सजार्को 
आदेश र्दनभुन्दा पयहले यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले दफा ६६ 
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बमोव्जम सफाइ पेश गनय र्दइएको म्र्ादधभत्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको 
सफाइ सन्तोर्षजनक नभएमा त्र्स्तो धनजामती कमयचारीलाई र्दन लाधगएको प्रस्तायवत 
सजार् यकन नर्दन ुभनी त्र्स सम्बन्धमा उव्चत म्र्ाद र्दई स्पष्टीकरण माग्नपुने छ ।  

९ लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुनेः794  यवभागीर् सजार्को कारबाहीको धसलधसलामा 
सम्बव्न्धत धनजामती कमयचारीले दफा ६६ बमोव्जम र्दएको सफाइ वा दफा ६७ बमोव्जम 
र्दएको स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक नभई त्र्स्तो कमयचारीलाई सजार् गनुयपने देव्िएमा 
यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले सो कमयचारीलाई र्दन लाधगएको सजार् 
प्रस्ताव गरी लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलनपुने छ । 

१० धनजामती कमयचारीलाई सजार् गदाय पालना गनुयपने न्र्नुतम मान्र्ताहरु 

 धनजामती कमयचारीलाई यवभाधगर् कारबाही गदाय उसलाई कारबाही गनुय परेको 
कारण र आधार सयहत स्पष्टीकरण माग्न ुपने हनु्छ । साथै र्स्तो कारबाही गनय लागेको 
कुरा धनजले थाहा पाउने गरी स्पष्ट रुपमा सवु्चत गनुय पदयछ । स्पष्टीकरण एउटा 
आरोपमा सोध्ने र सजार् प्रस्ताब अको आरोपमा गनय धमल्दैन । सजार् गनय पाउने 
अधधकारीले कानून बमोव्जम आफैले स्पष्टीकरण धलई न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् 
गनुयपनेछ । अन्र् अधधकारीले स्पष्टीकरण धलई यटप्पणीको आधारमा सजार् गनय धमल्दैन 
। अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट नै धनणयर् हनुपुनेछ । धनजामती कमयचारी माधथ लगाईएको 
आरोप स्पष्ट बस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु कुरा उल्लेि गरी सफाईको मौका 
र्दएर मात्र कारबाही गनुय पदयछ । स्पष्टीकरणमा माग भए भन्दा बाहेक अन्र् सजार् गनय 
धमल्दैन । उमेरको कारण अधनवार्य अवकाशको हकमा सनुवुाईको मौका र्दई रहन ुपदैन 
। धनजामती कमयचारी सम्बन्धी यववादमा अधधकार प्राप्त अधधकारी भन्दा बाहेकका 
व्र्व्क्तले स्पष्टीकरण सोधी यटप्पणीको आधारमा सजार् गने, न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी 
आधार कारण सयहत धनणयर् नगने अवस्था समस्र्ाको रुपमा रहेको देव्िन्छ । त्र्सैगरी 
सफाईको स्पष्ट आधार कारण निोली गने धनणयर्हरु कानूनी त्रयुटपणुय हनेु देव्िन्छ । 
सजार् गनय पाउने अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय धमल्ने कानूनी व्र्वस्था नभएकोमा सो भन्दा 
तलका कमयचारीले सजार्को धनणयर् गनय धमल्दैन । सनुवुाईको मौका नर्दई पदबाट मकु्त 
गनय धमल्दैन । धनजामती कमयचारीलाई यवशेर्ष सजार् गदाय सफाई पेश गने मौका र्दई पेश 
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हनु आएको सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ुभधन उव्चत म्र्ाद 
र्दई स्पष्टीकरण माग गरी मात्र धबशेर्ष सजार् गनुय पदयछ ।  

 

११ यवभागीर् सजार् गदायको कार्ययवधध 

कुनै कमयचारी उपर यवभागीर् कारवाही गनुय पने अवस्था धसजयना भएमा सो को १५ र्दन 
धभत्र कारवाही प्रारम्भ गनुय पने। कमयचारी उपर कारवाही गदाय सजार् र्दन पाउने 
अधधकारीले धनलम्बन गनुय पने भएमा सफाई पेश गने मौका र्दइएको पत्रसाथ धनलम्बन 
गररएको जानकारी गराइएको पत्र समेत र्दनपुने । यवभागीर् कारवाहीको लाधग जाँचबझु 
गने क्रममा जाँच बझु गने अधधकारीले कमयचारीको बर्ान धलने, प्रमाण पेश गराउने र 
सजार् गने अधधकारी छुटै्ट भए सो को प्रधतवेदन पेश गने । सामान्र् सजार् हनेु 
अवस्थामा वा भागी बेपत्ता भएको कमयचारीको हकमा वा नैधतक पतन देव्िने फौजदारी 
सजार् भएको वा भ्रष्टाचारमा सजार् पाएको कमयचारीको हकमा जाँचबझु गनुय नपने 
सफाईको मौका र्दने र स्पष्टीकरण माग गने । यवभागीर् कारवाही गररन लागेको 
कमयचारीलाई के कुन कारणले कारवाही गनय लाधगएको हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेि गरी 
सफाई पेश गनय १५ र्दनको समर् र्दई सफाईको मौका र्दन ु पने । उक्त बमोव्जम 
सफाईको मौका र्दएकोमा तोयकएको समर्धभत्र सफाई पेश नगरे वा धनजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा धनजलाई गररन लागेको सजार् सम्बन्धी आधार र कारण 
सयहतको सजार्को प्रस्ताव गरी ३० र्दनको म्र्ाद र्दई स्पष्टीकरण माग गनुयपने । धनज 
कमयचारीले पेश गरेको सफाई वा धनजले र्दएको स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक नलागेमा सजार् 
र्दन पाउने अधधकारीले लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने 

१२ लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलने कार्ययवधध  

कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाहीको सजार् र्दन पाउने अधधकारीले लोकसेवा आर्ोगको 
परामशय धलन ु पूवय पेश भएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा प्रमाणको मूल्र्ांकन गरी के कुन 
आधारमा सजार् गनय लाधगएको हो सो सजार् प्रस्ताव गनुयपने । लोकसेवा आर्ोगको 
परामशयको लाधग पठाउँदा प्राप्त सफाई, स्पष्टीकरण सम्बन्धी र जाँचबझु गररएको भए पधन 
ती सबै सबूद प्रमाण संलग्न रािी सम्बव्न्धत मन्त्रालर्, सव्चवालर् वा आर्ोगको सव्चव 
मापयmत ्सम्बव्न्धत सबै सक्कल कागजात सयहतको फाइल संलग्न रािी पठाउन ुपने  
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१३ यवभागीर् कारवाही उपरको पनुरावेदनको व्र्वस्था  

कमयचारीमाधथ भएको यवभागीर् कारवाही गरी र्दइएको सजार् उपर पनुरावेदन सनु्ने 
धनकार् प्रशासकीर् अदालत हो । धमधत २०७६-६-२४ अव्ि देव्ि नै प्रशासकीर् 
अदालतको गठन धनजामती ऐन २०४९ को दफा ६९ बमोव्जम गर्ठत भई कार्यरत 
रहेको भए पधन उक्त धमधत २०७६-६-२४ गते देव्ि लागू भएको प्रशासकीर् अदालत 
ऐन, २०७६ ले र्स अदालतको कार्य क्षेत्र धनकै नै यवस्ततृ गरेको पाइन्छ । सो 
अदालतको अधधकार क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ मा 
व्र्वस्था गररएको छ । र्स अदालतको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा सो ऐनमा भएको 
व्र्वस्था हेदाय कमयचारी भन्नाले नेपाल सरकारको धनजामती सेवा, नेपाल स्वास््र् सेवा, 
नेपाल संिीर् संसद सेवा वा सावयजधनक संस्थाको सेवामा कार्यरत कमयचारी, सरकारी 
यवद्यालर्मा कार्यरत व्शक्षक, प्रदेश कानून लागू भएका धनजामती कमयचारी र स्थानीर् 
तहका कमयचारी सम्झन ु पछय भनी पररभार्षा गररएको छ । र्समा सावयजधनक संस्था 
भन्नाले नेपाल सरकारको पचास प्रधतशत भन्दा बढी स्वाधमत्व भएका संस्थाहरु, संिीर् 
कानून बमोव्जम गठन भएका धनर्मनकारी धनकार् र नेपाल सरकारले सावयजधनक संस्था 
भनी तोकेको धनकार् भन्ने उल्लेि छ ।  

१४ सवोच्च अदालतको न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

 कमयचारीलाई यवभाधगर् सजाँर् सम्वन्धी कारवाही गदाय अपनाउन ु पने कार्ययवधध 
अवलम्वन गरी अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट पूवायग्रही भावना नरािी स्वतन्त्र एवं 
धनष्पक्ष रुपबाट शदु्ध भावनाले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी छानयवन गरेर दोयर्ष 
देव्िएमा मात्र सजाँर्को धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने ।795   

 यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय केही न्रू्नतम ्मान्र्ताहरूको पालना अव्ख्तर्ारवालाबाट 
हनुपुछय । यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय आचरणयवपरीत काम गने व्र्व्क्तलाई उसँग 
कारवाही गनय परेको कारण र आधारसयहत स्पष्टीकरण माग्न ु पने एवं र्स्तो 
कारवाही गनय लागेको कुरा धनजले थाहा पाउने गरी सूव्चत गररएको हनुपुने ।796   
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 जनु व्र्व्क्तले सजार् ँगनय पाउने अव्ख्तर्ारी पाएको हनु्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण 
माग गरेको हनु पदयछ, अधधकारै नभएका व्र्व्क्तले मागेको स्पष्टीकरणलाई काननुी 
मान्र्तार्कु्त भन्न नधमल्ने ।बिायस्त गने गरी धनलम्बन भएको धमधतबाट नै लागू 
हनेु गरी धनणयर् गरेकोमा पश्चातदशी (Retrospective) असर पने गरी हटाएको 
धनणयर्लाई कानूनसंगत भन्न नसयकने ।797   

 जनु व्र्व्क्तले सजार् गनय पाउने अधधकार पाएको छ उसले मात्र धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०२१ को धनर्म १०.९ बमोव्जम स्पष्टीकरण माग गरेको हनुपुदयछ 
। तर धनवेदकको हकमा अधधकार प्राप्त अधधकारी प्रमिु व्जल्ला अधधकारीबाट 
माधथ उल्लेि गररएबमोव्जमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.म.ुधस.धड. इव्न्जधनर्रबाट 
स्पष्टीकरण माग गररएकोले त्र्स्तो स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्र्तार्कु्त भन्न 
नधमल्ने । अधधकार नभएको अधधकारीबाट भएको कारवाहीको धसलधसलामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट त्र्स्तो सजार् भएपधन त्र्स्तो अव्िल्लो स्पष्टीकरण 
कारवाही धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को धनर्म १०.९(१) बमोव्जम जनु 
अधधकारीबाट माधगन ुपने हो त्र्स्तो अधधकारीबाट स्पष्टीकरण माग गररएको छैन 
भने त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउने व्स्थधत देव्िन्न ।798  

 जनु सजार्को सम्बन्धमा स्पष्टीकरण भई माग गररएको छैन सो सजार् गरेको 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को धनर्म १०.९ तथा १०.१० को यवपरीत 
हनेु ।799   

 स्पष्टीकरण माग गदाय लगाइएको अधभर्ोग र सेवाबाट बिायस्त गदाय धलइएको 
आधार एउटै नदेव्िई बेग्लाबेग्लै देव्िएको छ, स्पष्टीकरणमा अधभर्ोग नै 
नलगाइएको सम्बन्धमा धसधै बिायस्त गनय प्रहरी धनर्मावलीले धमल्दैन, तसथय पयहले 
अधभर्ोग नै नलगाइएको आधारमा धनवेदकलाई भयवष्र्मा सरकारी नोकरीबाट 
सामान्र्तः अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त गने गरेको वागमती अञ्चल प्रहरी 
कार्ायलर्को धनणयर् र उक्त धनणयर् उपर पनुरावेदन सदर गरी गरेको क्षेत्रीर् प्रहरी 
कार्ायलर् काठमाडौंको पनुरावेदन धनणयर् समेत त्रयुटपूणय देव्िँदा उत्प्ररे्षणको 
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आदेशद्वारा बदर हनेु, धनवेदकलाई धनजको आफ्नो पदमा बहाल गराउन ु भनी 
यवपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हनेु ।800   

 कानून बमोव्जम यवभागीर् कारवाही लगार्तका कारवाही गदाय कारवाही गने 
अधधकारीसँग त्र्स्तो कारवाही गने अधधकार भए नभएको स्पष्ट हनुपुने र अधधकार 
प्राप्त अधधकारीले कारवाही गदाय पधन कानूनको उचीत प्रयक्रर्ा पूरा गरेको हनुपुने 
। कानूनको स्पष्ट अधधकार निलुाईकन र्दएको आदेश धनदेशनको अन्धाधनु्ध 
पालना गने वा गनय र्दने हो भने कानूनको मर्ायदा उल्लंिन हनेु व्स्थधत शृ्रजना भई 
व्र्व्क्त वा नागररक असरुव्क्षत बन्ने अवस्था रहने । कसैलाई पधन कारवाही गने 
अधधकार भनेको अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र प्रर्ोग गनुयपने यवर्षर् हुँदा सो 
बाहेक अरुले प्रर्ोग गरेमा कानूनको दृयष्टमा आपव्त्तजनक र दोर्षपूणय हनु जाने र 
त्र्स्तो त्रटुी अधधकारक्षेत्रात्मक त्रटुी हनेु र्स्तो अधधकारक्षेत्रात्मक त्रटुी भएको 
धनणयर् कानूनको दृयष्टमा अमान्र् हनेु ।801   

 धनजामती सेवा धनर्मावलीको पररच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५)–

यवभागीर् प्रमिुले अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको आधारमा अड्डा प्रमिुमा नतोयकएको 
व्र्व्क्तद्वारा सरकारी नोकरीबाट हटाउन नहनेु ।802   

 कमयचारी उपर कुनैपधन अनशुासनात्मक वा फौज्दारी कारवाही गनुयपने भए 
कानूनमा आधाररत प्रयक्रर्ा अपनाई कारवाही गनुयपने । कुनै प्रयक्रर्ा नअपनाई 
प्रशासधनक दवाव र्दने वहानामा तलव जस्तो आधारभतू कुरा नै रोकी ४५ 
मयहनासम्म यवना तलव काम गराइन ुकानून, न्र्ार् र मानयवर् संवेदना समेतको 
िोर उल्लंिनको कार्य हनेु ।803   

 धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पयष्टकरणहरु 
सजार् र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरुले धलएको 
स्पयष्टकरणको आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन 
नसक्ने । यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग नगररएको 
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अवस्थामा अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी 
मान्र्ता प्राप्त गने व्स्थधत नहनेु ।  सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पयष्टकरण 
नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पयष्टकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी 
गररएको यवभागीर् कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न नधमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश 
र्दने गरी वन यवभागका महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र सोलाई सदर गने गरी 
प्रशासयकर् अदालतवाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िंदा उत्प्ररे्षणको 
आदेशवाट वदर हनेु ।804   

 सफाइको बारेमा पयहलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजार् ँप्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नर्दएको आरोपमा 
सजार् ँप्रस्तायवत गरेको देव्िँदा र्ी सबै कारवाहीहरु काननु अनकूुल नहुँदा र्स्ता 
कारवाहीहरुलाई काननु सम्मत भन्न नधमल्ने । कुनै पधन व्र्व्क्तको हक यहतमा 
असर पने गरी धनणयर् गदाय धनणयर् गने अधधकारी आफैं ले सफाइको मौका समेत 
प्रदान गरी आवश्र्क सबूद प्रमाण बझुी सोको मूल्र्ांकन समेत गरी धनणयर्मा पगु्न ु
अधनवार्य हनु्छ । सजार्ँ गनय पाउने अधधकारी आफैं ले काननु बमोव्जम स्पष्टीकरण 
धलई आफूले न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुय पनेमा सो नगरी सजार् ँर्दने 
अधधकारी बाहेक अन्र् अधधकारीबाट धलइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई 
ग्रहण गरी शािा अधधकृत स्तरबाट उठेको यटप्पणीको आधारमा तह तह भई 
आफ्नो छेउ आएपधछ त्र्स्तो यटप्पणी धनणयर्लाई स्वीकृत गरेको धनणयर् पचाय र 
धनणयर्लाई सदर गरेको प्रशासकीर् अदालतको पनुरावेदन फैसला समेत त्रयुटपूणय 
देव्िँदा उक्त धनणयर् एवं फैसला उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा बदर हनेु ।805   

 सफाईको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्ने आधारमा सफाईको मौका नर्दई 
कारवाही गदाय त्र्स्तो गनुय परेको कारणहरु सयहत धनणयर् पचायमा लेव्िएको हनुपुने 
। कुनै धनणयर् पचायमा उल्लेव्ित आधारहरु र्थाथयमा मनाधसव छन ्वा छैनन ्भन्ने 
कुरा धनतान्त प्रशासधनक यवर्षर् वा आत्मसन्तयुष्टको यवर्षर् नभै न्र्ायर्क धनरोपण 
गनय सयकने गरी वस्तपुरक हनु जरुरी हनेु हुँदा त्र्स्तो धनणयर्कतायले न्र्ायर्क 
यववेकको साथमा आफनो आधारहरु धनणयर्पचायमा लेख्न सक्नपुने । धनणयर् पचायमा 
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उल्लेव्ित आधारहरु मनाधसव छन वा छैनन ् वा त्र्सको आधारमा सफाईको 
मौका र्दन मनाधसव नभएमा भनी सम्बव्न्धत अधधकार प्राप्त अधधकारीले गरेको 
धनणयर् न्र्ार्को रोहमा अदालतले यवचार गनय सक्ने । धनणयर्कतायले धनणयर्को 
प्रर्ोजनको लाधग र्दने आधारहरु न्र्ायर्कता, स्वच्छता, व्र्वहाररकता र औव्चत्र्लाई 
मापदण्ड बनाएर उल्लेि गनुय पने ।  सजार् गने अधधकारीले अधधकारको प्रर्ोग 
गदाय कानूनको उव्चत कार्ययवधी पूरा नगरी गनय नधमल्ने ।806   

 कुनै यवर्षर्मा कारवाही गनय पाउने अधधकारीले कसको के कस्तो कृर्ाकलापबाट 
के कस्तो गैह्रकानूनी काम भएको हो भन्ने कुरा आफैले त्र्को यवश्लरे्षण गरी 
त्र्स्तो गैह्रकानूनी काम गनेको दोर्षको गहनता के कधत छ सो मा कानूनबमोव्जम 
के कस्तो सजाँर् गदाय उपर्कु्त हनु्छ भन्ने समेत यवचार गरी सजाँर् प्रस्ताव गरी 
स्पयष्टकरण धलई न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी स्वतन्त्र, धनष्पक्ष एवं पूवायग्रहरयहत 
ढंगबाट यवश्लरे्षण गरी धनणयर् धलनपुने न्र्ायर्क मान्र्ता हनेु । धनदेशनको आधारमा 
कुनै न्र्ायर्क प्रकृधतको कारवायह उठाइन्छ भने त्र्स्तो कावायहीलाई कानूनसम्मत 
न्र्ायर्कमनको प्रर्ोग भै स्वतन्त्र र धनष्पक्ष रुपबाट भएको नभै अकायको अरौटबाट 
गररएको मान्नु पने ।807    

 कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन ु भनेको ठूलो संजार् हो । 
त्र्सरी संजार् गदाय मनोमानी तवरबाट गनय नसयकर्ोस भन्ने धनजामती कमयचारीको 
सेवाको सरुक्षा धनजामती सेवा ऐन र धनर्मले गरेको पाइन्छ । ऐन धनर्मले 
धनजामती कमयचारीलाई प्रदान गरेको सरुक्षा ऐन, धनर्मकै अव्ख्तर्ारबाट मात्र समाप्त 
हनु सक्छ । लगाइएको आरोप प्रष्टसंग बस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु 
कुरा उल्लेि गरी सफाईको मौका र्दएमा मात्र मनाधसब मौका र्दएको माधनन्छ ।  
धनवेदक माधथ लगाइएका आरोप वस्त ुधनष्ठ भन्दा बढी आत्मधनष्ठ देव्िएकोले सो 
अरोपलाई र्वु्क्तसंगत भन्न सयकने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको 
भरमा मात्र सफाइको सबूद र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने ।808   

                                                           
806 ने.का.प. २०६५, अंक ५, धन.नं. ७९६४ 

807 ने.का.प. २०६३, अंक ११, धन.नं. ७७८३ 

808 ने.का.प. २०५०, अंक २, धन.नं. ४७०३ 
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 उमरेको कारणले र्दइने अधनवार्य अवकाशको हकमा सनुवुाईको मौका र्दन ु पने 
जस्ता कार्ययवधध अवलम्वन गनुयपने हुँदैन त्र्स सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट 
व्र्वस्था गरर र्दने हुँदा सो हद पूरा भएपधछ स्वतः अवकाशको व्स्थधत हनु्छ । 
धनजामती सेवा ऐन धनर्मले पधन अधनवार्य अवकाश र्दँदा त्र्सरी अवकाश हनेु 
कमयचारीलाई सफाईको मौका र्दन ुपने गरी व्र्वस्था भएको देव्िदैन ।809   

 अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजार्ँ गने 
र यवभागीर् कारवाहीले कमयचारीको पदीर् आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई 
सजार्ँ गने हनुाले अदालती कारवाही र यवभागीर् कारवाही दईु छुट्टाछुटै्ट प्रकृर्ाबाट 
गररने कारवाही हनु ।810   

 धनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पयष्टकरणहरु 
सजार् र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरुले धलएको 
स्पयष्टकरणको आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन 
नसक्ने ।  यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग 
नगररएको अवस्थामा अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले 
कानूनी मान्र्ता प्राप्त गने व्स्थधत नहनेु । सजार् र्दन पाउने अधधकारीले 
स्पयष्टकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पयष्टकरणको आधारमा नोकरीवाट 
हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न नधमल्ने हुँदा 
सेवावाट अवकाश र्दने गरी वन यवभागका महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र 
सोलाई सदर गने गरी प्रशासयकर् अदालतवाट भएको फैसला कानून यवपरीतको 
देव्िंदा उत्प्ररे्षणको आदेशवाट वदर हनेु ।811  

 संठगनका कमयचारीहरूलाई आचरण यवपरीत गरेमा गररने कारवाही भनेको Non 

Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्र्को फौज्दारी काननु तोडे 
वापत राज्र्को तफय बाट Public Prosecution भई अदालतबाट काननु बमोव्जम कैद 
वा जररवाना दवैु सजांर् हनेु कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । र्ी दईु 
कारवाही धभन्दा धभन्दै कारवाही हनु । संठगनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत 

                                                           
809 ने.का.प. २०५६, अंक ४, धन.नं. ६६९७ 

810 ने.का.प. २०४५, अंक ६, धन.नं. ३४७६ 

811 ने.का.प. २०६३ अंक ६ धन.नं. ७७१५ 
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कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट 
सजार् हुँदा पधन म्र्गदधभ व्भर्उबचमथ यवरूद्धको हक हनन ्नहनेु ।812   

 आधार र कारण उल्लेि नभई भएको धनणयर्मा स्वेच्छाचाररता देव्िन्छ भने त्र्स्तो 
धनणयर्मा धनणयर्कतायको बदधनर्तसमेत हनु सक्ने हुँदा धनणयर् गनेले कानून 
बमोव्जमको पर्ायप्त कारण र आधार िलुाई मात्र धनष्कर्षयमा पगु्न ुपने ।813   

 जनु तहका अधधकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजार् गनय तोयकएको छ, सो 
सजार् सोही तहका अधधकृतले प्रचधलत कानूनको कार्ययवधध पूरा गरी धनणयर् गनुयपने 
। सजार् गनय पाउने धनणयर् गने अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय धमल्ने कानूनी 
व्र्वस्थाको अभावमा सो सजार् गनय पाउने गरी तोयकएको अधधकृत वा कार्ायलर् 
प्रमिु कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा धनजभन्दा मधुनका कुनै कमयचारी 
धनधमत्त भै काम गरररहेको अवस्थामा धनजले कार्ायलर्को नगरी नहनेु अत्र्ावश्र्क 
र दैधनक प्रशासधनक कार्य सञ्चालन मात्र गनुयपने ।814   

 स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तगयत न्र्ायर्क 
स्वच्छताका साथै प्रयक्रर्ागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पधन आवश्र्क तत्व 
हनु्छ । पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो 
आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त गने सजार् गनयसक्ने 
न्र्ार् पररर्षद्को अधधकार अन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै 
प्रदान नगरी, एउटा कसूरको यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा पदमकु्त गनय 
सक्ने अधधकारलाई सही मान्न नसयकने । प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको कुनै 
रुपले र लेस मात्र पधन उल्लंिन गरी वा कानून बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पालना नगरी 
गररएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा शून्र् हनेु ।815   

 माधथल्लो तहबाट र्दइएको आदेश वा उदी नमानेको कार्यलाई नैधतक पतन देव्िने 
कसूर मान्न धमल्ने कुनै कानूनी र यववेकसम्मत आधार नदेव्िने । कैदको सजार् 
पाएको अवस्थालाई आधार धलई नोकरीबाट बिायस्त गने धनणयर् भएकोमा धनणयर्मा 

                                                           
812 ने.का.प.२०६४ अंक २ धन.नं.७८१६ 

813 ने.का.प. २०७६, अंक १, धन.नं. १०१६६ 

814 ने.का.प. २०६९, अंक ६, धन.नं. ८८४३ 

815 ने.का.प. २०६९, अंक ७, धन.नं. ८८५७ 
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आधार धलइएको तर उक्त कैद सजार् नै पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना 
मात्र हनेु ठहर भएको अवस्थामा नोकरीबाट बिायस्त गनयको लाधग अवलम्बन 
गररएको धनणयर्ाधार िव्ण्डत हनेु ।816   

 Doctrine of acquiescence को सम्बन्धमा यवचार गदाय र्स धसद्धान्तको मखु्र् 
उद्देश्र् आफुलाई लाभ हाधसल गदाय कुनै कार्य वा धनणयर्लाई मान्ने तर आफूलाई 
नोक्सान हनेु भागलाई नमान्ने कार्यलाई र्सले रोक्दछ । दै्वध चररत्रलाई 
दरुुत्सायहत गने उद्देश्र्ले नै र्सको प्रर्ोग हनु्छ । र्ो धसद्धान्त Estoppel वा 
Waiver को समानाथयक छैन । र्स्को केही अंश Estoppel सँग केही अंश Waiver 

को Principle सँग धमल्दछ । कसैको कानूनी हक अधधकारको उलंिन भइरहेका 
अवस्थामा जसको हक अधधकार उलंिन भएको छ त्र्ो चपु लागी कुनै उजूर 
नगरी बस्छ भने त्र्स्तोमा Doctrine of acquiescence लागू हनु्छ अथायत आफ्नो 
कानूनी अधधकारको उलंिनको व्स्थधतलाई यवरोध नगरी आफ्ना हकको उलंिन 
हुँदैछ भन्ने जान्दा जान्दै पधन चपु लागेर बस्छ भने त्र्स्तोमा म्र्अतचष्लभ र्ा 
बअत्रगष्भकअभलअभ लागू हनेु । धनवेदकलाई आफूलाई श्री ५ को सरकारले 
अवकाश र्दएपधछ कानून बमोव्जम पाउने धनवतृ्तभरण धलएपधन आफ्नो हनन भएको 
उक्त संवैधाधनक मौधलक अधधकारको प्रचलनको लाधग समर्मै ररट धनवेदन र्दई 
रािकै अवस्थामा धनवेदकले पेन्सन धलएकोबाट धनवेदकले आफ्नो आचरणले 
अवकाशको धनणयर्लाई स्वीकारेको मान्न धमल्दैन तसथय प्रस्ततु मदु्दामा Doctrine of 

acquiescence लागू हनु्छ भन्न नधमल्ने । Approbate and Reprobate को धसद्धान्त 
करार वा दईु पक्षको बीचमा भएको कारोवारको सन्दभयमा प्रर्ोग हनेु धसद्धान्त हो 
। र्सबाट Approbate and Reprobate को कुनै धलितका कारोवारको सन्दभयमा 
मात्र प्रर्ोग भएको देव्िन्छ । र्सको प्रर्ोग सीधमत सन्दभयमा भएको पाइन्छ । 
प्रस्ततु मदु्दामा नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त 
मौधलक हकको प्रश्न उठाइएको हुँदा कुनै कारोवार वा धलितको सम्बन्धमा प्रर्ोग 
हनेु Doctrine of Approbate and Reprobate लाई मौधलक अधधकारको सम्बन्धमा 
उठेका प्रश्नको सन्दभयमा लागू हनु सक्ने नदेव्िने ।817   

                                                           
816 ने.का.प. २०६९, अंक ७, धन.नं. ८८५६ 

817 ने.का.प. २०७१, अंक १०, धन.नं. ४९८५  
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 धनजामती कमयचारीका सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन तथा कानूनमा केही 
नबोलेको अवस्थामा र्स सम्बन्धमा के गने भन्ने अन्र्ौल उत्पन्न हनुसक्छ । तर, 

कानूनले कयहल्रै् शनु्र्को अवस्था (vacuum) को पररकल्पना गदैन । धनजामती 
सेवा ऐन र धनर्मावली धनजामती सेवाको सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको यवशेर्ष 
कानून भएकोले र्स कानूनमा लेव्िएको अवस्थामा र्सै अनरुुप र नलेव्िएको 
अवस्थामा अन्र् प्रचधलत कानून बमोव्जम गनुयपने । जहाँ कानून आफैं मा स्पष्ट छ 
त्र्हाँ प्रथा प्रचलन हेरररहन ुआवश्र्क पदैन । सेवा सयुवधा प्रदान गने कानूनको 
व्र्ाख्र्ा गदाय कठोर यकधसमले नगरी सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले सयुवधा प्राप्त गनय सक्ने 
गरी गनुयपने । अधधकार पररत्र्ाग गने मनसार् रािी वा स्वेच्छाले अधधकार 
पररत्र्ाग नगरेसम्म अधधकार पररत्र्ाग गरेको मान्न नधमल्ने । अधधकार पररत्र्ाग 
भन्नाले आफ्नो अधधकार वा दावीलाई त्र्ागेको भन्ने जनाउँछ, र्ो व्र्क्त वा अव्र्क्त 
दबैु तररकाबाट हनु सक्दछ । अधधकार पररत्र्ाग गने मनसार् रािी वा 
स्वइच्छाले अधधकार पररत्र्ाग नगरेसम्म अधधकार पररत्र्ाग गरेको मान्न नधमल्ने 
।  धनजामती सेवा ऐनले र्दएको अधधकार अन्तगयत नेपाल धनजामती सेवा 
धनर्मावली बनेको र ऐनको दफा ७ ले धनजामती कमयचारीको सम्बन्धमा श्री ५ 
को सरकारले उव्चत र न्र्ार्संगत तररकाबाट कारवाही गनय सक्दछ भन्ने व्र्वस्था 
भएबाट धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को धनर्म ७.१ (३) को आधारमा श्री 
५ को सरकारले अवकाश र्दंदा पधन न्र्ार्संगत तरीकाबाट नै र्दन ुपने ।  ऐनले 
दफा ५ बमोव्जम हरेक धनजामती कमयचारीको सेवा अवधध श्री ५ को सरकारको 
इच्छानसुार हनेुछ भन्दैमा ७.१ (३) को आधारमा स्वेइच्छाचाररतापूवयक 
कमयचारीलाई अवकाश र्दने गरी धनणयर् गने श्री ५ को सरकारलाई अधधकार 
भएको भन्न धमल्दैन । अवकाश र्दने धनणयर् गररंदा न्र्ार्संगत, यववेकपूणय एवं 
भेदभावरयहत तररकाबाट हनु ुपने ।  धनजामती कमयचारी र श्री ५ को सरकारको 
सम्बन्धलाई नोकर र माधलकसँग तलुना गनय धमल्दैन ।  र्ो आधार र कारणबाट 
अवकाश र्दएको हो भनी अवकाश र्दइने कमयचारीलाई जानकारी गराउन 
आवश्र्क नभए पधन उक्त धनणयर् बदधनर्तपूणय (Malafide) समेत हो भनी 
अदालतमा प्रश्न उठेमा आधार र कारण निोली गररएको धनणयर्बाट अदालतले 
प्रभावकारी न्र्ायर्क पनुरावलोकन गनय सक्ने व्स्थधत नहनेु ।  धनवेदकलाई 
सरकारी सेवाबाट अवकाश र्दन ु पने आधार र कारण (Reason) श्री ५ को 
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सरकारले र्दन सकेको देव्िंदैन । र्सरी धनवेदनक उपर कानूनको प्रर्ोग 
भेदभावपूणय तररकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को आधारमा अवकाश 
र्दएको देव्िन आएको हुँदा धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश र्दने गरी 
गरेको श्री ५ को सरकारको धनणयर् नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को धारा 
११ (१) को प्रधतकूल देव्िने ।818   

 प्रहरी जस्तो शाव्न्त सरुक्षाको कतयव्र् तोकेको फोसयमा सेवा गरेपधछ यवरामी भएको 
भए आफ्नै फोसयको अस्पतालमा जान सयकनेमा त्र्हाँ पधन नजाने र यवदा अव्स्वकृत 
भर्ो भन्ने जानकारी पाए पधछ त्र्सलाई वेवास्ता गरी कार्ायलर्मा हाव्जर हनु नजाने 
धनवेदकको कार्यलाई क्षम्र् माग्न नसयकने ।819   

 गर्ल भएको आधारमा गररने गर्ल िारेज वा र्दइने अवकाशको लाधग सम्बव्न्धत 
कमयचारी धनधायररत समर्सम्म उपव्स्थत नरही गर्ल हनु ुनै एकमात्र पर्ायप्त कारण 
वन्नसक्ने । तोयकएको अधधकारीबाट धबदा स्वीकृत नहनु्जेल कुनै पधन कमयचारी 
कामदार अनपुव्स्थत रहन सक्दैन (केही अपवाद बाहेक जस्तो धबरामी पदाय आर्द 
आर्द....) । तर कानूनमा तोयकएको धबदा पाकेको भन्दैमा कार्ायलर् वा 
संगठनको काम नै ठप्प हनेु गरी धबदा पाउने अधधकार कसैलाई नभएकाले 
justifiable and bonafide reason मा कमयचारी र्ा कामदारलाई पाकेको धबदाबाट 
कयट्ट हनेु गरी धबदा बस्ने स्वीकृधत र्दने कतयव्र् पधन employer को हनेु भएकाले 
employer र Employee बीचको सम्बन्ध कार्म गने document सेवा सतय सम्बन्धी 
कानून हो । सेवा सतय सम्बन्धी कानूनमा धबदाको व्र्वस्था, धबदा अवधध, धबदा र्दने 
अधधकारी आर्द सबै व्र्वस्था हनेु । अकस्मात धबरामी परर धबदा स्वीकृत गराउन 
नसक्ने अवस्थाको भरपदो र यविाधसलो प्रमाण वा कमयचारीको कावू भन्दा 
वायहरको पररव्स्थधतको कारण अपझयट धबदा वस्न परी धबदा स्वीकृत गराउन 
नपाएको वा स्वीकृत अवधध भन्दा बयढ धबदा बस्न परेको कारणको साँचो, भरपदो 
र यविाधसलो प्रमाण पेश गने कतयव्र् कमयचारी वा कामदारको हो । र्स्तो कारण 
र प्रमाण पेश गनय नसकेमा वा धनर्ममा तोयकएको धबदा भन्दा बढी धबदा बसेमा 
वा सरुुमा एक पटक धबदा स्वीकृत गरी बसेपधन पधछ पूवय स्वीकृधत नधलई 

                                                           
818 ने.का.प. २०६४, अंक १०, धन.नं. ७८९४ 

819 ने.का.प. २०६३, अंक ७, धन.नं. ७७३२ 
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लगातार धबदा वस्दै गएमा कमयचारी वा कामदारको र्स्तो कार्यलाई absenteeism 

मानी कानूनको रीत पुयर्ाई कामदार वा कमयचारीलाई कारवाही हनु सक्छ र 
काननुको ररत परु्ायई गररएको कारवाहीलाई त्रयुटपूणय कारवाही नमाधनने । कानूनले 
Security of tenure प्रदान गरेको छ भन्दैमा गैह्र व्जम्मेवारीपूणय काम गने छुट 
कुनैपधन कामदार वा कमयचारीलाई प्राप्त नहनेु820   

 सेवामा वहाल रहेको कुनै पधन कमयचारीका लाधग तोयकएको पाररश्रधमक प्राप्त गने 
अधधकार उसको हो भने पाररश्रधमक प्रदान गनुय काम लगाउनेको प्राथधमक कतयव्र् 
नै हुँदा सामान्र् यहसावले पधन कसैलाई काम गरेको अबधधको पाररश्रधमक प्रदान 
गर्दयन भनी भन्न नधमल्ने । काममा लगाइएको धनजामती कमयचारीलाई 
पाररश्रधमकबाट बव्ञ्चत गनय नधमल्ने व्स्थधतमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा धनवतृ्त 
भएपधछ पयहले गरेको अबधधको आधथयक सयुवधा असूल उपर गने गरी गररएको 
धनणयर्लाई कानून र न्र्ार्का दृयष्टले उपर्कु्त मान्न नसयकने ।  काम गरेको 
अबधधको तलव नर्दँदा श्रमको शोर्षण हनु जानकुा साथै कमयचारी संचर्कोर्ष र 
नागररक लगानी कोर्ष जस्ता कमयचारीको पक्षमा सरुक्षा प्रदान गररएका कोर्षहरूबाट 
असूल उपर गररने भन्ने धनणयर् कानूनी व्र्वस्थाको समेत प्रधतकूल हनु जाने ।821   

 नोकरीबाट अन्त गने धनणयर् अधधकार प्राप्त अधधकारीले आफ्नो न्र्ायर्क मनको 
प्रर्ोग गरी अन्त गरेको नदेव्िई छानयवन सधमधतको धसफाररस धनणयर्को आधार 
नोकरीको अन्त गरेको पाईन्छ । त्र्स्तो नोकरीको अन्त गदाय भयवष्र्मा सरकारी 
नोकरीको लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी अवकास र्दने उल्लेि भएको छ । सजार् 
सरहको सो धनणयर् कानून बमोव्जमको धनणयर् भन्न धमल्ने नदेव्िने ।  नेपाल 
धनजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ मा छानयवन 
सधमधतको व्र्वस्था भएको पाईन्न । उक्त छानयवन सधमधत कुनै कानूनको 
आधारमा िडा भएको पधन देव्िन्न । कानूनले अधधकारै नर्दएको छानयवन 
सधमधतको धसफाररस धनणयर्को आधारमा अधधकार प्राप्त अधधकारीले नोकरी अन्त 
गनय धमल्ने कुरा होइन ।822   

                                                           
820ने.का.प. २०६४, अंक १२, धन.नं. ७९०६  

821 ने.का.प. २०६२, अंक ११, धन.नं. ८०३३ 

822 ने.का.प. २०५३, अंक ६, धन.नं. ६२०६ 
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 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म २५(२) बमोव्जम लोक सेवा 
आर्ोगबाट प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार बमोव्जम धनर्वु्क्त हनेु पदमा धनधायररत प्रकृर्ा र 
शतयको पालना नगरी धनर्वु्क्त गरेको अवस्थामा सो धनर्वु्क्त अधनर्धमत भएको छ 
भनी लोक सेवा आर्ोगबाट त्र्सरी धनर्वु्क्त भएको कमयचारीको पररक्षण काल धभत्र 
लेव्ि आएमा धनजलाई सो अवधध धभत्र हटाउन ु पने छ भन्ने कानूनी व्र्वस्था 
रहेकोमा धनर्वु्क्त पाएको ६ वर्षयपधछ धनवेदकको धनर्वु्क्त वदर गने धनणयर् गरेबाट 
यवपक्षीहरुबाट उक्त कानूनी व्र्वस्थाको पालना गरेको नदेव्िने ।823   

 धनवेदक ज्र्ान मदु्दाको कारवाहीका क्रममा धमधत २०५३।३।१७ देव्ि 
२०५४।१०।७ सम्म अदालतको आदेशले थनुामा रहेकोमा सफाई भएपश्चात 
व्शक्षक पदमा हाव्जर भएको,सो अबधधको तलव पाउन धनवेदन गरेकोमा नैधतक 
पतन देव्िने अधभर्ोगमा थनुामा  रहेको भनी धनणयर् भएकोले सो धनणयर् बदर गनय 
ररट दार्र भएको,व्शक्षा धनर्मावली, २०४९ को धनयर्म ६६९२क० मा नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा धगरफ्तार भै थधुनएको व्शक्षक थधुनएको 
अवधधभर स्वतः धनलम्बन भएको माधनने र र्सरी धनलम्बन भएको अवधधको तलव 
भकु्तानी सम्बन्धमा धनमावलीमा कुनै उल्लेि नभएको । रार् बाव्झ भै पूणय 
इजलासबाट धनणयर् भएको, संगै सम्वव्न्धत व्र्ापक र यवयवध प्रकृधतको 
अवधारणाहरु पनय सक्ने हुंदा सबै सामाव्जक पररपेर्च्छ, सबै प्रर्ोजन र व्स्थधतको 
लाधग नैधतक नैधतकतापतन शब्दलाई पररभायर्षत गनय संभव नहनेु। ज्र्ान मदु्दामा 
पपुयक्षका लाधग थनुामा सम्म परेको अवस्थालाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी 
अपराधमा सजार् पाएको व्र्व्क्त मान्न नधमल्ने । कुनै धनर्ोव्जत वा मनसार्र्कु्त 
यकधसमले ज्र्ान मारेको वा अन्र् कुनै उद्देश्र् पूधतयका लाधग ज्र्ान मारेको भन्ने 
नदेव्िएको र सफाई पाएको समेत अबस्थामा हुंदा त्र्स्तो कार्य नैधतक पतन नहनेु 
।824   

 धनवेदक २०४४।९।२१ देव्ि िोटाङमा स्थार्ी व्शक्षक रहेका, कतयव्र् ज्र्ान 
मदु्दा चली जन्मकैदको सजार् भएको र १० बर्षय कैद ठहर भएको, ५ वर्षय ६ 
मयहना कैद भकु्तान गरी वाँकी कैद धमनाहा भै धमधत २०६१।७।१ मा जेलबाट 

                                                           
823 ने.का.प. २०६३, अंक ११, धन.नं. ७७८७ 

824 ने.का.प. २०६०, अंक ५।६ पूणय इजलाश धन.न. ७२१५ 
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छूटकारा पाएको, सवोच्च अदालत समेतबाट ज्र्ानमदु्दामा १० वर्षय कैद सजार् 
पाएकोले व्शक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सयहत) को दफा १६ङ को उपदफा (५) 
बमोव्जम प्रहरी यहरासतमा वसेको धमधत २०५६।१।२३ देव्ि लागू हनेुगरी 
स्थार्ी व्शक्षकबाट हटाइएको, सजार् भकु्तान गरी सके पश्चात ्सो सजार्लाई नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी कसूरमा सजार् पाएको भनी आत्मगत रुपमा व्र्ाख्र्ा गरी 
धनजलाई व्शक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को िण्ड (ङ) 
बमोव्जम व्शक्षक पदबाट बिायस्त गरेको धनणयर् बदर भएको, कुनै फौजदारी 
अपराध नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसरु हनु सो कसरु धनज कसरुदारको 
नैधतक आचरणसंग सम्वव्न्धत कार्य वा कसूर हो भधन ठोस रुपमा देव्िनपुने। 
र्सका लाधग सो कसरु गदाय कसूरदारको अपराधधक मनसार् वा उद्धेश्र्, पररव्स्थधत, 

अवस्था, पररणाम र समाजमा पनय सक्ने प्रभाव समेतलाई धबचार गनुयपने, फौजदारी 
अपराध र नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराध पर्ायर्वाची नभै फरक फरक 
अपराध माधनने, नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर सामान्र् फौजदारी कसूर भन्दा 
पथृक माधनने, सामान्र् समझ भएका व्र्व्क्तको दृयष्टकोणमा नैधतकता, आचरण तथा 
माधनसको चररत्रलाई धगराउने र धधमलो पाने, दाग लगाउने यकधसमका कसरु हो 
भनी बझु्नपुने, दईु पव्क्षर् झगडा भएको र सोही कारणबाट माधनसको मतृ्र् ुभएको 
कारण फौजदारी मदु्दा चलेको र सो मदु्दामा सजार् पाएको पररव्स्थधतमा उक्त ज्र्ान 
मदु्दालाई नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराध हो भनी कुनैपधन दृयष्टकोणबाट भन्न 
नधमल्ने,825   

 धनवेदक हररनाथप्रसादलाई पव्श्चमाञ्चल क्षेत्रीर् प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट १५ र्दन 
कैद हनेु ठहरी धमधत २०५८।२।३२ मा फैसला भएको . सो उपर पनुरावेदन 
परेकोमा केन्रीर् प्रहरी यवशेर्ष अदालतबाट शरुुको धनणयर् उल्टी गरी प्रहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ को िण्ड (ग) को कसूरमा जरीवाना हनेु ठहर् र्ाई 
धमधत २०६०।९।४ मा फैसला भएको . पनुरावेदन तहबाट धनणयर् हनु नपाउँदै 
धनवेदकलाई  भयवष्र्मा सरकारी नोकरीको लाधग सामान्र्तः अर्ोग्र् ठहररने गरी 
नोकरीबाट बिायस्त गने धमधत २०५८।३।२८ मा प्रहरी महाधनरीक्षकबाट धनणयर् 
भएको . कैदको सजार् पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना मात्र ठहर भएको 

                                                           
825   ने.का.प. २०६७ अंक १० धन.नं ८४८१ 
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अवस्थामा कैद भएको भनी नोकरीबाट बिायस्त गरेको धनणयर् त्रयुटपूणय भएकोले 
उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा ररट धनवेदन परेको . सजार् भएको कुरालाई पनुरावेदन 
तहबाट पधन सदरै गरेको हुँदा जरीवाना मात्र सजार् भएकोलाई स्वतः पनुवयहाली 
हनेु व्र्वस्था होइन भन्ने आधारमा ररट िारेज भएको . प्रस्ततु मदु्दामा पनुरावलोकन 
गरी पाउन धनवेदन परी धमधत २०६८।१।१६ मा धनस्सा प्रदान गररएको . 

धनवेदकलाई भयवष्र्मा सरकारी सेवाको लाधग अर्ोग्र् ठहररने गरी बिायस्त 
गरेकोमा बिायस्त गनुय अव्ि धनवेदकलाई सनुवुाइको मौका नर्दइएको . प्रहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ को िण्ड (ग) बमोव्जम आफू माधथको प्रहरी 
कमयचारीले र्दएको कानूनी उदी नमानेमा भन्ने कसूर गरेको ठहरी जरीवानाको 
सजार् भएकोमा उक्त कार्यलाई नैधतक पतन देव्िने कसूर मान्न धमल्ने कुनै कानूनी 
र यववेकसम्मत आधार नदेव्िने . जरीवानाको मात्र सजार् भएको कुरालाई नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी कसूर गरेको मानी सनुवुाइको मौका समेत प्रदान नगरी 
सेवाबाट बिायस्त गदाय कानूनी त्रयुटपूणय हनेु  826 

 धनवेदक प्र.स.धन. रहेकोमा लाई वहधुबवाहको कसूर ठहर गरी भक्तपरु व्ज.अ.बाट 
धमधत २०६६।१२।२६ मा एक बर्षय कैद र २५ हजार जररबानाको सजार् 
भएको, सोही धमधत देव्ि लागूहनेु गरी २०६७।१।२२ मा नोकरीबाट बिायस्त 
गने धनणयर् भएको, सनुवुाईको मौका नर्दई हटाएको र नैधतक पतन माधनने कसूर 
भन्ने पधन नभएकोले बिायस्त गने धनणयर् बदर गनय ररट परेको,  प्रहरी सेवा सम्बन्धी 
कानूनमा बहयुववाह नैधतक पतन हनेु कसूर नमाधनएको हुँदा नैधतक पतन हनेु 
कसूर मान्न नधमल्ने,आचरण यवपररतको कसूर भएपधन विायस्त गनूयपने सम्मको 
उपल्लो हदको अथायत भयवश्र्मा नोकरीका लाधग अर्ोग्र् ठहररनेसम्मको सजार् 
गने प्रकृधतको कसूर नभएको,827  

 मौकामा पेश गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र भन्दा धभन्न उमेर हो भनी पधछ 
अरु प्रमाण पेश गरेमा मौकामा पेश गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रकै 
आधारमा उमेर कार्म हनेु ।828   

                                                           
826  नकेाप २०६९ अंक ७ धन न ८८५६ पूणय ईजलास 
827 नेकाप २०७६ अंक ७ धन.न.१०३१३ 

828 ने.का.प २०६०, अंक १÷२, धन.नं.७१७४, सं.इ.फै.धम.२०६०।२।२७ 
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 सम्बव्न्धत कमयचारीले नोकरीमा बयढ समर् कार्म रहने दरुासर्ले कपटपूणय काम 
गरेको देव्िए अवकाश हनुपुने धमधत पधछ धलएको रकम त्र्स्तो कमयचारीबाट 
असलु गनुयपने । (सेवा प्रवेश गदाय पेश गरेको नागररकताको प्रमाणपत्रको जन्म 
धमधत िटाई अको प्रधतधलयप नागररकताको प्रमाणपत्र पेशगरी अदालतलाई समेत 
झकु्र्ाई अन्तररम आदेश समेत धलन सफल भएको त्र्का आधारमा र्स मदु्दामा 
अवकाश धमधतभन्दा पधछको तलबभत्ताको रकम समेत असलु गनय सयकने धसद्धान्त 
कार्म भएको, जनु धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म १२९ क. 
(४)(५) संग सम्बव्न्धत रहेको ।)829   

 पेश गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र वा वैर्व्क्तक 
यववरण अनसुार अधभलेिहरुमा फरक फरक जन्म धमधत उल्लेि भएको पाइएमा 
जनुबाट पयहला अवकाश पाउने हो सोही जन्म धमधत मान्नु पने र सोही धमधतबाट 
अवकाश धमधत धनधायरण गनुयपने । आधधकारीक धनकार्बाट अवकाश पत्र नर्दई 
सायवक बमोव्जमनै धनर्मधतरुपमा काम गरेको अवधधको िाइपाइ सकेको तलब 
भत्ता लगार्तका आधथयक सयुवधा कट्टा गरी असलु गने कार्य कानून सम्मत र 
न्र्ार्पूणय देव्िन नहनेु नपाउने भन्न नधमल्ने । (र्स मदु्दामा धनवेदकको 
एस.एल.सी.को प्रमाणपत्रमा जन्म धमधत २००६।१२।२३ र धडप्लोमा इन 
एजकेुशनको ट्रान्सयक्रप्टमा जन्म धमधत २००७।१२।२५ उल्लेि भएका कारण 
यववाद उत्पन्न भएको ।)830   

 न्र्ार् पररर्षद्ले न्र्ार्ाधीश धनर्वु्क्त हनु ुपूवय त्र्स्तो व्र्व्क्त धनजामती कमयचारी रहेछ 
भने धनजामती यकताबिानाबाट यववरण (धसटरोल) मगाई प्राप्त सोही यववरणको 
आधारमा आफ्नो यववरण अध्र्ावधधक गने भएकोले पधन उक्त यकताबिानाबाट 
सव्च्चइ सकेको यववरणलाई माव्न्दन सयवककै यववरणलाई मान्दछु भनी भन्न 
नधमल्ने । जनु कागजातमा भएको जन्म धमधतबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ 
सोही आधारमा उमेरको गणना गने भन्ने व्र्वस्था भएकोमा धनवेदकको शैव्क्षक 

                                                                                                                                                                                     

   

829 स.अ.ब.ु२०६८, फागनु–१, प.ृ१९  
    

830 ने.का.प २०६९, अंक ४, धन.नं.८८१०, प.ृ ६१५, सं.इ.फै.धम.२०६९।१।१२ 
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र्ोग्र्ता, नागररकता र धसटरोल तीनवटै कागजातमा उव्ल्लव्ित उमेर सव्च्चई एउटै 
कार्म भई सकेको र धनवेदक व्जल्ला न्र्ार्ाधीश पदमा धनर्वु्क्त हनु ु पूवय कार्म 
भएको त्र्स्तो पधछल्लो यववरण नै आधधकारी मान्नु पने अवस्था हुँदा आधधकारीक 
धनकार्हरुबाट कानून बमोव्जम (उमेर, नाम, जात सच्र्ाउने धनर्महरु २०१७ को 
धनर्म ३, ४ र ७) प्राप्त यववरणलाई स्वीकार गरी अधभलेि अध्र्ावधधक गनुय पने 
। साधधकार धनकार्बाट कानून बामोव्जम जन्म धमधत सच्र्ाइएको (उमेर, नाम र 
जात सच्र्ाउने धनर्महरु २०१७ को धनर्म ३, ४ र ७) काम कारबाही उपर 
कसैको दावी यवरोध उजरुी समेत नपरी धनणयर् अव्न्तम भएको अवस्थामा पधछल्लो 
कागज नै आधधकारीक हनेु र सोही कागजले मान्र्ता पाउने यववरण अध्र्ावधधक 
गने सम्बन्धमा वर्षौसम्म धनणयर् नगरी र्धतकै राव्ि राख्न कानूनत ् धमल्ने अवस्था 
नहनेु ।  (र्स मदु्दामा २०१७।१।१ को धमधत जन्म धमधत सच्र्ाइ 
२०१८।८।२८ कार्म गरी शैव्क्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्र र धसटरोलमा सोही 
सच्र्ाइएको जन्म धमधत कार्म गररएको सन्दभयमा यववाद उत्पन्न भएको ।)831   

 धनजामती यकताबिाना स्वर्मले धमधत २०७०।१०।१२ मा ररट धनवेदक 
अवकाश हनेु भनी यकटान गरी धमधत तोयकर्दको अवस्था हुँदा पधछ प्राप्त हनु 
आएको कुनै प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित व्र्होराको आधारमा १ पटक अवकाश धमधत 
तोकी कमयचारी अवकाश भई सकेकपधछ सो अवकाश धमधतलाई संशोधन गरी 
अगावै अवकाश पाउन ुपने भनी अकै अवकाश धमधत कार्म गनय कानूनसंगत नहनेु 
। धनजामती यकताबिानाले अवकाश धमधत तोकेको पत्र बमोव्जम सो पत्रमा 
उव्ल्लव्ित धमधतसम्म आफूलाई तोयकएको व्जम्मेवारी पूरा गरी सेवा गरे बापत 
िाइपाई आएको तलब भत्ता यफताय भकु्तानी र्दन भनी गररएको धनणयर् श्रम 
सम्बन्धी यवधधशास्त्र र प्राकृधतक न्र्ार्को मान्र्ता यवपररत हनेु भई त्र्स्तो धनणयर् 
न्र्ार्पूणय हनु नसक्ने । (र्स मदु्दामा सेवा प्रवेश गदाय पेश गरेको नागररकता र 
शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र तथा धसटरोलमा जन्म धमधत २०१२।१०।१२ र 
पधछ पेश गरेको र्स एस.एल.सी को प्रमाणपत्रमा जन्म धमधत २०११।१०।१३ 
भएको कारण यववाद उत्पन्न भएको ।)832   

                                                           
831 ने.का.प २०७१, अंक ११, धन.नं.९२८०, प.ृ १८५२, पू.इ.फै.धम.२०७१।३।१९ 

832 ने.का.प २०७२, अंक ५, धन.नं.९३९७, प.ृ ८०२, सं.इ.फै.धम.२०७१।१०।२० 
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 ड्ड र्स मदु्दामा सेवा प्रवेश गदायका अवस्था पेश गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्र र धसटरोलमा जन्म धमधत २०१६।९।२ उल्लेि भए अनसुार अवकाश 
धमधत कार्म गररएकोमा शैव्क्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्रहरुमा जन्म धमधत सच्र्ाई 
२०१९।९।२ कार्म भएकोले सोही शैव्क्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्र अनसुार 
अवकाश उमेर कार्म हनु ु पने भनी उत्पन्न यववादमा धनम्न अनसुारको व्र्ाख्र्ा 
भएको । धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) को कानूनी व्र्वस्थाले 
जन्मधमधत सच्र्ाई लामो समर्सम्म सेवामा नरहनु भनी मौकामा पेस भएको 
शैव्क्षक प्रमाण पत्रलगार्तका कागजातको आधारमा जनु धमधतबाट पयहला अवकाश 
हनु्छ त्र्ही धमधतलाई नै गणना गनुय पने यवधायर्की मनसार् रहेको देव्िने । सोही 
प्रावधान बमोव्जम धनजामती कमयचारीले समेत आफ्नो जन्मधमधतको यवर्षर्मा सही 
सूचना र्दने दायर्त्व पूरा गनुय पने देव्िने । कुनैपधन धनजामती कमयचारीलाई आफू 
सेवा प्रवेश गदाय पेस गरेका शैव्क्षक प्रमाणपत्र वा आफैँ ले भरेको वैर्व्क्तक यववरण 
(धसटरोल) मा उव्ल्लव्ित उमेर वा जन्मधमधतलाई पधछ गएर आफूअनकूुल संशोधन 
गने र गराउने अधधकार कुनै पधन रािसेवकलाई कानूनले प्रदान गरेको अवस्था 
नदेव्िने ।833   

धनष्कर्षय  

गैह्र सैधनक कमयचारी लाई सैधनक कमयचारीबाट अलग्र्ाई व्चनाउने सन्दभयमा धनजामती 
सेवा भन्ने  वाकर्ाङशको प्रर्ोग भएको पाईन्छ । धनजामती सेवा गैह्र सैधनक कमयचारी 
वगयको एक अङ्ग हो । र्स्ता कमयचारीहरुको सम्पणुय सेवाका सतयहरु काननुद्धारा धनधायरीत 
गररएको हनु्छ । र्ोग्र्ताको आधारमा धनर्वु्त्त तथा वधृत यवकासको अवसर प्राप्त हनु्छ । 
सेवाको सरुक्षा अनशुासन, आचरण व्र्वसायर्कता र नैधतकता धनष्पक्षता, र्ोग्र्ता प्रणाली 
र्सका यवशेर्षताको रुपमा धलन सयकन्छ । त्र्सैगरी धनजामधत कमयचारीले आफ्नो दायर्त्व 
परुा नगरेमा आचरण पालना नगरेमा सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् हनु सक्ने देव्िन्छ 
। र्समा अवस्था अनसुार नधसहत र्दने, बढुवा रोक्का गने, तलब बदृ्धी रोक्का गने, अर्ोग्र् 
नठहरीने गरी र अर्ोग्र् ठहरीने गरी सेवाबाट बरिास्त गने सम्मको सजार् हनु सक्ने 
देव्िन्छ । धनजामधत कमयचारीलाई गररने सजार्को कारवाहीमा प्रमिु रुपमा उव्चत 
सनुवुाईको मौका नर्दने, अधधकार प्राप्त व्र्व्क्तले कारवाहीको उठान नगरेको स्पयष्टकरण 
                                                           
833 ने.का.प २०७६, अंक १, धन.नं.१०१८३, प.ृ १७४, सं.इ.फै.धम.२०७४।९।४ 
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सम्बन्धीत पदाधधकारीले माग गरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग नगरी यटप्पणीको भरमा धनणयर् 
गने गरीएको आर्द यवयवध कारणहरुबाट अदालतबाट त्र्स्ता कारवाहीको न्र्ायर्क 
पररक्षण हदुा त्र्स्ता कारवाही बदर हनेु गरेको देव्िन्छ । त्र्सकारण धनजामधत कमयचारी 
लाई सजार्को कारवाही गदाय ऐन कानूनको कार्ययवधधको उव्चत पालना हनु ुपने आजको 
आवश्र्कता रहेको देव्िन्छ ।  
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धनजामती कमयचारीको धबदा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

  उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री संधगता न्र्ौपाने  ढंुगेल 

 

सारसंके्षप 

स्थार्ी सरकारका रुपमा पररभायर्षत कमयचारीतन्त्रमा कमयचारीका लाधग प्रदान गररँदै 
आएको धबदा समर्, वातावरण र पररव्स्थधत अनसुार सधुार हुँदै आएको पाईन्छ । 
धबदालाई अधधकार नमानी सधुबधाका रूपमा र्दएको छ ।परुाना ढंगका यवदाहरू जस्तै 
३० र्दनको िर धबदा िटाई सधुबधा सयहतको १५ र्दनको आन्तररक पर्यटन धबदा थप  
गरी उक्त धबदालाई अनसुन्धान मलुक बनाइन ुपने देव्िन्छ । हालको कार्ायलर् समर्मा 
पनुरावलोकन गरी हप्ताको २ र्दन शधनबार र आइतबार धबदा र्दने व्र्वस्था गनुय 
समर्ानसुार शे्रर्ष्कर हनुका साथै अन्तराययिर् प्रचलनलाई समेत आत्मसात गरेको माधनन्छ 
।  

धबदा स्वीकृत नगरी अटेर गरी हेपाहा प्रववृ्त्तको अन्त गनय र पधछ मधु्दामाधमला गने 
प्रववृ्त्तलाई धनरुत्सायहत गनय धबदा माग गने र धबदा स्वीकृत गने दबैुले आफ्नो कानूनी र 
नैधतक दायर्त्वलाई आत्मसात गनुय पदयछ। धबदा संबन्धमा सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट 
धेरै धसध्दान्तहरू प्रधतपादन भएका धसध्दान्तहरुलाई धनजामधत सेवा ऐन तथा धनर्मावली 
संशोधन गदाय वा नर्ाँ कानून धनमायण गदाय समेट्न ुपदयछ । धबदालाई समर्, पररव्स्थधत र 
वातावरण अनसुार धनजामती कमयचारी, सरकार र जनताका यवच सहकार्य गरी 
कार्यसंपादन, छुट्टी, प्रगती र मूल्र्ाङ्कनसंग तादाम्र्ता धमलाउन ुअबको आवश्र्कता हो ।  

 

१.पररचर् 

१.१. अध्र्र्नको सामान्र् पररचर् 

धनजामती कमयचारीको सबै समर् नेपाल सरकारको अधीन हनेुछ र नेपाल सरकारले 
जनुसकैु समर्मा पधन धनजलाई सरकारी काममा लगाउन सक्नेछ । यवदा अधधकार 
होइन, सहधुलर्त हो भन्ने अवधारणाका साथ माधनस सामाव्जक प्राणी भएकोले कार्ायलर्का 
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कामका अधतररक्त उसलाई फुसयद वा आराम चायहन्छ । तोयकएको काममा जान ुनपने,  

फुसयद वा आराम को अवस्था नै धबदा हो । नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान द्धारा प्रकाव्शत नेपाली 
बहृत शब्दकोर्षमा धबदाको अथय धनम्नानसुार गरेको पाइन्छ ।  

१. कसैलाइ प्रस्थानका धनधमत्त र्दइने आज्ञा वा अनमुधत 

२. काम गरे बापत धनर्मानसुार पाइने अवकाश वा छुट्टी 
३. छुट्टी भएको र्दन, ताधतल 

४. छुटकारा, मवु्क्त  

उपरोक्त भनाइ बाट धबदा भनेको जान ुनपने छुट्टी को अवस्था बवु्झन्छ । 

 

१.२. अध्र्र्नको संव्क्षप्त यववरण  

रायिर् यकताबिाना(धनजामती) धनजामधत कमयचारीहरुको अधभलेि राख्न े धनकार्को हो 
।धनजामती कमयचारीलाइ र्दइने धबधभन्न सयुवधाहरु मध्रे् एउटा महत्वपूणय सधुबधा धबदा 
पधन हो ।सो धबदाको अधभलेि पधन रायिर् यकताबिानाले राख्दछ। धबदाको व्र्वस्था 
धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ र धनर्मावली,२०५० मा गररएको छ । र्ी व्र्वस्थाहरुलाइ 
ससु्पष्ट, पारदशी,लेिबद्ध गरी सेवामा रहँदा धबदाको उपर्ोग वा संव्चधत गनय र अवकाश 
पधछ धबदाको रकम भकु्तानी धलन अधभलेिको धनतान्त आवश्र्कता पदयछ । अधभलेि 
पक्ष कमजोर भएमा र्सको असर सरकार,जनता,कमयचारी लगार्त सबैमा पदयछ । तसथय 
वतयमान धबदाको व्र्वस्थालाइ समसामयर्क सधुारका साथै यवदाको अधभलेि पक्षलाइ 
पारदशी, सत्र् त्र्मा आधाररत बनाइ यवदा स्वीकृत गने पदाधधकारी, यवदा स्वीकृत 
गनेको कानूनी दायर्त्व, अधधकार क्षेत्र,  यवदा स्वीकृत गने र गराउने कानूनी प्रयक्रर्ा, 
धबदा पररणत हनेु र नहनेु अवस्था,  यवदा स्वीकृत नभएमा त्र्सको पररणाम लगार्तका 
यवर्षर्हरुलाइ मध्र्नजर रािी धबदा सम्बन्धी भएको धबद्यमान अवस्था, सैद्धाव्न्तक र 
व्र्वहाररक तथा न्र्ायर्क दृयष्टकोणको समेत व्चत्रण गरी त्र्समा गनुयपने सधुार समेत 
प्रस्ततु गनुय नै प्रस्ततु अध्र्र्नको संव्क्षप्त यववरण को रुपमा देिा पदयछ ।  

 

१.३ अध्र्र्नको उदे्धश्र्  

प्रस्ततु धबर्षर्वस्तकुो अध्र्र्नको उद्धेश्र् धनम्नानसुार छन ्-- 

१) धनजामधत सेवामा रहेका धबदा व्र्वस्थापनको अध्र्र्न र धबश्लरे्षण गने 
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२) उक्त धबदाको समर्ानकूुल सधुार र प्रयवधध मैत्री बनाउन अध्र्र्नका माध्र्मबाट 
सहर्ोग गने ,  गराउने 

३) धबदाको शदु्ध अधभलेिीकरण पद्धधतको धबकाश गनय स्थार्ी र संस्थागत संरचनाको 
व्र्वस्था गनय अध्र्र्नले मद्दत गने 

४) धबदा सम्बन्धी अध्र्र्न गनय चाहने जो कोहीलाइ पधन प्रस्ततु कार्यपत्रले मागयदशयन 
गने 

५) हचवुाको भरमा धबदा लेख्न ेपररपाटीको अन्त्र् गने गराउने । 

 

१.४ अध्र्र्नको तररका  

प्रस्ततु धबर्षर्वस्तकुो अध्र्र्नको तररका अध्र्र्नकतायले र्स अध्र्र्नलाई Non-

Doctrinalआधारमा रही लाइबे्ररी अध्र्र्न गरी धबश्लरे्षणात्मक धबधध प्रर्ोग गरी प्रस्ततु 
कार्यपत्र तर्ार पाररएको छ। 

 

१.५. अध्र्र्नको सीमा 
अध्र्र्नकताय र अध्र्र्नको लाधग धबधभन्न सीमाहरु रहेका हनु्छन ् । एउटा 
अध्र्र्नकतायलाई हनेु सीमाहरुमा धबशेर्षगरी स्रोतसामग्रीहरुको िोजी,यवदा सम्बन्धी 
व्र्वस्थाका सम्बन्धमा देव्िएका कानूनी व्र्वस्था र कानूनको कार्ायन्वर्न समस्र्ा, कानूनी 
र्द्वयवधा समाधान गनय अदालतले िेलेको भधूमका  लगार्तका तथा अन्र् स्रोत सामग्री 
जटुाउने तथा लेिबद्ध गने समर्, आवश्र्क मात्रामा हनु आउने िचय तथा 
अध्र्र्नकतायको कार्य प्रकृधतले ल्र्ाउने व्र्वस्थाहरु आर्द  र्स अध्र्र्नको सीमा 
हनु।्मूलत र्ो अध्र्र्नले धबदाको यवर्षर्वस्तकुो सीमाधभत्र रही अध्र्र्न गररएको छ। 

 

१.६. अध्र्र्नको रुपरेिा  

र्स अध्र्र्नमा अध्र्र्नको पररचर् अन्तगयत पररच्छेद एकमा अध्र्र्नको सामान्र् 
पररचर्, अध्र्र्नको समस्र्ा, अध्र्र्नको उद्देश्र्, अध्र्र्नको सीमा, अध्र्र्नको यवधध, र 
अध्र्र्नको रुपरेिा रहेको छ। पररच्छेद दईुमा यवदाको अवधारणागत पक्ष, यवदाका 
प्रकार, यवदा स्वीकृत गने अधधकारी र यवदा स्वीकृत गराउने प्रयक्रर्ा, यवदा पररणत हनेु र 
नहनेु अवस्थाहरू, यवदा स्वीकृत नभएमा त्र्सको पररणामका साथै  यवदाको अधभलेि 
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सम्बन्धमा यवश्लरे्षण गररएको छ। पररच्छेद तीनमा यवदाको कानूनी व्र्वस्थाहरु र 
अदालती अभ्र्ासहरु रहेको छ। पररच्छेद चारमा समस्र्ा, सझुावहरु तथा धनष्कर्षय रहेका 
छन।् 

 

 

२. धबर्षर्बस्तकुो अध्र्र्न 

 

  

२.१. यवदा सम्बन्धी  अवधारणाः  

नेपालमा धबदा संबव्न्ध अवधारणा मूलतःसरकारी सेवामिुी,अधभलेव्ियक्रत,कमयचारीलाई 
सयुवधा प्रदानमिुी अवधारणाले अधभप्ररेरत भएको पाइन्छ।  धनजामती कमयचारीको सबै 
समर् नेपाल सरकारको अधीन हनेु र नेपाल सरकारले जनुसकैु समर्मा पधन धनजलाई 
सरकारी काममा लगाउन सक्ने, यवदा अधधकार नभई सहधुलर्त माधनने,यवदा तलबी र 
बेतलबी हनेु,भैपरी आउने र पवय यवदा आधा र्दनको पधन धलन सयकने,असाधारण यवदाबाट 
कट्टा हनेु गरी धलएको यवरामी यवदा बाहेक असाधारण यवदाको अवधध सेवा अवधधमा 
गणना नहनेु,जनु यवदा धलएको हो त्र्ही यवदा उपभोग गनुय पने, यकररर्ा यवदा र प्रसतुी 
यवदा बाहेक अन्र् यवदामा पररणत गनय नपाइने,यवदा स्वीकृत गराउने अधधकारीबाट 
स्वीकृत गराउन ु पने,यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत हनेु कमयचारी उपर यवभागीर् 
कारवाही हनु सक्ने,िर यवदामा बसेको अवधधको भौगोधलक क्षेत्रको अंक ि वगयको 
पाउने,यवदा स्वीकृत वा अस्वीकृत के भएको हो भन्ने कुराको जानकारी र्दन ुयवदा स्वीकृत 
गने अधधकारीको कतयव्र् हनेु,रायिर् तथा अन्तराययिर् सेवा गनय यवदा र्दई पठाइएका 
कमयचारीले यवदाको अवधध बराबर अधनवार्य सेवा गनुय पने,४५ वर्षय वा सोभन्दा बयढ 
उमेरका कमयचारी अध्र्र्नका लाधग मनोनर्न हनु नपाउने हुँदा त्र्स्ता कमयचारीले 
सामान्र्त अध्र्र्न यवदा नपाउने,तीन वर्षय सेवा अवधध नपगुेको कमयचरीले अध्र्र्न यवदा 
र ५ वर्षयको सेवा अवधध नपगुेको कमयचारीले असाधारण यवदा नपाउने,शैव्क्षक उपाधध 
हाधसल गनयका लाधग ताधलम काज नपाईने,अध्र्र्न यवदा पधछ काननु बमोव्जमको अवधध 
अधनवार्य सेवामा रही कार्य गनुय पने, एउटा शैव्क्षक संस्थामा अध्र्र्न गनय अध्र्र्न यवदा 
स्वीकृत  गरेको कमयचारीले पूवय स्वीकृधत यवना शैव्क्षक संस्था पररवतयन गरेमा त्र्स्तो 
अध्र्र्न यवदा रद्द हनेु र सो अवधध असाधारण यवदामा पररणत हनेु,आफूले माग गरेको 
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यवदा स्वीकृत भए नभएको जानकारी धलन ु कमयचारीको पधन कतयव्र् हनेु, सरकारबाट 
अध्र्र्न गनय पठाएका रािसेवक र कानूनबमोव्जम धबदा स्वीकृत गराई धनजी तवरमा 
अध्र्र्न गरेका रािसेवकबीच समान हैधसर्त रहने,अध्र्र्न यवदाको धनणयर् रद्द भएमा पधन 
िाई पाई सकेको सयुवधामा प्रधतकूलता नहनेु,तलब सयहतको अध्र्र्न यवदा छात्रववृ्त्त हनेु 
व्र्वस्था गररएको पाइन्छ।नेपालको धनजामधतसेवामा धबदाको अवधारणा सरकारी सेवा 
जनमिुी बनाउन र कमयचारीलाई सयुवधा प्रदान गनेतफय  अधभप्ररेरत रहेको पाइन्छ। 

२.२ यवदाका प्रकारः 
नेपालमा धनजामधत सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुलाइ कार्यको धसलधसलामा आफ्नो काम 
गनय धबधभन्न धबदाको व्र्वस्था गररएको छ । सामान्र्तः त्र्स्ता धबदाहरुलाइ धनम्न ३ 
भागमा धबभाजन गनय सयकन्छ । 

१. सावयजधनक धबदाः नेपाल सरकारले प्रत्रे्क बर्षय र्ो र्ो र्दन सावयजधनक धबदा र्दइन्छ 
भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाधसत गरी धबदाको िोर्षणा गररन्छ । र्स अन्तगयत िोयर्षत 
धबदामा अपझयट वा कुनै धबदा थपिट फेरबदल गनुय परेमा गहृमन्त्रालर्बाट सूचना 
प्रकाधसत गरी धबदा र्दइन्छ । सामान्र्त बर्षयको प्रत्रे्क शधनबार,धबधभन्न धमय, स्थान, 

सम्प्रदार्को चाडपवय,जन्मोत्सव,उत्सव आर्द महत्वपूणय र्दन सावयजधनक धबदा र्दने गररएको 
पाइन्छ ।  

२. सट्टा धबदाः धनजामधत कमयचारीले सावयजधनक धबदाको र्दनमा काम गनुयपने भएमा उक्त 
र्दन काम गरी त्र्सको सट्टा अन्र् र्दन धबदा धलन पाउने व्र्वस्था गररएको छ ।834  

३. अन्र् धबदाहरुः धनजामधत कमयचारीले कार्यको धसलधसलामा कार्ायलर् िलेुका र्दन 
आफुलाई आवश्र्क भएमा र कार्ायलर् बाट स्वीकृत गररएमा प्रत्रे्क बर्षय धनम्नानसुार 
अवधधको धनम्नानसुार धबदा पाउँछन ्।835 

 क) भैपरी आउने र पवय धबदाः र्ी धबदाहरु ६।६ र्दन तलब आउने गरी पाइन्छ । 
आवश्र्क भएमा आधा र्दन पधन धबदा धलन सयकन्छ । एक बर्षयको धबदा अको बर्षय 
संव्चत हदैुन । मौव्िक अनरुोधमा पधन धबदा स्वीकृत हनु सक्दछ ।  

                                                           
834 स्वास््र् सेवा धनर्मावली,२०५३,धनर्म ५५ 

835 धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५० पररच्छेद ९, धनर्म ५६ देव्ि ६२(क) सम्म 
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ि) िर धबदाः धनजामधत कमयचारीले काम गरेको अवधधको १२ र्दनको १ र्दनका दरले 
िर धबदा पाइन्छ । तर यहउँदे वा बरे्ष धबदा धलन पाउने कमयचारीलाइ िर धबदाको 
व्र्वस्था छैन। र्ो धबदामा बस्दा पूरा तलब पाइन्छ र १८० र्दन सम्म संव्चत गररराख्न 
सयकन्छ । सेवाबाट अलग भएमा िाईपाई आएको तलब बराबरको यहसाबले धनर्मानसुार 
भकु्तानी पाइन्छ । िर धबदा, असाधारण धबदामा बसेका कमयचारीहरुले सो अवधधमा िर 
धबदा पाउदैनन,्अन्र् धबदामा पाउँछन ्। 

ग) धबरामी धबदाः धनजामधत कमयचारीले प्रत्रे्क बर्षय १२ र्दन धबरामी धबदा पाउनेछन ्। 
जनु तलबी धबदा हनेुछ । अशक्त धबरामी भइ संव्चत धबरामी धबदाले नपगु्ने भएमा 
धनजलाइ बढीमा १२ र्दन सम्मको पेश्की धबरामी धबदा र्दन सयकने व्र्वस्था छ । कुनै 
ठुलो वा कडा रोग लागी उपचार गनय यवरामी यवदा र िर यवदाबाट नपगु हनेु भएमा 
स्वीकृत व्चयकत्सकको प्रमाण पत्र पेश गरी धनजामती कमयचारी पधछ पाउने यवरामी यवदा र 
िर धबदाबाट कट्टा हनेु गरी ४५ र्दन सम्म थप यवरामी धबदा पेश्कीको रुपमा धलन 
सक्नेछ । र्ो बमोव्जम धलएको धबदाले नपगु भई थप धबदा धलन ुपरेमा नेपाल सरकारले 
तोकेको मेधडकल बोडयको धसफाररसमा धनजामधत कमयचारीले पाउने असाधाराण धबदाबाट 
कट्टा हनेु गरी सेवा अवधध भरमा बढीमा १ वर्षय असाधारण धबदा धलन सक्नेछ । सात 
र्दन भन्दा बढी अवधधको यवरामी धबदाको माग गने धनजामती कमयचारीले स्वीकृत 
व्चयकत्सकको प्रमाण पत्र पेश गनुय पनेछ । 

ि) प्रसूती यवदाः 
मयहला धनजामती कमयचारी गभयवती भएमा धनजले सतु्केरीको अव्िपधछ गरी ९८ र्दन 
प्रसूधत यवदा धलन पाउनेछन ्। धनजले चाहेमा कुनै पधन धबदाबाट नकायटने गरी थप छ 
मयहना सम्म बेतलवी प्रसूती धबदा धलन सक्नेछन ।  

ङ) प्रसूधत स्र्ाहार यवदाः  कुनै परुुर्ष धनजामती कमयचारीको पत्नी सतु्केरी हनेु भएमा त्र्स्तो 
कमयचारीले सतु्केरीको अव्ि वा पधछ गरी पन्ध्र र्दन प्रसूधत स्र्ाहार यवदा धलन पाउनेछ । 

प्रसूधत स्र्ाहार यवदामा बस्ने धनजामती कमयचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

 प्रसूधत स्र्ाहार यवदा सेवा अवधधभर दईु पटक मात्र र्दइनेछ । 

 प्रसूधत स्र्ाहार यवदा धलएको धनजामती कमयचारीले यवदा धलएको धमधतले तीन मयहना 
धभत्रमा बच्चाको जन्मदताय प्रमाणपत्र कार्यरत कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ । 
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प्रसूधत यवदा तथा प्रसूधत स्र्ाहार यवदा पाएका धनजामती कमयचारीलाई बच्चाको स्र्ाहारको 
धनधमत्त ऐन बमोव्जम बढीमा दईु वटा बच्चाको लाधग जनही एकमषु्ट पाँचहजार रुपैर्ा“ 

व्शश ुस्र्ाहार भत्ता र्दईनेछ । 

प्रसूधत यवदा धलएको अधभलेि सम्बव्न्धत कार्ायलर्ले अद्यावधधक बनाई राख्न ुपनेछ । 

 

च) यकररर्ा यवदाः  कुनै धनजामती कमयचारीले कुल धमय अनसुार आफु यकररर्ा बस्न ुपरेमा 
वा त्र्स्तो कमयचारीको बाब ुआमा,बाजे बज्रै्, छोराछोरी वा सास ुससरुाको मतृ्र् ुभएमा वा 
परुुर्ष धनजामती कमयचारीको हकमा धनजको पत्नीको मतृ्र् ुभएमा पन्ध्र र्दन यकररर्ा यवदा 
पाउनेछ । मयहला धनजामती कमयचारीको पधतले यकररर्ा बस्न ुपरेमा धनजलाई पधन त्र्धत 
नै र्दन यकररर्ा यवदा र्दइनेछ।यकररर्ा यवदामा बस्दा धनजामती कमयचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ । 

र्स धनर्मावली बमोव्जम यवदा धलने धनजामती कमयचारीले यवदा पधछ कार्ायलर्मा हाव्जर 
भएको पन्ध्र र्दनधभत्र मतृ व्र्व्क्तको मतृ्र् ुदतायको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्र्व्क्त सगको नाता 
प्रमाव्णत पेश गनुय पनेछ । 

र्स धनर्मावली बमोव्जमको अवधधधभत्र त्र्स्तो प्रमाणपत्र पेश नगने धनजामती कमयचारीको 
त्र्स्तो यवदाको अवधध धनजले पाउने अन्र् यवदाबाट कट्टा गररनेछ । 

छ)अध्र्र्न यवदाः धनजामती सेवालाई उपर्ोगी र आवश्र्क पने यवर्षर्मा नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त भएको वैदेव्शक छात्रववृ्त्तमा सम्बव्न्धत मन्त्रालर्को स्वीकृधत धलई 
िलु्ला प्रधतर्ोधगता वा अन्तर यवभागीर् प्रधतर्ोधगतामा छाधनई वा नेपाल सरकारबाट 
मनोनर्न भई अध्र्र्न गनय जाने धनजामती कमयचारीले अध्र्र्न अवधध भर अध्र्र्न धबदा 
पाउनेछ । सेवा, समूह, उपसमूहलाई उपर्ोगी र आवश्र्क हनेु कुनै यवर्षर्मा स्वदेश 
व्स्थत कुनै यवियवद्यालर् वा त्र्स अन्र्तगतको कुनै अध्र्र्न संस्थान वा संकार्बाट प्राप्त 
छात्रववृ्त्त वा कोटामा वा नेपाल सरकारको िचयमा अध्र्र्नको लाधग मनोनर्न गनय 
सम्बव्न्धत धनकार्ले धसफाररस गरी पठाएकोमा को सधमधतबाट स्वीकृत भएमा त्र्स्ता 
धनजामती कमयचारीलाई सो अध्र्र्न अवधधभर अध्र्र्न यवदा र्दन सयकनेछ । आफु 
कार्यरत सेवा, समूह वा उपसमूहको लाधग उपर्ोगी र आवश्र्क हनेु यवर्षर्मा यवधभन्न 
मलुकु वा नेपाल सदस्र् रहेका अन्तराययिर् संस्थाबाट छात्रववृ्त्त प्राप्त गने गरी नेपाल 
सरकारको पूवय स्वीकृत धलई यविव्र्ापी प्रधतस्पधायमा छनौट भई यवदेशमा अध्र्र्न वा 



   

 661  
 

तालीममा सहभाधग हनेु अवसर पाएका धनजामती कमयचारीलाई समेत र्स धनर्मावली 
बमोव्जम मनोनर्न गरी अध्र्र्नको लाधग अध्र्र्न यवदा र तालीमको लाधग तालीम काज 
र्दन सयकनेछ । धनजामती कमयचारीले सेवा अवधधभरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 
तीन वर्षयसम्म अध्र्र्न यवदा पाउनेछ ।तर नेपाल सरकारले आवश्र्क ठानेको अवस्थामा 
अध्र्र्न यवदाको अवधधमा दईु वर्षयसम्म थप गनयसक्नेछ । कुनै अध्र्र्नको धनधमत्त 
मनोनर्न भई अध्र्र्न यवदा धलईगएको धनजामती कमयचारीलाई थप यवर्षर्मा अध्र्र्न गनय 
वा थप उपाधध हाधसल गनयको धनधमत्त अध्र्र्न यवदा थयपने छैन तथा असाधारण यवदा पधन 
र्दइने छैन। अध्र्र्न यवदा धलएको कमयचारीले प्रत्रे्क छ मयहनामा आफुले सम्बव्न्धत 
अध्र्र्न संस्थामा अध्र्र्न गररहेको प्रमाण सयहतको प्रगधत यववरण पदाधधकार रहेको 
धनकार्, सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालर् र रायिर् यकताविानामा 
पठाउनपुनेछ ।अध्र्र्न यवदामा बस्दा धनजामती कमयचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 
सम्बव्न्धत सेवा समूहलाई उपर्ोगी र आवश्र्क पने यवर्षर्मा नेपाल सरकारको पूवय 
स्वीकृधत धलई धनजी प्रर्ास मा स्वदेशमा तथा यवदेशमा अध्र्र्न गनय जाने धनजामती 
कमयचारीलाई र्स धनर्मावली बमोव्जम अध्र्र्न यवदा र्दन सयकने छ ।र्स्तो अध्र्र्न 
यवदामा बस्ने धनजामती कमयचारीले तलब पाउने छैन। तीन वर्षय सरकारी सेवा अवधध 
नपगुी कुनै पधन धनजामती कमयचारीले अध्र्र्न यवदा पाउन सक्ने छैन । र्स धनर्मावली 
बमोव्जम कुनै धनजामती कमयचारीले गरेको अस्थार्ी सेवा अवधध स्थार्ी सेवा अवधधमा 
गणना भएको रहेछ भने र्स धनर्मावली बमोव्जम सो अस्थार्ी सेवा अवधध समेत गणना  
गररनेछ । 

कुनै र्ोजना वा कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्न गनयको धनधमत्त अत्र्ावश्र्क भएको तालीम प्राप्त 
गनयको लाधग नेपाल सरकारले कुनै धनजामती कमयचारीलाई मनोनर्न गरी िटाएमा त्र्स्तो 
तालीम अवधधभर धनज लाई काजको रुपमा पठाइने छ र सो अवधधभर धनजलाई पूरा 
तलब र्दइनेछ । तर र्स प्रकारको काज तालीमको धनधमत्त मात्र हनु ुपनेछ र कुनै पधन 
धनजामती कमयचारीलाई शैव्क्षक उपाधध हाधसल गनय पठाउदा तालीम काज र्दइनेछैन । 
एउटा शैव्क्षक संस्थामा अध्र्र्न गनयको लाधग अध्र्र्न यवदा धलएको धनजामती कमयचारीले 
पूवयस्वीकृधत यवना सो शैव्क्षक संस्था पररवतयन गनय पाउने छैन । र्सरी शैव्क्षक संस्था 
पररवतयन गरेमा वा सो शैव्क्षक संस्थामा अध्र्र्न नगरेमा धनजको यवदाको अवधध 
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असाधारण यवदामा पररणत हनेुछ।  र्सरी यवदा रद्द भएको यववरण सम्बव्न्धत धनकार्ले 
यवदा स्वतः रद्द भएको जानकारी संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् र रायिर् 
यकताबिानामा पठाउनपुनेछ । र्स धनर्म बमोव्जम अध्र्र्नको लाधग एक पटक वेतलवी 
अध्र्र्न यवदा स्वीकृत भईसकेपधछ सो यवदा तलवी अध्र्र्न यवदामा पररणत गररने छैन 
। 

ज)असाधारण यवदाः धनजामती कमयचारीले आफूलाई आबस्र्क परेमा असाधारण यवदा धलन ु
पने कारण सयहत धनवेदन र्दन ुपनेछ र कारण मनाधसब देव्िएमा नेपाल सरकारले एक 
पटकमा एक वर्षयमा नबढाई र सेवा अवधधभरमा तीन वर्षयमा नबढाई असाधारण यवदा र्दन 
सक्नेछ । असाधारण यवदामा बस्ने धनजामती कमयचारीले सो अवधधभर तलब पाउने छैन 
। पाँच वर्षय सरकारी सेवा अवधध नपगुी कुनै पधन धनजामती कमयचारीले असाधारण यवदा 
पाउने छैन,तर थप धबरामी यवदा बापत असाधारण यवदामा बस्न सयकनेछ। धनजी प्रर्ासमा 
अध्र्र्न गनय चाहने धनजामती कमयचारीले दईु वर्षयको सेवा अवधध पूरा गरेपधछ  
धनर्मानसुार एकै पटक वा पटक, पटक गरी बढीमा तीन वर्षयसम्म असाधारण यवदा पाउन 
सक्नेछ । कुनै धनजामती कमयचारीले धलएको असाधारण यवदाको अवधध धनजको सेवा 
अवधध मा गणना गररँदैन ।  

झ)बेतलवी यवदाः  धनर्मानसुार बेतलवी यवदा माग गने कमयचारीले आफ्नो पधत वा पत्नी 
यवदेश व्स्थत नेपाली राजदूतावास वा कुनै धनर्ोगमा ियटई गएको प्रमाण सयहत धनवेदन 
र्दनपुनेछ । धनजामती कमयचारीले र्स्तो यवदा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा 
पाँच वर्षयसम्म पाउनेछ । र्स्तो यवदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हनु सक्नेछ । 

 

२.३  धबदा स्वीकृत गने अधधकारी 
धनजामधत कमयचारीको धबदा देहार्को अधधकारीले स्वीकृत गने ब्र्वस्था836 धनम्न बमोव्जम 
गररएको छ । 

धबदाको यकधसम धबदा स्वीकृत गने अधधकारी 
भैपरी धबदा तथा पवय धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले  

                                                           
836 धनजामधत सेवा ऐन २०४९ दफा ७१  र ७१ क तथा धनजामधत सेवा धनर्मावली २०५०को धनर्म ६५ र 
नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन,२०५३ दफा ८६ तथा नेपाल स्वास््र् सेवा धनर्मावली,२०५५को धनर्म ५९  
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िर धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले 

धबरामी धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले 

प्रसूधत धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले 

प्रसूधत स्र्ाहार धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले 

यकररर्ा धबदा सम्बव्न्धत कार्ायलर् प्रमिु वा धबभागीर् प्रमिुले 

अध्र्र्न धबदा नेपाल सरकारले 

असाधारण धबदा नेपाल सरकारले 
 नेपाल सरकारका धबव्शष्ट शे्रणीको कमयचारीको र माधथ उल्लेि गरेबाहेक अन्र् धबदाहरु 
नेपाल सरकारले स्वीकृत गने ब्र्वस्था रहेको छ भने संबैधाधनक अङ्गमा कार्यरत धबव्शष्ट 
शे्रणीका कमयचारीको हकमा संबैधाधनक अङ्गको प्रमिुले धबदा स्वीकृत गनय सक्ने ब्र्वस्था 
रहेको छ।   

२.४. धबदा स्वीकृधतको प्रकृर्ा 
धनजामधत कमयचारी धबदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनु ु हुँदैन । स्वीकृत 
नगराई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत भएमा सात र्दन धभत्र धनबेदन र्दई स्वीकृत गराउन ुपने 
हनु्छ । अन्र् धबदाको हकमा धबदाका लाधग धलव्ित रुपमा स्वीकृधत धलन ुपने भएता पधन 
भैपरी र पवय धबदाको हकमा मौव्िक रुपमा समेत धबदा स्वीकृत गने प्रचलन रहेको छ । 
भैपरी धबदा र पवय धबदा भने कार्ायलर् प्रमिु र धबभागीर् प्रमिु स्वर्म ् समेतले धलन 
पाउने ब्र्वस्था गररएको छ ।837 धबदाको धनधमत्त धनजामती कमयचारीले तोयकएको 
ढाँचामा धबदाको अवधध कारण र धबदेश जान ु पने भएमा सोको कारण समेत िोली 
आफ्नो कार्ायलर् माफय त धबदा र्दने अधधकारी समक्ष धनबेदन पेश गनुय पने र धबदा र्दने 
अधधकारीले पधन धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सचुना सो कमयचारीलाई र्दनपुने 
ब्र्वस्था गररएको छ ।838 

धबदा बस्न ु अव्ि धबदा र्दने अधधकारीको पूवय स्वीकृधत धलन सम्भव धथएन भन्ने र पूवय 
स्वीकृधत प्राधप्तको लाधग कमयचारीले हर सम्भव प्रर्ास गरेको धथर्ो भन्ने कुरामा धबदा र्दने 

                                                           
837 धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० को धनर्म ६५ उपधनर्म ३  

838 ऐ.धनर्म ६४ को उपधनर्म १ मा 
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अधधकारीको व्चत्त बझेुमा धनबेदनको धमधतभन्दा अगाधडदेव्िको धमधतबाट समेत धबदा 
स्वीकृत गनय सक्ने ब्र्वस्था गरेको छ ।839 

 

२.५. धबदा स्वीकृधत, अस्वीकृधत र सोको जानकारी 
धनजामती कमयचारीले धबदाका लाधग ररत पवुयक र्दएको धनबेदन बमोव्जम िर धबदा र 
धबरामी धबदाको हकमा सात र्दन धभत्र र अध्र्र्न धबदा र असाधारण धबदाकोको हकमा 
साठी र्दन धभत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गनुय पने ब्र्वस्था गरेको छ ।840 तोयकएको 
अवधध धभत्र धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको धनणयर्को जानकारी जानकारी नर्दएमा सो 
धबदा स्वीकृत भएको माधनने ब्र्वस्था समेत रहेको छ । 

 

२.६. धबदा पररणत हनेु र नहनेु अवस्था 
अध्र्र्न धबदा धलई एउटै शैव्क्षक संस्थामा अध्र्र्नरत कमयचारीले अको शैव्क्षक संस्था 
पररवतयन गनुय परेमा पयहलाकै प्रकृर्ाले पूवय स्वीकृधत धलन ुपदयछ । धबना स्वीकृधत शैव्क्षक 
संस्था पररवतयन गरी अध्र्र्न गरेमा सो अध्र्र्न धबदा स्वत रद्ध हनेुछ841 । एकपटक 
बेतलबी अध्र्र्न धबदा स्वीकृधत भएपधछ सो धबदाको अवधधलाई तलबी धबदामा पररणत 
नगररने ब्र्वस्था छ 842 । कमयचारीले जनु यवदा धलई बसेको हो सोही यवदानै उपभोग 
गनुय पनेछ । पयहलेकुनै एक यकधसमको यवदा स्वीकृत भएकोमा त्र्स्तो यवदा पधछ यकररर्ा 
यवदा वा प्रसूधत यवदा बाहेक अको यकधसमको यवदामा पररणतगराउन पाइने छैन ।843 
२.७.धबदा स्वीकृधत नहुँदाको पररणाम 

धनजामती कमयचारीले आफूलाई आवश्र्क पने यवदा यवदा स्वीकृत गने अधधकारीबाट 
स्वीकृधत गराएर मात्र धबदामा बस्न ुपदयछ। समर् ,पररव्स्थधतले कयहलेकायहँ धबदा स्वीयक्रत 
नगराई पधन कमयचारी धबदा संझी बस्दछन।् कमयचारीले अधग्रम धबदा स्वीकृधत नगराई 
                                                           
839 ऐ६४ उपधनर्म २  

840 ऐ ६४को उपधनर्म १(क)  ,  धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० सातौँ संसोधनद्धारा थप गररएको 

 841 धनजामती सेवा ऐन दफा ६१ उपदफा ८ 

842 धनजामती सेवा ऐन दफा ६१ उपदफा ९  

843 धनजामती सेवा धनर्मावली२०५०, धनर्म ६६ र स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५, धनर्म ६० 
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धबदामा बसेको अवस्थामा पधछ यवदा स्वीकृधत गने अधधकारीले धनर्मानसुार स्वीकृधत 
गररर्दएमा धबदा स्वीकृधत हनु्छ। र्सको पररणाम धबदा प्राप्ती हो। यवदा नधलई आफ्नो 
कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत हनेु कमयचारीलाई गर्ल र तलब कट्टी गरी यवभागीर् सजार् समेत 
गररनेछ । र्सरी गर्ल भएको अवधध धनजको सेवा अवधधमा गणना गररने छैन ।844 

 धबदा स्वीकृधत गने अधधकारीले धबदा स्वीकृधत नगरेमा वा गनय नधमलेमा त्र्सको सामान्र् 
देव्ि गंभीर पररणाम समेत पनय सक्दछ। धबदा स्वीकृत नभएपधछ कमयचारी गर्ल वा 
गैरहाव्जर हनु्छ ।सो अवस्थामा धनजको नोकरी अवधध गणना हुँदैन।845 धनजले सो 
अवधधको तलबभत्ता लगार्त कुनै सयुवधा प्राप्त गनय सक्दैन। यवना सूचना धनजामती 
कमयचारी लगातार ९० र्दनभन्दा बयढ धबदा नधलई बसेमा धनजलाई नोकरीबाट अवकाश 
समेत र्दन सक्ने व्र्वस्था गररएको छ ।846पूवय स्वीकृधत नधलई बराबर कार्ायलर् 
अनपुव्स्थत रहेमा दईु वर्षय सम्म बढुवा रोक्का गने वा दईु ग्रडेदेव्ि पाँच (तलब ववृ्ध्द) 
सम्म रोक्का गनय सक्ने व्र्वस्था छ ।847१४ यवदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी 
र्दनभन्दा बढी अवधध अनपुव्स्थत हनेु कमयचारीलाई हाव्जर गराउन पाइने छैन ।र्दी कुनै 
पदाधधकारीले कुनै कमयचारीलाई हाव्जर गराएकोमा त्र्स्तो पदाधधकारीलाई यवभागीर् 
कारबाही गरी सो कमयचारीले िाएको तलब, भत्ता समेत त्र्सरी हाव्जर गराउने 
पदाधधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ ।848 र्सरी यवदा स्वीकृधत 
नगराई बस्दा साधारणका साथै गंधभर पररणाम भोग्नपुने हुँदा समर्मा नै धबदा स्वीकृधत 
गराउन ुशे्रर्कार हनु्छ । 
 

 

३. यवदा सम्बन्धी यववाद, र्सको अदालती अभ्र्ासहरु र धबश्लरे्षण 

 

                                                           
844 स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५, धनर्म ८६क 

845 धनजामती सेवा धनर्मावली२०५०, धनर्म ६८ 

846  धनजामती सेवा ऐन दफा ६१(१)(छ) 

847 ऐ. दफा ६० (क) (ङ) 

848 स्वास््र् सेवा धनर्मावली, २०५५,  दफा ८६(क), ९२०, ९३० 



   

 666  
 

३.१. यवदा सम्बन्धी यववादमा न्र्ायर्क दृयष्टकोण 

नेपालको कानूनमा भएको यवदा सम्वन्धी व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा  धबदा 
स्वीकृत गने अधधकारी , धनणयर् गने अधधकारी स्वरं् धबदा माग गने कमयचारीबाट यवदा 
माग गदायको प्रयक्रर्ामा हनेु कधमकमजोरी, प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त यवपरीत भएको 
धनणयर्, अधधकार प्राप्त नभएका पदाधधकारीबाट हनेु गरेको काम कारबाही लगार्तले गदाय 
उत्पन्न हनेु यववादका रूपमा सवोच्च अदालतमा पगुेका यववादमा सम्माधनत सवोच्च 
अदालतबाट भएका आदेश÷पैmसला मापयmत आएका केही मखु्र् न्र्ायर्क दृयष्टकोणलाई र्हाँ 
उल्लेि गररएको छ । 

राजेन्र के.सी. यवरूद्ध वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् समेत 849 

धनधायररत समर्ावधधधभत्र धनवेदकले माग गरेको धबदा अस्वीकृत भएको  देव्िँदैन । 
धनवेदकले माग गरेको असाधारण अध्र्र्न धबदा धमधत २०६६।६।६ मा वन यवभागमा 
दताय भएपधछ सो धमधतले ६० र्दनधभत्र अथायत ्धमधत २०६६।८।५ धभत्रमा अधनवार्यरूपमा 
धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अव्ख्तर्ार प्राप्त अधधकारीले अधनवार्यरूपमा गनुयपने 
कानूनी व्र्वस्था रहेको देव्िने । 

धनवेदकलाई ९० र्दन लगातार कार्ायलर्मा हाव्जर नभएको भधन यवभागीर् कारवाही गने 
गरेकोतफय  हेदाय कानूनी व्र्वस्थाबमोव्जम धबदा र्दने अव्ख्तर्ारवाला व्र्व्क्तले आफूले 
गनुयपने कार्य नगरर आफ्नो व्जम्मेवारीबाट धबमिु भई अन्र्त्र र्दशाबोध भई र्ी ररट 
धनवेदकलाई यवभागीर् कारवाही गने भधन कारवाहीको थालनी भएको कार्य कानूनयवपरीत 
भई उत्प्ररे्षणको आदेशले बदर हनेु देव्िने । 

धनवेदकले माग गरेको अध्र्र्न धबदा स्वतः स्वीकृत भएको अवस्थामा धनजले आफ्नो Ph.D 

यवद्यावाररधी तहको अध्र्र्नपरुा गरर नेपाल फयकय  आए पश्चात ्आफ्नो दरबन्दी रहेको 
यवभागमा उपव्स्थत भई हाव्जर गराइपाउँ भधन र्दएको धनवेदन पश्चात ् धनजलाई हाव्जर 
गराई कामकाजमा लगाउन ुपने दायर्त्व वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर् र वन यवभागको 
रहेकामा सो नगरर धनवेदकलाई यवधभन्न बहाना गरर कानूनले धनर्दयष्ट  गरेको कार्य नगरी 
हाव्जर नगराएको कार्य धमलेको देव्िएन । र्सथय र्ी ररट धनवेदकलाई आफू स्वर्म ् वन 
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तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर् उपव्स्थत भई हाव्जर गराई कामकाजमा लगाइपाउँ भधन धनवेदन 
र्दएको धमधतबाट नै हाव्जर भएको माधन धनजले पाउने कानूनबमोव्जमको पाररश्रधमक र 
अन्र् सयुवधासमेत पाउने । 

 

 

छयवलाल पौडेल यव. अ.द.ुअ.आ समेत 850 

सम्बव्न्धत कमयचारी कार्ायलर्मा हाजीर हनु पाउने भएपधछ हाजीर हनु सतत ्प्रर्त्नशील 
रहेको देव्िन ुपदयछ । सो संस्था वा धनकार्ले हाजीर नगराए अदालतलगार्तका धनकार्मा 
प्रवेश गनुयपने हनु्छ । पररर्षदमा हाजीर हनेु अवधधमा अन्र्त्र कार्यरत ् रहेपधछ हाजीर 
गराइएन भन्नुलाई वहानावाजी मान्नुपने । 

 धनववृ्त्तभरण सम्बव्न्धत धनकार्मा तोयकएबमोव्जम सेवा गरेबापत प्राप्त हनेु सयुवधा हो । सो 
धनकार्मा नभई अन्र् संस्थामा कार्यरत ् रहने, सो धनकार्ले हाजीर गराएन भनी लामो 
समर्पधछ बहानावाजी गने पूवय कमयचारीलाई धनववृ्त्तभरण र्दनपुने भनी सो धनकार्लाई 
व्र्र्भार वहन गराउन ुधनर्मअनकूुल एवं न्र्ार्ोव्चत नहनेु । 

व्र्वहार र आचरणले धनजलाई वास्तवमै अन्र्ार्पूवयक कानूनी हकबाट बव्ञ्चत गररएको छ 
भन्ने देव्िन ुपदयछ । सयुवधा कापाउनपुने माग कानूनसम्मत ्र न्र्ार्संगत देव्िन ुपदयछ । 
सयुवधास्वरूप प्राप्त हनेु कानूनी हकको दावी गनेले कानूनले तोकेको कतयव्र् धनवायह गरेको 
पधन देव्िन ुपने । 

पररर्षद्द्वारा हाजीर नगराइएको भए अदालतसमेतमा तत्कालै उपचारको िोजी गररन ु
पदयछ । धनवेदन र्दन ुनै हाजीर नगराइएको आधार हनु नसक्ने । 

कुनै पक्ष असाधारण अधधकारक्षेत्रको माध्र्मले न्र्ार् प्राधप्तका लाधग अदालतसमक्ष प्रवेश 
गदयछ भने उसले सफा र शदु्ध हात धलई प्रवेश गनुय आवश्र्क छ । वास्तयवक त्र्लाई 
नै लकुाई अदालतमा प्रवेश गने पक्षले न्र्ार् प्राप्त गनय सक्ने अवस्था नरहने । 

डा. सन्तोर्ष पौडेल यव. स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत 851 
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सरकारबाट अध्र्र्न गनय पठाएका रािसेवक र कानूनबमोव्जम धबदा स्वीकृत गराई धनजी 
तवरमा अध्र्र्न गरेका रािसेवकबीच समान हैधसर्त रहने र धनजी तवरले अध्र्र्न 
गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले यववेकसम्मत आधार देिाई फरक फरक व्स्थधतमा 
रािेको अवस्थामा बाहेक ववृ्त्त यवकासको अवसरमा यवभेद गनुय न्र्ार्, कानून र 
समानताको धसद्धान्तका साथै संयवधानद्वारा प्रत्र्ाभतू समानताको हकको समेत यवपरीत हनु 
जाने ।  

 

महानन्द दाहाल यव. स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत 852 

तलव यवनाको अध्र्र्न यवदाहरु छात्रबवृ्त्त हुँदैनन ् र तलव सयहतको अध्र्र्न यवदा 
छात्रबवृ्त्त हनेु। 

धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ६१ को उपधनर्म (४) र   (५) को 
पूणयरुपमा अथय र व्र्ाख्र्ा गदाय सो उपधनर्महरु वमोव्जम धनवेदकको अध्र्र्न यवदा धनजी 
प्रर्ासको अध्र्र्न यवदा नभै तलव सयहतको छात्रबवृ्त्तको अध्र्र्न यवदा भन्ने प्रष्ट हनेु ।  

जर्राम अधधकारी यव. मव्न्त्रपररर्षद समेत 853 

कानूनी व्र्वस्थाले एकप्रकारको धबदा धलएकोमा सो धबदा नै उपभोग गनुयपने र त्र्स्तो 
धबदा प्रसधुत र यकररर्ा धबदाबाहेक अरू धबदामा पररणत नहनेु व्र्वस्था गरेको सन्दभयलाई 
यवचार गदाय िरधबदा, धबरामी धबदा, पवय, भैपरी धबदा धलएकोलाई सो धबदा नै उपभोग गरेको 
मान्नुपने हुँदा उक्त धबदा अध्र्र्न प्रर्ोजनमा िचय गरेको भएपधन अध्र्र्न धबदा नै 
धलएसरहको सयुवधा उपभोग गनय पाउन ुपछय भन्ने व्जयकर न्र्ार्सङ्गत नदेव्िने । 

जगदीशप्रसाद चौहान यव. नेपाल बैंक धल. समेत 854 
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पधत्रकामा प्रकाव्शत सूचनाको शीर्षयक नै हाव्जर हनु आउने रहेबाट सो सूचनालाई नेपाल 
वैंक धलधमटेड, कमयचारी सेवा यवधनर्मावलीले व्र्वस्था गरेबमोव्जमको भयवष्र्मा बैंङ्कको 
सेवाको लाधग अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने यवभागीर् कारवाहीको प्रयक्रर्ामा 
सफाइ पेश गने मौका प्रदान गरी आरोप स्पष्ट रुपमा यकटी सजार् समेत प्रस्ताव गरी 
सोधधएको स्पष्टीकरण वा र्दइएको जानकारी सरहको रुपमा मान्न नधमल्ने ।  

 

दगुायप्रसाद िधतवडा यवरूद्ध सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् समेत मदु्दाः उत्प्ररे्षण ०७२-WO-
९१४ 

धनधायररत समर्ावधधधभत्र धनवेदकले माग गरेको यवदा अस्वीकृत भएको देव्िदैन धनवेदकले 
माग गरेको असाधारण अध्र्र्नयवदा २०६६\६\६ मा वन यवभागमा दताय भएपधछ सो 
धमधतले ६० र्दन धभत्र अथायत २०६६\८\५ धभत्रमा अधनवार्य रूपमा यवदा स्वीकृत तथा 
अस्वीकृतको कार्य गरी अव्ख्तर्ारप्राप्त अधधकारीले अधनवार्य रूपमा गनुय पने काननुी 
व्र्वस्था रहेको देव्िने भनी धसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ । उक्त नव्जर धसद्धान्त अनसुार 
धनवेदक दगुाय प्रसाद िधतवडाले माग गरेको धबरामी यवदा काननुले धनधायरण गरेको ७ 
र्दनधभत्र अस्वीकृत भएको छैन । र्ो नव्जर धसद्धान्तले धनवेदकलाई यवदा माग गरेको 
यवर्षर्मा सहर्ोग गरी धनजको यवदा स्वतः स्वीकृत भएको मान्नु पने । 

 

र्दपक पोिरेल यवरूद्ध नेपाल  सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् समेत 855 

धनवेदकले अध्र्र्न धबदा माग गरेको देव्िएको र धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को 
धनर्म ६४ (१क) को िण्ड (ि) अनसुार ६० र्दनधभत्र सो धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको 
धनणयर् भएको जानकारी नर्दएमा ऐ.६४(१ि) बमोव्जम स्वतः नै धबदा स्वीकृत भएको 
माधनने कानूनी व्र्वस्थाले धनवेदकको मागलाई प्रकारान्तरमा सहर्ोग परु् र्ाएको अवस्था 
देव्िने ।  
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कानूनले धनधायरण गरेको अवधध निाई गरेको धबदा अस्वीकृधतको धनणयर्ले कानूनी मान्र्ता 
नपाउने हनुाको साथै धबदा स्वीकृत गरेको माधनने उक्त कानूनी व्र्वस्था अनसुार म्र्ाद 
निाउनकुो अथय प्रकारान्तरमा धनवेदकलाई नै सहर्ोग परु् र्ाएको कानूनी पररणाम धनस्कन 
जान ुहो । यवपक्षीको काम कारवाहीले कानूनले धनधायरण गरेको समर्ावधधधभत्र आफूले 
माग गरेको धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी पाउने कानूनी अधधकारबाट ररट 
धनवेदक वव्ञ्चत हनुपुरेको छ । र्स्तो अवस्थामा कानूनको म्र्ादधभत्र धबदा अस्वीकृतको 
धनणयर् नगनुय यवपक्षी नेपाल सरकारको गम्भीर लापरवाहीसमेत देव्िन्छ । कानून अनरुूप 
चल्नपुने व्जम्मेवार धनकार्बाट भएको त्र्स्तो  लापरवाही क्षमार्ोग्र् नदेव्िने ।  

 

मकेुश बस्नेत यवरुद्ध सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्ायलर् हलचोक, काठमाडौसमेत856 

 धनवेदकलाई म्र्ाद र्दनकुो अथय धनजलाई भएको आदेशको जानकारी पाए वा पाएनन ्
सम्मको सरोकार हनु्छ । धनजले कसै गरी पधन म्र्ाद पाए भने पाउन ुनै पर्ायप्त हनु्छ र 
जनु प्रर्ोजनको लाधग म्र्ाद जारी भएको हो त्र्ो सम्पन्न भएको मान्नु पने हनु्छ । एउटा 
सरकारी धनकार्को पत्र कानूनसम्मत रूपमा अको कार्ायलर्बाट तामेल हनु्छ भने सो 
तामेलीलाई कानून यवपरीतको भन्न नधमल्ने । 

 गैर हाव्जर रहेको धनवेदकलाई बझु्न िोज्दा पधन अटेर गरी बवु्झने कार्यलाई परास्त गने 
तवरबाट यहडेकालाई सफाइको मौका र्दन सयकने अवस्था नै धसव्जयत हनु नर्दएको 
अवस्थामा सफाइको मौका नर्दई कारण िोली पचाय िडा गरी भएको धनणयर् कानूनसम्मत 
नै रहेको मान्नु पने । 

धभमप्रसाद लाधमछाने यवरुद्ध व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्ला समेत857 

   आचारसंयहता अथायत ् आचरणयवपरीत काम गरेमा व्शक्षकलाई सेवा शतयसम्बन्धी 
कानूनअनसुार कारवाही र सजार् हनु सक्दछ । आचरणयवपरीत काम गने व्शक्षक होस ्
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857 ने.का.प .२०६७ ,अंक ११ धनणयर् नं .८४९६ 



   

 671  
 

वा कमयचारी दवैुलाई कारवाही नगने हो भने संगठन वा यवद्यालर् छाडा, अनशुासन यहन र 
अस्तव्र्स्त हनुजाने । 

कुनै संगठनमा कार्यरत ् कमयचारी वा व्र्व्क्त वा व्शक्षकले आचरणयवपरीत कार्य 
गर् र्ो भन्दैमा कारवाही गने अधधकारी जसमा कारवाही गनय सक्ने अधधकार छ उसले पधन 
जानेर वा नजानेर गल्ती गनय नसक्ने । 

  यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय केही न्रू्नतम ् मान्र्ताहरूको पालना अव्ख्तर्ारवालाबाट 
हनुपुछय । यवभागीर् कारवाही गनुयपदाय आचरणयवपरीत काम गने व्र्व्क्तलाई उसँग 
कारवाही गनय परेको कारण र आधारसयहत स्पष्टीकरण माग्न ुपने एवं र्स्तो कारवाही गनय 
लागेको कुरा धनजले थाहा पाउने गरी सूव्चत गररएको हनुपुने । 

    यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरणयवपरीत काम गरेको र कतयव्र् पालनामा 
लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारवाही गनय सयकने भएतापधन  कारवाही गनय नपने 
कारण केही भए प्रमाणसयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े वा भन्ने मौका 
प्रदान गनुयपने । 

     र्र्द धनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् कारवाही भएको 
कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारवाही गने धनणयर् अदालतबाट बदर भएमा बीचको 
अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी व्र्वस्था भएमा यवभागीर् 
कारवाही गने धनणयर् बदर भएपधछ त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त गदयछ । तर र्र्द 
सोसम्बन्धी यवर्षर्मा सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा त्र्स्तो व्र्वस्था छैन भने बीचको 
अवधधको तलब भत्ता लगार्तको सयुवधा पाउन नसक्ने । 

  

व्शवप्रसाद चौधरी यवरुद्ध नापी यवभाग मीनभवन, काठमाडौं समेत858 

 यवदा माग गरेमा यवदा स्वीकृत गने अधधकारीले कमयचारीको यवदा सव्ञ्चत भएमा सो यवदा 
स्वीकृत गनय सयकने हनु्छ । तर त्र्स्तो कुनै यवदा सव्ञ्चत नरहेको अवस्थामा मागबमोव्जम 
पेश्की वा असाधारण यवदा स्वीकृत गनुय नै पने भन्ने वाध्र्ात्मक अवस्था नहनेु कानूनी 
व्र्वस्था धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्र्स्तो पेश्की वा असाधारण यवदालाई 
                                                           
858 ने.का .प .२०६७ ,अंक ७ ,धनणयर् नं .८४१९ 
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कमयचारीले कानूनी अधधकारको रुपमा दावी गनय नधमल्ने तथा यवदा स्वीकृत नगराई 
कार्ायलर्मा अधनव्श्चत कालसम्म अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा यवभागीर् सजार् गरी 
कानूनको स्थायपत प्रयक्रर्ाबमोव्जम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्र्था भन्न नधमल्ने । 

 

कमयचारीले यवदा स्वीकृत नगराई लामो अवधधसम्म कार्ायलर् अनपुव्स्थत रहेको भनी 
अव्ख्तर्ारवालाबाट कानून बमोव्जम स्पष्टीकरण समेत माग गरी धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५९(ि)(१) बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पूरा गरी सेवाबाट हटाएको 
अवस्थामा कानूनबमोव्जम भए गरेको कार्यबाट संयवधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन ्
भएको सम्झन नधमल्ने । 

 

अच्रू्तप्रसाद िरेल यवरुद्ध यवपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत859 

कुन समर्मा र कधत संख्र्ामा बच्चा जन्माउने भन्ने धनणयर् गने सम्पूणय अधधकार 
मयहलाको प्रजनन ् अधधकार अन्तगयत पने भएकाले र्स प्रकारको अधधकार प्रर्ोग गदाय 
प्रसूधत भएको संख्र्ाको आधारमा संयवधानद्वारा प्रदत्त मौधलक हकको प्रर्ोगमा संकुचन गनय 
नधमल्ने ।  पयहलो सन्तानको मतृ्र् ु भएमा वा यवकलाङ्ग बच्चा जन्मेमा तेस्रो चौथो 
पटकसम्म पधन प्रसूधत हनेु इच्छा वा प्रसूधत हनुपुने पररव्स्थधत मयहलामाधथ धसजयना हनुसक्ने 
अवस्था भएमा दईु पटकभन्दा बढी प्रसूधत धबदा नर्दने व्र्वस्थाले मयहलाको संयवधान 
प्रदत्त प्रजनन ्अधधकारको संरक्षण गनय नसक्ने । प्रसूधत धबदाको सयुवधा धलनकै धनधमत्त 
मात्र पटकपटक मयहला कमयचारी सतु्केरी हनेु र त्र्सबाट सो सयुवधाको दरुुपर्ोग हनेु 
सम्भावना  रहेको भन्न स्वाभायवक र त्र्स्तो अनमुान गनय नधमल्ने । 

सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत धसद्धान्तको अध्र्र्न गदाय धनजामधत सेवा धनर्मावली 
२०५० को धनर्म ५९  ( ३) क बमोव्जम प्रसूधत यवदा  तथा प्रसूधत स्र्ाहार यवदा 
पाएका धनजामती कमयचारीलाई बच्चाको स्र्ाहारको धनधमत्त ऐनको दफा ३२ को 
(३)उपदफा  बमोव्जम बढीमा दईु वटा बच्चाको लाधग जनही एकमषु्ट पाँचहजार रुपैर्ा“ 
व्शश ु स्र्ाहार भत्ता र्दईनेछ भन्न े व्र्वस्थाले प्रसूधत यवदा तथा प्रसधुत स्र्ाहार यवदाको 
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सम्बन्धमा तादाम्र्ता धमलेको नदेव्िँदा  ऐन तथा धनर्मावलीमा तत्काल  परुावलोकन हनु 
आवश्र्क देव्िन्छ ।  

३.२. यवदा सम्बन्धी  कानूनी प्रावधान र न्र्ायर्क दृयष्टकोणको यववेचना  

धनजामती सेवा ऐन,२०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली,२०५०ले गरेको यवदाको 
व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न गदाय यवदा माग गने कमयचारीले आफूले धनवायह गनुयपने दायर्त्व, 
यवदा माग गने यवधध, यवदा स्वीकृत गने तोयकएको अधधकारी, कार्ायलर्मा यवना सूचना 
अनपुव्स्थत हनेु कमयचारी उपर हनेु कारबाहीका, यवदाको अधभलेि राख्न े व्र्वस्था 
लगार्तका यवर्षर्मा स्पष्ट व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ । कानूनले गरेका र्ी स्पष्ट 
व्र्वस्थालाई यवधायर्की मनसार् यवपररत प्राकृधतक न्र्ार्को धसध्दान्त यवपररत, तोयकएको 
अधधकारी बाहेक अन्र्ले आफू िवु्श गरेको  धनणयर्, आधार र कारण निलुाई गररएका 
धनणयर्, यवदा माग गने कमयचारी र यवदा स्वीकृत गने अधधकारीले धनधाररत समर्धभत्र यवदा 
माग नगने र यवदा स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरी कानूनले तोयकएको दायर्त्व पूरा नगरी 
लापरवाही गरेका लगार्तका र्ावत कमीकमजोरीका कारण यववाद उत्पन्न भई अदालतको 
धनणयर्द्वारा यवदा सम्बन्धी उक्त यववादको धनरोपण साथै यवधभन्न धसद्धान्तहरू प्रधतपादन 
भएबाट भयवष्र्मा पनय सक्ने सम्भायवत यववादहरू समेतको न्रू्धनकरण हनु पगुेको देव्िन्छ 
।  

४.समस्र्ाको पयहचान र यवश्लरे्षण 

 

धबदा व्र्वस्था कमयचारीलाई र्दएको महत्वपूणय सयुवधा हो । नेपाल सरकारले २४ 
िण्टाको समर् नै नेपाल सरकारको हनेु भनी कानूनी व्र्वस्था गरेको भएतापधन माधनस 
सामाव्जक प्राणी भएकोले उसले मेधसनले जस्तै कार्य गनय सक्दैन।  यवश्रामको 
आवस्र्कता तथा आफ्ना कार्य समेत हनेु हुँदा लामोसमर् काम गदाय यवधभन्न कर्ठनाइहरु 
उत्पन्न हनु सक्दछन ् । तसथय कानूनद्वारा धबदाको व्र्वस्था गररएको हो । धबदाको 
व्र्वस्थापन, अधभलेव्िकरण आर्द यवर्षर्मा  धेरै समस्र्ाहरु छन ्। जसको पयहचान गनुय 
जरुरी छ । जसलाई धनम्नानसुार उल्लेि गररन्छ । 

४.१.समस्र्ा  
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 धनजामती कमयचारी धनर्वु्क्त भए देिी अवकाश वा बरिास्ती नभएसम्म के कधत 
धबदा सव्ञ्चत छ, के कधत धबदा िचय भर्ो आर्द यवर्षर्मा प्रष्ट र अध्र्ावधधक गने 
केव्न्रर् धनकार्को अभाव छ । रायिर् यकताबिानाको अधभलेि व्र्वस्था यफतलो 
र कमजोर देव्िन्छ ।   

 सम्बन्धीत कार्ायलर्ले हाव्जरी कापीमा रािेको धबदाका अधभलेिका आधारमा 
गणना गनुयपने हुँदा कार्ायलर्को अधभलेिीकरण व्र्वस्थामा सामञ्जस्र्ता, एकरुपता, 
फरम्र्ाट भने व्र्वस्था व्र्वहारमा लागू छैन । 

  भैपरी  र पवय यवदा तथा प्रसूधत यवदा र प्रसूधत स्र्ाहार यवदाको अधभलेि 
सम्बव्न्धत कार्ायलर्ले अद्यावधधक गरी राख्न ुपनेछ भन्न ेकानूनी व्र्वस्था वाहेक 
अन्र् यवदाको  अधभलेि अद्यावधधक बनाई राख्न ु पने व्र्वस्था समेत कानूनले 
गरेको भएतापधन ब्र्बहारमा देव्िदैन । अधभलेि संकलनमा सहर्ोग हनेु िालका 
 ब्र्बस्था  ऐन तथा धनर्मावधलले समेट्न सकेको छैन। 

  व्र्वहारमा हाव्जरीकापीमा रमानापत्रमा लेव्िएको धबदा सारेर अधभलेव्िकरण गरी 
केवल चलाउने मात्र काम गररएको पाइन्छ । कम्प्रू्टरकृत आधधुनक व्र्वस्था 
लागू गररएको छैन । 

 धबदा माग गने  र स्वीकृत गनेका धबच द्धन्द िडा हनेु गरेको पाइन्छ । धबदा 
माग गनेले अधधकारका रुपमा हेने र स्वीकृत गनेले सहधुलर्तको रुपमा हेदाय द्धन्द 
िडा हनु्छ । 

 

४.२ समस्र्ाबाट  शृ्रव्जत प्रभाबहरु 

धनजामती सेवाका कमयचारीको धबदाको अधभलेि अध्र्ावधधक नहुँदा सवृ्जत प्रभाबबाट 
उत्पन्न कर्ठनाईहरु र्स प्रकार छन ्। 

 देशभरी कार्यरत सम्पूणय धनजामती कमयचारीहरुको धबदाको अवस्था एयकन गनय 
नसयकन ु। 

 धबदाको कारणले दैधनक प्रशासन एवम ्आधथयक पक्षसँग जोधडएका सवालहरुमा 
त्र्ांक बेगर उच्च प्रशासधनक क्षमता कार्म गनय नसयकदा थप आधथयक व्र्र्भार 
एवम ्ऐन धनर्मको पालना हनु नसक्ने अवस्था छ । 
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 धबदा माग गने  र स्वीकृत गनेका धबच िडा भएको द्धन्दले समुधरु सम्बन्ध हनु 
नसक्दा कार्ायलर्को कामकारबाहीमा असर पनुयका साथै नकारात्मक प्रभाव  हनेु 
गरेको पाइन्छ ।  

४.३ सझुाब   

समस्र्ा समाधानका लाधग नेपाल सरकारले धबदा माग  गने मागफाराम बनाई लागू 
गररएको छ , हरेक वर्षयको चैत्र मसान्त समाप्त भएपधछ धबदा अधभलेिको ढाँचा बनाई 
लागू गरेको, रमाना वा धनर्वु्क्त भएपधछ जम्मा भएको धबदालाई हाव्जरी कापीमा धबदाको 
अधभलेि िण्ड बनाई गत वर्षयको जम्मा हनेु हाव्जर, धबदा  धलएको अधभलेि राख्न ेव्र्वस्था 
गररएको पाईन्छ । उपरोक्त व्र्वस्थाहरु मध्रे् प्रार्जसो धनकार्हरुमा धबदा अधभलेिको 
ढाँचाको फाराम भरी व्र्व्क्त यपच्छे व्र्व्क्तगत फाईलमा राख्न े गररएको छैन । 
कम्प्र्टुरकृत र आधधुनक प्रणाली लागू गररएको छैन । धबदा  कमयचारी जीवनको 
महत्वपूणय  अंग र पद्धधत हो । र्ो र्स्तो सयुवधा हो जसको अभावमा सेवा नै अपांग हनु 
जान्छ । तसथय धबदा सम्बन्धी त्र् र समस्र्ाको सम्बन्धमा धेरै कुरा धसक्न सयकन्छ 
जसलाई धनम्न सझुाबको रुपमा प्रस्ततु गनय सयकन्छ । 

 यवदा संगठनको कार्य संचालन र प्रगधतमा बाधा अड्चन नआउने गरी धलनेर्दने 
व्र्वस्था गनुयपने। 

 धबदा धलनाको कारण प्रष्ट हनुपुने । 

 धबदा धलनाको कारण र संगठनको कार्य गम्भीर्यताको तादाम्र्ता हनुपुने । 

 संगठनको प्रगधतका लाधग मनोरंजनात्मक र पर्यटन प्रीर् यवदाहरूको व्र्वस्था गरी 
अव्ि बढ्नपुने । 

  धबदा सहधुलएत हो, अधधकार होईन तर गंभीर अवस्थामा अधधकारात्मक व्र्ाख्र्ा 
गनुयपने अवस्था मनन गनुयपने । 

 काम नगरी संगठनमा िकु्र्ायउने र कामचोर प्रववृ्त्तले धबदा धलने कमयचारीको 
अधभलेि रािी सोही अधारमा दण्ड र परुस्कारको व्र्वस्था गने गराउने । 

 र्धतर्दनधभत्र धबदा स्वीकृत नभएमा गर्ल भएको माधननेछ भन्न े कानूनी 
व्र्बस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र धबदा स्वीकृत गने पदाधधकाररले पधन धबदा 
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मागको धनबेदन परे पश्चात धबदा स्वीकृत हनेु वा नहनेु सो को धनणयर् समर्मा नै 
गने ,धनणयर् नगने पदाधधकाररलाई पधन कारबाही गररन ु पने कानूनी व्र्बस्था 
गनुयपदयछ। 

 धबदा माग गने वगयलाई िशुी पानय धबदा र्दने व्र्वस्थाको अन्त गने साथै यवदा 
स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत हनेु कमयचारीलाई हाव्जर गराएमा त्र्स्तो 
पदाधधकारीलाई यवभागीर् कारबाही गरी सो कमयचारीले िाएको तलब, भत्ता समेत 
त्र्सरी हाव्जर गराउने पदाधधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असूल उपर गराउने 
भन्न ेकानूनी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।860 

 यवभागीर् कारबाही गदाय तथा यवदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गदाय सवोच्च 
अदालतद्वारा प्रधतपार्दत धसध्दान्तहरुको यवश्लरे्षण गरी पनु उस्तै प्रकृधतका यवदा 
सम्बन्धी यववाद आउन सक्ने सम्भावना तफय  सम्बव्न्धत पदाधधकारीहरु सजग र 
सचेत हनेु ।पनु गल्ती दोहोर्ायउने र्स्ता पदाधधकारीहरुलाइ कारबाही समेत गने 
गराउने पद्धतीको यवकास गने। 

 धबदा अधभलेि रायिर् यकताबिानामा छुटै्ट धबदा अधभलेि शािा वा इकाइको 
स्थापना गरी सोयह बमोव्जम कमयचारीको व्र्वस्थापन गने । 

 सम्पूणय यवभाग मन्त्रालर् लगार्तका धनकार्हरुले धबदा अधभलेि व्र्वव्स्थत गनय 
एउटा Focal point तोकी व्जम्मेवार अधधकारी तोक्ने र व्जम्मेवार पदाधधकारी 
माफय त धबदा सम्बन्धी स्पष्ट नीधत बनाई लागू गरी अधभलेि शािाले काम गने । 

वतयमान धनजामती सेवामा भएको धबदा व्र्वस्थापनलाई अझ बढी वैज्ञाधनक, पारदशी, 
समर्ानकूुल बनाउन एउटा छुटै्ट कार्यदल गठन  गरी उक्त कार्यदलले यविका यवधभन्न 
देशमा प्रचधलत धबदा र धतनको उपादेर्ताको अध्र्र्न गरी नेपालको धनजामती सेवामा पधन 
आवश्र्क र राम्रा धबदाहरुको व्र्वस्थापन गनय सझुाब र्दने र सरकारबाट लाग ुगने । 

४.४. उपसंहार 

                                                           
860 स्वास््र् सेवा ऐन,२०५३ दफा ८६ क (३) 
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स्थार्ी सरकारका रुपमा पररभायर्षत कमयचारीतन्त्रमा कमयचारीका लाधग प्रदान गररँदै 
आएको धबदा समर्, वातावरण र पररव्स्थधत अनसुार सधुार हुँदै आएको पाईन्छ । 
धाधमयक, सामाव्जक, वैर्व्क्तक, आधथयक शाररररक आदी आधारमा सरकारले 
कमयचारीहरूलाई धबदा प्रदान गररएको पाईन्छ। धबदालाई अधधकार नमानी सधुबधाका 
रूपमा र्दएको छ ।परुाना ढंगका यवदाहरू जस्तै ३० र्दनको िर धबदा िटाई सधुबधा 
सयहतको १५ र्दनको आन्तररक पर्यटन धबदा थप गनुय पने देव्िन्छ । कार्ायलर् समर् 
हालको आइतबार देव्ि शकु्रबार सम्म १०- ५ र शकु्रबार १०- ३ को सट्टा हप्ताको 
पाँच र्दन कार्ायलर् संचालन गरी  ९-५ कार्ायलर् समर् र हप्ताको २र्दन शधनबार र 
आइतबार धबदा र्दने व्र्वस्था गनुय समर्ानसुार शे्रर्ष्कर हनुका साथै अन्तराययिर् 
प्रचलनलाई समेत आत्मसात गरेको माधनन्छ ।  

धबदा स्वीकृत नगरी अटेर गरी बस्ने र पधछ मधु्दामाधमला गने प्रववृ्त्तलाई धनरुत्सायहत गनय 
र हेपाहा प्रववृ्त्तको अन्त गनुयपदयछ । धबदा संबन्धमा सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट धेरै 
धसद्धान्तहरू प्रधतपादन भएका छन ् । धतनलाई समेत संबोधन हनेु र समेयटन सयकने 
अवस्थाका धसद्धान्तहरुलाई धनजामधत सेवा ऐन तथा धनर्मावली संशोधन गदाय वा नर्ाँ 
कानून धनमायण गदाय समेट्न ुपदयछ ।  

नेपालमा धनजामती कमयचारीहरूलाई प्रदान गररएको धबदा समर् सान्दधभयक छ छैन भन्न े
यवर्षर्मा देशी यवदेशी यवज्ञहरुबाट सझुाब धलनपुने, धबदाको अधभलेिको लाधग रायिर् 
यकताबिानामा छुटै्ट इकाइ गठन गरी सो माफय त कार्य सम्पादन गनुयपने देव्िन्छ ।  

अन्तमा धबदा धबदा भनेर लेिन, संबोधन मात्र नगरी र्सलाई समर् पररव्स्थधत र 
वातावरण अनसुार धनजामती कमयचारी, सरकार र जनताका यवचको सहकार्यद्वारा 
कार्यसंपादन, छुट्टी, प्रगती र मूल्र्ाङ्कनको तादाम्र्ता धमलाई यविमा नेपालको पद्धधत 
सवोत्कृष्ट देव्िनपुदयछ । त्र्सका लाधग आवश्र्क व्र्वस्थापन र कार्यगत ब्र्बहार, कार्य 
सम्पादन सबै क्षेत्रबाट गररने वा हनेु अपेक्षा गररएको छ ।नेपालको पद्दधतको अध्र्र्न 
गनय यविका अरू देशहरूबाट माधनसहरू आउने वातावरणको यवकाश गनुयपदयछ।  
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नेपालमा सेवाकानून सम्बन्धी यवधधशास्त्र यवर्षर्मा 

प्रस्ततु गररएको कार्यपत्र 

- उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री टेकराज भसुाल 

 

सारांशः 

नेपालमा सेवा कानून सम्बन्धी यवधधशास्त्रको यवकास यव.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्र आए 
पश्चात भएको पाइन्छ । सेवा कानून सम्बन्धी यवधध शास्त्रमा धनजामती सेवा तथा 
सावयजधनक सेवा प्रदार्क संस्थामा कार्यरत कमयचारी/पदाधधकारीहरुको सेवाका शतय 
सम्बन्धी कानून,धनर्वु्क्त, पदस्थापन,सरुवा,बढुवा, शैव्क्षक र्ोग्र्ता यवदा,सेवाका शतयमा 
पररबतयन, यवभागीर् कारवाही, उमेर, अवकास,सयुवधा, टे्रड र्धुनर्न सम्बन्धमा भएका कानूनी 
व्र्वस्था र सेवा कानूनको व्र्ाख्र्ामा प्रर्ोग हनेु धसद्धान्त र सावयजधनक सेवामा संलग्न 
कमयचारी सम्बन्धमा प्रशासकीर् अदालत  र सवोच्च अदालतमा पने यववादका यवर्षर्हरु र 
सान्दधभयक सवोच्च अदालतका दृष्टीकोणका सम्बन्धमा अध्र्र्न गररन्छ । 

नेपालमा सेवा कानून सम्बन्धमा नेपालको संयवधान एवं सेवा सम्बन्धी यवर्षर्गत कानूनहरु 
समेतले व्र्वस्था गरेका छन ् । कानूनको उललंिन भएमा उपचारको व्र्वस्था समेत 
सयवधान र कानूनले गरेका छन । उपचार र्दने संरचनाका रुपमा यवशेर्ष अदालत, 
प्रशासकीर् अदालत, उच्च अदालत र सवोच्च अदालत समेतका धनकार्को व्र्वस्था 
गररएको छ ।  

समर्सापेक्ष कानून बन्न नसक्न ुजस्तैः संिीर् धनजामती सेवा ऐन बन्न नसक्न,ु प्रशासकीर् 
अदालत ऐन, २०७६ जारी भएपधन पदाधधकारीको धनर्कु्त हनु नसक्न,ु यवभागीर् सजार् 
गने अधधकारीले सजार् गदाय प्रयक्रर्ा नपरु्ायउन ु र अदालतबाट पधन एउटै यवर्षर्मा पधन 
फरक फरक व्र्ाख्र्ा र धसद्धान्त प्रधतपादन भई धनणयर्मा एकरुपता नहनु ुर अदालतबाट 
भएका कानूनको व्र्ाख्र्ा र प्रधतपार्दत धसद्धान्तको पालनामा पदाधधकारीहरु उदासीन रहने 
जस्ता समस्र्ा पधन रहेका छन।् 
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 र्ी समस्र्ाहरुलाई व्र्वहाररक रुपमा सम्बोधन गदै यवधमान सेवा सम्बन्धी कानून र 
प्रधतपार्दत धसद्धान्तहरुको पालना गररन ुआवश्र्क देव्िन्छ । 

 

१. यवर्षर् प्रवेशः 

नेपालमा सेवा कानूनको शरुुवात २०१३ सालमा धनजामती सेवा ऐन, २०१३ प्रचलनमा 
आएपधछ भएको हो । सेवा भन्नाले सवयसाधारणको यहत हनेु काम जनताका आवश्र्क्ता 
परुा गनय सरकारी वा गैर सरकारी तहबाट गररने गधतयवधध, सावयजधनक सयुवधा र्दने काम, 
नोकरी, जाधगर861भन्ने बवु्झन्छ । कानून भन्नाले राज्र् व्र्वस्थालाई राम्ररी संचालन गनय 
वा समाजमा अनशुासन कार्म गनयकालाधग बनाइएको ऐन, धनर्म वा धनर्मावली862 भनी 
शव्दकोर्षमा अथय गररएको छ । यवधधशास्त्र (Jurisprudence) ले कानूनको वारेमा गररएको 
व्चन्तन (दशयन) कानूनको पद्धधत (Method) कानूनका मान्र्ताहरु (Norms or Principles) र 
कानूनी अवधारणा (Concept) लाई समायहत गरेको हनु्छ863 । सेवा कानून सम्बन्धी 
यवधधशास्त्रले धनजामती तथा सावयजधनक सेवाका प्रमिु शतयहरु जस्तैः छनौट र भनाय, 
सरुवा, बढुवा, सयुवधा, यवभागीर् कारवाही, न्र्ायर्क कारवाही,अवकास र र्स सम्बन्धी 
यववादमा न्र्ार्ीक धनकार्बाट भएका व्र्ाख्र्ा एवं र्स सम्बन्धी कानून धनमायण, कानून 
पररवतयन, संशोधन गदाय अपनाउन ुपने धसद्धान्तका वारेमा अध्र्र्न गदयछ । Doctrine of 

pleasure लाई धनर्न्त्रण गनय सेवा कानून आएको देव्िन्छ । सेवा कानूनले गनुयपने 
सेवाको यकटान, सेवा अवधध, धनर्वु्क्त वा मनोनर्न गने धनकार्, वधृतयवकास, धनर्वु्क्त देव्ि 
अवकास समेतका वारेमा व्र्वस्था गरेको हनु्छ । लोकताव्न्त्रक राज्र् व्र्वस्थामा राज्र् 
स्वरं् कानूनी राज्र् Legal State हनेु भएकोले कानूनी शासन (Rule of law) को मान्र्ता 
अनरुुप संयवधानको सवोच्चताको सीमाधभत्र रही यवधायर्काले कानून धनमायण गने र त्र्स्तो 
यवधायर्का धनधमयत कानूनलाई कार्यपाधलकाले कार्ायन्वर्न गरी स्वच्छ प्रशासन र 
सशुासनको माध्र्म द्धारा सेवा ग्राही प्रधत राज्र् व्र्वस्था व्जम्मेवार र उत्तरदार्ी हनुपुदयछ 

                                                           
861 प्रर्ोगात्मक नेपाली शब्दकोश, यवधाधथय प्रकाशन प्रा धल, कमलपोिरी, काठमाडौ, प ृ१४९२ 

862 ऐ ऐ को पृष्ठ २४० 

863 संग्रौला, डा युिराज, कानूनशास्त्र िथा कानूनका नसद्धान्ि, छैठौ संस्करण २०६६, नेिुला नप्रन्टसस, काठमाडौ  
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। राज्र्को कार्यकारीणी शव्क्त प्रर्ोग गने राजनैधतक कार्यकाररणीले सम्पूणय कार्यहरु 
आफूले मात्र सम्पादन गनय सम्भव नहनेु भएकोले स्थार्ी रुपमा कमयचारी तन्त्रको 
व्र्वस्था गरेको हनु्छ । लोकताव्न्त्रक राज्र् व्र्वस्थामा एकातफय  कमयचारी स्वरं् सक्षम, 
अनशुाधसत, ईमान्दार र धनष्पक्ष भई सेवाग्राही प्रधत गणुस्तरीर् सेवा प्रदान गनुयपने, त्र्स्तो 
कमयचारीको व्जम्मेवारी र कतयव्र् हनु्छ भने अको तफय  त्र्स्तो कमयचारीले आफ्नो सेवा 
शतयको सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूत गरेको अनभुधूत (Sense of job security) गनय सकेमा नै उसले 
गणुस्तरीर् र प्रभावकारी सेवा प्रदान गनय सक्छ भन्ने मान्र्ताका आधारमा कमयचारीको 
सेवा शतयको सधुनव्श्चतता र कमयचारीका अनशुासनको सीमाहरु कानूनद्धारा धनधायरण 
गररएको हनु्छ । आधधुनक लोकताव्न्त्रक राज्र् व्र्वस्थामा संवैधाधनक कानून, प्रशासकीर् 
कानून र न्र्ायर्क व्र्ाख्र्ाद्धारा समेत रािसेवक कमयचारीहरुको सेवासम्बन्धी यवधधशास्त्र 

(Service Jurisprudence) ले मनोमानी बिायस्ती यवरुद्ध संरक्षणको प्रत्र्ाभधूत गरेको 
देव्िन्छ। 

२. सेवा कानून सम्बन्धमा वेलार्तको अवधारणाः 

बेलार्तमा सन ् १८५६ देव्ि प्रधतष्पधायत्मक धलव्ित परीक्षा माफय त धनजामती पदहरुमा 
र्ोग्र्ता प्रणालीका आधारमा भनाय गनय थाधलएको धथर्ो । वेलार्तको कमन ल को 
धसद्धान्तले “सरकारको इच्छामा” कमयचारीको सेवा धनभयर रहने (Doctrine of Pleasure) को 
मान्र्तालाई स्वीकार गरेको भएपधन त्र्स्तो “इच्छा” वस्तधुनष्ठ र स्पष्ट मापदण्ड यवना 
स्वेच्छाचारी यकधसमले प्रर्ोग गनय नसयकने अवधारणाहरुको यवकास भएको देव्िन्छ। 
सरकारको इच्छामा कमयचारीको सेवा धनभयर रहने व्र्वस्था गनुयको कारण असक्षम, 
बेइमान वा भ्रष्ट कमयचारीहरुलाई सावयजधनक नीधत ( public policy) लोक यहत ( public 

interest) र सावयजधनक कल्र्ाण (public good) का धनधमत्त सेवामा राव्िराख्न ुउव्चत नहनेु 
भन्ने  नै हो । र्सै मान्र्ताका आधारमा आचरण र्ठक नहनेु कमयचारीलाई (conduct is 

not satisfactory) अव्ख्तर्ारवालाले कारवाही गनय सक्ने कानूनी धसद्धान्त रहेको864 
देव्िन्छ।  

३. सेवा कानून सम्बन्धमा भारतको अवधारणाः 
                                                           
864 प्रशासकीय अदालि, बुलेरटन, अंक १७ ,२०७१, पृष्ठ. ४७८ 
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 भारतमा धनजामती कमयचारीका सेवाका शतय, तलव र प्रशासकीर् यट्रवनुल सम्बन्धमा 
संयवधानमै व्र्वस्था गरी राजनीधतक हस्तक्षेपबाट धनजामती सेवालाई मकु्त गररएको 
देव्िन्छ865 ।  

४. सेवा कानून सम्बन्धमा नेपालको अवधारणाः 

नेपालमा यव.सं.२०१३ साल पश्चात सेवा कानूनको शरुुवात भएको हो । प्रचधलत 
संयवधानले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको छ। जसअनसुार नेपाल 
सरकारले देशको प्रशासन संचालन गनय संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार 
अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय सक्ने र त्र्स्ता सेवाहरुको गठन सञ्चालन र 
सेवाका शतय संिीर् ऐन बमोव्जम हनेु व्र्वस्था गरेको छ । संिीर् धनजामती सेवा 
लगार्त सवै संिीर् सरकारी सेवामा प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्धारा पदपूधतय गदाय संिीर् 
कानून वमोव्जम िलुा र समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा हनेुछ । प्रदेश 
मव्न्त्रपररर्षद् गाउँ कार्यपाधलका र नगर कार्यपाधलकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गनय 
आवश्र्कता अनसुार कानून वमोव्जम यवधभन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गनय 
सक्ने866  व्र्वस्था नेपालको संयवधानमा गररएको छ । त्र्सै गरी संयवधानको धारा 
२६७ मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ भने धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरीवल नेपाल र राव्ष्ट्य अनसुन्धान यवभागको व्र्वस्था गरेको छ । 

संयवधानको धारा २४३ ले धनजामधत सेवाको पद  भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा 
शसस्त्र प्रहरी वल नेपालको कमयचारीको सेवाको पद तथा धनजामती सेवाको पद होइन 
भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सवै सेवाको 
पद सम्झन ु पछय  भनी उल्लेि भएको छ भने संगठीत संस्था भन्नाले यवियवधालर् र 
व्शक्षक सेवा आर्ोग बाहेकका पचास प्रधतशत वा सो भन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकारले स्वाधमत्व वा धनर्न्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैक, सधमधत वा संिीर् 
कानून बमोव्जम स्थायपत वा नेपाल सरकारद्धारा गर्ठत आर्ोग, संस्थान, प्राधधकरण, 
धनगम, प्रधतष्ठान, बोडय, केन्र, पररर्षद र र्स्तै प्रकृधतका अन्र् संगर्ठत संस्था सम्झन ुपछय 
                                                           
865 I.P. Massey, Administrative Law (7

th
 ed.,2008) 

866 नेपालको संनिधान, धारा २८५, कानून ककिाि व्यिस्था सानमनि 
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। संयवधानको धारा १५४ मा संिीर् न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा धनर्वु्क्त, सरुवा, 
बढुवा र यवभागीर् सजार् सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको देव्िन्छ । सेवा कानून सम्बन्धमा 
सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट राम प्रसाद भट्टराई यवरुद्ध प्रमिु भन्सार अधधकृतसमेत 
भएको मदु्धामा यवस्ततृ व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ867 ।  

५.  सेवा सम्बन्धी कानूनको पररचर्ः 

क) पररचर्ः  

सावयजधनक पदमा रहने पदाधधकारीको धनर्वु्क्त, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा,शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता,यवदा,सेवाका शतयमा पररबतयन, यवभागीर् कारवाही, उमेर, अवकास, सयुवधा,टे्रड 
र्धुनर्न सम्बव्न्ध कानूनका वारेमा र्स कानूनले व्र्वस्था गरेको हनु्छ। र्स कानूनले 
काम कतयव्र् र अधधकारका वारेमा व्र्वस्था गरेको हनु्छ भने उपचार र सजार्को 
व्र्वस्था गरेको हनु्छ त्र्सै गरी उपचारका लाधग न्र्ायर्क धनकार्को व्र्वस्था समेत 
गरेको हनु्छ ।  

ख) प्रचधलत सेवा सम्बन्धी कानूनहरुः 

नेपालमा सेवा सम्बन्धमा नेपालको संयवधान, कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१०, 
लोकसेवा आर्ोग ऐन, २०६६, धनर्मावली, २०६७, धनजामती सेवा ऐन, २०४९, तथा 
धनर्मावली,२०५०, स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ तथा धनर्मावली, २०५५, प्रहरी ऐन, 
२०१२ तथा प्रहरी धनर्मावली, २०७१, प्रदेश लोकसेवा आर्ोग (आधार र मापदण्ड 
धनधायरण) ऐन, २०७५, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ धनर्मावली, २०७२, यवधभन्न सेवा 
समूहका समूह यवभाजन तथा बढुवा धनर्मावलीहरु धनजामती कमयचारीको आचार संयहता, 
२०६५, छात्रवधृत धनर्मावली, २०६०, प्रहरी सेवाको पदमा धनर्वु्क्त र बढुवा गदाय 
अपनाउन ुपने सामान्र् धसद्धान्त, २०६९, सैधनक ऐन,२०६३ सैधनक अदालत धनर्मावली, 
२०६४, सैधनक सेवा धनर्मावली, २०६९ सैधनक प्रायवधधक सेवा धनर्मावली, २०१९, 
नेपाली सैधनक (यवमान संभार समूह) धनर्मावली, २०४२,  सैधनक हवाई पररवहन 
धनर्मावली, २०३०, सैधनक उपचाररका धनर्मावली, २०४९, सैधनक कल्र्ाणकारी कोर्ष 
धनर्मावली,२०६५  व्शक्षा ऐन, २०२८, नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा शे्रणी 
                                                           
867 नेकाप, २०६७, भदौ, नन.न. ८३६५ 
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यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु, २०५० नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ाङ्क सेवा (गठन, 
समूह तथा शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्वु्क्त धनर्महरु, २०५१ नेपाल वन सेवा (गठन, 
समूह तथा शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु,२०५१ नेपाल न्र्ार् सेवा (गठन, समूह 
तथा शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु, २०५१ नेपाल व्शक्षा सेवा (गठन, समूह तथा 
शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु, २०५० नेपाल परराि सेवा सम्बन्धी धनर्महरु, 
२०६८ यवशेर्ष समूहका कमयचारीहरुको प्रशासन र व्र्वस्थापन धनर्मावली, २०६५ 
नेपाल इव्न्जधनर्ररङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी यवभाजन र धनर्वु्क्त) धनर्महरु यवकास 
सधमधत ऐन, २०१३ टे्रड र्धुनर्न ऐन, २०४९, प्रशासकीर् अदालत ऐन,२०७६ सेवा 
कानून संग सम्बव्न्धत कानूनी व्र्वस्था हनु । 

६. सेवाका शतय सम्बन्धी कानूनको व्र्ाख्र्ाका धसद्धान्तहरु868 

क) शाव्ब्दक ब्र्ाख्र्ाः 

ब्र्ाख्र्ा गदाय सम्पूणय ऐन पढेर गनुयपने,यवधायर्काको मनसार् वा प्रर्ोग भएका शव्दको 
आसर्मा ध्र्ान र्दनपुने,ऐनको उद्देश्र् र नीधतलाई ख्र्ाल गनुयपने, चलन चल्तीको साधारण 
अथय गररनपुने,यवशेर्ष शव्दको यवशेर्ष अथय गनुयपने, ऐनको प्रावधान स्पष्ट भएमा त्र्सलाई 
लागू गनुयपने र भार्षा स्पष्ट भए सरल र स्वभायवक अथय जे धनस्कन्छ सोही अथय गनुयपछय । 
र्स सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट टोपबहादरु भरु्षाल यवरुद्ध व्शक्षा तथा िेलकुद 
मन्त्रालर्, नेकाप, २०७०,असार, धन. नं. ८९७४, जहाँ कानूनी ब्र्वस्था अस्पष्ट र 
दयुवधापूणय हनु्छ त्र्स्तो अवस्थामा मात्र ब्र्ाख्र्ाको औव्चत्र् रहन्छ । तर कानून स्वरं्मा 
स्पष्ट र वोधगम्र् छ भने बलपूवयक ब्र्ाख्र्ा गनुय कानून ब्र्ाख्र्ाको धनर्म अनरुुप हनु 
नसक्ने भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ । 

ि) स्वव्णयम ब्र्ाख्र्ाः 

म्र्ाक्सवेलका अनसुार स्वव्णयम व्र्ाख्र्ा शाव्ब्दक ब्र्ाख्र्ाको धनर्मको सधुाररएको रुप हो 
। साल्मण्ड भन्दछन ् ब्र्ाख्र्ा गदाय यवसंगधत वा अस्वाभायवकता (Absurdity or 

Unreasonableness) भएमा वा ऐनमा कुनै Clerical error भएमा वा शाव्ब्दक व्र्ाख्र्ा गदाय 
                                                           
868 पाठक, अनधिक्ता नरेन्र प्रसाद, महान्यायानधिक्ताको कायासलयबाट २०७७ सालमा संचानलि सेिा कानून सम्बनन्ध 

निनशनिकरण िानलममा प्रस्िुि कायसपत्र । 
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ऐनमा उल्लेव्ित यवधायर्काको मनसार् यवपररत हनु जाने भएमा र्ो धनर्म अपनाइन्छ । 

शव्दको साधारण अथयले यवसंगधत वा यवरोधाभार्षतफय  नडोर्ायउँदासम्म साधारण अथय गनुयपछय 
। यवसंगधत उत्पन्न भएमा सो यवसंगधत हटाउनसम्म साधारण व्र्ाकरणीर् अथयलाई 
पररमाजयन गनय सयकन्छ । र्सको उद्देश्र् यवसंगधत हटाउन हो । र्सले शव्दको पधछ 

मात्र नलागेर उद्देश्र्लाई हेनुयपछय भन्ने कुरामा जोड र्दन्छ । र्स सम्बन्धमा कुलबहादरु 
धलम्बू यव. पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् भएको उत्प्ररे्षणको ररट, 
नेकाप,२०६७,असोज, धन.नं.८३९२ मा भधनएको छ “ सेवा सतयसम्बन्धी कानूनमा सरुवा 
र काजको व्र्वस्था भएको हनु्छ, तर पदाधधकार नभएको धनकार्मा सरुवा र हाव्जर 
गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शतयकै एक शतय अन्तगयतकै शतय हो । तर 
काम नतोकी धबना माग र उद्देश्र् अको कार्ायलर्मा हाव्जर गराउने सेवाको शतय होइन र 
हनु नसक्ने भन्न ेधसद्धान्त प्रधतपादन भएको छ। 

ग) दषु्कृधत धनर्मः 

कानून ब्र्ाख्र्ाको दषु्कृधत धनर्मले ऐनले प्राप्त गनय िोजेको उद्देश्र्, सम्वोधन गनय िोजेको 
यवर्षर् वा हटाउन िोजेको िरावीलाई ध्र्ानमा रािी व्र्ाख्र्ा गनुयपछय भन्ने मान्दछ । 
कानूनले के िरावी हटाउन ब्र्वस्था गरेको छ हेनुय पदयछ । र्सले व्र्ाख्र्ा गनय 
लाधगएको कानून बन्नु अगाधडको कानून के धथर्ो । र्स्तो के िरावी धथर्ो जनु पयहलेको 
काननुले समाधान गनय सकेको धथएन ? यवधायर्काले र्सका लाधग के उपचार वा व्र्वस्था 
गरेको छ ? उपचारको वास्तयवक कारण के हो ? जस्ता कुराहरु यवचार गरी व्र्ाख्र्ा गनुय 
पदयछ भन्ने र्सको मनसार् हो । र्स सम्बन्धमा मेनका हमाल यव. सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर् समेत भएको उत्प्ररे्षण परमादेश मदु्दा ०६६- WO -२७०, धनणयर् धमधत 
२०६८।१।६ मा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ७ मा र्स 
दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन र्ो उपदफा प्रारम्भ भएपधछ धनर्वु्क्त 
हनेु राजपत्र अनंयकत धनजामती कमयचारीलाई लोकसेवा आर्ोगबाट जनु अञ्चल अन्तगयत 
धसफाररस गररएको हो, सोही अञ्चलधभत्रका कार्ायलर्हरू बाहेक दश वर्षयसम्म अन्र्त्र सरुवा 
गररने छैन भन्ने ब्र्वस्था गरेको छ। ...कानून यवपररतको धनणयर्बाट अधधकारको सजृना 
नहनेु भएकोले धनवेदकको दावी गने अधधकार नहनेु भनी सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट 
व्र्ाख्र्ा भएको छ। 
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ि) सेवा सयुवधा सम्बन्धी कानूनको उदार ब्र्ाख्र्ाको धनर्मः 

सेवा सयुवधा प्रदान गने काननुको व्र्ाख्र्ा गदाय कठोर यकधसमले नगरी सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले 
सयुवधा प्राप्त गनय सक्ने गरी गनुयपछय भन्न ेर्ो व्र्ाख्र्ाको मान्र्ता हो । र्र्द कुनै काननुी 
व्र्वस्थाको दईु अथय लाग्ने रहेछ र एउटा अथय गदाय सयुवधा नपाउने र अको सयुवधा 
पाउने अथय लाग्छ भने सेवा सयुवधा पाउने गरी व्र्ाख्र्ा गनुय पदयछ । र्स सम्बन्धमा 
व्शवकुमार बस्नेत यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग, केन्रीर् कार्ायलर् समेत भएको उत्प्ररे्षण 
परमादेशको ररट नेकाप,२०६४, माि, धनणयर् नं. ७८९४ मा सेवा सयुवधा प्रदान गने 
कानूनको व्र्ाख्र्ा गदाय कठोर यकधसमले नगरी सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले सयुवधा प्राप्त गनय सक्ने 
गरी गनुयपने भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ । 

सेवा कानूनले कमयचारीका हक यहत, अधधकार र कतयव्र् र्सको उल्लंिनमा उपचारको 
व्र्वस्था गरेको हनु्छ । जसको लाधग उजरुी गने, पनुरावेदन गने, वैकव्ल्पक उपचारको 
व्र्वस्था नभएकोमा ररट धनवेदन माफय त उपचार प्राप्त गनय सयकन्छ । उपचार प्रदान गने 
र प्राप्त गने सन्दभयमा अदालतले प्रचधलत कानूनको आधारमा कानूनको अव्स्ततवलाई 
प्रष्टर्ाउँदै न्र्ार् सम्पादन गने र दोस्रो धसद्धान्तअनसुार न्र्ार्ाधीशले नजीर प्रधतपादन गरेर 
वस्ततु नर्ाँ कानून नै शृ्रजना गरेको हनु्छ869 । र्सरी सेवा सम्बन्धी यवधधशास्त्रले 
प्रचधलत कानून  उक्त कानून कार्ायन्वर्न धनकार् उपचारको व्र्वस्था र उपचार प्रदान 
गने धसलधसलामा अदालतबाट भएका व्र्ाख्र्ा तथा प्रधतपार्दत धसद्धान्त वारेमा र्हाँ चचाय 
गररएको छ । 

ङ) व्र्ाख्र्ाको सहार्क तत्वहरुः 

क) धभत्री सहार्क तत्वहरुः ऐनको नाम, प्रस्तावना, व्शर्षयक, प्रधतवन्धात्मक 
वाक्र्ांश,अपवाद, स्पयष्टकरण,पररभार्षा, अनसूुची। 

ि) बायहरी सहार्क तत्वहरुः ऐधतहाधसक पषृ्ठभधूम, यवधायर्की इधतहास, सायवक ऐन, 
प्रचलन, र समकाधलन धनणयर्हरु, सरकारी प्रकाशनहरु, शव्दकोर्ष, र पाठ्यपसु्तक ।  

७. सेवा सम्बन्धी कानूनको व्र्ाख्र्ा र न्र्ायर्क दृयष्टकोणए 
                                                           
869 उपाध्याय केदारनाथ,नजीर नसद्धान्ि, न्याय दपसण, न्यायसेिा िालीम केन्र, २०४२, प ृ५ 
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क) जे.ग्रावेल काम्वेल यवरुद्ध श्रम अदालत समेत उत्प्ररे्षण\परमादेश समेत870 

सवोच्च अदालतले नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तगयत 
नेपाल सरकार सरकारी अंग र नेपाल कानून बमोव्जम गर्ठत राज्र्का Instrumentalities 

द्धारा नेपाल कानून प्रर्ोग गरी गररएको धनणयर्को मात्र न्र्ार्ीक पनुरावलोकन गदयछ । 

नेपाल कानून बाहेकका अन्र् डकुमेण्ट यवधान वा चाटयर का आधारमा गररएको धनणयर्को 
पनुरावलोकन गदैन । अथायत र्स अदालतले धारा ८८ (२) अन्तगयत ICIMOD को 
Service Law सरहको Human Resources Policy को व्र्ाख्र्ा र पनुरावलोकन गनय नसयकने 
। 

ि) व्शवकुमार वस्नेत यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग केन्रीर् कार्ायलर् समेत871 

सेवा सयुवधा प्रदान गने कानूनको व्र्ाख्र्ा गदाय कठोर यकधसमले नगरी सम्बव्न्धत व्र्व्क्तले 
सयुवधा प्राप्त गनय सक्ने गरी गनुय पने । कुनै व्र्व्क्तले संयवधान एवं कानून प्रदत्त हक 
अधधकारको उल्लंिन भएको अवस्थामा त्र्स्तो अधधकारको प्रचलन गराउने कानूनी मागय 
अव्ख्तर्ार नगरी अधधकार प्रचलन गराउन धतर नलागेर चपुचाप बस्दछ भने मात्र त्र्स्तो 
अवस्थमा समपयणको धसद्धान्त -Doctrine of Surrender) आकयर्षयत हनेु । 

ग) कुल बहादरु धलम्ब ुयवरुद्ध पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्समेत872 

 सेवा सतयसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्र्वस्था भएको हनु्छ , तर पदाधधकार 
नभएको धनकार्मा सरुवा र हाव्जर गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शतयकै 
एक शतय अनतयगतकै शतय हो । तर काम नतोकी धबना माग र उद्देश्र् अको कार्ायलर्मा 
हाव्जर गराउने सेवाको शतय होइन र हनु नसक्ने । कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षता प्राप्त 
कमयचारी नभएको अवस्थामा त्र्स्तो सँगठन वा कार्ायलर्ले त्र्स्तो दक्षता प्राप्त व्र्व्क्त 
भएको अको कार्ायलर्मा कारण िोली धनव्श्चत अवधधको लाधग कमयचारी सापटी स्वरुप 
काजमा माग्न सक्छ र र्सरी अवधध तोकी वा आर्ोजनाको काम हेरी धनव्श्चत अवधध र 

                                                           
870 नेकाप, २०६५, जेठ, नन .न ं.७९३४ 

871 नेकाप, २०६४, माघ, नन .नं  .७८९४ 

872 नेकाप, २०६७,असोज, नन.न .८३९२ 
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धनव्श्चत कार्यको लाधग कुनै पधन सँगठनको कमयचारीलाई अको सँगठनमा काजमा िटाउन 
सयकन्छ । तर एक संगठनको कमयचारीलाई अको सँगठनमा हाव्जरी गराउन बोलाउन वा 
पठाउन नसक्ने । मव्न्त्रपररर्षद् वा मन्त्री कार्यकारी अधधकार सम्पन्न र नीधतगत धनणयर् 
गनय सक्षम भए पधन मव्न्त्रपररर्षद्ले वा मन्त्रीले गने धनणयर् कानून अनकूुल, तकय संगत, 

जार्ज, मनाधसव र कारणले समधथयत हनुपछय । र्र्द मव्न्त्रपररर्षद्को वा मन्त्रीको कुनै 
धनणयर्लाई समथयन गने कानूनी आधार छैन भने त्र्स्तो धनणयर् र्स अदालतसमक्ष 
संवैधाधनक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्ने । 

ि) बर्र कुमार वस्नेत यवरुद्ध मव्न्त्रपररर्षद सव्चवालर् समेत873 

नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को धारा ११ (१) मा सबै नागररक कानूनको 
दृयष्टमा समान हनेुछन, कसैलाई पधन कानूनको समान संरक्षणबाट बंव्चत गररने छैन भन्ने 
उल्लेि भएको देव्िन्छ । कसैलाई पधन कानूनको समान संरक्षणबाट बंव्चत गररने छैन 
भन्ने प्रष्ट प्रत्र्ाभधूत संयवधानले गरेको छ । कानूनको समान संरक्षण भन्नाले कानूनको 
प्रर्ोग गदाय समान व्स्थधतका व्र्व्क्तहरुमा असमान रुपमा गररन ु हनु्न भन्ने हो । र्र्द 
कानूनको प्रर्ोग समान व्स्थधतका व्र्व्क्तहरु बीच समान यकधसमबाट नभएमा भेदभावपूणय 
तररकाबाट कानूनको प्रर्ोग भएको मान्नु पने हनु्छ । धनवेदकको सन्दभयमा हेदाय धनवेदक 
सरहका धनवधृतभरण पाक्ने अवस्था पगुेका कमयचारी सेवामा नै वहालै रहेका तर 
धनवेदकलाई भने भेदभावपूणय तररकाबाट धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ को धनर्म 
७.१ (३) को प्रर्ोग गरी हटाएको भन्ने धनवेदन व्जयकर भएकोमा धनवेदक सरहका 
(धनववृ्त्तभरण पाक्ने अवस्था पगुेको) कमयचारीहरु सेवामा वहालै रहेको कुरालाई 
यवपक्षीहरुले इन्कार गनय सकेको देव्िदैन । धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश र्दन ु
पने आधार र कारण (Reason) श्री ५ को सरकारले र्दन सकेको देव्िंदैन । र्सरी 
धनवेदक उपर कानूनको प्रर्ोग भेदभावपूणय तररकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को 
आधारमा अवकाश र्दएको देव्िन आएको हुँदा धनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश 
र्दने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको धनणयर् नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को 
धारा ११ (१) को प्रधतकूल देव्िने भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ । 

                                                           
873 नेकाप, २०५१, माघ, नन .नं.४९८५ 
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८. सावयजधनक सेवा र लोक सेवा आर्ोग संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

माधवेश कुमार पाठक यवरुद्ध लोकसेवा आर्ोग874 

 लोकसेवा आर्ोगले आफ्नो अधधकारक्षेत्र धभत्रको यवर्षर्वस्त ु अन्तगयत रहने शैव्क्षक 
र्ोग्र्ताका सम्बन्धमा आवश्र्क धनणयर् गनय सक्ने नै देव्िँदा २०६१ सालको धनणयर्लाई 
अन्र्था हनेु गरी आर्ोगले २०६८ सालमा नर्ाँ धनणयर् गनय सकै्तन भन्न नधमल्ने । लोक 
सेवा आर्ोगले गरेको नर्ाँ धनणयर्लाई र्ो वा त्र्ो आधारमा धनणयर्को आधधकाररकता र 
औव्चत्र्मा प्रश्न उठाई परुानो धनणयर् वा नीधतगत धनणयर्लाई नै स्थान र्दनपुछय भन्न नधमल्ने 
।  

९. कमयचारी सम्बन्धी यववादका प्रकृधतसंग सम्बव्न्धत नजीरः 

सन्तबहादरु गरुुङ्ग यवरुद्ध नेपाल सरकार875  

Doctrine of Pleasure अन्तगयतको पदमा पदावधध नतोयकने हनुाले मनोधनत वा धनर्वु्क्त गने 
पदाधधकारीको इच्छासम्म मात्र मनोधनत वा धनर्कु्त पदाधधकार कार्म रहन्छ। तर 
धनवेदक मनोधनत प्रधतष्ठानको उपाध्र्क्षको पद ऐनको दफा ७(३) को व्र्वस्था अनरुुप 
Doctrine of Pleasure लागू हनेु मनोनर्नकतायको इच्छा अनसुारको अवधधसम्म मात्र पदमा 
बस्न पाउने पद नभई ऐनमा तोयकएको अवधधसम्म बस्न पाउने Tenure पद भएको हुँदा 
उक्त पदबाट हटाउने मव्न्त्रपररर्षदको धनणयर् त्रयुटपूणय देव्िने ।  राज्र्का धनदेशक 
धसद्धान्त एवं नीधतहरू कार्ायन्वर्न गनय कानून बमोव्जम गर्ठत प्रधतष्ठान, धनकार्, आर्ोग, 
सधमधत वा प्राधधकरण आर्द जसमा मनोनर्न हनेु नीधत धनमायता र कार्ायन्वर्न गने काम 
कतयव्र् भएका पदाधधकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएमा वाहेक 
राजनीधतक धनर्वु्क्तको पद भन्न नधमल्ने । यवशदु्ध संयवधानका व्र्वस्थाहरू कार्ायन्वर्न गनय 
गर्ठत धनकार्हरूका कानूनी व्र्वस्थालाई बेवास्ता गरी कानून बमोव्जम मनोधनत वा 
धनर्कु्त पदाधधकारीहरूलाई सरकार पररवतयन हनुासाथ मनोधनत वा धनर्कु्त पदाधधकारीको 
मनोनर्न वा धनर्वु्क्त बदर गने कार्य कानूनी राज्र्सँग मेल निाने । 

                                                           
874 नेकाप, २०७०, असोज, नन .न ं.९०१८ 

875 नेकाप, २०६४, साउन, नन.न ं.७८३९ 
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१०. धनजामधत सेवाका शतयहरु संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

शारदा देवी पौडेल यवरुद्ध नेपाल सरकार सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्समेत876 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ बमोव्जम अधनवार्य अवकाशको 
गणनाको प्रर्ोजनको लाधग कमयचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गदाय धनजले पेस गरेको 
शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्मर्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर वा 
नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्मर्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर वा धनजले 
भरेको वैर्व्क्तक यववरणमा लेव्िर्दएको जन्म धमधत वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर मध्रे् 
जनु उमेरबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना गररने कानूनी व्र्वस्था 
भएको देव्िन्छ । उपर्ुयक्त कानूनी व्र्वस्थाले प्रस्ट तथा र्द्वयवधा रयहत व्र्वस्था गरेको छ 
। र्स्तो अवस्थामा कानूनी व्र्वस्थाको स्पष्ट प्रावधानको स्थानमा व्र्ाख्र्ाको गनु्जार्स 
रहँदैन । उव्ल्लव्ित कागजात, प्रमाणपत्रहरू मध्रे् जनु कागजमा उव्ल्लव्ित जन्म 
धमधतको आधारमा पयहले अवकाश हनु्छ सोही धमधतबाट कमयचारीको अधनवार्य अवकाश 
हनेु धनयवयवाद हनेु । 

११. शैव्क्षक र्ोग्र्ता संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

मीरा राणा यवरुद्ध रेधडर्ो प्रसार यवकास सधमधतसमेत877 

 एकपटक समकक्षता धनधायरण भएको कुनै पधन उपाधध वा शैव्क्षक र्ोग्र्तालाई धत्रभवुन 
यवियवद्यालर्ले स्वदेश धभत्रका शैव्क्षक संस्थाहरूले धनधायरण गरेको पाठ्यक्रमको स्तरसँग 
तलुना गरी कुनै उपाधधलाई र्थावत ्राख्न ेवा नराख्न ेभन्ने धनणयर् गनय सक्ने । तत्कालीन 
अबस्थामा रेधडर्ो प्रसार सेवा यवकास सधमधतको गार्न अधधकृत पदमा स्थार्ी धनर्वु्क्त 
पाउँदा धनजले प्राप्त गरेको सँगीत प्रभाकरको उपाधधलाई धत्रभवून यवियवद्यालर्ले मान्र्ता 
र्दई समकक्षता धनधायरण समेत गरेको अबस्था भएको र हाल कमयचारी सेवा शतय 
धनर्मावली, २०५७ को धनर्म ५७(२) को कानूनी व्र्वस्था बमोव्जम बढुवाको दरिास्त 
माग गररएको नवौं तहको उप-धनदेशक पदको लाधग न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता सम्बव्न्धत 

                                                           
876 नेकाप, २०७३,पुस, नन.नं .९६८२ 

877 नेकाप, २०६६, जेठ, नन नं.८०७४ 
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धबर्षर्मा स्नातक तह उत्तीणय गरेको हनुपुने गरी सो धनर्मावलीले अधनवार्य कानूनी 
व्र्वस्था गरेको साथै धनवेदकले प्राप्त गरेको सो उपाधधलाई धत्रभवून यवियवद्यालर्ले 
स्नातक सरहको समकक्षता सूचीबाट हटाइसकेको व्स्थधतमा हालको संशोधधत धनर्मावली 
बमोव्जम धनवेदक स्नातक उपाधध प्राप्त भनी अथय गनय नधमल्ने । 

१२. समानता र सकारात्मक यवभेद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

डा. धमङ्मार गले्जेन शेपाय यवरुद्ध नेपाल सरकारसमेत878 

सकारात्मक यवभेदका आधारमा समावेशीलाई कुन यवन्दसुम्म लाने भन्ने कुरा राज्र्को 
नीधतगत व्र्वस्था बमोव्जम हुँदा िलुा प्रधतस्पधायलाई सकारात्मक यवभेदका आधारमा 
सीमान्तकृत वगयको लाधग सङ्ख्र्ात्मक प्रधतशत धनधायरण गरी त्र्स्ता वगयहरूबीच छुटै्ट 
प्रधतस्पधाय गराई सेवामा प्रवेश गराउन राज्र्ले धलएको नीधतगत व्र्वस्थामा अदालतले 
हस्तक्षेप गनुय न्र्ायर्क दृयष्टले उव्चत मान्न नसयकने । बढुवा भनेको सेवामा प्रवेश 
गररसकेका समान कमयचारीहरूबीचको प्रधतस्पधाय हुँदा समानसरह हनेु प्रर्ोजनको लाधग 
असमान अवस्थाका व्र्व्क्तलाई एकपटक मौका प्रदान गरी त्र्स्ता व्र्व्क्तले राज्र्बाट 
यवशेर्ष लाभ प्राप्त गररसकेको अवस्थामा तहयपच्छे असमान भनी मौका प्रदान गदाय 
समानताको धसद्घान्तको उपहास हनु जाने । समावेशी धसद्घान्तको मूल ममय भनेको 
राज्र्ले सीमान्तकृत तथा आधथयक, सामाव्जक, साँस्कृधतक र अन्र् कारणले पधछ परेका वगय 
एवम ्अल्पसङ्ख्र्कसमेतलाई राज्र् व्र्वस्थाको मूल प्रवाहमा समायहत गराउने उद्देश्र्ले 
त्र्स्ता वगयसमेतको प्रधतधनधधत्वको अपेक्षा गरी प्रदान गररएको सयुवधा राज्र्बाट कुनै एक 
व्र्व्क्तलाई पटकपटक हनुपुने भनी माग गनय समानताको धसद्घान्त र समावेशीताको 
धसद्घान्तले नधमल्ने हुँदा कुनै व्र्व्क्त समावेशीको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपश्चात 
धनजका हकमा पनुः समावेशीबाट पाउने लाभ समाप्त भएको मान्नुपने । 

धनजामधत तथा सावयजधनक सेवामा बढुवा तथा वधृतयवकास संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

रत्निेर प्रसाद शमाय समेत यवरुद्ध नेपाल सरकार879 

                                                           
878 नेकाप, २०७१,फागुन, नन.न.ं९२७७ 

879 नेकाप,२०७४, असार, नन.नं .९७८३ 
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नेपाल सरकारको महत्त्वपूणय मन्त्रालर् आपूधतय मन्त्रालर्को सव्चव पद सबैले पाउन सक्ने 
पद होइन । प्रत्र्थी सव्चवमा सो पद धनवयहन गने क्षमता, दक्षता, व्र्वहार कुशलता र 
इमानदारी आर्द नरहेको भए धनजले सव्चव पदमा धनर्वु्क्त पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन््र्ो 
। त्र्स्ता व्र्व्क्त यवरूद्धको र्ो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नुपछय । र्समा 
धनदोयर्षताको र्ावत ्अनमुान प्रत्र्थी अजुयनकुमारको पक्षमा हनु्छन ्जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा 
अन्र्था गने दायर्त्व धनवेदक उपर रहने । 

१३. बढुवा प्रयक्रर्ा संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

डा. र्दपेन्र शे्रष्ठ समेत यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्समेत880 

माधनसको बाँच् न पाउने हकसँग सम्बव्न्धत यवर्षर् भएकाले व्चयकत्सा यवज्ञानसम्बन्धी 
अध्र्र्न, अध्र्ापन गदाय गराउँदा धनव्श् चत मापदण्ड पूरा गनुय अधनवार्य देव्िन्छ । र्ो गरे 
पधन हनेु, नगरे पधन हनेु काम चलाउ प्रकृधतको र औपचाररकता धनवायह गने यवर्षर् होइन 
। त्र्सैले व्चयकत्सा व्शक्षा र सेवालाई भरपदो, स्तरीर् र सक्षम तलु्र्ाउनका लाधग 
कानूनद्वारा धनधायररत प्रयक्रर्ा अपनाउँदै अधधकतम ् प्रर्ास धनरन्तर कार्म राि्  न जरूरत 
रहने । कानूनको धनमायण भएपधछ त्र्सको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न हनु ु नै पदयछ । 
व्र्वस्थापनसम्बन्धी कर्ठनाई देिाएर कानून कार्ायन्वर्न हनु नसकेको कुराको औव्चत्र् 
पयुष्ट हनु सकै्तन । कानून धनमायण हनेु तर कार्ायन्वर्न नगररने अवस्था देिा पर् र्ो भने 
त्र्सबाट कानूनपरार्णताको संस्कार धनमायण नहनेु, कानूनलाई छल्ने प्रववृ्त्त बढ् न जाने र 
कानूनको शासन कमजोर बन् ने ितरा रहन्छ । र्ो अवस्था धनश् चर् नै शोभनीर् नहनेु . 

१४. धनजामती तथा सावयजधनक सेवाका कमयचारीको आचरण संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

कृष्ण पौडेल यवरुद्ध अथय मन्त्रालर् समेत881 

सव्चवको धनणयर् उपर मव्न्त्रपररर्षद समक्ष पनुरावेदन गरेबाटै धनवेदक स्वंर्ले सो अधधकार 
क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सव्चवलाई यवभागीर् प्रमिु स्वीकारी 
स्पष्टीकरण पेश गरी धनजले गरेको धनणयर् उपर कानून बमोव्जम पनुरावेदन समेत गने 
                                                           
880 नेकाप, २०७५, असार, नन .नं .९९६८ 

881 नेकाप, २०६४, माघ, नन.न ं.७८८६ 
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धनवेदकले आफू अनकूुलको धनणयर् नआएपधछ अदालतमा धनवेदन गदाय मात्र धलएको 
व्जयकर ग्रहणर्ोग्र् नहनेु । नेपाल कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले 
धनर्वु्क्त गने अधधकारमा सस्पेण्ड र विायस्त गने अधधकार समेत सामेल हनेु कानूनी 
व्र्वस्था गरेको सन्दभयमा राजपत्रांयकत कमयचारीलाई धनर्वु्क्त र्दने मन्त्रालर्को सव्चवले 
यवभागीर् कारवाही गनय नसक्ने भन्न धमल्ने नदेव्िने । तीन जना कमयचारीहरूको 
संलग्नतामा भएको एकै अधनर्धमत कार्यका सम्बन्धमा प्रत्रे्क कमयचारीलाई अलग-अलग 
सजार् प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्रे्कलाई सजार् गनुय पनायको आधार कारणको 
यवश्लरे्षण समेत गरी अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट भए गररएको धनणयर्मा न्र्ायर्क मनको 
प्रर्ोग नभएको भन्न नधमल्ने। 

१५. यवभागीर् कारवाहीसंग सम्बव्न्धत नजीरः 

राम प्रसाद धसटौला यवरुद्ध यटम्वर कपोरेशन अफ नेपालसमेत882 

संगठनका कमयचारीलाई आचरण यवपरीत कारवाही गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौज्दारी 
अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार् हुँदा पधन Double Jeopardy यवरूद्धको हक 
हनन ्नहनेु । धनवेदकका यवरूद्ध कुनैपधन फौज्दारी अपराध र मदु्दा चलाइएको र सजार् 
गररएको नभै आफू कार्यरत कार्ायलर् कपोरेशनको सेवा शतय सम्वन्धी धनर्मावली 
बमोव्जम छानयवन सधमधत गठन गरी छानयवन भएको देव्िएको र र्स्तो छानयवन कार्य 
Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र र्स्तो Departmental 

Enquiry एकपटक भन्दा वढी गनय नहनेु गरी संयवधानले रोक लगाएको नदेव्िएकाले 
यवभागीर् छानयवन मा धारा १४(२) आकयर्षयत नहनेु ।  कुनै संगठन वा धनकार्ले 
आफ्नो संगठनका कमयचारीले आचरण यवपरीत काम गरेको भन्ने आशंकामा कसैप्रधत 
वदधनर्त नरािी सत्र्त्र् पत्ता लगाउन आफ्नो अधधकार प्रर्ोग गरी छानयवन सधमधत 
गठन गरी छानयवन गराउने कार्य अदालती वा न्र्ायर्क कारवाही नभएको हुँदा 
प्राङ्न्र्ार्को धसद्धान्त अथायत Res Judicata को धसद्धान्त यवपरीत भएको भन्ने व्जयकर 
काननुसँगत नदेव्िनेमा कारवाही गरी अदालतबाट सजार् हुंदा पधन Double Jeopardy 
यवरुद्ध को हक हनन नहनेु । 

                                                           
882 नेकाप, २०६४,जेठ, नन .न ं.७८१६ 
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१६. यवभागीर् कारवाहीको प्रयक्रर्ा र स्वच्छ सनुवुाई संग सम्बव्न्धत नजीरः 

देवेन्र कुमार सबु्बा यवरुद्ध वव्णज्र् तथा आपूती मन्त्रालर्समेत883 

सञ्  चालक सधमधतको धनणयर्उपर ररट धनवेदकले र्दएको पनुरावेदन सनु् ने अधधकार भनेको 
यवशदु्ध प्रशासधनक कार्य नभई अधयन्र्ायर्क प्रकृधतको कार्य हो । र्स्तो अधधकार न्र्ायर्क 
मन लगाएर प्रर्ोग गररने अधधकार भएकाले कानूनमा नै स्पष् टरूपमा र्ो पदाधधकारीले 
पनुरावेदन सनु् ने भनी तोयकएको हो । र्स्तो अधधकार कानूनले तोयकएको अधधकारी 
बाहेक अरूलाई प्रत्र्ार्ोजन हनु सकै्तन र धनधमत्त भई कामकाज गनेले प्रर्ोग गनय सक्ने 
पधन नहनेु 

१७. अध्र्र्न यवदा अध्र्र्न तथा ताधलममा मनोनर्न यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

डा सन्तोर्ष पौडेल यवरुद्ध नेपाल सरकार स्वास््र् मन्त्रालर् समेत884 

सरकारबाट अध्र्र्न गनय पठाएका रािसेवक र कानूनबमोव्जम धबदा स्वीकृत गराई धनजी 
तवरमा अध्र्र्न गरेका रािसेवकबीच समान हैधसर्त रहने र धनजी तवरले अध्र्र्न 
गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले यववेकसम्मत आधार देिाई फरक फरक व्स्थधतमा 
रािेको अवस्थामा बाहेक ववृ्त्त यवकासको अवसरमा यवभेद गनुय न्र्ार्, कानून र 
समानताको धसद्धान्तका साथै संयवधानद्वारा प्रत्र्ाभतू समानताको हकको समेत यवपरीत हनु 
जाने।  

 

१८. कमयचारीको सरुवा यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

प्रधतभा कुमारी धसंह यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्समेत885 

धनवेर्दकाले उल्लेि गरेबमोव्जम धनजको सरूवालाई अनधधकार भन्न धमल्दैन । कमयचारी 
प्रशासनको तल्लो तह माधथल्लो तहको धनर्न्त्रणमा रहन्छ । र्समा तल्लो तह व्जल्ला 

                                                           
883 नेकाप, २०७४, माघ, नन.न ं.९८९३ 

884 नेकाप, २०७४ ,साउन, नन.न.ं९७९३ 

885 नेकाप, २०७२, चैि, नन.नं.९५११ 
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स्वास््र् कार्ायलर् माधथल्लो तह क्षेत्रीर् स्वास््र् धनदेशनालर् अन्तगयत रहने तह हो । 
तल्लो तहले पाएको अधधकारको राम्रो प्रर्ोग भर्ो भएन लगार्तको कामकुराको अनगुमन 
गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सधुाने दायर्त्व माधथल्लो तहमा रहेको हनु्छ । त्र्सो 
नगदाय सशुासन र कानूनको शासन बहाल हनु सक्दैन । र्ो माधथल्लो तहको 
व्जम्मेवारीधभत्र पने कुरा हो । अतः व्जल्ला स्वास््र् कार्ायलर्को मातहतका कमयचारीलाई 
सरूवा गने अधधकार माधथल्लो तहले प्रर्ोग गनय पाउँदैन भनी हठात ् भन्न धमल्दैन । 
सरूवाको यववाद मदु्दा माधमलाको फैसलाको यवर्षर् नभएको र र्सको प्रकृधत पधन अस्थार्ी 
भएकोले र्समा मदु्दाको फैसला सरहको अधधकारक्षेत्रको पररकल्पना गनय धमल्दैन र सो 
गनुय उव्चत पधन हुँदैन । र्स्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हनु ुसामाव्जक 
न्र्ार्, सशुासन, जवाफदेयहता, कानूनको शासनको प्रवद्धयन आर्द यहसाबबाट उपर्कु्त नहनेु 
। 

१९. प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कमयचारीको आचरण र सजार् यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

गणेश बहादरु दरुा समेत यवरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् 
समेत886 

प्रहरी ऐन, २०१२ मलुकुमा हनेु अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सरु्ोग्र् साधन बनाई 
शाव्न्त र व्र्वस्था कार्म राख्न धनमायण गररएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्कन्छ 
। कुनै पधन संगठनधभत्र अनशुासन, मर्ायर्दत व्र्वहार र आचरणको अपेक्षा राव्िए जस्तै 
प्रहरी संगठनधभत्र पधन त्र्सको िाँचो हनु्छ नै । संगठनधभत्र हनेु अनशुासनहीन कार्य 
रोक्न, त्र्स्तो कार्य गनेलाई सजार् गनय र अन्र्लाई पधन यवरोह जस्तो कार्यमा दरुूत्सायहत 
नहनु ्भन्ने उद्देश्र्ले समेत उव्चत र पर्ायप्त सजार् गरी अनशुासन वहाल राख्न जरूरी हनेु 
। 

 

२०. प्रहरी कमयचारी उपरको यवभागीर् कारवाही यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

रेिम बहादरु शाही यवरुद्ध नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ायलर्समेत887 

                                                           
886 नेकाप, २०७३,साउन, नन.नं.९५७९  
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आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराधमा कसरुदार ठहर 
नभएको अवस्थामा पधन आरोप लागेसरह कसरुदार कार्म गररन ुन्र्ार्को रोहबाट उव्चत 
मान् न सयकँदैन । कसरुको सम्बन्धमा साधधकार धनकार् अदालतबाट सफाइ पाइसकेको 
अवस्थामा पधन प्रशासधनक रूपले पूवायग्रही दृव्ष् टकोणबाट सोही कसरु लागेको आधारमा 
अवकाश र्दन ुसवयमान्र् न्र्ार्को धसद्धान्त यवपरीत हनु जाने . 

२१. नेपाली सेनाका आचरण र यवभागीर् कारवाहीसंग सम्बव्न्धत नव्जरः 

सषु्मा गौतम समेत यवरुद्ध कार्यरथी यवभाग भनाय छनौट धनदेशनालर् जङ्गी अड्डा भरकाली 
समेत888 

सेवाको प्रकृधत सबै समान हुँदैनन ्। सेवाको प्रकृधत र आवश्र्कताअनसुार सेवा प्रवेशको 
लाधग कस्तो प्रकारको र्ोग्र्ता धनधायरण गने भन्ने यवर्षर् मूलतः सम्बव्न्धत धनकार्ले नै 
धनधायरण गने यवर्षर् हो । सबै प्रकृधतका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सतयहरू लागू गने हो 
भने त्र्सले सेवाको मौधलकता र यवव्शष्टता जोधगन नसक्ने नागररकहरूको हक र मानव 
अधधकारको संरक्षण गने अधभभावक (Guardian of the fundamental rights of the 

citizens) भएकोले र्ो अदालत CEDAW, ICCPR तथा संयवधानले मयहलालाई र्दएको हक 
अधधकारको बारेमा सचेत रसजग छ । तर मयहलाको सशव्क्तकरणको नाममा मयहलाको 
जीवन र स्वतन्त्रता नै जोव्िममा पाने कार्य उपर्ुयक्त अन्तराययिर् दस्तावेजहरूको मनसार् 
होइन । सैधनक सेवाधभत्र सबै कामहरू एकै प्रकृधतका नहनु सक्छन ्। र्दु्धको समर्मा 
अग्रीम मोचायमा रही सैधनक कारवाहीमा सामेल हनेु र अन्र् व्र्वस्थापकीर् कार्यमा 
सिाउने कार्यमा पने जोव्िममा ठूलो अन्तर छ । र्स जोव्िमलाई यवचार गरी उक्त 
जोव्िमबाट सरुक्षा गनयको लाधग गररएको र्स व्र्वस्थालाई मयहलायवरूद्धको यवभेद मान्न 
नधमल्ने ।  

२२. कमयचारीको यवभागीर् कारवाहीको सम्बन्धमा प्रशासकीर् अदालतको दृयष्टकोणः 

                                                                                                                                                                                     
887 नेकाप, २०७५,जेठ, धन.नं .९९६२ 

888 नेकाप,२०७३,मङधसर, धन.नं.९६६३ 
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भपू बहादरु वोगटी यवरुद्ध भधूमसधुार तथा व्र्वस्थापन यवभाग समेत म.ुनं. २७ प्रशासकीर् 
अदालत बलेुयटन, अंक ६, २०६६ मदु्दामा कानूनी राज्र्मा कानूनले र्दएको अधधकार 
भन्दा वायहर गई गरेको कार्य अवैध र शनु्र् (Ultravirus, beyond Powers हनु्छ । 
धनणयर्कतायलाई कानूनले कारवाही र धनणयर् गने अधधकार (Power of Authorization ) 

नर्दएको अवस्थामा धनणयर् कतायले जधतसकैु अन्र् कुराको रीत परु्ायएको भएपधन अधधकार 
क्षेत्र नभएको यवर्षर्मा धनणयर् गरेमा (Excess of Jurisdiction) त्र्स्तो धनणयर् मान्र् हुं दैन । 
धनणयर् कतायले प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तलाई पूणय पालना गरी धनणयर् गरेको हनुपुदयछ । 
कानूनले अन्र्था व्र्वस्था गरेकोमा बाहेक कानूनले जनु अधधकारीलाई धनणयर् गने 
अधधकार तोकेको छ त्र्ही अधधकारीले सो धनणयर् गनुय पदयछ,त्र्स्तो अधधकार प्रत्र्ार्ोजन 
गनय सयकन्न (Statutory power must be exercised by the authority in whom it is 

vested). अधधकार प्राप्त अधधकारीले आफनो अधधकार सदाशर्तापूवयक (Utmost in good 

faith) असल धनर्त र असल मनसार्ले प्रर्ोग गरेको हनुपुदयछ (Statutory power must be 

exercised bona fide) ।अधधकार प्राप्त अधधकारीले आफनो अधधकारको प्रर्ोग दरुाशर् वा 
कानूनको उदेश्र् प्रधतकूल हनेु गरी गनुय हदैुन । कानूनले जनु उदेश्र् र अपेक्षा (Object 

and Expectation) रािेको हनु्छ त्र्ही उदेश्र् र अपेक्षा अनरुुप धनणयर्कतायले कानूनको 
प्रर्ोग गरी धनणयर् गरेको हनु ु पदयछ । धनणयर्कतायले आफ्नो स्वयववेकीर् अधधकारको 
प्रर्ोग यववेकपूणय यकधसमले आफैले प्रर्ोग गरेको हनु ु पदयछ । धनणयर्कतायले कसैको 
धनदेशनमा धनणयर् गनुय हदैुन । कानून बमोव्जम स्वयववेकीर् अधधकार प्रर्ोग गरी धनणयर् 
गने अधधकार पाएको धनणयर्कतायले आफ्नो स्ववीवेकीर् अधधकार पररत्र्ाग (Abdication) 

गरी धनणयर् भएको रहेछ भने त्र्स्तो धनणयर् मान्र् हदैुन । धनणयर्कतायले धनणयर्मा पगु्न 
कानूनले कुनै धनव्श्चत पूवायवस्था पूवय शतय वा पूवायधार (Condition precedent) तोकेको छ 
भने स्पष्ट रुपमा सो पूवायधार यवधमान भएको हनुपुदयछ । कानूनी कतयव्र् वा दायर्त्व पूरा 
गनुयपने व्जम्मेवारी रहेको कुनै पधन सावयजधनक अधधकारीले त्र्स्तो कतयव्र् वा दार्ीत्व परुा 
नगने गरी कुनै संझौता वा धनदेशन वमोव्जम छुट भएको भनी वा पररपत्र बमोव्जम भनी 
त्र्स्तो कानूनी दार्ीत्व परुा नगने गरी ईन्कार गनय सक्दैन । धनणयर्कतायले हदम्र्ाद, 
हकदैर्ा, क्षेत्राधधकार, प्राङ्न्र्ार् वा दोहोरो ितराको धसद्धान्त जस्ता कानूनका आधारभतू 
धसद्धान्त एवं कानून र न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्तलाई ध्र्ान र्दई धनणयर् गनुय पदयछ । धनणयर् 
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कतायले फौजदारी प्रकृधतको कसूरमा धनणयर् गनुयपूवय संयवधान तथा मानवअधधकारका 
मान्र्ता प्राप्त अन्तरायिर् धलितहरुले प्रत्र्ाभतू गरेका फौजदारी न्र्ार्को हकलाई सम्मान 
गदै त्र्स सम्बन्धी कार्ययवधधको पालना गरी धनणयर् गरेको हनुपुदयछ । धनणयर्कतायले 
आरोपीलाई कसूरको गाम्भीर्यता र मात्राको अनपुातमा सजार् र्दएको  (Doctrine of 

proportionality ) भएमा नै  त्र्स्तो धनणयर् मान्र् हनु्छ भनी प्रशासकीर् अधधकारीले 
गरेको न्र्ायर्क प्रकृधतको धनणयर्ले वैधता र मान्र्ता प्राप्त गनय प्रशासकीर् न्र्ार्का 
उव्ल्लव्ित धसद्धान्तहरु अधनवार्य रुपमा पालना गनुय पने भनी व्र्ाख्र्ा गररएको889 छ । 

२३. सेवावाट हटाउने र बिायस्त गने यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

राजेन्र्र कुमार के.सी. यवरुद्ध वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्समेत890 

धनधायररत समर्ावधध धभत्र धनवेदकले माग गरेको धबदा अस्वीकृत भएको देव्िँदैन। 
धनवेदकले माग गरेको असाधारण अध्र्र्न धबदा धमधत २०६६।६।६ मा वन यवभागमा 
दताय भएपधछ सो धमधतले ६० र्दनधभत्र अथायत ्धमधत २०६६।८।५ धभत्रमा अधनवार्य रूपमा 
धबदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अव्ख्तर्ार प्राप्त अधधकारीले अधनवार्य रूपमा गनुयपने 
कानूनी व्र्वस्था रहेको देव्िने । धनवेदकलाई ९० र्दन लगातार कार्ायलर्मा हाव्जर 
नभएको भधन यवभागीर् कारवाही गने गरेको तफय  हेदाय कानूनी व्र्वस्था बमोव्जम धबदा 
र्दने अव्ख्तर्ारवाला व्र्व्क्तले आफूले गनुयपने कार्य नगरी आफ्नो व्जम्मेवारीबाट धबमिु भई 
अन्र्त्र र्दशाबोध भई र्ी ररट धनवेदकलाई यवभागीर् कारवाही गने भनी कारवाहीको 
थालनी भएको कार्य कानून यवपरीत भई उत्प्ररे्षणको आदेशले बदर हनेु देव्िने । 

२४. नेपाल स्वास््र् सेवाका कमयचारीहरुको स्तर बयृद्ध, पदनाम र पदस्थापन सम्बन्धी  
यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः  

रामबाव ुभण्डारी समेत यवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्समेत891 

                                                           
889 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन अंक १७, २०७१ फैसला यवशेर्षाङ्क प ृ५५ 

890 नेकाप, २०७२, फागनु, धन.नं.९४९८ 

891 नेकाप,२०६९,असार, धन.नं .८७८२ प ृ.३९० 
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कुनै िास उद्देश्र् पूधतय गनय वा कुनै िास समस्र्ाको समाधान गनय यवधायर्काले यवशेर्ष 
कानूनी व्र्वस्था गनय सक्ने नै हनु्छ । र्स यकधसमको कानूनी व्र्वस्था गदाय सो कानून 
देशका नागररकहरू मध्रे् कसको हकमा लागू हनु्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर 
तकय संगत वगीकरण (Reasonable classification) गदाय समानताको हक प्रधतकूल हनु नहनेु 
। व्चयकत्सकको सेवा धलने काममा Health Assistant लाई लगाउन धमल्दैन । र्स्तो 
सम्बेदनशील सेवा प्रदान गनयको लाधग आवश्र्क पने न्रू्नतम ्शैव्क्षक र्ोग्र्ता सवायधधक 
महत्वपूणय कुरा हो । सो आवश्र्क र्ोग्र्ता भएका र नभएका कमयचारीहरू कुनै हालतमा 
समान हनु सक्दैनन ्। त्र्सैले र्ी दईु प्रकारका कमयचारीलाई समान व्र्वहार हनुपुछय भन्नु 
न्र्ार्ोव्चत ् देव्िँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच 
असमान व्र्वहार गने कुरालाई दशायउने भएकोले धनरपेक्ष समानता सम्भव नहनेु . 

२५. ररट सम्बन्धी आधारभतू जानकारीः 

सावयजधनक धनणयर्हरुको वैधाधनकता परीक्षण गने उपार्को रुपमा रीटलाई धलने गररन्छ । 
ररट यवशेर्ष प्रकारको न्र्ार्ीक आदेश हो । प्रधसद्ध कानूनी Ubi Jus IbI remedium अथायत 
जहां अधधकार हनु्छ त्र्हाँ उपचार पधन हनु्छ भन्ने मान्र्तामा ररटको अवधारणा यवकास 
भएको हो । बन्दीप्रत्र्क्षीकरण, उत्प्ररे्षण, परमादेश, प्रधतर्षधे र अधधकारपचृ्छा जस्ता ५ 
प्रकारका ररट अदालतबाट जारी गररन्छ892 । 

ररट धनवेदनमा प्रधतरक्षा गदाय धनम्न प्रमिु धसद्धान्तको वारेमा जानकारी हनु ु पदयछः 
हकदैर्ाको धसद्धान्त, यवलम्वको धसद्धान्त, वैकव्ल्पक उपचारको धसद्धान्त, सावयजधनक 
सरोकारको धसद्धान्त, आवश्र्कताको धसद्धान्त, राजनीधतक प्रश्नको धसद्धान्त, शव्क्त बाहर्को 
धसद्धान्त, सफाहातको धसद्धान्त, प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्त र न्र्ार् धनरोपण र्ोग्र् 
मापदण्डको धसद्धान्त ररटको प्रधतरक्षामा सहर्ोगी हनु्छन्893 

२६. कमयचारीसंग सम्बव्न्धत यववादहरुको प्रधतरक्षासंग सम्बव्न्धत नव्जरः 
                                                           
892 भट्टराई श्र्ामकुमार, संवैधाधनक तथा प्रशासकीर् कानून( तेस्रो संस्करणः सोपान माधसक, धडल्लीवजार, 
काठमाडौ 

893 भट्टराई श्र्ामकुमार, ररटको प्रधतरक्षामा प्रर्ोग हनु ेप्रमिु धसद्धन्तहरु, धनजामती सेवा पधत्रका  २०७६ परु्ष वर्षय 
४१ अंक १ लोकसेवा आर्ोग 
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प्रवेशराम भण्डारी समेत यव. सङिीर् माधमला मन्त्रालर् समेत894  

धनवेदकहरू मनोनर्न हुँदाको अवस्थामा बढीमा ४ वर्षयको अवधधको लाधग मात्र धनर्वु्क्त 
भएको देव्िएकाले धनर्वु्क्त गने धनकार्ले जनुसकैु समर्मा धनजहरूको सेवा धलन इन्कार 
गनय सक्ने भन्ने नै देव्िन्छ । बढीमा भनी वा अवधध नतोकी धनर्वु्क्त वा मनोनर्न 
गरेकोमा धनर्वु्क्तकतायबाट चाहेको समर्मा धनर्कु्त वा मनोधनत पदाधधकारीलाई पदबाट 
अवकाश र्दन सक्ने भन्न े नै देव्िने । धनवेदकहरूले उक्त सदस्र्को पदमा मनोनर्न 
हुँदाका बित ऐनले धनधायरण गरेको चार वर्षयको पदावधध यकटान नभई बढीमा चार वर्षयको 
लाधग भनी राव्िएको सतयर्कु्त पदावधधलाई मनोनर्न पाउँदाका बित स्वीकार 
गररसकेपधछ अयहले आएर यववाद गनुयलाई सान्दधभयक मान्न नसयकने । पशपुधत यवकाश 
कोर्षको सदस्र्बाट ४ वर्षय नपगु्दै हटाएको ।  

रयवर भट्टराई यव. मव्न्त्रपररर्षद सव्चवालर्895 

 कुनै व्र्व्क्त अधभर्ोग प्रमाव्णत नभए सम्म धनज वेकसूर माधननेछ भन्न ेफौजदारी न्र्ार्को 
धसद्धान्त रहेको हुँदा प्रधतरक्षा गनय पाउने र आफ्नो प्रधतधनधधत्व गनय पाउने कुरा प्राकृधतक 
न्र्ार्को मूलभतू धसद्धान्त हो । कानूनी सहार्ता प्रत्रे्क नागररकले पाउन ु पछय भन्ने 
आधधुनक यवधधशास्त्रको प्रमिु यवचारधारा स्थायपत भइसकेको छ।  

 एकपक्षको मात्र सनुवुाई भई न्र्ार् प्रदान गनुय भन्दा दवैु पक्षको कुरा सनुी न्र्ार् प्रदान 
गदाय माधमलाको गयहराइमा पगु्न न्र्ार्कतायलाई सव्जलो पाने कुरा अनभुतू त्र् हुंदा 
सरकारी पक्षबाट प्रधतधनधधत्व हनुहुदैुन भन्ने तकय  ग्राहर् हनु नसक्ने । 

२७. व्शक्षा ऐन, व्शक्षक सेवा आर्ोग धनर्मावली र व्शक्षा धनर्मावली अन्तगयतका  यववाद 
संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

वरृ्षबहादरु राई यवरुद्ध व्शक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालर्समेत896 

                                                           
894 नेकाप, २०७३, भदौ, धन .नं.९५९३ 

895 नेकाप, २०५५,फागनु, धन .न .६६२२ 

896 नेकाप,२०६७, माि, धन.नं .८४८१ 
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कुनै फौजदारी अपराध नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूर हनुका लाधग सो कसूर धनज 
कसूरदारको नैधतक आचरणसँग सम्बव्न्धत कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र 
वस्तगुत कारण हनुपुदयछ । साथै सो कसूर गदाय कसूरदारको आपराधधक मनसार् वा 
उद्देश्र्, कसूर गदायको पररव्स्थधत, अवस्था र पररणाम तथा त्र्सबाट समाजमा पनयसक्ने 
प्रभाव समेतलाई यवचार गनुयपने । कुनै कार्य नैधतक आचरणसँग सम्बव्न्धत कार्य वा 
कसूर हो भन्ने कुरा व्र्व्क्त वा समाजको पररवेश, अवस्था, यवचार र दृयष्टकोणमा पधन 
आधाररत हनु्छ । फौजदारी अपराध र नैधतक पतन देव्िने फौजदारी अपराध पर्ायर्वाची 
होइन । कानूनले दबैुलाई पर्ायर्वाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा नैधतक पतन 
देव्िने भन्ने यवशेर्षण लगाउन ुआवश्र्क हनेु धथएन । नैधतक पतन देव्िने कसूरलाई कुनै 
कानूनद्वारा पररभायर्षत गररएको नभए पधन सो कसूर सामान्र् फौजदारी कसूरभन्दा पथृक र 
सामान्र् समझ (Ordinary Prudence) भएका व्र्व्क्तको दृयष्टकोणमा नैधतकता, आचरण, तथा 
माधनसको चररत्रलाई धगराउने र धधमलो पाने, दाग लगाउने यकधसमका कसूर हो भनी 
बझु्नपुने । दईु पक्षबीच झैझगडा भई माधनसको मतृ्र् ुभएको कारणबाट फौजदारी मदु्दा 
चलेको र सो फौजदारी मदु्दामा सजार् पाएको पररव्स्थधतमा चलेको ज्र्ान मदु्दालाई नैधतक 
पतन देव्िने कसूर हो भनी कुनै दृयष्टकोणले भन्न नधमल्ने । फौजदारी कसूरमध्रे् केवल 
नैधतक पतन देव्िने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजार् पाएकोलाई हटाउनेसम्म 
व्र्वस्था भएबाट ज्र्ान मदु्दालगार्तका अन्र् फौजदारी कसूरमा सजार् पाएकालाई उक्त 
कानूनी व्र्वस्था बमोव्जम शैव्क्षक नोकरीबाट हटाउन नधमल्ने । 

२८. सेवा समूहको यवभाजन यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

र्वुराज सवेुदी यवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्समेत897  

धनजामती सेवाको सामान्र्ज्ञ (Generalist) अन्तगयतको सव्चव पदमा धनजामती सेवाकै 
यवव्शष्टकृत सेवा अन्तगयत कार्यरत ् यवशेर्षज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्र्ार् सेवाको 
राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीको अधधकृतहरूलाई बढुवा गनय नधमल्ने भनी अथय गने हो भने 
धनजामती सेवाको नीधत धनमायण एवं नेततृ्व तहको सव्चव पदमा धनजामती सेवाको कुनै 
िासिास सेवामा कार्यरत ्कमयचारीहरुको मात्र वचयि कार्म हनु जाने र अको सेवा चायहँ 
                                                           
897 नेकाप, २०६९, माि, धन.नं.८८९८ 
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सो अवसरबाट सदाका लाधग वव्ञ्चत हनु जाने अवस्था धसजयना हनेु । कानूनले स्पष्ट 
रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको व्स्थधतमा कुनै एउटा प्रर्ोजनका लाधग गररएको कानूनी 
प्रावधानको अको अथय लगाई धनजामती सेवाको सव्चव पदमा बढुवा गदाय धनवेदकहरू उपर 
भेदभावको व्र्वहार नभएको भन्न नधमल्ने । 

२९. सेवा शतय सम्बन्धी ररटको प्रकृधत र अदालतको दृयष्टकोणः 

भपूाल बहादरु पाण्डे यवरुद्ध भौधतक र्ोजना तथा धनमायण मन्त्रालर् समेत898 

कुनै एक प्रकारको धनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको धनजामती सेवाको पदमा 
सरुवा वढुवा गदाय र अकै प्रकारको सरकारी सेवाबाट धनजामती सेवाको पदमा सरुवा 
वढुवा गदायको अवस्थामा मात्र लोकसेवा आर्ोगबाट उम्मेदवारको उपर्कु्तताको यवर्षर्मा 
परामशय धलन ुपने । सेवा समूह पररवयतन र सरुवा वढुवा समेत केही नभई फाव्जलमा 
परेको पदसम्म धमलान गरेको कार्यलाई लोकसेवा आर्ोगले आफ्नो परामशय नधलएको भनी 
फाव्जल दरवन्दी धमलान गरेको कार्य कानून अनकूुल देव्िन नआउने ।  लोकसेवा 
आर्ोगले अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी धनर्वु्क्त भएको पदमा आर्ोगले तोकेको प्रयक्रर्ा र 
शतय पूरा नगरेमा मात्र लोकसेवा आर्ोगले हेरी जाँची धनर्धमत अधनर्धमत के छ सबै 
मूल्र्ाङ्कन गरी धनर्वु्क्त सदर बदर गनय सक्ने । फाव्जल दरवन्दीसम्म धमलान 
गररएकोलाई धनर्वु्क्त सरह मान्न नधमल्ने । दरवन्दी िारेज भै फाव्जलमा परेमा 
कमयचारीहरुलाई पद धमलान गदाय र्ोग्र्ता, अनभुव र काम प्रधतको चाहना समेतलाई 
यवचार गरी पद धमलान भएको छ वा छैन भनी हेनुय लोकसेवा आर्ोगको लाधग मनुाधसव 
हनेुमा र्ोग्र्ता नै नधमल्ने पदमा पद धमलान भएकोमा प्रश्न नउठाई उव्चत व्र्व्क्तलाई 
उव्चत स्थान (Right Man In Right Place) भन्ने धसद्धान्तलाई आत्मसात गरी र्ोग्र्ता र 
अनभुव धमल्ने ठाउँमा पद धमलान हनु ुपदयछ भन्नुको सट्टा उल्टो र्ोग्र्ता र अनभुव धमल्ने 
पदमा धमलान गने गरी गरेको कार्यलाई धमलेन भन्नु नीधत एवं औव्चत्र्ताको दृयष्टकोणले 
समेत धमलेको नदेव्िने । 

३०. कमयचारीको यवदा सम्बन्धी यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

                                                           
898 नेकाप,२०६५,काव्त्तक, धन.नं .७९८९ 
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डा. सन्तोर्ष पौडेल यवरुद्ध नेपाल सरकार स्वास््र् मन्त्रालर्समेत899         

सरकारबाट अध्र्र्न गनय पठाएका रािसेवक र कानून बमोव्जम धबदा स्वीकृत नगराई 
धनजी तवरमा अध्र्र्न गरेका राि सेवक वीच समान हैधसर्त रहने धनजी तवरले अध्र्र्न 
गरेको भन्ने आधारले मात्र वधृत यवकासको अवसरमा यवभेद गनुय न्र्ार् कानून र 
समान्ताको धसद्धान्तका साथै समानताको हकको समेत यवपररत हनेु । 

३१. अवकाश उपदान धनवधृतभरण तथा अन्र् सयुवधा र सेवा अवधधको गणना यववाद संग 
सम्बव्न्धत नव्जरः 

जनकप्रसाद कामत यवरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद् को कार्ायलर्समेत900   

“धनजामती कमयचारीले एकपटक प्राप्त गरेको सेवा सयुवधालाई सोको कुनै वैकव्ल्पक 
व्र्वस्था नगरी धनजलाई सोबाट वव्ञ्चत गनुय न्र्ार्ोव्चत हुँदैन । र्र्द र्ी धनवेदक जस्ता 
कमयचारी सो सातौं संशोधन हनुभुन्दा अव्िल्लो र्दन अवकाश पाएको भए अस्थार्ी सेवा 
अवधध समेत जोडी धनववृ्त्तभरण पाउनेमा हाल झन ् बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो 
अस्थार्ी सेवा अवधध जोड्न नपाउने भन्ने हुँदैन । र्स्तो भएमा कमयचारीको सम्पव्त्त 
सम्बन्धी हक र सामाव्जक सरुक्षासम्बन्धी हकमा आिात पनय जाने 

३२.  शैव्क्षक र्ोग्र्ता, सक्षमता र सम्बद्धता यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

रेण ुअधधकारी यवरुद्ध प्रधान्मन्त्री तथा मव्न्त्र पररर्षदको कार्ायलर् समेत901  

कृयर्ष अथयशास्त्र यवर्षर् धलई अथयशास्त्रमा एम. ए. गरी सोहीलाई नै मूल यवर्षर् मानी सेवा 
प्रवेश गरेपधछ सोही सरहको M.Sc. in Agricultural Economics / M.Sc. in Rural 

Development लाई धनजहरुको हालको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथल्लो उपाधध 
हो भनी मान्न तकय  संगत नदेव्िने ।समान स्तर अथायत दईु वटा Master Degree मा 
एउटालाई न्रू्नतम र अकायलाई सो भन्दा माधथल्लो धडधग्र मान्न न्र्ार् र यववेक सम्मत 

                                                           
899 नेकाप, २०७४, साउन, धन.नं.९७९३         

900नेकाप,२०७४, पसु, धन.नं.९८७७   

901 नेकाप, २०६३, असोज, धन.नं.७७१० 
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हनु नसक्ने । सेवा प्रवेश गदाय तोयकएको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथको 
सम्बव्न्धत यवर्षर्को शैव्क्षक उपाधधलाई मात्र बढुवा प्रर्ोजनका लाधग अधतररक्त शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता वापतको अंक र्दन धमल्ने । 

३३. कानूनको असंवैधाधनकताको प्रश्न र सेवा सम्बन्धी कानून यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

शम्भपु्रसाद संजेल समेत धबरुद्ध संस्कृधत पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्समेत902 

कुनै िास आवश्र्कताको पूधतयको लाधग वा कुनै िास समस्र्ाको समाधानका लाधग कुनै 
कानून बनाइन्छ र सो कानून त्र्स्तै अवस्था, हैधसर्त र स्तरका व्र्व्क्तहरूलाई छुटै्ट 
वगीकरण गरी कसैले वढी सयुवधा र संरक्षण पाउने र ती मध्रे् कसैले कम सयुवधा वा 
संरक्षण पाउने वा त्र्स्तो सयुवधा वा संरक्षणबाट वव्ञ्चत गने गररन्छ भने त्र्स्तो कानून 
स्वभावैले समानताको हक यवरुद्धको कानून मान्नुपने ।  कानून बनाउँदा कसैलाई लागू 
हनेु र कसैलाई लागू नहनेु गरी बनाउन त्र्स्तो कानून बनाउनकुो िास बोधगम्र् कारण 
(Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गनय िोव्जएको उद्देश्र्सँग त्र्स्तो फरक 
गनुय पनायको यववेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हनुपुने ।  राज्र्द्वारा 
नागररकका सम्बन्धमा गररने व्र्वहार, उपलब्ध हनेु सयुवधा, अवसर आर्दमा सामान्र्तः 
यवभेद गररन ुहनु्न । र्र्द वगय यवभाजन गनै पने अवस्था भएमा यवभाजन गनुयको वोधगम्र् 
आधार र यववेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्र्ार्का मान्र् धसद्धान्तहरूको यवपरीत छैन 
वा हुँदैन भने मात्र नागररकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा 
असमान व्र्वहार गनुय पदयछ । र्स अथयमा यवधध, यववेक र वस्तपुरक ढंगले वगय यवभाजन 
गरी त्र्स्तो एक वगय र अको वगय बीच असमान तर, सम्बव्न्धत वगयका प्रत्रे्क व्र्व्क्त वा 
वस्त ुबीच समान रूपमा लागू हनेु गरी कानून बनाउन सयकने । 

सधबन शे्रष्ठ धब. मव्न्त्रपररर्षद् सव्चवालर्समेत903 

प्रहरी केटा (भनाय तथा सेवा शतय) धनर्महरु एवं सैधनक केटा (भनाय तथा सेवा शतय) 
धनर्महरु बालक अवस्थामै सरुक्षा बलमा भनाय गने व्र्वस्था धारा ११(३), २०, २६(८), 

                                                           
902 नेकाप, २०७२, माि, धन.नं.९४७८ 

903 संवत २०६२ सालको धबशेर्ष ररट नं .७१, आदेश धमधत ए२०६२/०८/३० 
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बालबाधलका सम्बन्धी ऐन, २०४८; बाल अधधकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ र 
त्र्सको इच्छाधीन आलेिको भावना धबपररत भएकोले बदर गरी अमान्र्। 

३४. पदावधध यकयटएका र नकीयटएका सावयजधनक पदमा धनर्वु्क्त र यववादहरु संग 
सम्बव्न्धत नव्जरः 

यवधनत कुमार झा बीरुद्ध प्रधानमव्न्त्र तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्समेत904  

नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आर्ोगको 
अध्र्क्ष वा सदस्र् भइसकेको व्र्व्क्त अन्र् सरकारी सेवामा धनर्वु्क्त हनुको धनधमत्त ग्राह्य 
हनेु छैन भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । उक्त धारामा उव्ल्लव्ित व्र्वस्थाले लोक सेवा 
आर्ोगको अध्र्क्ष वा सदस्र् भइसकेका व्र्व्क्त सरकारी सेवामा धनर्वु्क्तका लाधग ग्राह्य 
नहनेु व्र्वस्था रहेको भए पधन सो व्र्वस्था लोक सेवा आर्ोगका अध्र्क्ष तथा सदस्र् 
पदमा बहाल रयह रहेका व्र्व्क्तका हकमा आकयर्षयत हनेु व्र्वस्था नभई सो पदबाट 
अवकाश प्राप्त गरर सकेका व्र्व्क्तका हकमा आकयर्षयत हनेु व्र्वस्था रहेको देव्िन 
आएकाले सावयजधनक संस्थान धनदेशन बोडय (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ 
को दफा ११ को व्र्वस्था नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १२५(८) को 
प्रधतकूल रहेको मान्न नधमल्ने 

लाक्पा लामा यवरुद्ध स्थानीर् यवकास मन्त्रालर् समेत905 

तजयवजी अधधकार कानूनसम्मत, न्र्ार्ोव्चत र सद् यववेकमा आधाररत हनु ुपने । 

कानूनले नै धनव्श्चत पदावधध तोयकएको पदमा धनर्कु्त वा मनोनर्न भएका व्र्व्क्तलाई सो 
पदावधध परुा नहुं दै हटाउन ठोस र धनव्श्चत आधार देिाउन सक्न ुपने। तजयवजी अधधकार 
हलकुा यकधसमले प्रर्ोग गनय नपाइने । यववाद धनरोपणको सन्दभयमा धनव्श्चत गधत प्राप्त 
गररसकेको अवस्थामा प्रधतपार्दत धसद्धान्तहरुको पालना गनुय सबैको संवैधाधनक कतयव्र् र 
दायर्त्व हनेु 

                                                           
904 नेकाप,२०७२, माि, धन.नं.९४७८ 

905 नेकाप, २०५९, वैशाि, नन .नं  . ७०५२, 
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३५. धनजामती सेवा र टे्रड र्धुनर्न यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः 

स्वव्स्त पौडेल आचार्य यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत906  

स्वास््र् सेवा यवभागका महाधनदेशक र टे्रड र्धुनर्नबीच गररएको सहमधतले कानूनी 
व्र्वस्थालाई प्रधतस्थापन गनय सक्दैन । कानून बमोव्जम हनेु सरूवाको यवर्षर्मा टे्रड 
र्धुनर्न बाधाको रूपमा रहन पधन हुँदैन । 

 

३६. उमेर गणना सम्बन्धी यववाद संग सम्बव्न्धत नव्जरः  

मकुुन्दराज जोशी धबरुद्ध सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् धसंहदरबार, काठमाडौंसमेत907  

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) को कानूनी व्र्वस्थाले जन्मधमधत सच्र्ाई 
लामो समर्सम्म सेवामा नरहनु भनी मौकामा पेस भएको शैव्क्षक प्रमाण पत्रलगार्तका 
कागजातको आधारमा जनु धमधतबाट पयहला अवकाश हनु्छ त्र्ही धमधतलाई नै गणना गनुय 
पने यवधायर्की मनसार् रहेको देव्िने । सोही प्रावधान बमोव्जम धनजामती कमयचारीले 
समेत आफ्नो जन्मधमधतको यवर्षर्मा सही सूचना र्दने दायर्त्व पूरा गनुय पने देव्िने । 
कुनैपधन धनजामती कमयचारीलाई आफू सेवा प्रवेश गदाय पेस गरेका शैव्क्षक प्रमाणपत्र वा 
आफैले भरेको वैर्व्क्तक यववरण (धसटरोल) मा उव्ल्लव्ित उमेर वा जन्मधमधतलाई पधछ 
गएर आफू अनकूुल संशोधन गने र गराउने अधधकार कुनै पधन रािसेवकलाई कानूनले 
प्रदान गरेको अवस्था नदेव्िने । 

धनश्कर्षयः 

नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गनय संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता 
अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाको गठन गनय सक्ने एवं संवैधाधनक पदाधधकारीहरुको 
पदावधध सम्बन्धी व्र्वस्था संयवधान मै गररएको छ । संयवधान अनसुार Doctrine of 

Pleasure लाई केही अपवाद बाहेक धनरुत्सायहत गरेको देव्िन्छ ।  

                                                           
906 नेकाप, २०७२, फागनु, धन.नं.९४९५, 

907 नेकाप,२०७६,वैशाि, धन.नं .१०१८३, 
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र्स्तो सावयजधनक प्रशासन स्वच्छ,सक्षम, धनष्पक्ष, पारद्शी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र 
सहभाधगतामूलक बनाउदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा जनताको समान र सहज 
पहुंच सधुनव्श्चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने नीधतगत व्र्वस्था संयवधानले गरेको छ । 

सेवा सम्बन्धी यवधभन्न कानून धनमायण भएका छन ् । यर्नै कनूनले सावयजधनक 
पदाधधकारीका सेवाका शतय, अधधकार र कतयव्र्को व्र्वस्था समेत गरेका छन।् कानूनको 
उल्लंिनमा यवभागीर् कारवाही र न्र्ायर्क कारवाही हनेु व्र्वस्था गररएको छ । 
कारवाही गदाय प्रयक्रर्ा परुा गनुयपने व्र्वस्था समेत छ । 

सेवा संचालन सम्बन्धी कानून धनमायणमा भएका त्रटुी सच्चाउन सवोच्च अदालतले न्र्ायर्क 
पनुरावलोकनको आदेश माफय त एवं यवभागीर् कारवाहीका सम्बन्धमा यवशेर्ष 
अदालत,प्रशासकीर् अदालत र ररटको माध्र्मबाट सवोच्च अदालतबाट प्रशासकीर् कार्यको 
न्र्ायर्क पनुरावलोकन गरी संयवधान र कानून यवपररतका धनणयर् वदर भै सावयजधनक 
पदाधधकारीको मौधलक हक र कानूनी हकको संरक्षण भएको देव्िन्छ । सेवा कानून संग 
सम्बव्न्धत नव्जरको अनशुरण गनुय धनणयर् व्स्थरताको लाधग अपररहार्य हनु्छ । 

सेवा सम्बन्धी कानून न्र्ार्ोव्चत, स्वच्छ र सावयजधनक पदाधधकारीको यहतअनकूुल हनुपुने 
तफय  यवधायर्काले ध्र्ान र्दनपुने देव्िन्छ । प्रशासकीर् अदालतको क्षेत्राधधकार यवस्तार 
भएको हुंदा र्सलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन ुजरुरी छ। धनधमयत कानूनको अक्षरंश 
पालना गनुय,यवधध प्रयक्रर्ा र अदालतबाट भएका व्र्ाख्र्ा र प्रधतपार्दत धसद्धान्तको पररपालना 
हनु अधत आवश्र्क देव्िन्छ । 

सन्दभय सामधग्रहरुः 

o नेपालको संयवधान,  

o I.P. Massey, Administrative Law (7th ed., 2008(  

o  प्रर्ोगात्मक नेपाली शब्दकोश, यवधाधथय प्रकाशन प्रा. धल. कमलपोिरी, काठमाडौ  

o  संग्रौला डा.र्वुराज,कानून शास्त्र तथा कानूनका धसद्धान्त( छैठौ संस्करण २०६६) 
नेवलुा यप्रन्टसय, काठमाडौ 

o भट्टराई श्र्ामकुमार, संवैधाधनक तथा प्रशासकीर् कानून, तेस्रो संस्करण, सोपान 
माधसक,धडल्लीबजार, काठमाडौ 
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o उपाध्र्ार् केदारनाथ, नजीर धसद्धान्त, न्र्ार् दपयण (२०४२), न्र्ार्सेवा तालीम 
केन्र,काठमाडौ 

o प्रशासकीर् अदालत बलेुयटनहरु 

o नेपाल कानून पधत्रकाका यवधभन्न अंकहरु 
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नेपालको धनजामती सेवामा बढुवा प्रकृर्ा 

उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री िेमराज पाठक 

धनजामती सेवामा बढुवाको अवधारणा 
धनजामती सेवा प्रधतस्पधायबाट छाधनएर आएका गैह्र राजनीधतक कमयचारीहरूको सेवा सङ्गठन 
वा पद हो ।र्ो सरकारको अधभन्न गैह्र सैधनक चररत्रको स्थार्ी तथा अयवधछन्न संस्था 
हो।र्ोग्र्तामा आधाररत सेवा सरकारको मखु्र् अङ्ग सेवाको सरुक्षा स्थायर्त्व र ववृ्त्त 
यवकासका अवसरहरू भएको धनर्म र काननुमा आधाररत भएर काम गने अनशुासन र 
आचरणका आधारमा संचालन हनेु सरकारको सेवा हो ।सामान्र्तर्ा मलुकुको सावयजधनक 
प्रशासन संचालन गने स्थार्ी संर्न्त्रका रुपमा स्थायपत रािसेवकहरुको समयष्टगत 
संरचनालाई धनजामधत सेवा भधनन्छ । र्सलाई स्थार्ी सरकार पधन भधनन्छ । धनजामधत 
सेवा राज्र् संचालनको एक आधारभतु तथा अधभन्न अंग हो । नेपालको संयवधानको धारा 
२४३ अन्तगयत स्पष्टीकरणमा “धनजामती सेवाको पद” भन्नाले सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा 
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कमयचारीको सेवाको पद तथा धनजामती सेवाको पद होइन 
भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको 
पद सम्झन ुपछय भनी उल्लेि गररएको छ साथै धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ 
बमोव्जम गठन भएका सेवालाई धनजामती सेवा भधनन्छ । 

बढुवा धनजामती सेवामा पदसोपानको तल्लो तहबाट माधथल्लो तहमा पदोन्नती हनु ुहो । 
र्सबाट कमयचारीले थप व्जम्मेवारी, उत्तरदायर्त्व, अव्ख्तर्ारी र तलब सयुवधा प्राप्त गछयन।् 
कमयचारीको वधृत यवकास हनेु र लगातार कार्य उत्प्ररेणा गने उपार् बढुवा हो।सावयजधनक 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उच्च मनोवल, दृढ यविास, उत्प्ररेणा र ववृ्त्त यवकास 
महत्वपूणय माधनन्छ।र्सबाट सधुनव्श्चत ववृ्त्त यवकास र्ोजनाबाट नै धसजयनशील, कतयव्र्धनष्ठ र 
धनष्ठावान जनशव्क्तको उत्पादन हनु्छ।सधुनव्श्चत ववृ्त्त यवकासले जनशव्क्तको मूल्र् मान्र्ता 
र दृयष्टकोणको व्क्षधतज समेत फरायकलो बनाउँछ, संस्थाको उद्देश्र् हाधसल गनय 
सिाउँछ।प्रशासधनक ढाँचाधभत्र कमयचारीलाई उन्नती गने अबसर नर्दई कुनैपधन मलुकुको 
सायवयजधनक कमयचारी प्रशासन दक्ष र प्रभावकारी बन्न सक्दैन।बढुवा न्र्ार् र धनष्पक्षतामा 
आधाररत हनुपुदयछ।जीवनका वास्तयवक लक्ष्र्हरु धनधायरण गने र धतनलाई पूरा गने 
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अवसर ववृ्त्त यवकासबाट प्राप्त हनेु हुँदा सन्तयुष्टको आधार पधन हो। सावयजधनक सेवामा 
प्रवेश गरेपधछ प्राप्त गने बढुवा, ज्ञान, सीप, अनभुव, सरुवा, यवधभन्न अवसर तथा पदस्थापन 
जस्ता कुरालाई ववृ्त्त यवकासको आधारका रुपमा धलइन्छ । 

बढुवाको महत्व वा फाईदाहरू 

 कमयचारीको वधृत यवकासका साथै लगातार कार्य उत्प्ररेणा ।  

 अनभुवले कार्यकुशलता हाधसल हनेु । 

 राम्रो काम गरे राम्रो अवसर पाईन्छ भन्न ेभावनाको यवकास । 

 संगठनप्रधत प्रधतबद्धता र लगाव बढ्ने । 

 दण्ड र प्रोत्साहन प्रणाली सधुनव्श्चत गने । 

बढुवाका बेफाईदाहरू 

 संगठनमा नर्ाँ उजाय प्राप्त नहनेु । 

 मूल्र्ांकन मनोगत र पक्षपाती हनु सक्ने । 

 संगठनमा बजारको श्रमशव्क्त प्रवेश नहुँदा नर्ाँ संस्कार र संस्कृधत प्रवेश नहनेु ।  

बढुवाका धसद्धान्तहरू 

क) जेष्ठताको धसद्धान्त  

समान पदमा काम गरररहेका मध्रे्बाट धनर्वु्क्तमा जेठो वा परुाना रहेकालाई पयहलो 
अवसर र्दई पदोन्नती गने । र्ो बढुवाको सबैभन्दा सरल, स्पष्ट र परुानो यवधध हो। 

 

सबल पक्ष 

 वस्तपुरक र प्रमाणमा आधाररत हनेु । 

 अनभुव र जेष्ठतालाई प्राथधमकता र्दने । 

 धनष्पक्ष र न्र्ार्ोव्चत माधनने । 

 कमयचारीको मनोबल उच्च हनेु । 

 दबाव र हस्तक्षेप कम हनेु । 

 बढुवा सधुनव्श्चत हनेु । 

दबुयल पक्ष 

 ज्रे्ष्ठता नै कार्यकुशला वा र्ोग्र्ता होईन ।  

 अव्ल्छ तथा मन्दबयुद्ध कमयचारीहरू माधथल्लो पदमा पगु्ने ।  
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 र्वुा र र्ोग्र् कमयचारीलाई पदोन्नतीको अवसरबाट बव्न्चत गने । 

ि) र्ोग्र्ताको धसद्धान्त  

जेष्ठताको धसद्धान्तका कमीकमजोरीहरूलाई हटाउँदै संगठनमा काम गरररहेका 
कमयचारीहरूमध्रे्बाट जाँच, परीक्षा तथा मूल्र्ांकनबाट र्ोग्र् कमयचारीको छनौट गने 
धसद्धान्त नै र्ोग्र्ताको धसद्धान्त हो । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट, र्ोग्र् र क्षमतावानलाई 
महत्व र्दईन्छ। र्समा प्रधतस्पधायको व्र्ापक प्रर्ोग गररन्छ। बेलार्तमा सन ् १९५४ 
देिी र अमेररकामा सन ् १८८३, भारतमा सन ् १९४७ देिी र्ो धसद्दान्त अवलम्बन 
गररएको पाईन्छ । 
र्ोग्र्ता जाचँ गने यवधधहरू 

 यवभागीर् प्रमिुको धनणयर् । 

 बढुवा परीक्षा। 

 सेवाको अधभलेि वा कार्यकुशलता मापन । 

ग) जेष्ठता र र्ोग्र्ताको सव्म्मश्रण (Seniority cum merit Principle): नेपालको धनजामती 
सेवामा राजपत्र अनयङ्कत देिी राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणीको सहसव्चव पदसम्म दवैुको प्रर्ोग 
रहेको छ। 

ि) ब्र्ाच बढुवा (Batch Principle): 
 सेवा प्रवेशको लट वा व्र्ाचका आधारमा ब्र्ाच बढुवा भै माधथ जाने वा बायहरीने 

। 
 तोयकएको अवधध पार भएपधछ र्ा बढुवा र्ा धनवतृ्त हनेु, जस्तो सव्चव ।  
 नेपाली सेना , प्रहरी र कृयर्ष यवकास बैकको पद्धधत, 

ङ) सखु्िा  बढुवा  
 सायवकको धनजामती सेवा ऐन ,२०४९ को २४ ि.१, २४ ि २ को, शे्रणी 

यवयहन पदको स्तर वयृद्ध। 
 ताधलम, र्ोग्र्ता, सेवा अवधध सबैलाई यवचार गरेर गररने बढुवा ।  

च) कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्धारा बढुवाः धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४  
छ) आन्तररक प्रधतर्ोधगताः धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (१) 
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ज) कार्यसम्पादन तथा अनभुवको आधारमाः धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४(ि)(१)(क) र दफा २४(ि)(१)(ि) । 
झ) िलु्ला प्रधतस्पधायः धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(२) 
नेपालको धनजामती सेवामा बढुवाका लाधग धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गररएको 
व्र्वस्था  

नेपालको धनजामती सेवामा बढुवाका लाधग धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पररच्छेद ४ र 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को पररच्छेद १० मा व्र्वस्था गररएको छ।पदसोपान 
धसद्धान्तका आधारमा हनेु बढुवा, आन्तररक प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाका आधारमा हनेु 
बढुवा, कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा गररने बढुवा र कार्यसम्पादन तथा अनभुवको 
मूल्र्ाङ्कनद्वारा गररने बढुवाको व्र्वस्था गररएको छ ।साथै धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
मा अन्र् दईु प्रकारका यवशेर्ष बढुवाका प्रावधानहरु पधन राव्िएका छन ्। 

 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को पररच्छेद ४ मा भएका बढुवा सम्बन्धी प्रावधानहरु 

(१)  नेपाल न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा बाहेक अन्र् धनजामती सेवाको 
राजपत्रांयकत पदमा बढुवा गदाय दफा २० बमोव्जमको बढुवा सधमधतको धसफाररसमा गररने 
। 

(२)  राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा बढुवा देहार् बमोव्जम गररनेः– 

(क) राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको मखु्र् सव्चवको पदमा बढुवा गदाय बहालवाला 
सव्चवहरूमध्रे्बाट नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी 
बढुवा गने । 

(ि) राजपत्रांयकत यवव्शष्ट शे्रणीको सव्चव वा सो सरहको पदमा भए ुः– 

(१) ररक्त पदमध्रे् बीस प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा औसतमा पन्चानब्बे 
प्रधतशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बव्न्धत सेवाको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणी 
वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधध भएको सम्भाव्र् उम्मेदवारलाई बढुवा 
सधमधतको धसफाररसमा नेपाल सरकारले बढुवा गने । 

(२)  ररक्त पदमध्रे् असी प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा सबैभन्दा 
बढी अङ्क प्राप्त गने सम्बव्न्धत सेवाका सम्भाव्र् उम्मेदवारहरु मध्रे्बाट उपलब्ध भएसम्म 
ररक्त पदको तेब्बर संख्र्ामा बढुवा सधमधतले धसफाररस गरेका उम्मेदवारहरुमध्रे्बाट 
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नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपर्कु्त ठह¥र्ाएको उम्मेदवारलाई 
बढुवा गने । 

तर, कुनै सेवामा तेब्बर संख्र्ामा सम्भाव्र् उम्मेदवार नभएको अवस्थामा तेब्बर भन्दा कम 
संख्र्ामा उम्मेदवार धसफाररस गनय बाधा प¥ुर्ाएको नमाधनने । 

 (२क) देहार्का सेवाका हकमा राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा देहार् 
बमोव्जमका कमयचारीहरुबाट बढुवा गररनेः– 

(अ) नेपाल कृयर्ष तथा वन सेवाको पदमा नेपाल कृयर्ष सेवा र नेपाल वन सेवाका 
राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीका कमयचारीहरुबाट । 

(आ) नेपाल प्रशासन सेवाको पदमा नेपाल आधथयक र्ोजना तथा त्र्ाङ्क सेवा, नेपाल 
प्रशासन सेवा, नेपाल यवयवध सेवा र नेपाल व्शक्षा सेवाका राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीका 
कमयचारीहरुबाट । 

(३)  पदपूधतय प्रर्ोजनको लाधग लोक सेवा आर्ोगले देहार् बमोव्जम पदसंख्र्ा धनधायरण 
गनेः– 

(ग)  सव्चव वा सो सरहको यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा सम्भाव्र् उम्मेदवार हनु राजपत्रांयकत 
प्रथम शे्रणीका कमयचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीर् व्र्वस्थापन ताधलम समेत 
उत्तीणय गरेको हनुपुने । 

(ि)  यवव्शष्ट शे्रणीको बढुवाको लाधग कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको गणना गदाय बढुवा हनु 
जधत वर्षयको न्रू्नतम सेवा अवधध आवश्र्क पने हो, पधछल्लो त्र्धत वर्षयको कार्यसम्पादन 
मूल्र्ांकनको गणना गररने । 

(ङ) धनजामती सेवाको यवव्शष्ट शे्रणीको कुनै पधन पद ररक्त भएको धमधतले पन्ध्र र्दन 
धभत्र सम्भाव्र् उम्मेदवारको धसफाररस गनुय पने र धसफाररस भएको धमधतले पन्ध्र र्दनधभत्र 
ररक्त पदमा पदपूधतय गनुय पने । 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २० मा भएको बढुवा सधमधत सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

(१)  नेपाल न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा र राजपत्र अनंयकत पदबाट राजपत्रांयकत 
पदमा बढुवा हनेु बाहेक धनजामती सेवाको अन्र् राजपत्रांयकत पदमा बढुवाको लाधग 
धसफाररस गनय देहार् बमोव्जमको बढुवा सधमधत रहनेः– 
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नेपाल न्र्ार् सेवाको राजपत्रांयकत पदमा र राजपत्र अनंयकत पदबाट राजपत्रांयकत पदमा 
बढुवा हनेु बाहेक धनजामती सेवाको अन्र् राजपत्रांयकत पदमा बढुवाको लाधग धसफाररस 
गनय देहार्बमोव्जमको बढुवा सधमधत रहनेछः– 

(क) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्ष वा धनजले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – 

अध्र्क्ष 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – सदस्र् 

(ग) मखु्र् सव्चव – सदस्र् 

(ि) लोकसेवा आर्ोगद्वारा मनोनीत सम्बव्न्धत यवर्षर्का यवशेर्षज्ञ – सदस्र् 

(ङ) सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव –सदस्र्– सव्चव 

 

(१क) राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीबाट राजपत्रांयकत ततृीर् शे्रणीको पदमा बढुवाको लाधग 
धसफाररस गनय देहार्बमोव्जमको बढुवा सधमधत रहनेछ: 

(क) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षले तोकेको लोकसेवा आर्ोगको सदस्र् – अध्र्क्ष 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको सव्चव – सदस्र् 

(ग) सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सव्चव – सदस्र् 

(ि) लोकसेवा आर्ोगको अध्र्क्षबाट मनोनीत सम्बव्न्धत यवर्षर्को यवशेर्षज्ञ – सदस्र् 

(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालर्को सव्चव वा धनजले तोकेको 
राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणीको अधधकृत – सदस्र्–सव्चव 

 

बढुवा सधमधतले धनजामती कमयचारीहरूको बढुवाको धसफाररस गनय अपनाउनपुने कार्ययवधध 
तोयकए बमोव्जम हनेु, बढुवा सधमधतले बढुवा नामावली प्रकाशन गदाय बढुवाको लाधग 
आवेदन फाराम भरेका सम्भाव्र् उम्मेदवारहरूले पाएको कुल अंक समेत प्रकाशन गनुयपने, 

बढुवा सधमधतले आवेदन फाराम बझुाउने अव्न्तम धमधतले चार मयहनाधभत्र बढुवाको नधतजा 
प्रकाशन गनुयपने, बढुवा सधमधतले वायर्षयक कार्यताधलका बनाई सो ताधलका बमोव्जम आफ्नो 
कार्य सञ्चालन गनुयपने जस्ता व्र्वस्थाहरु पधन धनजामती सेवा ऐनमा समावेश छन ्। 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २०क. मा भएको बढुवासम्बन्धी यवशेर्ष व्र्वस्थाः  
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(१) एउटै शे्रणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षयसम्म बहाल रयहरहेका राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी वा 
सोभन्दा मधुनका धनजामती कमयचारीको दफा ३३ बमोव्जम अवकाश हनु एक मयहना 
बाँकी भएमा धनजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गररने । 

(२)  एउटै पदमा कम्तीमा पन्ध्रवर्षयसम्म बहाल रयहरहेका राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी वा 
सोभन्दा मधुनका कुनै धनजामती कमयचारीले दफा ३५ बमोव्जम स्वेव्च्छक अवकाश धलन 
चाही धनवेदन र्दएमा धनजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुवा गरी अवकाश र्दइने । 

(३)  उल्लेि भए बमोव्जम बढुवा गनयको लाधग स्वतः यवशेर्ष पद धसजयना हनेु र त्र्स्तो 
धनजामती कमयचारी सेवाबाट अवकाश भएपधछ सो पद स्वतः िारेज हनेु । 

(४)  एउटै पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षयसम्मको सेवा अवधध पूरा भएको कुनै धनजामती 
कमयचारीको मतृ्र् ु भएमा त्र्स्तो कमयचारीको पररवारलाई एक शे्रणी माधथको पदको 
धनवतृ्तभरण लगार्तका अन्र् सयुवधा प्रदान गररने । 

(५)  कम्तीमा पन्ध्र वर्षयसम्म एउटै पदमा बहाल रहेका राजपत्रांयकत प्रथम शे्रणी र 
राजपत्रांयकत र्द्वतीर् शे्रणीका धनजामती कमयचारीले बढुवा भई अवकाश धलन चाहेमा 
त्र्स्तो कमयचारीलाई एक शे्रणी माधथ बढुवा गरी अवकाश र्दइनेछ । 

बढुवाको लाधग उम्मेदवार हनु चायहने न्रू्नतम सेवा अवधध र शैव्क्षक र्ोग्र्ताः  

(१)  बढुवाको धनधमत्त उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु पदको शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मधुनको 
पदको लाधग तोयकएबमोव्जमको शैव्क्षक र्ोग्र्ता र देहार्बमोव्जमको न्रू्नतम सेवा अवधध 
पगुेको हनुपुनेः– 

(क) राजपत्र अनयड्ढत पदको धनधमत्त तीन वर्षय, 
(ि) राजपत्रांयकत पदको धनधमत्त पाँच वर्षय । 

(२)  तर मयहला, आर्दवासी-जनजाधत,मधेसी, दधलत, अपांग र यपछधडएको क्षेत्रमा स्थार्ी 
बसोबास भएका धनजामती कमयचारीहरूको उव्ल्लव्ित सेवा अवधधमा एक वर्षय कम सेवा 
अवधध भए पधन बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनेु । 

बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनु नपाउने अवस्था  

देहार्को अवस्थामा देहार्को अवधधभर धनजामती कमयचारी बढुवाको लाधग सम्भाव्र् 
उम्मेदवारहनु पाउने छैनः– 

(क) धनलम्बन भएकोमा धनलम्बन भएको अवधधभर, 
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(ि) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधधभर, 

(ग) तलब वयृद्ध रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधधभर । 

(ि)  सेवा वा समूह पररवतयन गरेको कमयचारी भए त्र्सरी सेवा वा समूह पररवतयन 
भएको धमधतले तीन वर्षय र आफैं ले धनवेदन र्दई सेवा वा समूह पररवतयन गरेको भए त्र्सरी 
सेवा वा समूह पररवतयन गरेको धमधतले पाँच वर्षयको अवधधभर । 

बढुवा धनर्वु्क्तको रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

कुनै धनजामती कमयचारीको बढुवाको लाधग धसफाररस भइसकेपधछ बढुवा धनर्वु्क्त 
नपाउन्जेल धनलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलब वयृद्ध रोक्का भएमा उव्ल्लव्ित अवधधभर 
धनजको बढुवा धनर्वु्क्त रोक्का गररनेछ र धनलम्बनबाट धनजले सफाई पाएमा वा रोक्का 
अवधध समाप्त भएपधछ धनज धनलम्बन वा रोक्का नभएसरह मानी धनर्वु्क्त र्दई जेष्ठतामात्र 
कार्म गररने । 

कार्यक्षमताको आधारमा हनेु बढुवाको आधारः  

(१)  बढुवा सधमधतले धनजामती कमयचारीलाई कार्यक्षमताबापत पाएको कुल अंकको 
आधारमा बढुवाको लाधग धसफाररस गने । 

(२)  धनजामती कमयचारीको कार्यक्षमताको मूल्र्ांकन गदाय देहार्बमोव्जम बढीमा एक 
सर्अंक र्दइनेः– 

(क) कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत – चालीस अंक 

(ि) ज्रे्ष्ठताबापत – तीस अंक 

(ग) शैव्क्षक र्ोग्र्ताबापत – बाह्र अंक 

(ि) भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अंक 

(ङ) ताधलमबापत – दईु अंक 

(३)  सम्भाव्र् उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत अंक गणना गदाय आर्षाढ 
मसान्तसम्मको यहसाबले र अन्र् अंकको गणना गदाय बढुवाको दरिास्त र्दने अव्न्तम 
म्र्ादसम्म हाधसल गरेको अंक गणना गररनेछ । 

क्र्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्र्ाकंनः   

(१)  धनजामती कमयचारीको कार्यसम्पादनको मूल्र्ांकन गनय तोयकएबमोव्जमको 
कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन फाराम प्रर्ोग गररने । 
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(२)  धनजामती कमयचारीको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको कुल अंकको 
यवभाजनदेहार्बमोव्जम हनेुछः 
(क) कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत – चालीस अंक 

(ि) ज्रे्ष्ठताबापत – तीस अंक 

(ग) शैव्क्षक र्ोग्र्ताबापत – बाह्र अंक 

(ि) भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अंक 

(ङ) ताधलमबापत – दईु अंक 

 

(३)  सम्भाव्र् उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनबापत अंक गणना गदाय आर्षाढ 
मसान्तसम्मको यहसाबले र अन्र् अंकको गणना गदाय बढुवाको दरिास्त र्दने अव्न्तम 
म्र्ादसम्म हाधसल गरेको अंक गणना गररनेछ । 

क्र्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्र्ाकंनः   

(१)  धनजामती कमयचारीको कार्यसम्पादनको मूल्र्ांकन गनय तोयकएबमोव्जमको 
कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन फाराम प्रर्ोग गररने । 

(२)  धनजामती कमयचारीको कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनको कुल अंकको 
यवभाजनदेहार्बमोव्जम हनेुछ: 

(क) सपुररवेक्षकले र्दन सक्ने अधधकतम पच्चीस अंक 

(ि) पनुरावलोकनकतायले र्दन सक्ने अधधकतम दश अंक 

(ग) पनुरावलोकन सधमधतले र्दन सक्ने अधधकतम पाँच अंक 

 

ज्रे्ष्ठताको मूल्र्ाकंनः  

धनजामती कमयचारीलाई ज्रे्ष्ठता बापतको अंक प्रदान गदाय हाल बहालरहेको देहार् 
बमोव्जमको शे्रणीमा काम गरेबापत देहार्को दरले बढीमा तीस अंक प्रदान गररनेछ ुः 
(क)  राजपत्र अनंयकत ततृीर् र र्द्वतीर् शे्रणीका पदमा काम गरेबापत प्रत्रे्क वर्षयकोअंक 
३.७५ को दरले, 

(ि) राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीको पदमा काम गरेबापत प्रत्रे्क वर्षयको अंक ३ 
कोदरले, 
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(ग)  राजपत्रांयकत ततृीर् र र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा काम गरेबापत प्रत्रे्क वर्षयको अंक 
२.५ को दरले । 

तर, 

(१)  ज्रे्ष्ठता बापत अंक गणना गदाय एक वर्षयभन्दा बढी चानचनु मयहना वा र्दनको 
लाधग दामासाहीको यहसाबले अंक र्दइनेछ । 

(२)  र्स दफाको प्रर्ोजनको लाधग गर्ल भएको वा असाधारण धबदामा बसेको 
अवधधको अंक र्दइने छैन । 

 

भौगोधलक के्षत्रको यवभाजनः  

(१) धनजामती कमयचारीलाई यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको अनभुवको अंक 
प्रदान गदाय देशको यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रलाई क्रमशः “क”, “ि”, “ग” र “ि”चार वगयमा 
यवभाजन गरी देहार्बमोव्जमको पदमा तीमध्रे् एक वा एकभन्दा बढी वगयमा कामगरेको 
अनभुवबापत सोह्र अंकमा नबढ्ने गरी देहार्बमोव्जम अंक र्दइनेछः– 

(क) राजपत्र अनंयकत ततृीर् र र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा,– 

(१) “क” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ४.०० का दरले, 

(२)  “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ३.२५ का दरले, 

(३)  “ग” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक २.५० का दरले, 

(४) “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक २.०० का दरले । 

(ि)  राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीको पदमा,– 

(१)  “क” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ४.०० का दरले, 

(२)  “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ३.२५ का दरले, 

(३)  “ग” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक २.५० का दरले, 

(४) “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक १.५० का दरले । 

(ग)  राजपत्रांयकत ततृीर् र र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा,– 

(१)  “क” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ४.०० का दरले, 

(२)  “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक ३.२५ का दरले, 

(३)  “ग” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक २.५० का दरले, 

(४) “ि” वगयमा काम गरेको प्रत्रे्क वर्षयको लाधग अंक १.२५ का दरले । 
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(२)  कुनै एक भौगोधलक क्षेत्रमा कम्तीमा दईु सर् तेत्तीस र्दन रुज ुहाव्जर नभई सो 
भौगोधलक क्षेत्रको अंक नपाइने । दईु सर् तेत्तीस र्दनभन्दा बढी अवधधको लाधग 
दामासाहीको दरले सोही भौगोधलक क्षेत्रको र सोभन्दा कम अवधधको लाधग जनुसकैु 
भौगोधलक क्षेत्रमा कामगरेको भए पधन “ि” वगय सरहको अंक र्दइने । भौगोधलक क्षेत्रमा 
काम गरेबापत पाउने अंक जनु शे्रणीमा बढुवा हनेु हो सो शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मधुनको 
पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गररने । 

(५)  यवदेशव्स्थत नेपाली कूटनैधतक धनर्ोग वा अन्र् कुनै कार्ायलर्मा काम गने 
कमयचारीलाई “ि” वगय सरहको र अध्र्र्न धबदा तथा वैदेव्शक ताधलममा काजमा जाने 
धनजामती कमयचारीलाई “ि” वगयको लाधग तोयकएको अंकको आधा अंक र्दइनेछ । 

शैव्क्षक र्ोग्र्ता र ताधलमको मूल्र्ांकनः  

(१)  धनजामती कमयचारीलाई शैव्क्षक र्ोग्र्ताको अंक र्दँदा धनजामती सेवाको कुनै पदमा 
प्रवेश गनय आवश्र्क पने न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता बापत एकमषु्ठ नौ अंक र सेवा 
प्रवेशको धनधमत्त तोयकएको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथको सेवा, समूह वा उप–

समूहसँग सम्बव्न्धत यवर्षर्को एक अधतररक्त शैव्क्षक उपाधधबापत एकमषु्ट तीन अंक 
र्दइनेछ । सेवा प्रवेश गनय आवश्र्क न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्दा माधथल्लो शैव्क्षक 
उपाधध मात्र पाएको अवस्थामा पधन सोही बराबरको दवैु अंक र्दइने । 

(३)  दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) र (ज) बमोव्जम िलु्ला प्रधतर्ोधगताद्वारा 
पूधतय हनेु राजपत्रांयकत र्द्वतीर् र प्रथम शे्रणीको पदको धनधमत्त धनधायररत न्रू्नतम शैव्क्षक 
र्ोग्र्ताबाहेक राजपत्रांयकत र्द्वतीर् शे्रणीभन्दा माधथको पदमा बढुवाको लाधग पधन 
राजपत्रांयकत ततृीर् शे्रणीको सेवा प्रवेशको लाधग धनधायररत न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्तालाई 
न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता माधनने । 

(४)  सेवाकालीन ताधलमबापत प्रथम शे्रणीको लाधग २ अंक, र्द्वतीर् शे्रणीको लाधग१.७५ 
अंक र ततृीर् शे्रणीको लाधग १.५ अंक प्रदान गररने । 

(५) धनजामती कमयचारीलाई ताधलमको अंक र्दंदा एक मयहना वा सोभन्दा बढी 
अवधधको सेवासंग सम्बव्न्धत यवर्षर्को सेवाकालीन ताधलमबापत अंक र्दइने । ताधलमको 
अंक गणना गदाय जनु शे्रणीमा छँदा ताधलमको लाधग मनोनर्न भएको हो सो अंक सोही 
शे्रणीको लाधग मात्र गणना गररने । 
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बढुवा प्रणाली सम्बन्धमा अरु मलुकुहरुका अभ्र्ासहरु 

भारतः  समूह बढुवा प्रणाली (व्र्ाच प्रमोसन धसष्टम) 

भारतको आइ.एस. अयफसरको प्रशासकीर् जीवनकालको चचायबाट व्र्ाच प्रमोसनको 
सरुुवात सेवाको पयहलो २ वर्षयमा उसले इन्डक्सन टे्रधनङ्ग पाउँछ । र्हाँ फाउन्डेसन 
कोसय, चरण–१, व्जल्लागत ताधलम र चरण–२ को ताधलम पाउँछ । र्ो १०२ हप्ताको 
हनु्छ । सेवाको ५ वर्षय अवधध पगुेपधछ वररष्ठ तह धसधनर्र स्केलमा स्वतः बढुवा पाउँछ 
। सेवाको सातौदेव्ि नवौ वर्षयको अवधधमा चरण–३ को आठ हपे्त ताधलम पाउँछ । 
सेवाको दशौं वर्षयमा कधनष्ट प्रशासकीर् तह (जधुनर्र एडधमधनिेयटभ ग्रडे) मा पदोन्नधत 
पाउँछ । त्र्सपधछ १४ औ ंवर्षयमा छनौट तह (धसलेक्सन ग्रडे) हुँदै १७ औ ंवर्षयमा उच्च 
(सपुर) टाइम स्केलमा पदोन्नधत पाउँछ । र्सै धबचमा अथायत ् १० देव्ि १६ वर्षयमा 
सावयजधनक कोसय सम्बन्धी ५२ हप्ताको लामो अवधधको ताधलम प्राप्त गदयछ । अधन १७ 
देव्ि १९ वर्षयको सेवा अवधधमा आठ हपे्त चरण–४ को ताधलम प्राप्त गदयछ । सेवाको 
बीसांुै वर्षयमा सहसव्चवमा प्रवेश (Empanelment) गदयछ । सहसव्चवको दज्र्र्ानीमा प्रवेश 
गरेपधछ अथायत ्२० देव्ि २७ वर्षयको अवधधमा २६ हप्ता सम्मका टुके्र–टुके्र ताधलमबाट 
जनु मन्त्रालर्मा पदस्थापन भएको हो त्र्ो मन्त्रालर्को आधधकाररक, सकु्ष्म, र्थाथय र 
पररपक्व ज्ञान हाधसल गदयछ । र्ो अवधधसम्ममा उसको जाधगरे जीवन २७ वर्षय 
पधुगसकेको हनु्छ । अधन २७ देव्ि २९ वर्षयको अवधधमा पाँचौ चरणको ताधलम पाउँछ 
। २९ वा ३० वर्षयको अवधधमा अधतररक्त सव्चव (एधडसनल सेके्रटरी)मा प्रवेश 
(Empanelment) पाउँछ । काम गदै जाँदा तोयकएको मन्त्रालर्मा सव्चव पद िाली हुँदै 
जान्छन ्। सव्चव बन्छ । सव्चव भएर आफ्नो अव्न्तम कार्यकालको वर्षयमा एक हपे्त 
अवकाशसँग सम्बव्न्धत ताधलम (Training on dealing with retirement) पाउँछ । कररव 
३५ वर्षयको सेवाकालको कल्पना गररएको हनु्छ । माधथ बताइएको प्रणाली व्स्टल फे्रम 
व्रू्रोव्रmुेसी भधनएको भारतीर् पद्धधत हो । कररब र्स्तै पद्धधत बंगलादेशमा छ ।  

United States of America: 

• Seniority,  

• Merit  through  Competitive Examination/Performance evaluation 

• Competitive examinations by the concern ministries based on the 

guidelines given by civil service department. (Pendeltan Act)  

United kingdom :  
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• Early stage Oxford and Cambridge Product highly influenced in  Civil 

Service 

• Almost captured by ths  social elite  

• Specialized services  dominated  by generalist  ( Fultan Committee) 

•  Close career system 

•  Merit based through performance evaluation, No competitive 

Examination for promotion 

Pakistan 

• Tahagat Pranali (Based on Position Classification) 

• Total Taha 1-22 (Up to 16 support staffs, 17 and Above Officer Level) 

• Support staffs are administerd by concern Ministries themselves 

• The key component of Promotion is Merit i.e. through Performance 

Evaluation 

  France:  

• Very Similar to United Kingdom  

• Entry level through competition and afterwards through performance 

Evaluation 

  Thailand: 

• Promotion system is based in general procedure and competitive 

examinations  

• The promotion in Lower level positions is based on seniority and in 

officer level and  above the promotion is based on Inter departmental  

examination 

• In policy level, Direct promotion based on the approvel of PSC, Council 

of the Ministries and some times King of Thailand.  

Bhutan:  

• Based on Seniority and performance Evaluation  

 

बढुवा उपरको उजरुी, बढुवा सूची प्रकाशनका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका व्र्ाख्र्ा तथा 
कानूनी धसद्धान्तहरु 

बढुवा उपरको उजरुी, बढुवा सूची प्रकाशनका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका व्र्ाख्र्ा तथा 
कानूनी धसद्धान्तहरुलाई सङ्क्षेपमा धनम्नानसुार चचाय गनय सयकन्छ:- 

क .सेवा अवधध सम्बन्धी  
यविवाव ुपडुासैनीः सहसव्चव परLक्षा र्दन ७ बर्षय परुा काम हनुपुने हुँदा कम्तीमा ६-७ 
िण्टा काम नगरी केवल यवद्यालर्मा यवहान गरेको मान्र् नहनेु। 

ि .काम गरेको अनभुव  
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मधनराम ओझा यवरुद्द लोक सेवा आर्ोग आर्ोग रहेको मदु्दामा धनवेदक काम गरेको शे्रष्ठ 
कन्ट्रक्सनमा काम गरेको अनभुव कानूनमा उल्लेि भएको अवस्थाको भएको नधमल्ने।  

ि .शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
माधथल्लो शैव्क्षक र्ोग्र्ताबारेको व्र्ाख्र्ा अन्तगयत यवज्ञापन गदाय र सेवा प्रवेश गदाय 
न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता ...इकोनोधमक्समा भधनएकोमा यवपक्षीहरुले सोही यवर्षर्कै 
यव.एस्सीलाई न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता माधन माधथल्लो शैव्क्षक र्ोग्र्ताको नम्बर र्दन 
नधमल्ने ,सेवा प्रवेश गदाय पयहलाको र्ोग्र्तालाई सम्बव्न्धत यवर्षर्को माधथल्लो धडग्रीलाई 
मात्र मान्र्ता र्दन धमल्नेः  ) नेकाप २०६३ धननं.७७१० पूणायङ्क (शैव्क्षक र्ोग्र्ता पररवयतन 
हनु सक्नेः सरेुशमोहन भण्डारी यव .लो.से.आ ,(.एक पटक कुनै पदको लाधग शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता धनधायरण भएपधछ सदा त्र्यह कार्म हनेु वा पररवयतन गनुय हदैुन भन्नु यववेक समस्त 
हदैुन।)नेकाप २०५३ धन.नं .६२३० ,(मोहन कुमार प्रसायईः मूल्र्ाङ्कन अवधध भन्दा पधछ 
प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताले न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ताको स्थान नधलने, )अधतररक्तको 
हकमा पधन नेकाप २०५८, धन.नं.६९८७ ,(टासरुाम ज्ञवालीः आ.प्र.का लाधग िलु्लाको 
शैव्क्षक र्ोग्र्ता नचायहने, शम्भ ुकोईरालाः शैव्क्षक र्ोग्र्ता असार मसान्तधभत्र नभै फय म 
भने समर्सम्मको मान्र् हनेु (नेकाप, २०५३) , राजन धसलवालः १०० नं. को यवर्षर् 
धलदैमा सो यवर्षर्को स्नातकोत्तर नहनेु, (नेकाप ०६८ को धनणयर् नं.०६६४) , भवानी 
िधतवडाः बढुवा र सेवा प्रवेशको फरक बझु्नपने (नेकाप २०७६ धन.नं. १०२०५) , 

माधथल्लो शैव्क्षक र्ोग्र्ता सेवा प्रवेश गदायको शैव्क्षक र्ोग्र्ता यवर्षर्कै माधथल्लो हनुपुने, 

(व्शवरत्न राजवाहक यव मन्त्री पररर्षद् सव्चवालर् २०६३ सालको रर.नं. ०२६४) , 

बढुवाको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता भन्नाले सो भन्दा मधुनको पदमा आवश्र्क न्रू्नतम 
शैव्क्षक र्ोग्र्तालाई जनाउने । 

 यकरत प्र.चौधरी यव लोक सेवा आर्ोग, २०५३ सालको रर.नं .२४४३ बढुवा हनु तल्लो 
पदको न्रू्नतम शैव्क्षक र्ोग्र्ता  हनुपुने ।  ) लेिनाथ लम्साल यव .लोक सेवा आर्ोग 
२०६१ को रर.नं .३७१८ , (शैव्क्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धमा लोक सेवा आर्ोगको धनणयर् नै 
मान्र् हनेुः लोक सेवा आर्ोगबाट धलइने परीक्षा सन्दभयमा शैव्क्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धमा 
यववाद उठेमा लोक सेवा आर्ोग ,कार्ययवधध ऐन, २०४८ को दफा ८)२ (मा लोक सेवा 
आर्ोगले धनणयर् गनय सक्ने  ) महेिर शे्रष्ठ यव लोक सेवा समेत ,(दईु उम्मेदवार भएकोमा 



   

 723  
 

दवैुको त्रयुटपूणय कार्य सम्पादन मूल्र्ांकनको आधारमा बढुवा गनुय भन्दा बदर गरेको उपर्कु्त 

रहेको।)अरुण धसंिडा यव लोक सेवा आर्ोग नेकाप २०५९ प ृ २३३ , (बढुवा सधमधतबाट 

गव्णतीर् त्रयुट गरेकोमा लोक सेवा आर्ोगले भलुसधुार गनय सक्ने )आव्शस व्िधमरे यव लोक सेवा 
आर्ोग, नेकाप २०६२ प ृ३६१। 

सम्बव्न्धत कमयचारीले कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन नभरेको एयकन नभएमा मात्र बढुवा कारवाही 
अगाडी बढाउन धमल्ने हो । नम्बर नभरेको कारणले नम्बर नर्दई बढुवा प्रकृर्ा अव्ि बढाउन 

धमल्दैन । (रयवन्र कमायचार्य यव. मन्त्री पररर्षद सव्चवालर्, २०६५ सालको धनणयर् नम्बरः 
०९३०), कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २१(७) बमोव्जम ५ 

बर्षयको और्षतबाट गनुय पने।(कृत्र्ानन्द ठाकुर यव मन्त्री पररर्षद सव्चवालर्, नेकाप २०६८ प ृ

४८४), कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन सच्र्ाई सही गरेको मान्र् हनेु। कार्य सम्पादन मूल्र्ांकनमा  
व्चत्त नबझेुमा दफा २४(क)(६ि) बमोव्जम उजूरी गनय पाउने, कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन 
पनुरावलोकन सधमधतमा पेश नगररर्दएको कारणले बढुवा अवसरवाट वव्ञ्चत गनुय नहनेुः (नेकाप 

२०७६, धननं. १०२९०) (शान्त कुमार शे्रष्ठ यव शाही नेपाल वार्सेुवा धनगम, नेकाप धन.नं. 

७४९७)  

कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन केरमेट भएमा सही छाप भए मान्र् हनेु, अंक र्धत र्दनपुने भन्न ेनधमल्ने 
।(पवन काकी यव लोक सेवा आर्ोग, नेकाप २०६२ प ृ४९८) 

बेतलवी धबदाको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन नभएको भधन नम्बर नर्दन नधमल्ने ।(नारार्ण 

मराधसनी यव कृयर्ष सामाग्री संस्थान धन.नं. ६७२१) , सच्र्ाईएको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकनमा 
सयह नभए परुानै नम्बर मान्र् हनेु ।(धतथय नारार्ण जोशी यव व्शक्षक सेवा आर्ोग, २०६७ को 
धन.नं.४००), कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन समर्मा भरी पेश नगरे बढुवामा नम्बर 

नपाउने।(कमलारानी यव ज.च.ुका नेकाप २०६६ प४ृ९३) , कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन 

स्वयववेकीर् हो उव्चत अनवु्चत ररट क्षेत्रबाट हेनय नधमल्ने ।(मन बहादरु िड्का यव लोक सेवा 
आर्ोग, २०६० को रर.नं. २९७६) , कमयचारीले कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन भरेको छ बझुाएको 
छ भने हराएको भए अन्र् बर्षयको औसत अंक र्दनपुनेः (श्र्ाम शमाय यव लोक सेवा आर्ोग, २०६० 

को रर.नं. ३०९०)  

ि. जेष्ठता  सम्बन्धी 
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श्री प्रसाद  संजेलः धनर्म ७७ को  िण्ड (क) ले बढुवा हनुपुने पद भन्दा एक तह मूनी अथायत 

हाल वहाल रहेको शे्रणीको पदमा धनर्वु्क्त वढुवा भएको धमधतको आधारमा जेष्ठता धनधायरण गनुय पने 

धनर्दयष्ट गरेको छ । दफा ७७ (क) बाट सौझै (ग) आकयर्षयत हनु्छ ।  

शान्त कुमार शे्रष्ठः जेष्ठताकोक्र मको सूची मात्र बढुवाको आधार हनेु भए अन्र् कानूनी आधारको 
औव्चत्र् नहनेु। नेकाप २०६२ प ृ१९५  

तलुसी प्रसाद  अर्ायलः  जेष्ठता  मात्र  बढुवाको  आधार  हैन  भन्ने  व्र्ाख्र्ा (नेकाप २०५० प ृ

२४०)  

ङ.भौगोधलक  अंक 

 अस्थार्ी सेवाको भौगोधलक अंकः  अस्थार्ी सेवाको भौगोधलक अंक नपाउने, ६० र्दन 

धभत्र धनणयर्य गनपुने बाध्र्ात्मक छैन, शैव्क्षक र्ोग्र्ता कानून संशोधन भएमा सो बमोव्जम 

हनेु )शम्भ ुदाहाल यव लोक सेवा आर्ोग, नेकाप २०५६ अंक प ृ८६  

भौगोधलक  नम्वर  कयहले देव्िको  पाउनेः-बढुवा लाग ुभएको धमधतदेव्ि भौगोधलक नम्वर धलन 

पाउने । मान बहादरु िड्का यव लोक सेवा आर्ोग नेकाप २०७० प.ृ ७५१ 

बढुवामा  अको  समूहमा  काम  गरेको  अनभुवः कृष्णकुमार लाधमछाने यव दरु संचार, नेकाप 

२०६१ धन.नं. ७४७० पूणायङ्क  

लेिा  समूहमा  बढुवा  हनु  प्रशासनमा  काम  गरेको अवधध गणना गनय नधमल्नेः राज कुमार 

दाहाल यव मन्त्री पररर्षद, नेकाप २०५७ धन.नं. ६८५३)  

एउटा  समूहमा  कार्यरतलाई अको  समूहमा  उम्मेदवार  बनाउन  नधमल्नेः पदमराज जोशी यव 

व्ज. प्र. का., नेकाप २०६३ प.ृ ९२१  

कार्य क्षमताबाट  बढुवा  पाउँ  भनी  दावी  रहेकोमा  स्वतः बढुवा भएको अवस्थामा पधन ररट 

धनवेदनको माग परुा भएको मान्न ेआधारमा ररट िारेज । पधछ फरक यवव्शष्ट शे्रणीको बढुवाः  
जैनेन्र जीवन (नेकाप २०५९ प ृ३३)  

यवव्शष्ट  शे्रणीको  बढुवा  जेष्ठताको  आधारमा  नर्ा ँ कार्यसम्पादन क्षमताको  धसद्धान्तमा 
आधाररत  छ । 

पनुरावेदन म्र्ाद धभत्र धनणयर्ः ६० र्दन धभतै्र धनणयर् गनुय पने अधनवार्य हैन कार्ययवधधसम्म हो । 

फुलेिर र्ादव (नेकाप २०५६ प ृ८६) । अवकाश बदर भै पनुः स्थायपत भएमा बढुवाः अवकाश 
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बदर भै पनु स्थायपत भएमा अन्र् सयुवधा पाए पधन बढुवा सम्बन्धी सूचना वमोव्जम बढुवा भैसकेको 
कुरा फरक नपने । (आनन्द मानन्धर यव कृयर्ष मं. नेकाप २०५३ प ृ४११)  

कयवराज  पौडेलको मदु्दामा -धनजामती सेवा धनर्मावलीमा २०६४।८।२० मा भएको सातौं 
संशोधनले थप गरेको धनर्म ८७ ि को उपधनर्म (२) मा "उपधनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेव्िएको भएतापधन र्स धनर्म बमोव्जम वढुवाको नामावलीमा नाम समाबेश भएको कमयचारीले 

बढुवाको धनर्वु्क्त नधलंदै कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा हनेु बढुवामा समेत नाम समाबेश भएमा 
धनजलाई र्स धनर्म बमोव्जम वढुवा नामावली प्रकाशन भएको पन्ध्र र्दनधभत्र रोज्न लगाई कुनै 

एउटा बढुवामा धनर्वु्क्त र्दईनेछ भन्ने व्र्वस्था गरेको र सो व्र्वस्था ऐनको दफा २४ ि १ को 
अक्षर र भावना यवपरीत भएकोले धनर्मावलीको उक्त धनर्म ८७ ि (२) को व्र्वस्था प्रारम्भ देव्ि 

नै अमान्र् र बदर िोयर्षत हनुपुने मागदावी रहेकोमा कार्यसम्पादन तथा अनभुवको मूल्र्ाङ्कनको 
आधारमा हनेु बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा हनेु बढुवा मध्रे् पयहलो पटक कुन 

अगाधड वा संगसंगै गने भन्ने कुरा ऐनको ब्र्वस्था प्रधतकूल नहनेु गरी गने सम्बव्न्धत 

अव्ख्तर्ारवालाको ब्र्वस्थापयकर् वा नीधतगत क्षेत्राधधकारको धबर्षर् भएकाले अदालतले हस्तक्षेप 

गनुय उव्चत नहनेु आदेश भएको छ। ररट धनवेदक डोमी चौधरी रहेको २०७२-WO-०३४२ 
को उत्प्ररे्षण समेतको ररट धनवेदनमा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४(ि)(१)(क)को शैव्क्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी मदु्धामा ताधलमबाट प्राप्त भएका 
प्रमाणपत्रहरु शैव्क्षक प्रमाणपत्र हनु नसक्ने भनी फैसला भएको छ ।र्समा ताधलम 
प्रदार्क संस्थाबाट प्रदान गररएको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रलाई शैव्क्षक र्ोग्र्ता 
वापतको अङ्क गणना गनय नधमल्ने भनी उल्लेि भएको छ ।ररट धनवेदक यवि प्रकाश 
पनेरु भएको ररट नं ०७२-wo-०९१९ को ररट धनवेदनमा जेष्ठता बापतको अङ्क गणना 
गदाय धनर्वु्क्त धमधतबाटै अङ्क गणना गनुय भनी आदेश भएको छ । ररट धनवेदक मनबहादरु 
िड्का भएको ररट धनवेदनमा भौगोधलक क्षेत्र बापतको अङ्क गणना गदाय जेष्ठता गणना 
भएकै धमधतदेव्ि लागूहनेु गरी अङ्क गणना गनुय भनी आदेश भएको छ ।  

 

 

 
नेपालको सरकारी सेवामा बढुवा प्रणालीसँग सम्बव्न्धत समस्र्ा र समाधानका उपार्हरु 
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धनजामती सेवा देशका प्रधतभाशाली र व्र्ावसायर्क व्र्व्क्त रहेको संस्था हो । दक्षता, 
धनष्पक्षता, राजनीधतक तटस्थता, व्र्ावसायर्कता र स्थायर्त्व धनजामती सेवाका यवशेर्षता 
हनु । धनजामती सेवामा प्रवेश गने व्र्व्क्त र्ोग्र्ता परीक्षाको माध्र्मबाट छनोट भएर 
आएका हनु्छन ्। मेधावी र्वुाले धनजामती सेवालाई रोजेर सेवा प्रवेश गनुयको कारण हो, 
धनजामती सेवाको व्स्थरता, भयवष्र्को सधुनव्श्चतता, ववृ्त्त यवकासको अवसर, प्रधतष्ठा र 
अवकाशपधछको सहज जीवनको आकाङ्क्षा रहेको हनु्छ। नेपालमा २०१३ सालमा 
धनजामती सेवाको आधधुनक स्वरूपको प्रादभुायव भएको हो । र्ो सेवाका लाधग स्वार्त्त 
हैधसर्तको संस्थाको रूपमा स्थायपत लोकसेवा आर्ोगबाट र्ोग्र्ता परीक्षण गरी कमयचारी 
छनोट गररने हुँदा प्रधतभावान र्वुा धनजामती सेवाप्रधत आकयर्षयत हनेु गरेको 
पाइन्छ ।आर्ोगले स्थापनाकालदेव्ि नै धनष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र धनकार्को रूपमा आफ्नो 
शाि कार्म गदैआएको छ । धनजामती कमयचारीको सवायधधक चासोको यवर्षर् उसले 
पाउने सामयर्क पदोन्नधतको अवसर हो । धनजामती सेवामा प्रवेश गने हरेकको लक्ष्र् 
नेपाल सरकारको मखु्र् सव्चवको पद हनु्छ । सबैलाई मखु्र् सव्चव र सव्चवको पदमा 
पगु्ने अवसर प्राप्त हनु ुसम्भव छैन । तर सेवामा पदोन्नधतको अवसरको व्र्वस्था धनष्पक्ष, 

क्षमतामा आधाररत र सरोकारवालाले महससु गनय सक्नेगरी न्र्ार्पूणय भर्ो भने सम्बव्न्धत 
सबैले व्चत्त बझुाउने अवस्था रहन्छ ।पदोन्नधत प्रणाली धनजामती सेवाको इधतहासमा 
सबैभन्दा चचायको यवर्षर् रहर्ो । पञ्चार्ती व्र्वस्थाको समर्मा धनजामती सेवा आफैमा 
जधत व्स्थर र स्थायपत धथर्ो, त्र्धत नै अव्स्थर धथर्ो पदोन्नधत पद्धधत । छोटो समर्मै 
बढुवाको धनर्ममा हेरेफेर हुँदा धेरैजना मकायमा परे । हालको धनजामती सेवा ऐन लागू 
भएपधछ पदोन्नधत प्रणाली केही व्स्थर त भर्ो, तर कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन पद्धधत सधैँ 
यववादास्पद रह्यो । कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन गने प्रणाली वस्तगुत त्र्मा आधाररत नभई 
व्र्व्क्तगत र मनोगत आधारमा हनेुहुँदा मूल्र्ाङ्कनमा एकरूपता भएन। २०५० सालमा 
नर्ाँ धनजामती सेवा धनर्ामावली आरम्भ भएपधछ लागू भएको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा 
कुनै मन्त्रालर्का सव्चवको अध्र्क्षतामा बस्ने पनुरवलोकन सधमधतले कररब सबैलाई 
तोयकएको अङ्कको पूणायङ्क र्दएको र कुनै सव्चवले कसैलाई पधन पूणायङ्क नर्दएको हुँदा एउटै 
सेवामा रहेर यवधभन्न धनकार्मा कार्यरत कमयचारीमध्रे् कुनै कमयचारीको पदोन्नधत भर्ो भने 
कुनै धनकार्मा फाराम भने कमयचारी कसैको पधन पदोन्नधत भएन ।२०६४ सालमा 
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धनजामती सेवा ऐन संशोधन भर्ो । यवशेर्षगरी पदोन्नधतबाट वव्ञ्चत भएका कमयचारीका 
लाधग भनी ल्र्ाइएको दफा २४(ि)(१) को प्रावधानले धनजामती सेवामा तरङ्ग ल्र्ार्ो । 
र्ो व्र्वस्था कयहल्रै् बढुवा हनु नपाएका कमयचारीको हकमा कालजर्ी माधनर्ो । तत्काल 
धनजामती सेवाको सवोच्च पदमा कार्यरत अधधकारीले र्सलाई इधतहासकै र्गुान्तकारी 
व्र्वस्था िोर्षणा गरे । तर र्सले धनजामती सेवालाई लथाधलङ्ग मात्र पारेन स्वरं् बढुवा 
हनेु कमयचारी समेत िसुी हनु सकेनन ्। अन्ततोगत्वा छ वर्षयसम्म गररएको परीक्षण 
असफल भएको ठहर गदै र्ो व्र्वस्थालाई िारेज गररर्ो ।तर त्र्धतन्जेल धनजामती सेवा 
अस्तव्र्स्त भइसकेको धथर्ो । र्ो प्रावधानको िारेजीसँगै दफा २४(ि)(१) बमोव्जम 
बढुवा भएका कमयचारीको समार्ोजन गदाय हजारौँ अनावश्र्क पद धसजयना भए । जसको 
व्र्वस्थापन अझै कर्ठन भइरहेको छ । धनजामती सेवा ऐनमा भएको तेस्रो संशोधनले 
दफा २४(ि)(१) लाई यवस्थायपत गरी दफा २४(ि)(१)(क) को व्र्वस्था गरेपधछ 
पदोन्नधत व्र्वस्था केही राम्रो भएको छ। दफा २४ ि १. को व्र्वस्था गदायबित नै 
हालको जस्तै व्र्वस्था गनय सकेको भए धनजामती सेवा लथाधलङ्ग हनेु धथएन । आवश्र्क 

न्रू्नतम र्ोग्र्ता पगुेका कमयचारीले वररष्ठताका आधारमा बढुवा पाउँदा कसैलाई मकाय पने 
अवस्था धसजयना हनेु धथएन । दफा २४ ि १ बमोव्जम बढुवा हनेु कमयचारीले सायवक 
पदले गनेगरेका कार्यसम्पादन गनुयपने हुँदा कधतपर् कमयचारीले सो बढुवा पररत्र्ाग गरी 
कार्यक्षमताको आधारमा हनेु बढुवाको प्रधतक्षा गरे ।हाल धनजामती सेवाको राजपत्रायङ्कत 
ततृीर् शे्रणीमा सत्तरी प्रधतशत िलुा तथा तीस प्रधतशत ज्रे्ष्ठता र कार्यसम्पदनाद्वारा हनेु 
बढुवाको माध्र्मबाट पदपूधतय गररन्छ । राजपत्रायङ्कत प्रथम र र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा दश 
प्रधतशत िलुा, बीस प्रधतशत आन्तररक प्रधतर्ोधगताको आधारमा बढुवा, पैँतीस प्रधतशत 
कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन र बाँकी पैँतीस प्रधतशत ज्रे्ष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको 
आधारमा बढुवा गने व्र्वस्था छ । राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणीको मखु्र्साव्चव पदमा 
बहालवाला सव्चवमध्रे् ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गने 
व्र्वस्था छ ।सव्चव पदमा बीस प्रधतशत ज्रे्ष्ठता र असी प्रधतशत पदमा कार्यसम्पादन 
मूल्र्ाङ्कनको आधारमा बढुवा सधमधतले धसफाररस गरेका आवश्र्क पदको तेब्बर 
सङ्ख्र्ाका सहव्चवमध्रे् ज्रे्ष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गने 
व्र्वस्था छ । लोकसेवा आर्ोगको परीक्षाबाट धनजामती सेवामा प्रवेश गरेकै कमयचारीको 
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पदोन्नधत हनेुहुँदा कार्यक्षमता र ज्रे्ष्ठता मूल्र्ाङ्कनको माध्र्मबाट बढुवा हनेु कमयचारी र्ोग्र् 
हनु्छन ।आन्तररक प्रधतर्ोधगताको यवरुद्धमा तकय  गनेहरूको भनाइ छः थोरै समर् काम 
गरी प्रधतर्ोधगताको माध्र्मबाट माधथ पगु्नेहरूमा धनणयर् क्षमता देव्िएन । धनजामती 
सेवाको जीवनपद्धधत, कार्यपद्धधत र सेवाधभत्रका जयटल पेचहरू नबझेुका आए । जोव्िम 
मोल्ने क्षमता देव्िएन । उनीहरूले शास्त्र त जाने तर व्र्वहार जानेनन ्। प्रधतर्ोधगताका 
आधारमा पदोन्नधतको व्र्वस्थाले गदाय एकथरी कमयचारीले काममा भन्दा पढाइमा ध्र्ान 
र्दएको पाइर्ो । र्स माध्र्मबाट सहसव्चव भएका धेरैजसो कमयचारी सव्चव भएपधछ 
अलमलमा परेको पाइर्ो । छोटो सेवा अवधधमात्र पूरागरी र्वुावस्थामै माधथल्लो पदमा 
पगु्नेमा धसद्धान्त र शास्त्रको अधसम जानकारी भए तापधन प्रशासनका जयटल गाँठालाई 
फुकाउने व्र्ावहाररक क्षमता देव्िएन । पढेर मात्र होइन, परेर पधन धेरै कुरा जाधनन्छ 
भन्ने तकय  छ । धनजामती सेवाको राजपत्रायङ्कत प्रथम र र्द्वतीर् शे्रणीको पदमा िलुा 
प्रधतर्ोधगताबाट पदपूधतय गने प्रावधान बजारमा छररएर रहेका धनजामती सेवाभन्दा बायहरका 
मेधावी र्वुाको प्रवेश होस ् भन्ने भावनाबाट अधभप्ररेरत धथर्ो। तर धनजामती सेवाभन्दा 
बायहरका व्र्व्क्तलाई र्सले आकयर्षयत गनय सकेन । लोकसेवा आर्ोगले धनधायरण गरेको 
पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र धनमायण र उत्तरपवु्स्तका परीक्षण सबै कुरामा धनजामती वचयस्व रहेको 
हुँदा धनजामती सेवा बायहरको प्रधतभा धनजामती सेवाधभत्र प्रवेश गनुय सम्भव धथएन । अबका 
र्दनमा अधधकृतस्तरका धनजामती कमयचारीलाई परीक्षाको झन्झटबाट मवु्क्त र्दनमैु 
धनजामती कमयचारी, धनजामती सेवा र देशको यहत देव्िन्छ ।बढुवाले कमयचारीलाई काममा 
लाधगरहने उत्प्ररेणा र्दन्छ । 

उपसंहार 

धनजामती सेवा देशको शासन व्र्वस्था सञ्चानको मेरुदण्ड हो । लोकताव्न्त्रक प्रणालीका 
सरकार अव्स्थर हनु सक्छन ् तर राज्र् व्र्वस्था सचुारु तररकाले चधलरहेको हनु्छ । 
राजनीधतक अव्स्थरताको समर्मा समेत शासन व्र्वस्थालाई व्स्थर गने भएकाले धनजामती 
सेवालाई स्थार्ी सरकार भधनएको हो । धनजामती सेवामा रहेको हालको बढुवा प्रणाली 
उत्प्ररेणा बढाउने िालको छैन । हालको सङ्घीर् शासन प्रणाली समेतलाई मध्र्नजर गरी 
बढुवा प्रणालीलाई सधुानय उपर्कु्त देव्िन्छ । 
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धनजामती सेवामा समावेशीकरणको सन्दभय र न्र्ायर्क दृयष्टकोण  

उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री शाव्न्त न्र्ौपाने 

१.समावेशीकरणको अवधारणाः- 
रािको मूल धारमा समावेश हनु नसकेका यवधभन्न समूह वगय, संप्रदार्, जात, जाधत, धमय, 
धलङ्ग र भार्षा भायर्षका व्र्व्क्तहरुलाई रािको मूल धारमा समावेश गरी शव्क्त, स्रोत साधन 
र अवसरमा न्र्ार्ोव्चत साझेदारी सधुनव्श्चत गनुयलाई समावेशीकरण भधनन्छ। समावेशीकरण 
एउटा त्र्स्तो प्रयक्रर्ा हो जहाँ राज्र्को शासकीर् यक्रर्ाकलापहरुबाट वाध्र्तावस अलग 
हनु पगुेका वा परु् र्ाइएका यवधभन्न वगय, समदुार्, धमय, वणय र धलङ्गका व्र्व्क्तहरुलाई 
राज्र्को शासन सञ्चालन, कानून धनमायण तथा सावयजधनक नीधतहरुको तजुयमा, कार्ायन्वर्न 
एवम ् मूल्र्ाङ्कन प्रयक्रर्ामा सहभाधग हनेु अवसर प्रदान गदयछ। समावेशीकरण असमानता 
यवरुद्धको एक शसक्त रणनीधत हो। र्ो सबै माधनस जन्मजात रुपमा समान छन ्। राज्र् 
संरचनामा सबैको समान पहुँच सधुनव्श्चत रहन ु पदयछ। सबैलाई भेदभाव धबना समान 
व्र्वहार गनुय पदयछ भन्ने मूल्र् मान्र्ता अडेको हनु्छ। र्ो राज्र्का सबै संरचनामा 
जातजाधत वगय समदुार्को अथयपूणय सहभाधगता गराई शासन प्रणालीप्रधत अपनत्वबोध गराउने 
प्रयक्रर्ा हो। राज्र्शव्क्तमा समान पहुँच र लाभको यवतरणमा समान सहभाधगता नै र्सको 
प्रमिु उद्देश्र् हो। समावेशीकरण शब्दको प्रर्ोग सवयप्रथम Takis Fotopoulos ले गरेका 
हनु।908 उनले र्स अवधारणालाई प्रजातन्त्रसँग जोडेका धथए। 

     यवगतमा असमानता अन्र्ार्, दमन र उव्त्पडनमा परेका नागररकहरुलाई 
क्षधतपूधतयसयहत न्र्ार् प्रदान गनयका लाधग कानूनद्वारा लव्क्षत समदुार्लाई प्रदान गररने 
यवशेर्ष व्र्वस्था हो।यवगतको भेदभावको वतयमान पररणाम अथायत ्present effect of past 

discrimination को रुपमा धलइन्छ। राज्र्द्वारा प्रदान गररने सेवा सयुवधा र लाभको 
अवसरहरुबाट वव्ञ्चत वगय वा समदुार्लाई यवशेर्ष अवसर प्राप्त हनेु गरी समता कार्म गनय 
गररने यवभेद नै सकारात्मक यवभेद हो। सकारात्मक कार्यका लाधग हनेु भएकाले र्स्तो 
                                                           
908 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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यवभेदलाई positive action का रुपमा धलइन्छ। र्सलाई Affirmative action, Positive 

discrimination आर्द नामले संबोधन गररएको पाईन्छ। सकारात्मक यवभेद समाजमा 
आधथयक, सामाव्जक, सांस्कृधतक, शैव्क्षक, एवम ् व्र्वसायर्क रुपमा पछाधड परेका वगय, 
सम्प्रदार् वा समूहको आधथयक, सामाव्जक, सांस्कृधतक, शैव्क्षक एवम व्र्वसायर्क अवस्था 
सधुानय राज्र्द्वारा गररने यवशेर्ष व्र्वस्था हो। र्सले समाजका कमजोर एवम ्पछाधड परेका 
वगय, सम्प्रदार् वा समूहको अवस्था सधुाने सकारात्मक उद्देश्र् धलएको हनु्छ। 
सकारात्मक यवभेद वास्तयवक समानता कार्म गने एक प्रमिु साधन वा माध्र्म हो। 

 समावेशीकरणको शाव्ब्दक अथय एवम पररभार्षा गने क्रममा Forum of Federation 

द्वारा909 प्रकाव्शत English Nepali Glossary of federation Terms मा शासकीर् 
प्रणालीको धनणयर् तथा कार्ायन्वर्न गने प्रयक्रर्ामा जनताहरुको यवयवधता तथा 
वहलुतालाई समावेश गने कार्य नै समावेशीकरण हो भनी पररभायर्षत गरेको 
पाइन्छ। त्र्सैगरी World Bank, Unequal Citizens मा910 "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 पररभार्षा गररएको छ । 

उल्लेव्ित पररभार्षाहरु समेतका आधारमा समाजमा रहेका हरेक धलङ्ग, जात, जाती, क्षेत्र, 

धसमान्तकृत वगय सबैलाई कुनै पधन आधारमा भेदभाब नगरी सामाव्जक न्र्ार् प्रदान गदै 
सबैलाई राज्र्का सबै क्षेत्रमा सबैका लाधग समान अबसर प्रदान गने कार्यलाई नै 
समावेसीकरण मान्न सयकन्छ। देशको राजनैधतक सामाव्जक आधथयक धाधमयक कारणले 
पछाडी परेका वा समान अवसरबाट बव्ञ्चत भएका समदुार्लाई रायिर् यवकासको 
मूलप्रवाहमा ल्र्ाउनको लाधग समावेशीकरणको महत्व छ। 

२. समावेशीकरणको उद्दशे्र्ः- 
आधधुनक प्रजाताव्न्त्रक मूल्र् मान्र्ता एवम ् मानव अधधकार सम्बन्धी यविव्र्ापी 
अवधारणाहरुले राज्र्ले सबै नागररकहरुका बीचमा समान व्र्वहार गनुय पने र कानूनको 
प्रर्ोगमा नागररकहरुका बीचमा कुनै पधन आधारमा भेदभाव गनय नपाइने तर 

                                                           
909 www.forumfed.org › publications › english-nepali-glossary-of-federal Terms 
910 Unequal Citizen, Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal published by The World Bank and DFID 

Nepal (2006) page 9 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUleLkz4_qAhVDyDgGHdUtCxcQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.forumfed.org%2Fpublications%2Fenglish-nepali-glossary-of-federalism-terms%2F&usg=AOvVaw1PyEXSxl-8SLzKqTBxEX6z
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असमानहरुलाई समानताको अवसर सजृना गनय राज्र्ले सकारात्मक यवभेद गनय पाउने 
संवैधाधनक व्र्वस्थाहरु रहेको पाइन्छ। सकारात्मक यवभेदको एक बैधाधनक साधनको 
रुपमा प्रचलनमा रहेको समावेशीकरण सम्बन्धी मान्र्ताको उद्देश्र् धनम्न बमोव्जम रहेको 
पाइन्छ। 

 राज्र्सत्तामा समानपुाधतक प्रधतधनधधत्व कार्म गनुय, 
 वहसंुख्र्क जनतालाई शासनसत्तामा सहभागी गराउन, 

 समानपुाधतक उपव्स्थधतलाई वयृद्ध गनुय, 
 रायिर् एकता मजवदु बनाउन,ु 

 द्वन्द सजृना हनु नर्दन, 

 लोकताव्न्त्रक मूल्र् मान्र्तालाई संस्थागत गनुय, 
 सन्तधुलत आधथयक, सामाव्जक, सांस्कृधतक यवकास गनुय, 
 राज्र्प्रधत अपनत्व र स्वाधमत्वभाव वयृद्ध गनुय आर्द। 

३. समावेशीकरणको सैद्धाव्न्तक आधारः- 
समावेशीकरणको सैद्धाव्न्तक आधार समानता, समान अवसरको सजृना र राज्र्ले 
कानूनको प्रर्ोगमा नागररकहरुका बीचमा भेदभाव नगरी समतामलुक अवसर सजृना गरी 
समावेशीता सधुनव्श्चत गनुय हो। समावेशीकरणका लाधग अवलम्वन गररएका धसद्धान्तहरु 
धनम्न बमोव्जम रहेको पाइन्छ। 

 क्षधतपूधतयको धसद्धान्त, 

 संरक्षणको धसद्धान्त, 

 समानपुाधतक समानताको धसद्धान्त, 

 सामाव्जक न्र्ार्को धसद्धान्त, 

 सशव्क्तकरणको धसद्धान्त, 

 स्वार्त्तताको धसद्धान्त आर्द। 

४. समावेशीकरणका स्वरुपहरुः- 
समावेशीकरण समान व्र्वहारको एक औपचाररक माध्र्म भएको हुँदा र्सको स्वरुप 
सम्बन्धी राज्र्को अवस्थामा धनभयर रहेको पाइन्छ। जहाँ जे कुरामा बढी असमान अवस्था 
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छ राज्र्ले त्र्स्तो असमान अवस्थाको सम्बोधन गनय जोड र्दएको पाइन्छ। व्र्वहारमा 
रहेका समावेशीकरणका यवधभन्न स्वरुपहरु धनम्न बमोव्जम रहेका छन। 

 जातीर् समावेशीकरण, 

 भायर्षक समावेशीकरण, 

 धाधमयक समावेशीकरण, 

 लैयङ्गक तथा र्ौधनक समावेशीकरण, 

 आधथयक समावेशीकरण, 

 सामाव्जक समावेशीकरण, 

 राजनीधतक तथा प्रशासधनक समावेशीकरण, 

 भौगोधलक समावेशीकरण आर्द। 

५.  समावेशीकरण र सकारात्मक यवभेद सम्बन्धी नीधतगत व्र्वस्थाः- 
समानताको धसद्धान्तमा आधाररत समावेव्शताको प्रभावकारी साधनको रुपमा सकरात्मक 
यवभेदलाई धलने गररन्छ। कानूनको अगाधड सबै समान हनेु र कानूनको समान 
संरक्षणबाट कसैलाई वव्ञ्चत नगररने संवैधाधनक प्रत्र्ाभधूतले समानताको हकलाई सधुनव्श्चत 
गने साधनको रुपमा समावेशीतको मान्र्ता यवकास भएको पाइन्छ। नेपालको सन्दभयमा 
संवैधाधनक यवकास प्रयक्रर्ाको सरुुवात २००४ सालदेव्ि शरुु भएको मान्न सयकन्छ। 
नेपालमा पयहलो पटक मौधलक हकहरुको व्र्वस्था गरेको नेपाल सरकार बैधाधनक कानून 
२००४911 लागू हनु सकेन।नेपालमा प्रजातन्त्र स्थायपत भएपधछ मानव अधधकारलाई 
मौधलक अधधकार, नागररक अधधकारको सीमा धभत्र राख्दै आएको धथर्ो। २००७ साल 
फाल्गणु ७ गते पधछका संयवधानहरुमा समानताको हक अन्तगयत लैयङ्गक समानताको 
उल्लेि भएको साथै सामाव्जक तथा लैंधगक भेदकारी व्र्वस्थाहरु २०२० साल भार १ 
गते आएको मलुकुी ऐनले िारेज गरेको धथर्ो। मलुकुी ऐन २०२० ले नारी वर्षयको 
उपलक्ष्र्मा भएको अपतुाली, स्त्री अंशधन आर्द महलहरुमा संशोधन गरी नारी 

                                                           
911 नेपाल सरकार बैधाधनक कानून, २००४ धारा २ ले र्ो कानून संवत ्२००५ साल बैशाि १ गतेदेि जारी 
हनुेछ। तर स्थानीर् पररव्स्थधत वा अरु कारणबाट र्ो यवधानका सबै दफाहरु एकै पटक सबै ठाँउमा लागू हनु ुश्री 
३ महाराजबाट संभव देव्ि बक्सेन भने जनु-जनु दफा जनु-जनु ठाँउमा जस-जस बित चालू हनु सक्छ सोही 
बमोव्जम गराउन लगाइ बक्सनछे। तर २००५ सालको अन्तसम्ममा सबै दफा मलुकुभर जारी भइक्नेछन।् 
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स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गदै आएको पाइन्छ। नेपालको संवैधाधनक इधतहासमा नेपाल 
सरकार बैधाधनक कानून २००४,912 नेपालको अन्तररम शासन यवधान २००७913,  नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान २०१५914 र नेपालको संयवधान २०१९915 मा मौधलक हक 
सम्बन्धी व्र्वस्था रहेको पाइन्छ तर सबै नागररक काननुको दृयष्टमा समान हनेु 
संवैधाधनक व्र्वस्था पयहलो पटक नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ ले गरेको 
धथर्ो।916  

     नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ ले पयहलो पटक स्वतन्त्रता र समानताको  
प्रत्र्ाभतू गदै असमानहरुको बीचमा समान व्र्वहार गनय सकारात्मक यवभेदलाई 
संवैधाधनक व्र्वस्था गरेको धथर्ो।917 संयवधानको प्रस्तावनामा आधारभतू मानव अधधकार 
सधुनव्श् चत गने व्र्वस्था बमोव्जम नेपालले केही मानव अधधकार सम्बन्धी दस्तावेजमा 
हस्ताक्षर गरेको धथर्ो। मयहला यवरुद्ध हनेु सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी 
महासव्न्ध १८ धडसेम्बर १९७९ लाई नेपालले २२ अयप्रल १९९१ मा अनमुोदन 
सव्म्मलन गरेको धथर्ो।918 सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को कानूनी व्र्वस्थाले मानव 
अधधकार सम्बन्धी सन्धीलाई सामान्र् कानून भन्दा माधथल्लो शे्रणीमा रािी धतनको 
कार्ायन्वर्नमा जोड र्दएको पाइन्छ। नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ लाई 
प्रधतस्थापन गदै नेपालमा लागू भएको नेपालको अन्तररम संयवधान २०६३ ले 

                                                           
912 नेपाल सरकार बैधाधनक काननुको दफा ४ र ५ 

913 नेपाल अन्तररम शासन यवधान २००७, धारा १७ 

914 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०१५ को भाग ३ धारा ३ देव्ि ९ सम्म 

915 नेपालको संयवधान २०१९ को भाग ३ धारा ९ देव्ि १७ 

916 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को भाग ३ धारा ११ देव्ि २३ सम्म 

917 राज्र्ले नागररकहरुका बीच धमय वणय धलंग जात जाधत वा वैचाररक आस्था वा ती मध्रे् कुनै कुराको आधारमा 
भेदभाव गने छैन। तर मयहला बालक वदृ्ध वा शैव्क्षक दृयष्टले यपछधडएको वगयको संरक्षण वा यवकासको लाधग 
कानूनद्धारा यवशेर्ष व्र्वस्था गनय सयकनेछ। 

918 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 
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समावेशीताको मान्र्तालाई यवस्तार गरेको पाइन्छ।919 नेपालको अन्तररम संयवधान 
२०६३ ले गरेको व्र्वस्था बमोव्जम नेपालमा संयवधान सभाबाट जारी भई लागू भएको 
नेपालको संयवधानले समावेव्शताको सम्बन्धमा गरेका व्र्वस्थाहरु धनम्न बमोव्जम रहेका 
छन।  

 संवैधाधनक व्र्वस्था 
 नेपालको संयवधानको भाग ३ मौधलक हकको धारा १८ मा रहेको 

समानताको हक एवम ्सकारात्मक यवभेदको प्रत्र्ाभधूत,920 

 संयवधानमा मयहलाको हक, पछाधड परेको समदुार्को हक, ज्रे्ष्ठ नागररकको 
हक र सामाव्जक न्र्ार्को हकलाई मौधलक हकको रुपमा व्र्वस्था गदै सो 
माफय त पछाधड परेको समदुार्को समानपुाधतक समावेशी गररने भधनएको छ। 

 संयवधानको भाग ४ मा राज्र्को नीधतहरु अन्तरगत (ञ) मा सामाव्जक न्र्ार् 
र समावेशीकरण सम्बन्धी छुटै्ट नीधत । 

 प्रधतधनधध सभामा ३३ प्रधतशत धसटमा मयहलाको प्रधतधनधधत्वको सधुनव्श्चतता । 

                                                           
919 नेपालको अन्तररम संयवधान २०६३ को भाग ३ को धारा १२ देव्ि ३२ सम्म यवधभन्न मौधलक हकहरुको 
व्र्वस्था गदै धारा १३ को उपधाराले राज्र्ले नागररकहरूका बीच धमय, वणय, जात, जाधत, धलङ्ग, उत्पव्त्त, भार्षा 
वा वैचाररक आस्था वा ती मध्रे् कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गने छैन ।तर मयहला, दधलत, आर्दबासी 
जनजाधत, मधेशी वा यकसान, मजदरु वा आधथयक,सामाव्जक वा सांस्कृधतक दृयष्टले यपछधडएको वगय वा बालक, वदृ्ध 
तथा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानधसक रूपले अशक्त व्र्व्क्तको संरक्षण, सशव्क्तकरण वा यवकासको लाधग 
कानूनद्वारा यवशेर्षव्र्वस्था गनय रोक लगाएको नमाधनने व्र्वस्था गरेको धथर्ो। 

920
 धारा १८ को उपधारा १ सबै नागररक कानूनको दृयष्टमा समान हनुेछन। कसैलाई पधन कानूनको समान 

संरक्षणबाट बव्ञ्चत नगररने व्र्वस्था गरेको छ। त्र्सै गरी उक्त धाराको उपधारा ३ ले राज्र्ले नागररकहरूका बीच 
उत्पव्त्त, धमय, वणय, जात, जाधत, धलंग,आधथयक अवस्था, भार्षा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा र्स्तै अन्र् कुनै आधारमा भेदभाव 

नगरर व्र्वस्था गदै तर सामाव्जक वा सांस्कृधतक दृयष्टले यपछधडएका मयहला, दधलत, आर्दवासी, आर्दवासी जनजाधत, 

मधेशी, थारू, मवु्स्लम, उत्पीधडत वगय, यपछडा वगय, अल्पसंख्र्क, सीमान्तीकृत, यकसान, श्रधमक, र्वुा, बालबाधलका, ज्रे्ष्ठ 
नागररक, लैंधगक तथा र्ौधनक अल्पसंख्र्क, अपांगता भएका व्र्व्क्त, गभायवस्थाका व्र्व्क्त, अशक्त वा असहार्, यपछधडएको 
क्षेत्र र आधथयक रूपले  यवपन्न िस आर्य लगार्त नागररकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा यवकासका लाधग कानून 
बमोव्जम यवशेर्ष व्र्वस्था गनय रोक लगाएको नमाधनने व्र्वस्था गरेको छ । 
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 रायिर् मयहला आर्ोग, रायिर् दधलत आर्ोग, रायिर् समावेशी आर्ोग, 
आर्दवासी जनजाती  आर्ोग, मधेसी आर्ोग, थारु आर्ोग, मवु्स्लम आर्ोग 
आर्दको संवैधाधनक व्र्वस्था समेत गररएको। 

 संयवधानको धारा ८४ प्रधतधनधध सभाको सदस्र्को उम्मेदवारीमा यवधभन्न 
वगयको समावेशी उम्मेदवारी हनुपुने व्र्वस्था गररएको। 

 धारा ८६ मा रायिर् सभाको गठन गदाय ३ जना मयहला १ जना दधलत र 
एकजना फरक क्षमता भएको व्र्व्क्त सयहत प्रत्रे्क प्रदेशबाट आठ जनाको 
दरले धनवायव्चत हनेु व्र्वस्था गररएको। 

 धारा १८२ अनसुार सभामिु र उपसभामिु मध्रे् एकजना मयहला अधनवार्य 
हनेु व्र्वस्था गररएको। 

 भाग १७ र भाग १८ मा स्थानीर् कार्यपाधलका र स्थानीर् व्र्वस्थायपकाको 
गठन गदाय मयहला तथा दधलत वा अल्पसंख्र्क समदुार्को प्रधतधनधधत्व हनेु 
सधुनव्श्चतता गररएको। 

 धारा २६७ मा समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने सबै क्षेत्रका 
जनताको प्रवेशमा समानता कार्म गने। 

 धारा २६९ मा दलका यवधभन्न तहका कार्यकाररणी सधमधतमा समावेशी 
प्रधतधनधधत्व हनेु। 

 धारा २८२ मा राजदतु र यवशेर्ष प्रधतधनधधको धनर्वु्क्त समावेशी धसद्धान्तका 
आधारमा गररने व्र्वस्था रहेको। 

 धारा २८३ मा सैवैधाधनक अंग र धनकार्का पदमा धनर्वु्क्त गदाय समावेशी 
धसद्धान्त बमोव्जम गररने आर्द ।  

 कानूनी व्र्वस्था 
 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्र्वस्था, 
 प्रहरी ऐन २०१२, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ,सैधनक ऐन २०६३ मा 

संशोधन गरी र्ी सेवाहरुमा िलुा प्रधतर्ोधगताद्वारा पूधतय हनेु पदहरु मध्रे् 
पैंतालीस प्रधतशत पद छुट्याई सोलाई सतप्रधतशत मानी मयहला, दधलत, 
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आर्दवासी जनजाती, अपाङ्ग, यपछधडएको क्षेत्रका वगयलाई आरक्षणको व्र्वस्था 
गररएको । 

 यवकास सधमधत ऐन २०१३, व्शक्षा ऐन २०२८ ,नेपाल यवशेर्ष सेवा ऐन 
२०४२ र स्वास््र् सेवा ऐन २०५३ मा िलुा प्रधतर्ोधगतामा मयहला, दधलत, 
आर्दवासी जनजाती, मधेसी, अपाङ्ग, यपछधडएको क्षेत्रका वगयलाई आरक्षणको 
व्र्वस्था गररएको। 

 भमूी सम्बन्धी ऐन, २०२१ 

 अपाङ्ग संरक्षण ऐन, २०३९ 

 सशस्त्र प्रहरी ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन र सेनामा िलुा पूधतय गदाय २० प्रधतशत 
मयहलाका लाधग सरुक्षीत गररएको, 

 यवद्यालर् व्शक्षक धनर्वु्क्तमा मयहला, आर्दवासी जनजाती, दधलत, मधेसी, 
यपछधडएको क्षेत्र, अपाङ्गहरुलाई धनव्श्चत प्रधतशत आरक्षणको व्र्वस्था गररएको 
आर्द । 

 अन्र् प्रर्ासहरु 

 ५० जनाभन्दा बढी मयहला कामदार रहेको प्रधतष्ठानमा व्शससु्र्ाहार केन्र 
हनुपुने, 

 मयहलाको लाधग जग्गा िररद गदाय ,उद्योग दताय गदाय राजस्व छुट र्दईने। 

६   .र्ोजनामा समावेशीकरण 

समावेशीकरणलाई प्राथधमकता र्दई मयहला, दधलत, आर्दवासी जनजाती, 
मधेसी, मवु्स्लम समदुार्, वादी समदुार् लगार्त यपछधडएको वगयको उत्थानको 
लाधग अपेव्क्षत उपलब्धीहरु समेत धनधायरण गरी सो हाँधसल गनय धबधभन्न 
रणनीधत, नीधत तथा कार्यनीधतका साथै प्रमिु कार्यक्रम सञ्चालन गररने समेत 
उल्लेि गररएको छ। 

७. समावेशीकरण सम्बन्धमा न्र्ायर्क दृयष्टकोणः- 

नेपाली समाज यपतसृत्तात्मक सोच र प्रववृ्त्तबाट यवकास हुँदै आएको छ। नेपालमा 
भएको राजनीधतक पररवतयन र सामाव्जक यवकास एवम ् भमूण्डलीकरणको 
प्रभावस्वरुप संयवधान र कानूनमा मयहला हक यहतको सम्बन्धमा यवधभन्न व्र्वस्था 
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गररएको भएता पधन धतनको कार्ायन्वर्नको अवस्था कमजोर छ। अकोधतर 
ऐधतहाधसक रुपमा हुँदै आएको यवभेदलाई अन्त्र् गरी समन्र्ायर्क अवस्थाको 
सजृना गनयका लाधग गररएका सकारात्मक यवभेदजन्र् व्र्वस्थाहरुको 
प्रभाकारीरुपमा कार्ायन्वर्न हनु सकेको छैन। समान अवसरबाट बव्ञ्चत गदै 
परुुर्षसँग आव्श्रत रहनपुने अवस्था सजृना गरी उपर्ोग गने मानधसकताबाट 
मयहलाको भधूमका धनधायरण गने सामाव्जक मान्र्ता र सोचमा पररवतयन हनुसकेको 
छैन। र्स्तो पषृ्ठभधूममा नेपालको न्र्ार्पाधलकाले मयहला यवरुद्धका सबै प्रकारका 
यवभेदहरुको अन्त्र् गने र मयहलाको हक अधधकार एवम ्स्वाधभमानलाई अक्षुण 
राि्न महत्वपूणय भधूमका िेलेको छ।  

 

नेपालमा समावेशीकरण सम्बन्धी अवधारणाको यवकास तथा यवद्यमान कानूनी 
व्र्वस्थाहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा नेपालको सवोच्च अदालतबाट 
यवकधसत न्र्ायर्क दृयष्टकोणलाई धनम्न बमोव्जम उल्लेि गररएको छ। 

 ररना विाचार्य समेत यवरुद्ध नेपाल सरकार मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत भएको 
उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश ररटमा921 नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ मा प्रत्र्क्ष 
र परोक्षरुपले सार वा यवर्षदरुपले मयहला यवरुद्धको सबै प्रकारको भेदभावको 
उन्मलुन गने भावना अन्तरधनयहत छ भन्ने कुरा धारा ११(३) को प्रधतबन्धात्मक 
वाक्र्ांश र धारा २६(७) को व्र्वस्था र ११ को उपधारा (५) ले संपषु्टी 
गदयछ। लैयङ्गक समानता जस्तो आधारभतू मानव अधधकारको महत्व पररणाम 
दरुगामी र सम्पूणय रायिर् मानव जीवनको संमनुन्धतसँग अपथृकीर् रुपले आवद्ध 
भएको हुँदा लैयङ्गक भेदभावको गन्धसम्म पधन कानून र कानून अन्तगयतका काम 
कारबाही आउन र्दन हदुैँन भन्दै समानता सम्बन्धी हकको व्र्ाख्र्ा गने क्रममा 
मयहला र परुुर्ष कमयचारीबीच भेदभाव गरी असमान व्र्वहार गरेको नेपाल वार्सेुवा 
धनगमका कमयचारीहरुको सेवा धनर्मावली २०३१ को धनर्म १६.१.३ लाई  

                                                           
921

 ररना बिाचार्य यवरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्री पररर्षदको कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश, ने.का.प २०५७ 
अंक ५ धन.नं .६८९८ 
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प्रारम्भदेव्ि नै बदर र अमान्र् िोयर्षत गरी परुुर्ष पाइलटहरुको उमेरलाई िटाई 
मयहला पररचाररकाको बराबर बनाउन आदेश र्दएको छ। 

 नीलम कुमारी र्ादव समेत यवरुद्ध नेपाल बैंक धलधमटेड प्रधान कार्ायलर् समेत 
उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश समेतको ररट धनवेदनमा922 राज्र्ले मूल प्रवाहबाट बायहर 
परेका वगय वा आधथयक सामाव्जक वा शैव्क्षक दृयष्टले पछाधड परेको मयहला, दधलत, 
आर्दवासी, जनजाती, मधेशी समदुार्, उत्पीधडत वगय समेतको उत्थानको लाधग 
समावेशी धसद्धान्त अनरुुप यवशेर्ष व्र्वस्था गरी त्र्स्तो वगय वा समदुार्लाई 
राज्र्को संरचनामा सहभागी हनेु र गराउने सधुनव्श्चतता प्रदान गनुयपने भनी आदेश 
भएको छ। 

 अधधवक्ता अच्र्तुप्रसाद िरेल यवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर् 
भएको उत्प्ररे्षण ररट धनवेदनमा923 संयवधानले प्रजनन ् तथा प्रजनन ् स्वास््र्को 
हकलाई मौधलक हकको रुपमा व्र्वस्था गने तर, कानूनले उमेर पगुेका 
मयहलालाई पाँच वर्षयसम्म यववाह गनय नपाउने व्र्वस्था गनुय संयवधानसम्मत हनु 
सक्दैन । कामको प्रकृधतले अधनवार्य रुपमा आवश्र्क हनेु बाहेक अन्र् कुनै पधन 
सावयजधनक सेवामा प्रवेश गनय र सेवारत रहनको लाधग मयहलाहरूलाई यववाह गनय 
नपाउने गरी रोक लगाइने कानूनी व्र्वस्थाले मयहलाहरूको प्रजनन ्
स्वास््र्सम्बन्धी हक कुव्ण्ठत पाने हुँदा धनवेदकले चनुौती र्दएको सैधनक प्र्ाराचटु 
फोल्डर मयहला धनर्मावली, २०४६ को धनर्म ४.१.२ मा रहेको धनर्वु्क्त भएको 
पाँच वर्षय नपगु्दै यववाह गरेमा सेवावाट हटाउन सयकने गरी भएको कानूनी 
व्र्वस्थाले मयहलालाई धलङ्गका आधारमा भेदभाव गरी धनर्वु्क्त भएको पाँच वर्षयसम्म 
यववाह गनय रोक लगाएको देव्िँदा उक्त कानूनी व्र्वस्था नेपालको अन्तररम 
संयवधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा धारा २० द्वारा 
प्रदत्त मयहलाको हकसम्बन्धी संवैधाधनक व्र्बस्था समेतसँग स्पष्ट रुपमा बाव्झएको 

                                                           
922 नीलम कुमारी र्ादव समेत यव. नेपाल बैंक धलधमटेड प्रधान कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश समेत ने.का.प 
२०६८ अंक १० धन.नं .८६९८  

923 अधधवक्ता अच्र्तुप्रसाद िरेल यवरुद्ध प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री पररर्षदको कार्ायलर् भएको उत्प्ररे्षण ने.का.प 
२०६८ अंक ९ धन.नं .८६७७ 
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देव्िर्ो । अतः संयवधानको धारा १३ र २० समेतसँग बाव्झएको सो कानूनी 
प्रावधान नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोव्जम अमान्र् 
गने आदेश भएको छ।  

 अधधवक्ता नारार्ण झा यवरुद्ध धत्रभवुन यवियवद्यालर् सभा कीधतयपरु भएको उत्प्ररे्षण 
ररट धनवेदनमा924 आधथयक तथा सामाव्जक रुपबाट यपछधडएका व्र्व्क्तहरूलाई 
आरक्षणको सयुवधा उपलब्ध हनेु कानूनी व्र्वस्था रहेको र सो प्रर्ोजनका लाधग 
“मयहला” लाई एउटा छुटै्ट वगयको रुपमा पयहचान गरी ३३ प्रधतशत आरक्षण 
सरुव्क्षत गररसयकएको सन्दभयमा अब अन्र् वगयहरू  ) आर्दवासी/जनजाधत, मधेशी, 
दधलत, अपाङ्ग, यपछधडएको क्षेत्र (धभत्र पधन फेरर मयहलाका लाधग ३३ प्रधतशत पद 
संख्र्ा छुट्याउने गरेको उक्त धनर्म ६.३(८) को िण्ड (ि) को व्र्वस्था 
सारभतू समानताको धसद्धान्त अनकूुल देव्िन आउँदैन । साथै आरक्षण प्रदान 
गररएको कुनै एक वगयबाट कुनै पधन उम्मेद्वार उत्तीणय हनु नसकेमा उक्त आरव्क्षत 
पद अको आरव्क्षत वगयमा समावेश (थप) गने गरेको प्रावधानबाट सारभतू समानता 
र समावेशीकरणकै पक्षपोर्षण भएको कार्यलाई असंवैधाधनक भन्न नधमल्ने  धत्रभवुन 
यवियवद्यालर् व्शक्षक कमयचारी सेवासम्बन्धी धनर्म, २०५० को धनर्म ६.३(८) को 
िण्ड (ि) र (च) को सम्पूणय व्र्वस्था र िण्ड (ग) को पयहलो वाक्र् नेपालको 
अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ मा अन्तधनयहीत समानता, 
समावेशीता र सामाव्जक न्र्ार्को धसद्धान्तको प्रधतकूल देव्िन आएकोले उक्त 
व्र्वस्थाहरू धमधत २०६८।१०।१९ बाट लागू हनेु गरी अमान्र् र बदर िोयर्षत 
गररएको छ। 

 अधधवक्ता प्रकाशमव्ण शमाय समेत यवरुद्ध यवपक्षी प्रधानमव्न्त्र तथा मव्न्त्रपररर्षद्को 
कार्ायलर् समेत  उत्प्ररे्षण ररट धनवेदनमा925 मयहला कमयचारीहरुको परीक्षणकाल 
सम्बन्धी धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सकारात्मक यवभेद र मयहला वगयको 
संरक्षण र यवकासको लाधग परीक्षणकाल परुुर्ष कमयचारीहरु भन्दा कम हनेु गरी ६ 

                                                           
924 अधधवक्ता नारार्ण झा यवरुद्ध धत्रभवुन यवियवद्यालर् सभा कीधतयपरु भएको उत्प्रणे ररट ने.का.प २०६९ अंक २ 
धन.नं. ८७६५ 

925 अधधवक्ता प्रकाशमव्ण शमाय समेश यवरुद्ध यवपक्षी प्रधानमव्न्त्र तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत उत्प्ररे्षण 
ने.का.प.२०६३ अङ्क १ धन.नं.७६३४  
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मयहनाको गरेपधन व्शक्षा धनर्मावली, २०६० समेतका यवधभन्न ६ वटा कानूनी 
व्र्वस्थामा मयहला कमयचारीहरुको हकमा परीक्षणकाल सम्बन्धी छुटै्ट्  र  व्र्वस्था 
नगरी परीक्षणकाल सम्बन्धी व्र्वस्थामा एकरुपता रहेको नदेव्िंदा र्ो आदेश प्राप्त 
भएपधछ र्थासम्भव धछटो सवै मयहला कमयचारीहरुको परीक्षणकालमा समान 
यकधसमको व्र्वस्था गरी एकरुपता कार्म गने सम्बन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था 
धमलाउन ुभनी धनदेशात्मक आदेश जारी भएको छ । 

 अधधवक्ता अच्र्तुप्रसाद िरेल यव .प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत 
भएको ररट धनवेदनमा926 व्शश ु स्वास््र् माततृ्व संरक्षण सम्बन्धी कानूनी 
व्र्वस्थाको पररप्रके्ष्र् र माततृ्व संरक्षण सम्बन्धमा प्रसूधत धबदा लगार्तका 
अन्तराययिर् अधभसव्न्धहरु समेतलाई धबचार गरी उपर्कु्त मापदण्ड बनाई सोका 
आधारमा मयहला कामदार कमयचारीहरुका हकमा तोयकए भन्दा कम गनय नपाइने 
गरी न्रू्नतम प्रसूधत धबदाको अवधध धनधायरण गरी तोकी माततृ्व संरक्षण सम्बन्धमा 
आवश्र्क व्र्वस्था धमलाउन ुभनी सरकारका नाउंमा धनदेशनात्मक आदेश जारी 
गररएको छ।  

 व्जल्ला गोरिा, ताप्ले गाउँ यवकास सधमधत वडा नं. ५ बस्ने रज्मर्दन धमर्ा ँ धबरुद्ध 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, धसंहदरबारसमेत भएको 
उत्प्ररे्षण ररट धनवेदनमा927 देशका यवधभन्न भागमा छररएर रहेका नेपाली मसुलमान 
समदुार्का नागररकहरूमध्रे् नेपालको दव्क्षणी समथर भधूम तराई मधेशमा बसोबास 
गने मसुलमान नागररकका हकमा मात्र व्शक्षक सेवा आर्ोग धनर्मावली, २०५७ 
को धनर्म ११क(१) िण्ड (ग) को आरक्षण सयुवधा प्राप्त हनेु र अरू भ-ूभागमा 

                                                           

926 अधधवक्ता अच्र्तुप्रसाद िरेल यव .प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्समेत भएको उत्प्रणे ररट ने.का.प 
२०६० अंक ९  धन.नं .७२६८ 

927 व्जल्ला गोरिा, ताप्ले गाउँ यवकास सधमधत वडा नं .५ बस्न े रज्मर्दन धमर्ा ँ  धबरुद्ध नेपाल सरकार, 
प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, धसंहदरबारसमेत भएको ररट धनवेदन ने.का.प २०७० अंक १२  धन.नं .
९०८८ 
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बसोबास गने मसुलमानका लाधग आरक्षणको सयुवधा प्राप्त नहनेु भनी संकुव्चत अथय 
गने हो भने अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसंख्र्क मसुलमानप्रधत राज्र्द्वारा 
यवभेद गररएको माधनने आधारमा ररट धनवेदकको माग भएकोले सो सम्बन्धमा 
स्पष्ट दृयष्टकोण साथ सम्बोधन गनुय भनी यवपक्षीहरूका नाममा धनदेशात्मक आदेश 
जारी गररर्दएको छ। र्स दृयष्टकोणले भौगोधलक क्षेत्रमा मात्र धसधमत नगरी 
समानहरुको बीच समानताको धसद्धान्त लागू हनु ु पने न्र्ायर्क मान्र्ता रहेको 
पाइन्छ। 

९. समावेशीकरण सम्बन्धी यवद्यमान चनुौतीः- 
 हचवुाका आधारमा आरक्षणको नीधत अंधगकार गररएको छ, 

 कमजोर वगयको पयहचानको आधार नभई केवल जाधतर् र लैयङ्गक आधारमा 
आरक्षणको नीधत अवलम्बन गररएको छ, 

 कमजोर वगय को हो भन्ने यवर्षर्मा सरकारसँग Data र Information नै छैन, 

 वास्तयवक कमजोर वगयको पहुँच सधुनव्श्चत गनय नसक्न,ु 

 दीियकाधलन र नधतजामिुी समावेशी यवकास नीधत बनाउन सयकएको छैन, 

 यवद्यमान संयकणय समच र सामाव्जक मलु्र् मान्र्ता, 
 वञ्चीतीकरणमा परेका वगयको िास पयहचानको समस्र्ा। 

 हालसम्मको अभ्र्ास र र्सले पारेको प्रभाव र असरको यवश्लरे्षण गने, 

 आरक्षणबाट आएका जनशव्क्तलाई सम्बव्न्धत समदुार्कै क्षेत्रमा सेवा यवतरण गने 
गरी अग्रभाग (Front line) मा िटाउने, 

 गलत र झठु्ठा यववरण बनाई फाइदा धलनेलाई छानयवन गरी कारवाही गने, 

 राजनीधतक पदहरुमा समानपुाधतक प्रधतधनधधत्व सधुनव्श्चत गने, 

 सामाव्जक सांस्कृधतक यवभेदलाई हटाउन कानूनको कडाईका साथ कार्ायन्वर्न 
गने, 

 वास्तयवक व्र्व्क्तसँग अवसर पगु्ने गरी कानूनी प्रबन्ध धमलाउने, 

 असमानता सम्बोधन गने रणनीधत अव्ख्तर्ार गने आर्द। 

१०. समाधानका उपार्हरुः- 
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नेपालको अदालतले यवधभन्न फैसलाहरुको माध्र्मबाट मयहलाको हक अधधकार, 
समान अवसर, कानूनबाट भएको यवभेद र सामाव्जक प्रथा प्रचलन र मान्र्ताका 
आधारमा यवकधसत कुरीधत र प्रचलनलाई अन्त्र् गनय महत्वपूणय भधूमका धनवायह 
गरेको छ। संवैधाधनक र कानूनी व्र्वस्थाहरुको प्रचलन एवम ्कानूनको अभावमा 
अन्तराययिर् अधभसव्न्धहरुको आधारमा हक अधधकारको स्थायपत गदै मयहला भएकै 
कारणले भोग्नपुरेको यवभेदको अन्त्र्  र लैयङ्गक न्र्ार्का मान्र्तालाई स्थायपत 
गरेको छ। मयहला हक र अधधकारका सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट भएका 
फैसलाहरुले कानूनमा सधुार, सामाव्जक समच र मान्र्तामा पररवतयन ल्र्ाउनमा 
महत्वपूणय र्ोगदान र्दएको पाइन्छ।र्धत हुंदा पधन वास्तायवक आवश्र्कता भएका 
वगयमा समावेशीताको अवसर पगु्न नसकेको, सकारात्मक प्रभावको प्रचार-प्रसार र 
नकारात्मक प्रभाव न्रू्धनकरण हनु नसकेको, धनव्श्चत तह र शे्रणीमा मात्र 
आरक्षणको अवसर प्रदान गने, एउटा व्र्व्क्तलाई एकपटक मात्र आरक्षणको 
सयुवधा उपलब्ध गराउने पक्षहरु सम्बोधन हनु सकेको पाइदैन। आधथयक, 
सामाव्जक रुपमा पधछ परेका (Principle of Double Disadvantaged) का आधारमा 
समावेशीकरण र आरक्षणमा जोड र्दन ुपने देव्िन्छ। 
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सावयजधनक सेवा कानूनमा उमेर सम्बन्धी यववाद तथा सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण 

-उप-न्र्ार्ाधधवक्ता श्री कृष्णा भण्डारी 
पररच्छेद -१ 

१.१.पषृ्ठभधूम  

सावयजधनक प्रशासन सरकारद्वारा स्थायपत संगठन हो । राज्र् र जनताबीचको पलुको 
रुपमा रहेको र्स प्रशासनले रािको सरुक्षा गने, राज्र्बाट उपलब्ध श्रोत साधनहरुको 
उव्चत उपर्ोग गरी नागररकहरुलाई सेवा प्रदान गने गदयछ । सेवा प्रवाह गने एउटा 
यहस्सा  वा संर्न्त्र सावयजधनक सेवा हो । सावयजधनक सेवा यवधभन्न प्रकारका  भएजस्तै ती 
सेवा सञ्चालन गनयको लाधग छुट्टाछुटै्ट कानूनहरु रहने गदयछन । ती कानूनहरुले तर् 
गरेको प्रावधानमा रहेर आ-आफ्नो सेवा सञ्चालन हनेु गदयछन । सेवा प्रवेशदेव्ि अवकाश 
हुँदासम्म कुन कुन उमेरमा प्रवेश गने भन्नेकुरामा िासै धभन्नता  नभए तापधन  अवकाश 
हनेु उमेर भने प्रार्ः  फरक फरक रहने गरेको पाइन्छ । सम्बव्न्धत सेवाको कामको 
प्रकृधतअनसुार उमेरमा यवयवधता हनु ुस्वाभायवकै हो, जस्तै नेपाल प्रहरी तथा सेनामा काम 
गनेहरुको लाधग शारीररक बलको आवश्र्कता पने भएकोले धछटै्ट अवकाश हनेु गरेको 
पाइन्छ । तर एउटै कामको प्रकृधत भएका कधतपर् सेवामा भने अवकाशको उमेरमा 
फरक पाइन ु आफैमा न्र्ार्ोव्चत होइन । धनजामती सेवामा ५८ वर्षयमा अधनवार्य 
अवकाशको प्रावधान धनजामती सेवा ऐनले गरेको छ भने स्वास््र् सेवाका कमयचारीको 
६० वर्षयमा अवकाश हनेुगरी स्वास््र् सेवा ऐनले व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी अन्र् 
सेवामा पधन र्सरी नै फरक फरक प्रावधान राव्िएको छ । सेवाबाट अवकाश हुँदा 
व्र्व्क्तले नोकरीमा प्रवेश गदाय पेश गने शैव्क्षक प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको उमेरलाई 
आधार मानी उमेरको गणना गने वा नागररकतामा उव्ल्लव्ित उमेरलाई गणना गने भन्न े
बारेमा यवभन्न समस्र्ा पनय गएको र पधछल्लो समर्मा तीनवटै कागजमा उव्ल्लव्ित उमेर 
फरक भएमा जनुबाट पयहला अवकाश हनु्छ, त्र्सलाई मान्ने भन्नेबारेमा सवोच्च 
अदालतबाट यवभन्न नव्जरहरु प्रधतपादन भएका छन । त्र्सैगरी तीनवटै कागजमा यववाद 
भएमा कमयचारी आफैले भरेको धसटरोललाई मान्र्ता र्दने भन्ने बारेमा पधन यवधभन्न मदु्दामा 
पधछल्लो पटक सवोच्च अदालतले बोलेको पाइन्छ । र्सरी सेवा कानूनमा उमेरसम्बन्धी 
यववादहरु इधतहासदेव्िकै समस्र्ा रयहआएको पाइन्छ । शरुुवाती चरणमा नागररकतामा 
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केवल वर्षयमात्र उल्लेि हनेु र र्धत र्दन, मयहना नलेव्िने समर्मा अझ ठूलो यववाद 
आउने गरेकोमा पधछ यवस्तारै समर्क्रमसँगै स्पष्ट धमधत उल्लेि हनु लाग्र्ो  भने कधतपर् 
जन्मधमधत उल्लेि भएका कागजातहरुमा नेपाली तथा अंग्रजेी धमधत पधन लेव्िन थालेका 
छन । अकोतफय  सेवाको कामको प्रकृधत एउटै भएका सेवामा अवकाश हनेु उमेर फरक 
भएको कारण र्सले पधन यवभेद शृ्रजना गराएको छ । कामको प्रकृधतले नै धछटै्ट अवकाश 
र्दनपुने सेवामा बाहेक एउटै प्रकृधतका सेवामा फरक उमेर राव्िएका हाम्रा कधतपर् 
यवभेदकारी कानूनहरु रहेका छन । ती कानूनहरुमा संशोधन गरी एकरुपता ल्र्ाउन ु
अयहलेको आवश्र्कता हो । 

 

१.२. अध्र्र्नको उद्देश्र् 

प्रस्ततु  कार्यपत्रका धनम्न उद्देश्र्हरु रहेका छनः 
 नेपालमा सावयजधनक सेवा कानूनका प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी 

वा  पररचर् र्दने । 

 सावयजधनक सेवामा उमेरसम्बन्धी आइपने यववादका सम्बन्धमा 
देव्िएका चनुौतीहरुको यवश्लरे्षण गने  । 

 उमेरसम्वन्धी यववादमा सवोच्च अदालतको दृयष्टकोणको उल्लेि गरी 
त्र्सको यवश्लरे्षण गने । 

 समाधानका उपर्कु्त सझुावहरु प्रस्ततु गने । 

 

१.३. अध्र्र्नको सीमा 
प्रस्ततु यवर्षर्को अध्र्र्न गदाय सीमीत श्रोत र साधन भएकोले यवशेर्ष गरी नेपालको 
सावयजधनक सेवामा रहेका कानूनी व्र्वस्थालाई मात्र समेयटएको छ । साथैन्र्ार्पररर्षद 
ऐन, धनजामती सेवा ऐन तथा धनर्मावली, प्रहरी ऐन तथा धनर्मावली, सैधनक ऐन तथा 
धनर्मावली, श्रमसम्बन्धी ऐन,स्वास््र् सेवाका कमयचारीको ऐन तथा धनर्मावलीलगार्त 
संयवधान,ऐन कानून तथा सवोच्च अदालतबाट प्रधतपादीत तथा नेपाल कानून पधत्रकामा 
प्रकाव्शत धसद्धान्तहरुलाई अध्र्र्नको यवर्षर्वस्तकुो रुपमा समेयटएको छ । 

 

१.४. अध्र्र्नको महत्व 
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सावयजधनक सेवाहरुमध्रे् यवधभन्न सेवाकानूनमा उमेरसम्बन्धी  प्रावधानमा  एकरुपता 
नदेव्िएकोले  समर् समर्मा देव्िने गरेका यववादहरुको धनराकरण गनय र्स यवर्षर्को 
महत्वपूणय भधूमका रहेको छ । सावयजधनक सेवामा रहेको कार्यप्रकृधतको धभन्नता बाहेक 
एउटै कार्य प्रकृधतका सेवामा हनेु उमेरको धभन्नतालाई औीँल्र्ाउन ु र्सको उद्देश्र् रहेको 
हुँदा र्ो अध्र्र्नले गरेको यवश्लरे्षण तथा सझुावले सम्बव्न्धत नीधत धनमायता, यवधायर्का, 
सरकार, सावयजधनक सेवामा रहेका व्र्व्क्तहरु, अध्रे्ता, सम्बव्न्धत व्शक्षक, प्रस्ततु यवर्षर्मा 
अध्र्र्न अनसुन्धानकताय तथा यवद्याथीलाई समेत सहर्ोग गने हुँदा र्ो अध्र्र्नको महत्व 
रहेको छ । 
 

१.५.अध्र्र्न यवधध 

र्ो अध्र्र्न यवधध सामान्र्तर्ा Doctrinal Research Methodology मा आधाररत रहेको छ 
।प्राथधमक तथा र्द्वतीर् श्रोतको प्रर्ोग गररएको छ । प्राथधमक श्रोतको रुपमा 
संयवधान,ऐन, कानूनलाइ धलन सयकन्छ भने र्द्वतीर् श्रोतको रुपमा यवभन्न लेिकका 
पसु्तकहरु, लेि, रचना, यवधभन्न् वेभसाइटलाइ धलन सयकन्छ ।साथै Blue book citationको 
प्रर्ोग गररएको छ । 

 

१.६.सायहत्र्को पनुरावलोकन 

र्स कार्यपत्र तर्ार गदाय सावयजधनक प्रशासन तथा सावयजधनक सेवासम्बन्धी लेव्िएका 
परुाना लेि रचना, इन्टरनेटमा लेव्िएका यवर्षर्वस्तहुरुलाई स्रोत सामग्रीको रुपमा 
धलइएको छ । र्ो  कार्यपत्र लेिनको  क्रममा धनम्न सामग्रीहरुलाई आधार धलइएको छ: 

 सावयजधनक व्र्वस्थापन स्रोत सामाग्री, सोपान माधसक धडल्लीबजार 
काठमाण्डौबाट प्रकाव्शत र्स पसु्तकमा राज्र् र सरकार तथा सरकारले 
नागररकलाई प्रदान गने सेवाको बारेमा यवस्ततृ रुपमा यवश्लरे्षण गररएको छ । 

 सावयजधनक प्रशासनका मूलभतू पक्षहरु पसु्तक चरुामणी शमायद्वारा 
प्रकाव्शत र्स पसु्तकमा सावयजधनक प्रशासनको अवधारणा लगार्तका यवर्षर्बस्त ु
समेयटएको छ । 

 यवर्षर्गत नव्जर सारसक्षेप सग्रह, भाग-११, २०६९ सवोच्च 
अदालतबाट प्रकाव्शत र्स सग्रहमा रािसेवक कमयचारीको उमेर सम्बन्धी २०१५ 
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सालदेव्ि २०६९ सम्म देव्िएका यववादहरुलाई सवोच्च अदालतले  यवधभन्न 
दृयष्टकोणबाट  व्र्ाख्र्ा गरेको छ । 

 
 

१.७. अध्र्र्नको संरचना 
प्रस्ततु कार्यपत्रको संरचना धनम्नानसुार रहेको छ । 

पररच्छेद -१ पररचर्  

पररच्छेद-२सामान्र् अवधारणा 
पररच्छेद-३कानूनी व्र्बस्था 
पररच्छेद-४ अदालतको दृयष्टकोण 

पररच्छेद-५ धनष्कर्षय र सझुाव 

 

पररच्छेद -२ 

२.१.सावयजधनक प्रशासनको अवधारणा  

 सावयजनधनक प्रशासन भन्नाले सरकारद्वारा गररने सम्पूणय सेवाहरुको यक्रर्ाकलापलाई 
बवु्झन्छ । र्सलाई सावयजधनक सेवासँग पधन जोडेर हेनय सयकन्छ । जसले राज्र्बाट प्राप्त 
श्रोत साधनको उव्चत प्रबन्ध  त्र्सको उपर्ोग एव ब्र्बस्थापन भन्ने बवु्झन्छ । प्रशासन 
ल्र्ायटन भार्षाको Administiare शब्दबाट आएको मान्न सयकन्छ । र्सको अथय To serve 

the people, To care for or look after the people, To manage public affairs (जनतासँग 
सरोकार राख्न े कार्यहरुको व्र्बस्थापन गनुय)  भन्ने हनु्छ । र्सरी सावयजधनक प्रशासन 
भन्नाले जनताको सेवा तथा जनतासँग सरोकार राख्न ेयवधभन्न यक्रर्ाकलार्हरुको व्र्वस्थापन 
भन्ने बवु्झन्छ ।928

 

सावयजधनक प्रशासन मानव सभ्र्ता जव्त्तकै परुानो हो तथायप समाजशास्त्रको धसद्धान्तले सन ्
१८८७ मा Pro Woodrow Wilson को यकताब “The study of public Administration” को 
प्रकाशन भए पश्चात ्सावयजधनक प्रशासनले छुटै्ट यवधाको रूपमा स्थान पाएको छ। र्स 
अव्ि प्रशासन र राजनीधतको सीमा रेिा धथएन।सावयजधनक प्रशासनका यपता भनेर व्चधनने 
Pro Woodrow Wilson ले सावयजधनक प्रशासनलाई Most obvious Parts of government भनेर 
                                                           
928 चरुामणी शमाय , सावयजधनक प्रशासनका मूलभतू पक्षहरु, प.ृ५५, प्रशाव्न्त पसु्तक भण्डार, पतुलीसडक काठमाण्डौ ।  
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यटप्पणी गरेका धथए।समग्ररुपमा सावयजधनक प्रशासनको इधतहास अथवा पररवधतयत 
स्वरूपलाई हेदाय धनम्न चरणहरूमा सयकन्छः929 

 

  

त्र्सैगरी सावयजधनक प्रशासनले प्रवाह गने प्रमिु सेवाहरु: रािको सरुक्षा गने , श्रोतको 
ब्र्बस्थापन गने , अन्तररायिर् सम्बन्ध कार्म गने वा अन्र् देशसँग कुटनैधतक सम्बन्ध 
कार्म गने लगार्तका कार्यहरु पदयछन । 

सावयजधनक सेवा प्रवाह गनयको लाधग सरकारले धनव्श्चत संर्न्त्रहरु धनमायण गरेको हनु्छ 
।धतनै सर्न्त्रमा कार्यरत जनशव्क्तले नागररकलाई सेवा प्रवाह गने  हो ।  सेवा प्रवाह 
गने संर्न्त्रको संरचनाको साथै त्र्समा कार्यरत जनशव्क्त कस्तो छ सोही अनसुारको सेवा 
नागररकले प्राप्त गदयछन । कार्यरत जनशव्क्तको सक्षमता भन्दा बायहर गएर चाहेर पधन 
सेवा र्दन सयकदैन । त्र्सको लाधग राज्र्ले आफ्नो शासकीर् संर्न्त्रलाई प्रभावकारी, 
जवाफदेही, सहभाधगतामूलक, प्रधतधनधधत्वर्कु्तर पहुँचर्ोग्र् बनाउन ुपदयछ । र्सका लाधग 
शासन प्रणालीका हरेक तह र तप्का एव वगयका माधनसहरुको प्रधतधनध्वलाई कुन 
यवधधबाट सम्बोधन गने भन्नेकुरा धनव्श्चत गररन ु पदयछ । जसमा उमेरलाई पधन एउटा 
आधारको रुपमा धलन सयकन्छ । 

  

२.२. सावयजधनक  प्रशासनको पररचर् 

राज्र्का प्रमिु तत्वहरुमा सरकार , भगुोल, जनसख्र्ा र सावयभौमसत्ता रहेको हनु्छ । 
सरकार भन्नाले संिीर् सरकार, प्रादेव्शक सरकार तथा स्थानीर् सरकार समेतलाई जनाउँछ 
                                                           
929 https://www.prasashan.com/2019/10/02/136791/,  accessed date  June 29, 2020. 

https://www.prasashan.com/2019/10/02/136791/
https://www.prasashan.com/2019/10/02/136791/
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। सरकार सञ्चालन गनयको लाधग राज्र्का यवधभन्न अङ्ग तथा धनकार्हरुको व्र्वस्था 
गररएको हनु्छ । राज्र् सञ्चालनका यवधभन्न अङ्गहरु रहेका हनु्छन । जस्तै व्र्वस्थायपका,  
कार्यपाधलका, न्र्ार्पाधलका तथा सरकारी धनकार्हरुको सम्पूणयतालाई जनाउँछ । 
सरकारका यवधभन्न अङ्गहरुले आ आफ्नो काम कतयव्र् धनवायह गरी नागररकलाई सेवा प्रदान 
गरेका हनु्छन । त्र्समध्रे् सावयजधनक सेवा एक प्रकारको सेवा हो । हरेक सेवा 
सञ्चालन गनयको लाधग छुट्टा छुटै्ट सेवा कानूनको व्र्वस्था गररएको हनु्छ । 
सावयजधनक सेवा नागररकलाई राज्र्बाट सेवा सयुवधाहरु प्रदान गनयको लाधग स्थायपत सेवा  
हो । राज्र् सञ्चालन गनयको लाधग नागररकले आफ्नो आर्श्रोतको धनव्श्चत रकम 
सरकारलाई कर स्वरुप धतरेका हनु्छन । कर धतनुय नागररकको कतयव्र् हो भने कर धतरे 
वापत राज्र्बाट उपलब्ध  सेवा सयुवधा प्राप्त गनुय उसको अधधकार हो ।कधतपर् 
अवस्थामा सावयजधनक प्रशासनमा धनम्न समस्र्ाहरु  पधन देिा पदयछन। जसलाइ 
धनम्नानसुार उल्लेि गनय सयकन्छ । 

नेपालको सावयजधनक प्रशासनका समस्र्ाहरुः930 

• Visionary Leadership को अभाव 

• अत्र्धधक राजनीधतकरण 

• Meta Policy को अभाव 

• Long term vision नहनु ु

• अत्र्धधक भ्रिाचार 

• व्र्वसायर्कता नहनु ु

• Scientific Management को अभाव 

• उत्तरदायर्त्वको (Accountability) अभाव 

• सङ्गठनात्मक संरचनामा सधुार नहनु ु

• Merit System ले राम्रो ठाउँ नपाउन ु

• कमयचारी तटस्थ रहन नचाहने 

सावयजधनक प्रशासनमा देव्िएका समस्र्ाहरुलाई सम्बोधन गनय त्र्समा संलग्न जनशव्क्तको 
महत्वपूणय भधूमका रहने गदयछ । त्र्समध्रे् उमेर पधन एउटा भाग रहेको हनु्छ । सक्षम 
                                                           
930 Ibid2 at.8. 
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जनशव्क्तबाट मात्र सावयजधनक प्रशासनले प्रदान गने सेवा प्रभावकारी हनु्छ । सक्षम , 
र्ोग्र्, कतयव्र्पालनकताय, व्जम्मेवारीको बहन गनय सक्ने जनशव्क्तको लाधग सेवा प्रवेशमा र 
सेवाबाट अवकाश धलनको लाधग धनव्श्चत उमेरको धनधायरण गनुय पदयछ । कुन उमेरमा कुन 
सेवामा प्रवेश गने वा सेवाबाट अवकाश पाउने भन्ने बारेमा नेपालको संधबधान, यवधभन्न ऐन 
कानूनले उमेरको व्र्वस्था गरेका  छन ् । उमेर धनधायरण गनुयको पछाडी आफू जनु 
सेवामा प्रवेश गररन्छ त्र्ो सेवामा गनुयपने काम वा सेवाको कार्य प्रकृधत अनरुुप प्रदान गने 
सेवा नै हो । 

कुनै पधन देशको सरकारले नागररकलाई सेवा प्रदान गनयको लाधगसङ्गठनको  धनमायण 
गरेको हनु्छ त्र्ही सङ्गठनको माध्र्मबाट नागररकले सेवा प्राप्त गदयछन  । सेवा प्रदान 
गदाय धछटो छररतो चसु्त दरुुस्त र समर्मा प्राप्त गरेमा त्र्स सस्थाको सफलता माधनन्छ 
। सस्था सफल हनुत्र्समा कार्यरत जनशव्क्तको महत्वपूणय भधूमका हनु्छ । सोही 
जनशव्क्तसग जोधडएका यवधभन्न पक्षहरु मध्रे् एउटा उमेर अवस्था पधन हो । शारररीक 
बल प्रर्ोग गनुयपने सेवामा संलग्न जनशव्क्तलाई कम उमेरमै अवकाश र्दने र नर्ाँ 
जनशव्क्त धभत्र्र्ाउन ु पदयछ भने शारररीक बल प्रर्ोग गनुय नपने केबल कुसीमा बसेर 
बौर्द्दक काम गने सेवामा कार्यरत जनशव्क्तलाई शारररीक बलको आवश्र्क हनेु संस्थामा 
भन्दा लामो समर्सम्म काममा लगाउँदा उनीहरुमा रहेको ज्ञान सीपको प्रर्ोग हनु जान्छ 
। साथै गधतशील समर्सँगै प्रयवधीको पधन यवकास भैरहने हुँदा परुानो जनशव्क्तले भन्दा 
स्वभायवकै नर्ाँ जनशव्क्तलाई धभत्र्र्ाउँदा काममा सहजता हनु्छ । त्र्सकारणले गदाय पधन 
धनव्श्चत मापदण्ड तोयकन ुपदयछ । त्र्सैले सेवा सम्बन्धी यवधभन्न कानूनमा यवधभन्न उमेरको 
मापदण्डको पररकल्पना हाम्रो ऐन तथा कानूनले गरेको छ । 

सावयजधनक सेवामा  उमेर सम्बन्धी ब्र्बस्थालाई हेदाय एकरुपता रहेको पाइदैन । सेवा 
समहुमा यवयवधता भएजस्तै ती सेवा समूहमा प्रवेश गने जनशव्क्तको उमेरमा पधन यवयवधता 
रहेको पाइन्छ । धनजामती सेवा अन्तगयतका कमयचारीमा सेवा प्रवेशको लाधग १८ वर्षयको 
उमेर रहेको छ भने सेवाबाट अवकाशको उमेर ५८ देव्ि ६५ वर्षय रहेको पाइन्छ भने 
स्वास््र् सेवा अन्तरगतका कमयचारीको अवकाश उमेर ६०वर्षय रहेको छ भने  नेपाली 
सेना तथा प्रहरीको उमेर रहेको छ । उमेरमा यववधता हनु ु भनेको र्समा संलग्न 
जनशव्क्तको कामको प्रकृधत नै हो । नेपाली सेना तथा प्रहरीको कामको प्रकृधतलाई हेदाय 
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शारीररक श्रम बढी गनुयपने, हातहधतर्ार चलाउने तथा दौडधपु गनुयपने हुँदा शारीररक बल 
वा शव्क्तको आवश्र्कता पदयछ । बढ्दो उमेरसगै शारररीक बल िट्नेहुँदा कम उमेरमै 
अवकाश र्दइने गररन्छ । तर शारररीक श्रम गनुय नपने केवल कुसीमा बसेर बौर्द्दक 
काम मात्र गनुयपने धनजामती सेवामा उमेरको हद अन्र्को भन्दा बढी अथायत १८ देव्ि 
६५ वर्षय सम्म रहेको पान्छ । तर कधतपर् सेवाहरु जहाँ कामको प्रकृधत एउटै िालको 
भए तापधन उमेरमा भने यवयवधता रहेको पाइन्छ । जस्तै व्जल्ला अदालतका 
न्र्ार्ाधीशहरुको उमेर र उच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशहरुको उमेर ६३ वर्षय रहेको छ भने 
सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशहरुको उमेरको हद भने ६५ वर्षय रहेको छ । त्र्सैगरी 
यवधभन्न आर्ोगहरुमा रमेरको हद ६५ वर्षय रहने गरी संयवधानले तोकेको छ । 

समग्रमा के भन्न सयकन्छ भने कामको प्रकृधत( job nature) को आधारमा उमेरको व्र्वस्था 
संयवधान तथा कानूनले तोक्न ु उव्चत हो भने एउटै job nature का पदमा रहने 
पदाधधकारीको उमेरमा यवयवधता रहनकुा पछाडीको Philosophical aspect के हो? भन्ने कुरा 
देव्िँदैन । त्र्सैले उमेरको हद तोक्न ु आफैमा र्ठक ब्र्बस्था हो तर एउटै सेवा 
प्रकृधतको काममा फरक उमेरको प्रावधान राव्िन ु आफैमा त्र्धत उव्चत देव्िदैन । 
त्र्सैले र्स्ता व्र्वस्थाहरु हटाएर एकरुपता बनाउने तफय  नीधत धनमायणकतायको ध्र्ान जान ु
पदयछ । 

 
कमयचारीको और्षत आरू् (Rising life expectancy) र कमयचारीको अवकाश मान्र्ता (Age of 

retirement):
931

 

सेवा धनवतृ्त हनेु स्पष्ट यकटान सयहत कानूनी व्र्वस्था सवयप्रथम जमयनीमा १८८० मा 
जमयनीबाट शरुु भएको पाइन्छ । सेवावधध र्यह नै हो भन्ने यविभरी एउटै मान्र्ता रयह 
आएको पाइदैन ्। यवधभन्न देशको अवकाश उमेरहदलाई आधार माधन यवश्लरे्षण गने हो 
भने कमयचारीको अवकाश आधार/मान्र्ताहरु धनम्न पाइन्छ । 

 राज्र्का नागररकको और्षत आरू् 

 राज्र्को Demographic Structure (बालवाधलका, बदृ्वबदृ्वा कधत छन्  (  

 राज्र्को वेरोजगार दरको अवस्था 

                                                           
931

Ibid3 at. 9. 
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 Youth Brain Drain अवस्था  ) Push and Pull Factor) 

 अवकाश पधछ कमयचारीको Span of Life मा परेको प्रभाव 

 जनशव्क्त, श्रधमक वा कमयचारीको मानधसक र शारीररक यहसाबले तन्दरुुस्त 
अवस्था 

 

राज्र्को जनसंख्र्ा, कमयचारी संख्र्ा, कमयचारीको अवकाश पधछको Span of Life,  अन्र् देशको 
अभ्र्ास, देशको आधथयक अवस्था, श्रम शव्क्तको मानधसक र शारररीक अवस्था आदीलाई 
आधार मान्दा धनम्न कारणले गदाय कमयचारीको और्षत आरू् र अवकाश उमेरमा तालमेल 
धमलाउन ुजरुरी छ । 

 Early retirement ले कमयचारीको Span of Life कमजोर बनाउछ । एक 
अध्र्र्नका अनसुार चाडै उमेरमा अवकाश भएका कमयचारीहरु मध्रे् ६० %भन्दा 
बढी कमयचारीको थप आरू् ७-१० बर्षय मात्र देिाइएको छ । 

 चाडै अवकाश पाउने कमयचारी अवकाश जीवनमा सोचेजस्तो काम,सम्मान नपाउदा 
मानधसक डर, कमजोर, व्चन्ता नैराश्र्ता उत्पन्न हनेु गदयछ । कधतपर्ले आत्महत्र्ा 
गने, रोगको व्शकार बन्ने जस्ता Negative Impact देिा परेका छन ्। 

 सक्षम कमयचारीलाई संगठनमै राख्दा संगठनको उत्पादकत्व (Productivity) बढ्छ 
। उनीहरुका ज्ञान, सीप, क्षमतालाइय उपर्ोग गनय सयकन्छ । 

 कमयचारीलाई मानव पुजँी (Human Capital) को रुपमा हेनुयपछय । उनीहरुलाई 
संगठनको बोझको रुपमा हेनुयहनु्न । धबिव्र्ापी अवकाशको आधार हेदाय कुनै न 
कुनै देशले कमयचारी अवकाश धलन इच्छा नगरुन्जेलसम्म सेवा गनय सक्ने 
Scheme ल्र्ाउने गरेका छन ्। 

 र्सथय धबिव्र्ापी मान्र्ता अनसुार कमयचारीको धबज्ञता र दक्षताको उपर्ोग गनय 
पधन Expectancy Life Limit र  Retirement Age Limit बीच तालमेल धमलाउन 
जरुरी छ ।932

 

 

                                                           
932Ibid 3, at 9. 
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सरकार (केन्र, प्रारेव्शकतथा स्थानीर्) द्वारा प्रदत्त सेवा नै सावयजधनक सेवा हो । 
नागररकप्रधतको दायर्त्व धनवायह गनय, कमजोर वगयको संरक्षण गनय, धनजी क्षेत्रले प्रवाह गनय 
नसक्ने सेवाको प्रत्र्ाभधूत र्दन साथै नागररकका आधारभतू आवश्र्कता परुा गनय 
सावयजधनक सेवाको महत्व रहेको हनु्छ ।सेवा प्रदार्कले आम नागररकमा सञ्चार गने, सेवा 
यवतरण गने,अनगुमन गने, पषृ्ठपोर्षण तर्ार गने, अनगुमन गने, गनुासो व्र्वस्थापन गनेआर्द 
कार्य गदाय नेपाल सरकारले अपनाउने सैद्दाव्न्तक आधार र धनधतगत व्र्वस्था अन्तगयत  
रहेर आफ्नो भधूमका धनवायह गनुय पदयछ । 

 

सावयजधनक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदार्कको भधूमका933 

 Role as a promoter 

 Role as a facilitator 

 Role as a motivator 

 Role as a service provider 

 Role as a leader 

नेपालको सयवधानको धारा २८५ अन्तगयत नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गनय 
सिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय 
सक्नेछ । त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय संिीर् ऐन बमोव्जम हनेुछ । 
सयवधान बमोव्जम नै नागररकलाई सेवा प्रदान गने सावयजधनक सेवासँग सम्बव्न्धत सेवा 
कानूनमा सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय व्र्वव्स्थत हनेु गदयछन ।सेवा कानूनमा 
व्र्वस्था हनेु सेवाका शतय सम्बन्धी व्र्वस्थामध्रे् उमेरको गणना सम्बन्धी यवर्षर् एउटा 
महत्पूणय पक्ष हो  । उमेर सम्बन्धी व्र्वस्थालाई हेदाय मखु्र्तः सेवा प्रवेशको उमेर र 
सेवाबाट अवकाश हनेु उमेरको धनधायरण सम्बन्धी व्र्वस्था सेवा कानूनमा हनेु गरेको छ 
। सेवा काननुमा गररएको उमेरको धनधायरण सयवधान तथा यवधभन्न ऐन कानूनहरुले 
ब्र्बव्स्थत गरेका छन । 

                                                           
933 http://www.loksewaguide.com/subjective-details/231/464/4957/4958.html, Accessed date 9 July, 2020 

http://www.loksewaguide.com/subjective-details/231/464/4957/4958.html
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उमेर सम्बन्धी व्र्वस्था वा सेवाबाट अवकाश हनेु उमेरको व्र्वस्थालाई यवधभन्न काननुमा 
फरक फरक व्र्वस्था भए तापधन समग्रमा धनम्न आधारमा सेवाबाट अवकाश हनेु गदयछन 
। 

 उमेरको आधारमा अवकास 

 पदावधीको अधारमा अवकास  

 सेवा अवधीको आधारमा अवकास  

सेवा कानूनमा कसरी  उमेर धनधायरण गने भन्ने सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट यवधभन्न 
व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्छ । नेपाल कून पधत्रका २०६५, अंक ५ धन.नं. ७९६०, प.ृ ५३५ 
मा “सेवा कानूनमा कुन आधारमा अवकास र्दने शतय राख्न े भन्ने रोजगारदाता राज्र् वा 
अन्र् रोजगारदाताले नीधतगत धनणयर् गरी व्र्वस्था गनय सक्ने भएकोले त्र्सलाई 
कमयचारीको अधधकारको कुरा नमाधनने”भन्ने  व्र्ाख्र्ा भएको  पाइन्छ । 

 

पररच्छेद - ३ 
 

३.१.सेवा कानूनमा उमेर गणना सम्बन्धी कानूनी ब्र्वस्था 
सावयजधनक सेवाको लाधग आवश्र्क पने यवभन्न शतयहरुमध्रे् उमेर पधन एउटा शतय हो । 
सम्बव्न्धत सेवाले र्दने कामको प्रकृधतसँग र्समा संलग्न जनशव्क्तको उमेर धनधायरण गरेमा 
त्र्स संस्थाले र्दने सेवा प्रभावकारी रहन्छ । नेपालको संयवधानको धारा २८५ ले नेपाल 
सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गनय  संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार 
अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको गठन, सञ्चालन, र सेवाका शतय सिीर् ऐन बमोव्जम 
हनेुछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । सोही अनरुुप नेपालको यवधभन्न सेवा र उपसमूहहरुको 
गठन गररएको छ ।जसलाई सोही सेवा सम्बन्धी छुट्टाछुटै्ट ऐन कानूनले एउटा सीमा 
धनधायरण गरेको पाइन्छ । जसलाई धनम्न अनसुार अध्र्र्न गनय सयकन्छ । 

 

३.१.१. न्र्ार्ाधीशका सम्बन्धमा 
नेपालको संयवधानको धारा १३१ मा प्रधान न्र्ार्ाधीश वा सवोच्च अदालतको 
न्र्ार्ाधीशको पद ररक्त हनेु प्रावधान अन्तगयत प्रधान न्र्ार्धीशको उमेर ६५ वर्षय पगुेमा 
पद ररक्त हनेु भनी अधनवार्य अवकाशको उमेर धनधायरण गररएको छ । त्र्सैगरी धारा 
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१४२ मा उच्च अदालतका मखु्र् न्र्ार्ाधीश र अन्र् न्र्ार्ाधीशको उमेर ६३ वर्षय परुा 
भएमा पद ररक्त हनेु व्र्वस्था रहेको छ । धारा १४९ ले व्जल्ला न्र्ार्ाधीशको उमेर 
६३ वर्षयसम्म मात्र रहने व्र्वस्था गरेको छ । 

 

न्र्ार् पररर्षद् ऐन, २०७३  

न्र्ार्ाधीशको धनर्वु्क्त, सरुवा, अनशुासन सम्बन्धी कारवाही, वरिासी र न्र्ार् प्रशासन 
सम्बन्धी अन्र् यवर्षर्मा धसफाररस गने वा परामशय र्दने सम्बन्धमा न्र्ार् पररर्षदको काम, 
कतयव्र् र अधधकारका  सम्बन्धमा धनधमयत न्र्ार् पररर्षद ऐनको दफा ३१ मा पदमा 
नरहेको जानकारी गराउने व्र्वस्था रहेको छ । जसमा धनम्न प्रावधान रहेको पाइन्छ । 
१) कुनै न्र्ार्ाधीश उमेरका कारणले अवकाश हनेु भएमा न्र्ार् पररर्षद्ले धनज अवकाश 
हनुभुन्दा कम्तीमा साठी र्दन अगावै सोको जानकारी सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीश र धनकार्लाई 
गराउन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) मा लेव्िएदेव्ि बाहेक अन्र् कारणबाट कुनै न्र्ार्ाधीश पदमा नरहेमा 
न्र्ार् पररर्षदले सोको जानकारी त्र्स्तो न्र्ार्ाधीश र सम्बव्न्धत धनकार्लाई तरुून्त 
गराउन ुपनेछ । 

३) उपदफा (१) बमोव्जम अवकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने प्रर्ोजनको लाधग न्र्ार् 
पररर्षदले देहार्को आधारमा न्र्ार्ाधीशको उमेर गणना गदाय जनु उमेरबाट धनज पयहले 
अवकाश हनु्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी धनजको उमेर अद्यावधधक गराई राख्न ु
पनेछः 
क) धनजले पेश गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्मर्दन वा वर्षयबाट हनु 
आउने उमेर, 

ि) धनजको नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आउने उमेर, 

ग) धनजको वैर्व्क्तक यववरणमा लेव्िएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आउने उमेर । 

४) उपदफा (३) बमोव्जम न्र्ार्ाधीशको उमेर गणना गदाय शैव्क्षक र्ोग्र्ता वा 
नागररकताको प्रमाणपत्र र वैर्व्क्तक यववरणमा जन्म धमधत, वर्षय, मयहना र गते समेत 
िलेुको र सबैमा एउटै धमधत नरहेमा धनज जनु धमधतबाट पयहले अवकाश हनु्छ सोही धमधत 
अनसुार धनजको उमेर गणना गररनेछ । 
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५) कुनै न्र्ार्ाधीशको शैव्क्षक र्ोग्र्ता वा नागररकताको प्रमाणपत्र र वैर्व्क्तक यववरणमा 
वर्षय वा संवत ्मात्र उल्लेि भएकोमा देहार्को आधारमा जन्म धमधत कार्म गररनेछः 
क) नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधतको आधारमा, 
ि) शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधतको आधारमा, 
ग) वैर्व्क्तक यववरणको हकमा शरुु धनर्वु्क्त भएको धमधतको आधारमा । 

६) न्र्ार्ाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षय मात्र उल्लेि भएको र अको 
प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म धमधत िलेुको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित जन्म 
धमधतहरूको बीचमा एक वर्षयसम्मको अन्तर देव्िएमा पूरा जन्म धमधत िलेुकोलाई आधार 
धलइनेछ । 

७) उपदफा (६) बमोव्जम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्म धमधतको अन्तर 
एक वर्षय भन्दा बढी देव्िएमा वर्षय मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा 
(३) बमोव्जम जन्म धमधत कार्म गररनेछ । 

८) पररर्षदले र्ो दफा लागू भएपधछ तीन मयहनाधभत्र र्स दफा बमोव्जम न्र्ार्ाधीशको 
उमेर र्यकन गरी अधभलेि व्र्वव्स्थत गनेछ । 

९) उपदफा (१) बमोव्जम जानकारी नर्दएको भएपधन कुनै न्र्ार्ाधीश अवकाश हनेु 
उमेर पगुेपधछ त्र्स्तो पदबाट अवकाश हनेुछ । 

 

३.१.२. धनजामती सेवाका कमयचाररको सम्बन्धमा 
धनजामती सेवालाई बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामलुक र उत्तरदायर् बनाउन धनजामधत सेवाको 
गठन, सञ्चालन र सेवाको शतय सम्बव्न्ध व्र्वस्था गनय ल्र्ाइएको धनजामधत सेवा ऐनमा 
कमयचाररको उमेर सम्वन्धमा धनम्न अनसुार उल्लेि गररएको छ । 

 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को व्र्वस्थाः 
धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ९ मा धनजामती सेवाको राजपत्रायङ्कत पदमा नेपाल 
सरकारले धनर्वु्क्त गनेछ र त्र्स्तो धनर्वु्क्तको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाव्शत गररनेछ 
र त्र्स्ता पदमा यवभागीर् प्रमिुले धनर्वु्क्त गने व्र्वस्था रहेको छ । तर कार्ायलर् 
प्रमिुले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्ायलर्का राजपत्र अनयङ्कत र शे्रणी यवयहन पदमा 
धनर्कु्ती गनय सक्ने अधधकार कार्ायलर् प्रमिुलाई रहेको छ । र्ही प्रावधानलाई टेकेर 
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हरेक कार्ायलर्मा कार्ायलर् प्रमिुको फेरबदरसँगै त्र्स्ता पदहरुमा आफ्ना माधनस धनर्वु्क्त 
गछयन भन्ने गनुासो पधन सनु्नमा आएको पाइन्छ । ऐ ऐनको दफा १० मा उम्मेदवार हनु 
अर्ोग्र्ता हनेु भनी उमेरको व्र्वस्था रहेको छ । जसमा राजपत्र अनयङ्कत र शे्रणी 
यवयहनको पदको लाधग १८ वर्षय उमेर परुा नभएका र राजपत्र अयङ्कतको लाधग २१ वर्षयको 
उमेर धनधायरण गररएको छ । साथै परुुर्ष उम्मेदवारको लाधग ३५ वर्षय र मयहला 
उम्मेदवारको लाधग ४० वर्षय परुा भएमा अर्ोग्र् हनेु प्रावधान राव्िएको छ । तर भतुपूवय 
सैधनक वा प्रहरी धनर्वु्क्त हनेु भधन तोयकएको धनजामती  पदमा ४० वर्षय ननािेको जनुसकैु 
व्र्व्क्त उम्मेदवार हनु सक्नेछन । त्र्सैगरी अपाङ्गताको लाधग ४० वर्षय तोयकएको छ । 
 

 ऐ ऐनको दफा ३३ अधनवार्य अवकाशको बारेमा उल्लेि गररएको छ, जसमा: 
(१) अन्ठाउन्न वर्षय उमेर पूरा भएको वा दफा १७ बमोव्जमको पदावधध पूरा भएको 
धनजामती कमयचारीले धनजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) लागू हनुअुव्ि ३० वर्षय सेवा अवधध पगुी म्र्ाद थप भई धनजामती 
सेवामा बहाल रहेका धनजामती कमयचारीहरू पधन ५८ वर्षय उमेर पूरा नहनु्जेलसम्म 
धनजामती सेवामा बहाल रहन सक्नेछन ्। 

तर दफा १७ बमोव्जम पदावधध तोयकएका धनजामती कमयचारीको हकमा सोही 
दफाबमोव्जम हनेुछ । 

(३) र्स दफाको प्रर्ोजनको लाधग धनजामती कमयचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गदाय धनजले 
पेस गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको 
उमेर वा नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर 
वा धनजले भरेको वैर्व्क्तक नोकरी यववरण (धसटरोल) मा लेव्िर्दएको जन्मधमधत वा 
वर्षयबाट हनु आएको उमेरमध्रे् जनु उमेरबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा 
गणना गररनेछ । धनजामती कमयचारीको  सेवाबाट अवकाश हनेु उमेर धनधायरण ऐनले नै 
गररर्दएको छ । तर ऐ ऐ को दफा ३४क मा असमथय कमयचारीको हकमा यवशेर्ष 
व्र्वस्था गरी र्र्द नेपाल सरकारले गठन गरेको मेधडकल बोडयबाट असमथय रहेको कुरा 
प्रमाव्णत गरी आएमा बढीमा ७ वर्षय सेवा अवधी थप गनय सयकने व्र्वस्था रहेको छ । 
त्र्सैगरी स्वव्च्छक अवकाश धलन चाहेमा उमेरको हद ५० वर्षय परुा भएका धनजामती 
कमयचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाव्शत सूचनामा तोयकएको शतय 
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बमोव्जम स्वेव्च्छक अवकाश धलन सक्नेछन । ती मध्रे् २०४९ साल काधतयक २१ 
गतेभन्दा अव्ि धनजामधत सेवामा प्रवेश गनेको हकमा ६० वर्षय र सो भन्दा पछाडी 
धनजामती सेवामा प्रवेश गनेको हकमा ५८ वर्षय ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षयसम्म सेवा 
अवधध थप गरी धनवधृतभरणको लाधग सेवा अवधध कार्म गररनेछ । 

 

धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म १०२क. को व्र्वस्थाः 
धनर्म १०२क.अधनवार्य अवकाशको लाधग उमेर गणना सम्बन्धी व्र्वस्था, 
 (१) ऐनको दफा ३३ को प्रर्ोजनको लाधग धनजामती कमयचारीको उमेरगणना गदाय ऐनको 

व्र्वस्था अन्तगयत वैर्व्क्तक यववरण, नागररकताको प्रमाणपत्र र शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रमा जन्मधमधत वर्षय, मयहना र गते समेत िलेुको र सबैमा एउटै धमधत नरहेको 
भएमा जनु धमधतबाट पयहले अवकाश हनु्छ सोही धमधतबाट अवकाश र्दइनेछ । 

(२) वर्षय वा संवत ् मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मधमधत कार्म गदाय 
देहार् बमोव्जम कार्म गररनेछ– 

(क) नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधतको आधारमा, 
(ि) शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधतको 

आधारमा, 
(ग) धसटरोलको हकमा शरुु भनाय भएको धमधतको आधारमा । 

(३) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षय मात्र उल्लेि भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म धमधत 
िलेुको रहेछ तथा त्र्स्तो प्रमाणपत्रमाउव्ल्लव्ित जन्म धमधतहरुको बीचमा एक 
वर्षयसम्मको अन्तर देव्िएमा पूरा िलेुको जन्मधमधतलाई आधार मान्नु पनेछ । 

  तर र्सरी छुट्टा छटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्म धमधतको अन्तर एक वर्षय भन्दा 
बढी भएमा वर्षय मात्र उल्लेि भएकोप्रमाणपत्रको आधारमा उपधनर्म (२) बमोव्जम 
जन्म धमधत कार्म गररनेछ । 

 

३.१.३. नेपाल स्वास््र् सेवाका कमयचारीको सम्बन्धमा  

नेपाल स्वास््र् सेवा ऐन, २०५३ 

स्वास््र् सेवा जनसाधारणको लाधग अत्र्ावश्र्क सेवा भएकोले र्स सेवालाई बढी सक्षम, 

सदुृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदार्ी बनाउन स्वास््र् सेवाको गठन, संचलान र सेवाको शतय 
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सम्बन्धी व्र्वस्था गनय धनमायण गररएको र्स ऐन अन्तगयत कार्यरत कमयचाररको उमेर 
सम्बन्धी धनम्न व्र्वस्था रहेको छ ।  
नेपाल स्वास्थर् सेवा ऐनको दफा ४५ मा अधनवार्य अवकाशको व्र्वस्था रहेको छ । 
जसलाई धनम्न अनसुार हेनय सयकन्छ ।  

१)  साठी वर्षय उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोव्जमको पदावधध पूरा भएको 
कमयचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।  

२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन नेपाल सरकारलाई यवशेर्षज्ञ 
सेवा अत्र्ावश्र्क भएमा साठी वर्षय पूरा भई अवकाश हनेु कमयचारीलाई बढीमा तीन 
वर्षयको अवधध थप्न सक्नेछ ।  

(३) र्ो ऐन लागू हनु ुअव्ि धनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोव्जम तीस वर्षय सेवा अवधध 
पगुी म्र्ाद थप भई हाल र्ो ऐन बमोव्जम बहाल रहेका कमयचारीहरू पधन साठी वर्षय 
उमेर पूरा नहनु्जेलसम्म स्वास््र् सेवामा बहाल रहन सक्नेछन ्।  

(४) र्स दफाको प्रर्ोजनकोलाधग कमयचारीको उमेर देहार् बमोव्जम गणना गररनेछः– 

(क  सेवामा प्रवेश गदाय धनजले पेश गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म 
र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर, 

(ि) िण्ड (क) बमोव्जमको अधभलेि नभएमा धनजले सेवामा प्रवेश गदाय वैर्व्क्तक 
नोकरी यववरण (धसटरोल) मा लेव्िर्दएको जन्म धमधत वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर 
। 

 

३.१.४. संिीर् संसद सव्चवालर् सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा अवकाशको उमेर  

ऐ ऐनको दफा ४५.मा अधनवार्य अवकाशको व्र्वस्था रहेको छ,  जसमा 
(१) साठी वर्षय उमेर पूरा भएको कमयचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेव्िएको भए तापधन यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा बहाल 
रहेको कमयचारीले धनजको पाँच वर्षय सेवा अवधध पूरा भएपधछ स्वतः अवकाश पाउनेछ 
(३) र्स दफाको प्रर्ोजनको लाधग कमयचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गदाय धनजले पेश 
गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर 
वा नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर वा 
धनजले भरेको वैर्व्क्तक नोकरी यववरण (धसटरोल) मा लेव्िर्दएको जन्म धमधत वा वर्षयबाट 
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हनु आएको उमेरमध्रे् जनु उमेरबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना 
गररनेछ ।  

 

संिीर् संसद सव्चवालर् कमयचारी प्रशासन धनर्मावली, २०६५ को धनर्म ९४ को व्र्वस्थाः 
धनर्म ९४. अधनवार्य अवकाशको लाधग उमेर गणना सम्बन्धी व्र्वस्था  

(१) ऐनको दफा ४५ को प्रर्ोजनको लाधग कमयचारीको उमेर गणना गदाय ऐनको व्र्वस्था 
अन्तगयत वैर्व्क्तक यववरण, नागररकताको प्रमाणपत्र र शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा 
जन्मधमधत वर्षय, मयहना र गते समेत िलेुको र सबैमा एउटै धमधत नरहेको भएमा 
जनुधमधतबाट पयहले अवकाश हनु्छ सोही धमधतबाट अवकाश र्दइनेछ । 

(२) वर्षय वा संवतमात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मधमधत कार्म गदाय देहार् 
बमोव्जम कार्म गररनेछः–  

(क) नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधतको आधारमा,  
(ि) शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधतको आधारमा,  
(ग) धसटरोलको हकमा शरुु भनाय भएको धमधतको आधारमा ।  

(३) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षय मात्र उल्लेि भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म धमधत 
िलेुको रहेछ तथा त्र्स्तो प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित जन्म धमधतहरुको बीचमा एक वर्षय 
सम्मको अन्तर देव्िएमा पूरा िलेुको जन्मधमधतलाई आधार मान्नु पनेछ । तर र्सरी 
छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्म धमधतको अन्तर एक वर्षय भन्दा बढी भएमा 
वर्षय मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपधनर्म (२) बमोव्जम जन्म धमधत 
कार्म गररनेछ । 

 

३.१.५. सैधनकको सम्बन्धमा 
सैधनक सेवा धनर्मावली, २०६९ को धनर्म ७७ को व्र्वस्थाः 
धनर्म ७७. अधनवार्य अवकाशः 
(३) र्स धनर्मको प्रर्ोजनका लाधग सैधनक व्र्व्क्तको उमेर गणना गदाय वैर्व्क्तक यववरण, 

नागररकताको प्रमाणपत्र र शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा जन्म धमधत, वर्षय, मयहना र 
गतेसमेत िलेुको र सबैमा एउटै धमधत नरहेको भएमा जनु धमधतबाट पयहले अवकाश 
हनु्छ, सोही धमधतबाट अवकाश र्दइनेछ । 
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(४) वर्षय वा संवत ् मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मधमधत कार्म गदाय 
देहार् बमोव्जम कार्म गररनेछः- 
(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा त्र्स्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधतको 
आधारमा, 
(ि) शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधतको आधारमा, 
(ग) वैर्व्क्तक यववरणको हकमा शरुु भनाय भएको धमधतको आधारमा । 

(५) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षयमात्र उल्लेि भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म धमधत 
िलेुको रहेछ र त्र्स्तो प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित जन्म धमधतहरूको बीचमा एक वर्षयसम्मको 
अन्तर देव्िएमा पूरा िलेुको जन्म धमधतलाई आधार मान्नु पनेछ । तर र्सरी छुट्टाछुटै्ट 
प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्मधमधतको अन्तर एक वर्षयभन्दा बढी भएमा वर्षय मात्र 
उल्लेि भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपधनर्म (४) बमोव्जम जन्म धमधत कार्म गररनेछ 
। 

 

३.१.६. प्रहरीको सम्बन्धमा 
प्रहरी धनर्मावली, २०७१ को धनर्म १२७ को व्र्वस्थाः 
धनर्म १२७. अधनवार्य अवकासः  
(२) र्स धनर्मको प्रर्ोजनका धनधमत्त प्रहरी कमयचारीको उमेरको यहसाब गदाय देहार् 
बमोव्जम गररनेछ – 

(क) सेवामा प्रवेश गदाय धनजले पेश गरेको नागररकताको प्रमाणपत्र, शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्र र वैर्व्क्तक यववरण (धसटरोल) मा जन्मधमधत वर्षय, मयहना र गते समेत िलेुको 
र सबैमा एउटै धमधत नरहेको भएमा जनु धमधतबाट पयहले अवकास हनु्छ सोही धमधतको 
आधारमा,  
(ि) वर्षय वा संवत ् मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मधमधत कार्म गदाय 
नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधत, शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधत र वैर्व्क्तक अधभलेि (धसटरोल) को 
हकमा सरुु भनाय भएको धमधतको आधारमा, 
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(ग) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षयमात्र उल्लेि भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्मधमधत िलेुको 
रहेछ र त्र्स्तो प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित जन्मधमधतहरूको बीचमा एक वर्षयसम्मको अन्तर 
देव्िएमा पूरा िलेुको जन्मधमधतको आधारमा । 

तर र्सरी छुट्टाछुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्मधमधतको अन्तर एक वर्षयभन्दा बढी 
भएमा वर्षयमात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपिण्ड (ि) बमोव्जम जन्मधमधत 
कार्म गररनेछ । 

 

सशस्त्र प्रहरी धनर्मावली, २०७२ को धनर्म ६५ को व्र्वस्थाः 
धनर्म ६५.  अधनवार्य अवकाश 

(४) र्स धनर्मको प्रर्ोजनका धनधमत्त प्रहरी कमयचारीको उमेरको यहसाब गदाय देहार् 
बमोव्जम गररनेछः–  

(क)   सेवामा प्रवेश गदाय धनजले पेश गरेको नागररकताको प्रमाणपत्र, शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्र र वैर्व्क्तक यववरण (धसटरोल) मा उव्ल्लव्ित जन्मधमधत मध्रे् जनु धमधतका 
आधारमा सबै भन्दा पयहले अवकाश हनेु हो सोही धमधतका आधारमा,  
ि) वर्षय वा संवत ् मात्र उल्लेि भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्मधमधत कार्म गदाय 
नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको धमधत, शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको धमधत र वैर्व्क्तक यववरण (धसटरोल) को 
हकमा सरुु भनाय भएको धमधतको आधारमा,  
ग)   िण्ड (क) बमोव्जमका कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षयमात्र उल्लेि भएको र अको 
प्रमाणपत्रमा पूरा जन्मधमधत िलेुको रहेछ र त्र्स्तो प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित 
जन्मधमधतहरूको बीचमा एक वर्षयसम्मको अन्तर देव्िएमा पूरा िलेुको जन्मधमधतको 
आधारमा ।  

      तर र्सरी छट्टा छुटटै प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्मधमधतको अन्तर एक 
वर्षयभन्दा बढी भएमा िण्ड (ि) बमोव्जम कार्म भएको जन्मधमधत मध्रे् जनु धमधतको 
आधारमा सबैभन्दा पयहले अवकाश हनेु हो सोही धमधतका आधारमा । 

 

३.१.७.व्शक्षा सेवाको सम्बन्धमा 
व्शक्षा धनर्मावली, २०५९ को धनर्म १३१ को व्र्वस्थाः 
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धनर्म १३१. अधनवार्य अवकाशः 
(१) कुनै व्शक्षकको उमेर साठी वर्षय पूरा भएपधछ धनजलाई यवद्यालर्को सेवाबाट अवकाश 
र्दइनेछ । 

   स्पष्टीकरणः र्स धनर्मको प्रर्ोजनको लाधग व्शक्षकको उमेर गणना गदाय धनजले सेवा 
प्रवेश गदाय पेश गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु 
आएको उमेर वा नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म र्दन वा वर्षयबाट हनु आएको 
उमेर वा धनजले सेवा प्रवेश गदाय भरेको वैर्व्क्तक नोकरी यववरण (धसटरोल) मा लेव्िएको 
जन्म धमधत वा वर्षयबाट हनु आएको उमेर मध्रे् जनु उमेरबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ 
सोही आधारमा गणना गररनेछ । 

उमेर गणना सम्बन्धी आधारका बारेमा नेपालको सेवा कानूनको व्र्वस्थाको समग्रता 
धनम्नानसुार देव्िन्छः 
सेवा प्रवेश गदाय पेश गरेको व्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकटएको जन्मर्दन वा वर्षयबाट 
हनु आउने उमेर . 

नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्मर्दन वा वर्षयबाट हनु आउने उमेर । (र्ो 
व्र्वस्था स्वास््र् सेवाका कमयचारीका हकमा देव्िदैन ) 

वैर्व्क्तक नोकरी यववरण (धसटरोल) मा लेव्ि र्दएको जन्म धमधत वा वर्षयबाट हनु आउने 
उमेर । 

 

३.१.८. श्रधमकको सम्बन्धमा 
श्रम ऐन ,२०७४ मा अवकाश सम्बन्धी व्र्वस्था 
श्रधमकहरुको हक यहतका धनधमत्त धनधमयत श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४७ मा अधनवार्य 
अवकाशको बारेमा उल्लेि गररएको छ । जस अनसुार: धनर्धमत रोजगारीमा रहेको 
श्रधमकले अन्ठाउन्न वर्षयको उमेर पूरा भएपधछ रोजगारीबाट अधनवार्य अवकाश पाउनेछ । 

तर कुनै िास प्रकृधतको कामको लाधग अन्ठाउन्न वर्षयभन्दा कम उमेरमा अधनवार्य 
अवकाश र्दन ु पने भएमा पररर्षद्बबाट तोयकए बमोव्जम अनमुधत धलई यवधनर्मावलीमा 
व्र्वस्था गनय सयकनेछ । 

 

३.२ सेवा कानून सम्बन्धी यववादमा  सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण  
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यव स १९१० को मलुकुी ऐनमा रहेको “जागीरदार वहाली विायसी” भन्ने व्र्वस्था रहेको 
धनजामती प्रशासनले २००४, मा सवैधाधनक प्रवधान, यव स २०१३ सालमा धनजामती सेवा 
ऐन र धनजामती सेवा धनर्मावली २०२१ अन्तगयत एउटा कानूनी मान्र्ता प्राप्त गरेको 
पाइन्छ भने नेपाल  अधधराज्र्को सयवधान,२०४७ ले र्सलाई सबैधाधनक मान्र्ता प्रदान 
गरेको पाइन्छ । र्सको धारा १२४ ले सेवाको सञ्चालनमा संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ 
। 

नेपालको प्रशासधनक सेवा सञ्चालनको क्रममा स्थायपत तत्काधलन पव्ब्लक सधभयस कधमसन, 
प्रधानमन्त्रीको अध्र्क्षतामा २००८ सालमा गर्ठत “धनजामती अड्डा सगठन सधमधत” 
आएकोमा धनजामती सेवा लगार्तका रािसेवाहरुको सेवा सञ्चालनमा हनेु गरेका त्रयुट 
सन्दभयमा नागररक हक अन्तगयत अदालतद्वारा न्र्ायर्क सनुवुाइको प्रयक्रर्ा भने नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान, २०१५ पश्चात मात्र हनेु गरेको प्राप्त अधभलेिहरुबाट देव्िन्छ ।934

 

सरकारी सेवामा सेवारत रािसेवकहरुको सम्बन्धमा भएका भनाय,सरुवा,बढुवा एव वधृत 
यवकास लगार्तका काम कारवाहीहरुका सन्दभयमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा २०१५ 
सालको सवैधाधनक व्र्वस्थापन पश्चात सवोच्च अदालतले रािसेवक नागररकहरुको 
मौधलकहक सरक्षण गने सन्दभयमा यवधभन्न कानूनी धसद्दान्तहरु प्रधतपादन गरी मौधलक एवं 
कानूनीहक प्रचलन गराएको देव्िन्छ ।935  
 

३.२. अदालतको दृयष्टकोण 

नेपालको माधथल्लो तहको अदालतको रुपमा रहेको सवोच्च अदालत तथा अधभलेि 
अदालत जसले संयवधान तथा कानूनको व्र्ाख्र्ा गरी र्र्द संयवधानसँग कानून बाव्झएमा 
बाव्झएको हदसम्म अमान्र् गरी बाँकी कानूनले  कानूनी मान्र्ता पाउने गदयछ ।सोही 
बमोव्जम सेवा कानूनमा रहेका प्रावधानको कारण आइपने यवधभन्न यववादहरुको धनरोपण 
गनयको ती सेवा कानूनको व्र्ाख्र्ा गरी संयवधानसँग बाव्झएका सेवा सम्वन्धी कानून वा 
कानूनको कुनै भाग बदर गने  गदयछ । ती यववादहरु प्रार् भनाय,सरुवा, बढुवा एव वधृत 

                                                           
934महादेव र्ादव, संर्ोजक नजीर छनौट सधमधत,सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत रािसेवक सम्बन्धी केही महत्वपूणय 

नव्जरहरु, भाग ९, (२०६३). 

935 Ibid 7,at19 
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यवकास, उमेर सम्बन्धी , अवकाश सम्बन्धी , पेन्सन सयुवधा सम्बन्धी लगार्तका यववादहरु 
हेरी यवधभन्न धसद्दान्त प्रधतपादन गरेको छ । 

 सेवा कानूनसम्वन्धी उपरोक्त यवर्षर्हरु मध्रे् उमेर सम्बन्धी यववादहरुमा सवोच्च 
अदालतले गरेको व्र्ाख्र्ालाई धनम्न अनसुार हेनय सयकन्छ । 

 

३.२.१. कृष्ण प्रसाद अधधकारी यव. धनजामती यकताबिाना समेत936 
 नोकरीमा प्रवेश गदाय जन्म धमधत लेव्िएको कुनै शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 

प्रमाणपत्र  पेश नगरेकोमा धसटरोल फाराममा लेव्िएको व्र्होरा तथा जन्म धमधत 
धनवधृतभरणको एकमात्र आधार हनेु । 

 नोकरीमा प्रवेश गदाय हाधसल गरेको त्र्स्तो कुनै शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्र तत्काल पेश नभएको अवस्थामा पधछ प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रमा उल्लेि भएको जन्मधमधत धनवधृतभरण समेतको प्रर्ोजनको लाधग 
आधार हनुसक्ने अवस्था नदेव्िने । 

 

३.२.२. रामबहादरु धसंह यव.सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्समेत937 

 कानूनकै व्र्ाख्र्ाका क्रममा यवधधकतायको मनसार् प्रधतकूल नहनेु गरी नजीर बन्ने 
हनु ्। कानूनले प्रष्ट तथा र्द्वयवधारयहत प्रवन्ध गरेको ठाउँमा व्र्ाख्र्ाको गञु्जाइस 
रहँदैन । वहृत ् न्र्ार्को प्रर्ोजनका लाधग कानूनसँग नबाव्झने गरी तथा थप 
प्रष्टताका लाधग गररने व्र्ाख्र्ा नै न्र्ार्ाधीश धनधमयत कानून अथायत ्नजीर हनेु । 

 धनजामती यकताबिानाले समर्मा नै अवकाश हनेु धमधतबारे सूचना 
नर्दएबाट बढी अवधध सेवामा रहेकै कारणले मात्र अवकाश पाउने धमधतको 
सम्बन्धमा ऐनले गरेको यकटानी व्र्वस्थालाई अन्र्था हनेु गरी अवकाश धमधत 
कार्म गनुय कानूनसम्मत ्नदेव्िने । 

 अधनवार्य अवकाश पाउने धमधतपश्चात ् सरकारले कानूनन ् सेवाबाट 
अवकाश पाइसकेको कमयचारीलाई बढुवा गरे पधन उक्त बढुवा कार्म हनु सकै्तन 

                                                           
936ने.का.प २०५२, अंक ४, धन.नं.५०९१, सं.इ.फै.धम.२०५१।७।२२ 
937ने.का.प २०७०, अंक ४, धन.नं.९०००, प ृ.५८०, सं.इ.फै.धम.२०७०।१।२९ 
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। नोकरीबाट कानूनतः अवकाश नै पाइसकेको व्र्व्क्तले बढुवा पाउन सक्ने 
व्स्थधतलाई वैधता प्रदान गने कार्य कानूनसम्मत ्हनु नसक्ने । 

 केवल धनजामती यकताबिानाले आफ्नो कार्ायलर्मा भएका 
प्रमाणहरूको आधारमा उमेरको यहसाब गरी समर्मा नै अधनवार्य अवकाशको 
जानकारी नगराएको कारणबाट मात्र अथायत ्कार्ायलर्को गल्तीबाट सेवामा बहाल 
रयह कामकाज गदायगदैको अवस्थामा यवशेर्ष बढुवा हनु गएको देव्िन्छ । 
अधधकारको धसजयना कानूनबाट मात्र हनु्छ । कुनै कार्ायलर् वा पदाधधकारीको 
भलू, त्रयुट र लापरवाही जस्ता कार्य कसैको कानूनी अधधकार धसजयनाको कारक बन्न 
नसक्ने । 

 बढुवा कानूनतः अवकाश पाउने धमधतपश्चात ् भएकोमा त्र्स्तो 
बढुवालाई मान्र्ता र्दई सोही पदको यहसाबले अवकाशपश्चात ् पाउने 
धनववृ्त्तभरणको सयुवधा उपलब्ध गराउन ु पछय भन्न े कुरालाई कानून र न्र्ार्को 
रोहमा उव्चत भन्न नधमल्ने । 

 कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हुँदैनन ्। तर, त्र्हरूबाट उत्पन्न भ्रम 
क्षम्र् हनु्छ । आफूले कुन धमधतमा नागररकता धलएको हो भन्न ेत्र् सम्बव्न्धत 
व्र्व्क्तलाई सदैब जानकारी नहनु सक्दछ । शैव्क्षक र्ोग्र्तासम्बन्धी कुन प्रमाण 
पत्रमा कुन धमधत लेव्िएको छ, त्र्ो सबै थाहा हनैुपदयछ भन्न सयकँदैन । तीन 
अलग–अलग धमधतसम्बन्धी त्र् व्र्व्क्तको सम्झनामा रयहरहन नसक्ने हनुाले 
र्सलाई अस्वाभायवक मान्न नसयकने । 

 धनजामती कमयचारीले काम गरेको अवधधको तोयकएबमोव्जमको 
पाररश्रधमक पाउन ुउसको हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी स्वाभायवक रूपमा 
आफ्नो कार्ायलर्मा कामकाज गरेको अवधधको पाररश्रधमक पाउँदैन भन्न ु
न्र्ार्ोव्चत नहनुकुा साथै श्रमसम्बन्धी यवधधशास्त्रीर् मान्र्ताले समेत धमल्ने अवस्था 
देव्िँदैन । तसथय, र्स्तो अवस्थामा धनजामती कमयचारीका अवकाशसमेतका सम्पूणय 
अधभलेि राख्न ेधनजामती यकताबिानाले गरेको गल्तीको सजार् धनवेदकले पाउन ु
पछय भन्न ुन्र्ार्सङ्गत नहनेु ।        
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३.२.३. राजेश कुमार काफ्ले यव. न्र्ार् पररर्षद् सव्चवालर्समेत938 
 न्र्ार् पररर्षद्ले न्र्ार्ाधीश धनर्वु्क्त हनु ुपूवय त्र्स्तो व्र्व्क्त धनजामती 

कमयचारी रहेछ भने धनजामती यकताबिानाबाट यववरण  ) धसटरोल (मगाई प्राप्त सोही 
यववरणको आधारमा आफ्नो यववरण अध्र्ावधधक गने भएकोले पधन उक्त 
यकताबिानाबाट सव्च्चइ सकेको यववरणलाई माव्न्दन सायवककै यववरणलाई 
मान्दछु भनी भन्न नधमल्ने । 

 जनु कागजातमा भएको जन्म धमधतबाट धनज पयहले अवकाश हनु्छ 
सोही आधारमा उमेरको गणना गने भन्न ेव्र्वस्था भएकोमा धनवेदकको शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता, नागररकता र धसटरोल तीनवटै कागजातमा उव्ल्लव्ित उमेर सव्च्चई एउटै 
कार्म भई सकेको र धनवेदक व्जल्ला न्र्ार्ाधीश पदमा धनर्वु्क्त हनु ुपूवय कार्म 
भएको त्र्स्तो पधछल्लो यववरण नै आधधकारीक मान्न ु पने अवस्था हुँदा 
आधधकारीक धनका र्हरुबाट कानून बमोव्जम (उमेर, नाम, जात सच्र्ाउने धनर्महरु 
२०१७ को धनर्म ३, ४ र ७) प्राप्त यववरणलाई स्वीकार गरी अधभलेि 
अध्र्ावधधक गनुय पने । 

 साधधकार धनकार्बाट कानून बामोव्जम जन्म धमधत सच्र्ाइएको 
)उमेर, नाम र जात सच्र्ाउने धनर्महरु २०१७ को धनर्म ३, ४ र ७ (काम 
कारबाही उपर कसैको दावी यवरोध उजरुी समेत नपरी धनणयर् अव्न्तम भएको 
अवस्थामा पधछल्लो कागज नै आधधकारीक हनेु र सोही कागजले मान्र्ता पाउने 
यववरण अध्र्ावधधक गने सम्बन्धमा वर्षौसम्म धनणयर् नगरी र्धतकै राव्ि राख्न 
कानूनत ्धमल्ने अवस्था नहनेु । 

 

३.२.४. कृष्णप्रसाद चापागाई यवरुद्ध के्षत्रयवक्रम राणा939 
 धसटरोल पनुरावेदक कृष्णप्रसादको हातमा नरही यकताबिानामा रहने कागज 

भएको र त्र्स्तो अड्डािानामा रहेको कागज कृष्णप्रसाद एक्लैले मात्र यकते काम 
गनय असम्भवकै कुरा देव्िन आएको । धनजले अरु माधनसको सहार्ता धलई 

                                                           
938ने.का.प २०७१, अंक ११, धन.नं.९२८०, प.ृ १८५२, पू..इ.फै.धम.२०७१।३।१९ 

939ने का प २०२५, अक २, धन न ३९८, प ृ३१, धडधभजन वेन्च 
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यकते गरर््ौ यक भन्नलाई त्र्स्तो यकते काम गनयलाई एकजना व्र्व्क्तको मात्र 
सहर्ोगले हनु नसक्ने भन्न ेकुरा धसटरोलमा हजरुीर्ा दशयन गराउने भन्ने समेत 
महलमा यवधभन्न व्र्व्क्त रहे भएको हुँदा सो कुराबाट प्रष्ट हनु आउँछ । उक्त 
धसटरोलमा लेव्िएको अयफसरहरू र ती धसटरोलमा लेख्न ेव्र्व्क्त समेत उपर कुनै 
उजरुवाजरु परेको नदेव्िएको । पनुरावेदकलाई फाइदा हनेु कुरामा धबना 
मतलवले उक्त अयफसर समेतका व्र्व्क्तहरू धमली त्र्सरी धसटरोल यकते गनुयपने 
कुनै कारण र मतलब समेत कुनै केही देव्िन नआएको र मौकैमा धसटरोल 
िडा गने काम पनुरावेदकको नभई यकताबिानाकै काम देव्िएको र 
९५।८।१० मा िडा भएको भनेको धसटरोल कायटएको भए उक्त धसटरोलको 
पछुारमा नेपालमान धसंह, आदन्दबहादरु भन्ने दस्तित हनु नपने हनुाले समेत 
पनुरावेदक उपर नोकरी कार्म राख्न पास नभए पधन भन्न ेशतयहरू समेत समावेश 
गराई नभएको हकुुम भएको छ भन्ने यकते धसटरोल फारम तर्ार गरेको भन्ने 
आरोप त्र्यहन देव्िर्ो ।  

 उमेरको अंक यवधभन्न भई नधमले–धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ को संशोधधत 
पररच्छेदको धनर्म ७(१) को देहार् स्पष्टीकरण (क) (ि) अनसुार पयहले 
धसटरोलअनसुार उमेर कार्म हनेु उमेर ढाँटी सरकार झकु्र्ाउने प्रर्त्न गरेको 
भन्न नधमल्ने ।  

 १९९५।८।१० मा िडा भएको धसटरोलमा भनाय हुँदाको उमेर भन्न ेमहलमा 
२२, ०७ फाल्गणु ७ गते िडा भएको धसटरोलको भनाय हुँदाको उमेर भन्न े
महलमा ३५ वर्षय र प्रवेव्शका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा ०७ सालको पौर्ष मयहनामा 
३४ वर्षय र सदर अधमधन गोिाराको नोकरी बर्ानमा उमेर ३६ वर्षय भन्ने 
लेव्िएको भई र्सरी उमेरको अंक यवधभन्न भई धमल्न नआएमा के गने भने प्रश्न 
उठेमा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ को संशोधीत पररच्छेद ७ को धनर्म 
(१) को देहार् स्पयष्टकरण (क) (ि) अनसुार पयहला धसटरोलअनसुार उमेर 
कार्म हनेु भन्न े समेत स्पष्ट व्र्वस्था भईरहेकोबाट समेत उमेर वर्षय ढाँटी 
सरकार झकु्र्ाउने प्रर्त्न गरेको भन्न नधमल्ने । 
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३.२.५. के्षत्र यवक्रम राणा यवरुद्द  कृष्ण प्रसाद चापागाइ940 

 धसटरोल र प्रवेव्शका परीक्षाको प्रमाणपत्रको भन्दा नोकरीको बर्ानमा उमेर 
िटाएको ११ सालको पजनी कागजमा आफ्नो वास्तयवक उमेरबाट ३ वर्षय िटाई 
लेिेको भन्नेबारे नोकरीको बर्ान वा तथाकधथत पजनी कागजमा लेिेको उमेरले 
नोकरीमा रहने अवधी कार्म नहनेुमा पधन उमेरबाट अवकास प्राप्त हनेुमा असर 
पारी बढी उमेरसम्म सेवामै रही बेतन धलएको वा त्र्स्तो उमेर फरक पारेको वा 
नाबालकले समथय भएको पधन नोकरी पाएको भन्ने समेत नदेव्िएकोले भ्र.धन.ऐन 
अन्तगयत कसरु ठहराउन धमलेन ।(प्रकरण नं. १७) 

  

३.२.६. धनजामती यकताबिाना यव  रामकृष्ण नायपत, उत्प्ररे्षण समेत941 
अधनवार्य अवकाश पाउने उमेरको यहसाब धनजले नै भरेको धसटरोलमा उव्ल्लव्ित 
उमेरबाट कार्म गनुयपने । 

 

३.२.७. सत्तलधसह कठार्त यव धनजामती यकताबिाना,पलु्चोक942 

धसटरोल भदाय उमेर २४ वर्षय भन्ने उल्लेि गरेको र सोही सीटरोल फाराम अनसुार नै 
धनजामती यकताबिानाले धनवेदकको उमेर र्यकन गरी धमधत २०४४।७।२६ देव्ि 
अधनवार्य अवकाश पाउने भनी सूचना र्दएको त्रयुटपूणय मान्न नधमल्ने । 

 

३.२.८. कृष्ण प्रसाद अधधकारी यव धनजामती यकताबिाना समेत943  
 नोकरीमा प्रवेश गदाय हाधसल गरेको त्र्स्तो कुनै शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र 

तत्काल पेश नभएको अवस्थामा पधछ प्राप्त गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा 
उल्लेि भएको जन्म धमधत नववृ्त्तभरण समेतको प्रर्ोजनको लाधग आधार हनु सक्ने 
अवस्था देव्िन नआउने । 

                                                           
940ने का प २०२४,अङ्क ८, धनणयर् नम्बर ४२४,  पषृ्ठ १८४, फूलवेन्च 

941ने का प २०४३, अङ्क ८, धनणयर् नम्बर २८०८, पषृ्ठ ७४१, पूणय इजलास 
942नेकाप २०४५, अङ्क १,धन न ३३३८, पषृ्ठ ५७, सर्कु्त इजलास 
943ने का प २०५२, अङ्क ४धन न ५०९१,पषृ्ठ ३४०, सर्कु्त इजलास  
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 धनजामती यकताबिानाबाट धमधत २०४९।१२।२ मा धनवेदककै धनवेदन अनसुार 
जन्म धमधत १९९८।१०।१ संशोधन गररएको र सो संशोधन हनु ुभन्दा अव्ि 
लागू भैरहेको धमधत २०३८।२।१४ तथा धमधत २०३८।४।२६ को प्रशासन 
व्र्वस्था यवभागको पररपत्र अनरुुप नहुँदा धनजामती यकताबिानाबाट धनवेदकले 
नोकरीमा प्रवेश गदाय आफ्नो धसटरोलमा लेिाएको जन्मधमधतलाई नै कार्म गरेको 
भएबाट धनवेदकले धनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोव्जमको सयुवधाबाट वंव्चत हनेु 
भन्न ेअवस्थै नदेव्िने । 

 धनवेदकले नोकरीमा प्रवेश गदाय भरेको धसटरोलमा लेिाएको जन्मधमधतलाई नै 
धनजामती यकताबिानाबाट मान्र्ता र्दई आएकोमा कुनै यववाद छैन र धनवेदकले 
नै र्दएको धनवेदन अनसुार पधछ संशोधन गररएको भए तापधन सो संशोधन हनु ु
भन्दा अव्ि देव्ि ऐन धनर्म सरह नै लागू भई रहेको धनणयर् पररपत्रबाट सो 
संशोधधत जन्मधमधत स्वतः कार्म रहन सक्ने अवस्थानै नहुँदा आफ्नो अव्िल्लो 
धनणयर्लाई आफैले अमान्र् गरेको भन्न धमल्ने व्स्थधत देव्िन नआएकोले धनवेदकको 
माग अनसुार ररट जारी गनय नधमल्ने । 

 

३.२.९. भवानीदत्त चटौत यव धनजामती यकताबबिाना समेत944 

 धनवेदकले मौकामा पेश गरेको शैव्क्षक र्ोगर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा उमेरको 
गणना गरी ५८ वर्षय उमेर परुा भएपधछ उमेरको हदको कारणले र्दएको अधनवार्य 
अवकाशलाई कानून यवपरीतको भन्न धमल्ने नहुँदा धनवेदन माग बमोव्जमको आदेस 
जारी गनय धमलेन । प्रस्ततु ररट िारेज हनेु । 

  

३.२.१०.अवध नारार्ण साह यव. धनजामती यकताबिानासमेत (स.अ.ब.ु२०६९, साउन–२, 

प.ृ२८) 

नोकरीको वैव्क्तक यववरण (धसटरोल), नागररकताको प्रमाणपत्र र शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रमा िलेुको धमधतमध्रे् जनु धमधतबाट पयहले अवकाश पाउने हो सोही धमधतलाई 
अवकाश धमधत माधनने ।  

 

                                                           
944ने का प २०६०,अङ्क १,२, धन न ७१७३४, पषृ्ठ १०१, सर्कु्त इजलास 



   

 772  
 

३.२.११. यवरेन्र कुमार धसंह यव. धनजामती यकताबिानासमेत (स.अ.ब.ु२०६९, असार–१, 

प.ृ२१) 

कानून बमोव्जम अवकाश पाउन ु पने धमधतभन्दा पधछ बढुवा भएको रहेछ भन्ने सोलाई 
मान्र्तानर्दई सायवक पदकै आधारमा धनववृ्त्तभरण आर्द सयुवधा र्दन ुपने । 

 

३.४. सेवा कानूनमा उमेर सम्बन्धी अन्तररायिर् प्रावधान 

यविभरको अभ्र्ास हेदाय उमेर सीमा ( Retirement age limit) और्षत ६० वर्षयदेव्ि ६५ वर्षयको 
अन्तरमा प्रर्ोगमा ल्र्ाएका छन । र्ी अभ्र्ासहरुलाई धनम्नानसुार अवलोकन गनय 
सयकन्छ । 

३.४.१ भारतमा ६० वर्षय945 

 

                                                           
945 https://tradingeconomics.com/india/retirement-age-men, accessed date 9 July 2020 

https://tradingeconomics.com/india/retirement-age-men
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३.४.२बेलार्तमा-६५-७०946 
वर्षय

 

 

३.४.३ अमेररकामा947  

 

 

 

 

 

                                                           
946 https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retirement-age-women, accessed date 9 July 2020 

 

947https://tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-men accessed date 9 july 2020 

 

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retirement-age-women
https://tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-men
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पररच्छेद – ४ 

धनष्कर्षय र सझुाव 

४.१. धनष्कर्षय 
प्रस्ततु कार्यपत्र यवश्लरे्षण गदाय धनम्न कुरालाई  धनष्कर्षयको रुपमा  धलन सयकन्छ । 

 सरकारका यवधभन्न अङ्गहरुमध्रे् सावयजधनक सेवा नागररकलाई सेवा प्रदान गने 
एउटा स्थार्ी संरचना भएको । तर र्स्ता यवधभन्न सेवा समूहमा प्रवेश गने उमेरमा 
प्रार्: एकरुपता रहेतापधन  उमेरमा एकरुपता नभै यवयवधता हनेु गरेको । 

 शारीररक बलको आवश्र्कता हनेु सेवामा धछटै्ट अवकाश हनेु उमेर राव्िन ु
प्राकृधतक न्र्ार्को दृयष्टले जार्ज भएतापधन कधतपर् एउटै कार्य प्रकृधत भएका 
सेवामा पधन फरक फरक अवकाश हनेु उमेरको  प्रवधान राव्िएको । 

 अवकाश हनेु समर्मा सकेसम्म कम उमेर देिाउन यवधभन्न नक्कली कागजात पेश 
गने गरेको पाइर्ो । 

 सेवा सम्बन्धी कानूनमा उमेरको यवयवधता हनेु गरेको पाइर्ो । 

 उमेर सम्बन्धी यववादमा सेवा प्रवेश गदाय पेश गरेको शैव्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित उमेर कार्म हनेु वा नागररकता वा धसटरोल भन्ने कुरामा 
एकरुपता नदेव्िएको । 

 सवोच्च अदालतले यवधभन्न मदु्दामा र्स सम्बन्धमा नव्जर धसद्धान्त प्रधतपादन गरी 
यवधधशास्त्रको धनमायण गने गरेको । 

 

४.२. सझुाव 

प्रस्ततु अध्र्र्नमा गररएको यवश्लरे्षाण तथा धनष्कर्षयको धनम्न सझुाव प्रस्ततु गररएको 
छ: 

 अवकाश हनेु समर्मा कम उमेर देिाई बढी समर्सम्म जागीर िान नक्कली 
कागजात पेश गने गरेकोले सोलाई अन्त्र् गनय सेवा कानूनमा उमेरसम्बन्धी एकै 
प्रकारको कानूनी व्र्वस्थाहनु ुपने । 

 रायिर् यकताबिाना र अन्र् सम्बद्ध धनकार्ले कानूनबमोव्जम कमयचारीको उमेर 
गणना गरी अध्र्ावधधक अधभलेि राख्न े नगरेकोले   समर्मै उमेर गणना गरी 
अध्र्ावधध यववरण राख्न ुपने । 
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 रायिर् यकताबिाना र अन्र् सम्बद्ध धनकार्ले सम्बव्न्धत कमयचारी र धनज कार्यरत 
धनकार्लाई धनजको अध्र्ावधधक उमेर र सो आधारमा हनेु अवकाश धमधतका 
बारेमा र्थासमर्मा जानकारी र्दने नगरेकोले तत्सम्बन्धमा र्थासमर्मा जानकारी 
र्दन ुपने । 

 शारीररक रुपमा एउटै िालको सेवामा अवकाशको उमेरमा यवयवधता हनुको लाधग 
कामको प्रकृधत फरक हनु ु पदयछ तर  समान कामको प्रकृधत भएका सेवामा 
अवकाशको उमेरमा समानता कार्म गनुयपने । 

 व्जल्ला न्र्ार्ाधीश र उच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशको अवकाश उमेर ६३ वर्षय तर 
सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशको उमेर ६५ बनाइनमुा कुनै ठोस सैद्धाव्न्तक 
आधार नरहेकोले कार्य प्रकृधत एउटै भएकोले  अवकाश हनेु उमेर  पधन एउटै 
बनाउन ुपने । 

 उमेरसम्बन्धी आइपने यववादमा शैव्क्षक र्ोग्र्ता, नागररकता वा धसटरोलमा 
उव्ल्लव्ित कसलाई मान्ने भन्न े सम्बन्धमा अबदेव्ि एउटै हनेु गरी त्र्सलाई 
िलुाई कानूनमै उल्लेि गनुयपने । 

 सवोच्च अदालतबाट प्रधतपार्दत नव्जरहरुलाई अध्र्र्न गरी समानतामा आधाररत 
कानूनको धनमायण गनुय पने 
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धनजामती सेवामा पारदव्शयताको प्रबद्धयनए एक यवश्लरे्षण 

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी 

                              

१.धनजामती सेवा  

१.१ यवर्षर् प्रवेशए 

सावयजधनक प्रशासन मलुकुको शासन व्र्वस्था सञ्चालन तथा राज्र्को नीधत धनर्म लागू 
गने महत्वपूणय माध्र्म हो । शाव्न्त सवु्र्वस्था कार्म गनुय, कानूनको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गनुय, जनतामा आवश्र्क वस्त ु र सेवा प्रवाहको सधुनव्श्चतता गनुय, सामाव्जक 
न्र्ार् र सरुक्षाको प्रत्र्ाभधूत गनुयजस्ता लोककल्र्ाणकारी यक्रर्ाकलाप र्सको मूल दायर्त्व 
हो । धनजी क्षेत्र र नागररक समाजको सयक्रर् सहभाधगताको लाधग प्रबद्धयनात्मक र 
धनर्मनकारी भधूमका धनवायह गरी र्ोजनाबद्ध यवकासको प्रयक्रर्ाद्वारा सदुृढ राज्र्को धनमायण 
गनुय र्सको काम हो । राज्र्को प्रादभुायव भएदेव्ि प्रशासन र्न्त्रको अव्स्तत्व रहँदै आएको 
पाइन्छ । राज्र्ले परम्परागत कार्यका अधतररक्त थपु्र ैजनमिुी कार्यहरू सम्पादन गनुयपने 
भएकोले कल्र्ाणकारी राज्र्मा र्स्तो संर्न्त्रको उपव्स्थधत र उपादेर्ता बढ्दो छ जसले 
जनता र राज्र् सत्ताबीच सम्पकय  सेतकुो काम गदयछ ।  

प्रशासनलाई राजनीधतको उपक्षेत्रको रूपमा धलइन्छ । आधधुनक लोकतन्त्र, सामाव्जक 
न्र्ार् र समावेव्शताको अवधारणासँगै प्रशासधनक व्र्वस्थालाई समर्ानकूुल पररवतयन गनुय 
जरुरत हनु्छ । नागररकहरूको आकांक्षाअनरुूप नधतजामिुी सेवा प्रवाह गरी 
लोकताव्न्त्रक मूल्र् र मान्र्तालाई अधभवयृद्ध गने सावयजधनक प्रशासन नै आजको 
आवश्र्कता हो । नागररकले प्राप्त गने राज्र् प्रदत्त सेवाहरू अधधकारमिुी हनुपुछय भन्ने 
आधधुनक लोकतन्त्रको मान्र्ता छ । आजको यविमा धनजामती प्रशासनले  सावयजधनक 
प्रशासनको र्ही ममयलाई आत्मसात ् गदै सावयजधनक सेवा प्रवाहको धमर्ोको रुपमा 
आफूँलाई उभ्र्ाउँदै आएको छ । 
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१.२ धनजामती सेवाको अवधारणाए 

फ्रान्सका अथयशास्त्री Vincent De Gourney ले अठारौं शताब्दीमा पयहलो पटक Bureau 

cracy शब्द प्रर्ोग गरेको पाइन्छ । Bureau mania भनेर कमयचारीतन्त्रलाई नकारात्मक 
अथय बझुाउने गरी उनले र्सलाई प्रर्ोग गरे । धनजामती सेवकहरु आफ्नो स्वाथयका 
लाधग काम गराउने माध्र्म हनु ्भनी उनले व्चनाउन िोजेका धथए । जमयन समाजशास्त्री 
म्र्ाक्सवेबरले कमयचारीतन्त्रलाई सकारात्मक अथय लगाउँदै तत्कालीन सामाव्जक 
पररवेशको उपजको रुपमा व्र्ाख्र्ा गरे । र्ही व्र्ाख्र्ाको आधारमा अयहले यविमा 
कमयचारीतन्त्रको अवधारणा फैधलएको छ । 

धनजामती सेवालाई कमयचारी व्र्वस्थापन र धतनको भधूमका गरी मखु्र्तए दईु कोणबाट 
अध्र्र्न गररन्छ । दवैु मान्र्तानसुार जनतालाई सावयजधनक सेवा प्रवाह गने तथा शाव्न्त 
सरुक्षा, यवकास धनमायण, राज्र् सञ्चालन र व्र्वस्थापनमा अहोरात्र ियटई जनताको आशा र 
भरोसाको केन्रका रुपमा र्स सेवाले काम गने कुरामा यववाद देव्िदैन । सावयजधनक 
सेवा प्रवाहको र्ही महत्वपूणय कार्यसम्पादन गने भएको कारण धनजामती सेवालाई 
सावयजधनक प्रशासनको मटुु भधनदै आएको छ । म्र्ाक्सवेबरले र्सलाई पद्धधतमा आधाररत 
सेवा भनेका छन ्। 

१.३ धनजामती सेवाको यवकासए 

चीनको हान वंश (ई.पू. २०६ देव्ि २२०) बाट धनजामती सेवाको यवकास भएको 
माधनन्छ । त्र्धत बेला सरकारी कमयचारी भनायको लाधग प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षा सञ्चालन 
गररने व्र्वस्था धथर्ो । र्ोग्र्ता प्रणालीमा आधाररत आधधुनक धनजामती सेवाको यवकास 
भने सवयप्रथम बेलार्तबाट भएको देव्िन्छ । बेलार्तको धनजामती प्रशासनमा सधुार 
ल्र्ाउनको लाधग सन ्१८५३ मा सांसदहरू नथय कोट र टे्रभेधलर्न रहेको संसदीर् सधमधत 
गठन गररएको धथर्ो । सो सधमधतले सन ् १८५४ मा संसद् समक्ष आफ्नो प्रधतवेदन 
बझुाएपधछ सो प्रधतवेदनअनसुार र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षकको रूपमा सन ् १८५५ मा 
धनजामती सेवा आर्ोगको स्थापना गररर्ो । सो आर्ोगले सन ्१८५६ मा प्रधतस्पधायत्मक 
धलव्ित परीक्षामाफय त धनजामती पदहरूमा र्ोग्र्ता प्रणालीको आधारमा भनाय गर् र्ो । 
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अमेररकामा सन ्१८८१ मा धबनाकारण सेवाबाट बिायस्त हनुपुरेको आक्रोशमा जेम्स जे 
गटेु नाम गरेका कमयचारीले तत्कालीन रािपधत जेम्स ए गारयफल्डको हत्र्ा गरेपधछ सन ्
१८८३ मा पेन्डल्टन एक्ट जारी गरी र्ोग्र्ता प्रणाली, समानता र प्रधतस्पधायको आधारमा 
धनजामती सेवालाई अगाधड बढाइएको पाइन्छ ।धनजामती सेवा शब्दावली भने पयहलोपटक 
सन ् १७८५ मा इष्ट इव्ण्डर्ा कम्पनी अन्तयगत काम गने गैरसैधनक कमयचारीहरुको 
सेवालाई जनाउन प्रर्ोग भएको पाइन्छ । त्र्सपधछ र्रुोप र अमेररकामा कार्यकारी 
अन्तगयत काम गने कमयचारीहरुको सेवालाई धनजामती सेवा भन्न थाधलर्ो । आधधुनक 
धनजामती सेवा सन ्१८८३ मा बनेको पेन्डेल्टन एक्टमाफय त नै अमेररकामा शरुु भएको 
माधनन्छ । नेपालमा यव.सं.२००८ सालमा लोकसेवा आर्ोगको स्थापना र २०१३ 

सालमा धनजामती सेवा ऐनको धनमायण भएपधछ २०१५ सालमा मातै्र स्थार्ी स्वरुपको 
धनजामती सेवा यवकधसत भएको इधतहास छ । 

१.४ नेपालमा धनजामती सेवा: 

गोपालवंशी र मयहर्षकालको समर्देव्ि नै नेपालमा शासकीर् अभ्र्ास रहेको माधनन्छ । 
प्राचीन यकराँतकालको शासन व्र्वस्था उत्तम कोयटको धथर्ो948 । त्र्स समर् जनताको 
भावना बझेुर शासन गररन््र्ो भधनन्छ । प्रामाव्णक त्र्का आधारमा संिात्मक प्रशासन 

रहेको धलच्छयवकालमा यवर्षर्, पाञ्चालीजस्ता धनकार्को व्र्वस्था धथर्ो । मल्लकालमा 
व्जल्ला, द्वारेजस्ता इकाइमा कमयचारीहरु यवधभन्न सावयजधनक दायर्त्व धनवायह गदयथे । राम 
शाहका पालामा पञ्चमा आधाररत शासन व्र्वस्था धथर्ो । पृ् वीनारार्ण शाहको कालमा 
नेपाल एकीकरणको कार्य नै प्राथधमतामा परेको देव्िदा प्रशासनको व्जम्मा छ िर थर 
(पाण्डे, पन्त, अर्ायल, िनाल, राना, बोहरा) का व्र्व्क्तहरूले पाएका धथए । राणा शासन 
पूवयसम्म उक्त िरथरका व्र्व्क्तहरु माधथल्लो तहमा पगुेको पाइँदा अन्र् व्र्व्क्तहरू 
सहार्क स्तरका पदमा सीधमत हनु्थे । यव सं १९०३ मा राणा शासनको उदर्पधछ 
कुलीन प्रथाको थालनी भई सवयसाधारणका लाधग बडाकाजीभन्दा माधथल्ला पद हाधसल गनय 
बन्देज लगाइर्ो । राणाकालका प्रशासधनक कार्यहरू सनद सवालबाट सञ्चालन गररन्थे । 

। र्ो समर् धनजामती र सैधनक प्रशासनबीच यवभाजनको अभाव धथर्ो ।  
                                                           
948 डा स्वामी प्रपन्नाचार्य, प्राचीन यकराँत इधतहास, प ृ२११ । 
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लामो सर्मसम्म साम्राज्र्वादको यवस्तारले धेरै मलुकुहरु उपधनवेशवादको शीकार भएको 
देव्िए तापधन नेपाल स्वतन्त्र मलुकुका रुपमा रयहरह्यो । तथायप धनजामती सेवाले 
आधधुनक जग पाउन यव.सं २००७ सालको क्राव्न्त पछाधडको समर् नै पव्ियनपुर्ो । 
यव.सं. २००८ सालमा पव्ब्लक सधभयस कधमसनको स्थापना भर्ो । यव सं २००९ मा 
बचु कधमशनले प्रशासन सधुारका लाधग धेरै सझुावहरु र्दर्ो । तर सो कधमसनको 
प्रधतवेदनले देशधभतै्रबाट धनजामती सेवालाई संस्थागत गनय धेरै जोड र्दएको देव्िदैन । 
प्रधतवेदनले भारतीर् यवज्ञहरुबाट भारतीर् ढाँचाकै प्रशासधनक व्र्वस्था गने र भारतकै 
व्र्व्क्तहरु मगाई कार्य गने गरी भारतीर् प्रभाव कार्म राख्न ेकुरालाई प्राथधमकता र्दएको 
देव्िन्छ949  । यव सं २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्र्क्षतामा 
गर्ठत प्रशासन पनुगयठन र्ोजना आर्ोगले र्दएका सझुावहरू धेरैजसो तत्कालै 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइए । ती सझुावबमोव्जम धनजामती सेवा ऐन र धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०१३, सव्चवालर् कार्ययवधध, २०१३ जस्ता कानूनी व्र्वस्था शरुु भर्ो । 
पदपूधतयका लाधग लोकसेवा आर्ोगलाई यक्रर्ाशील गराइर्ो । प्रशासकीर् व्र्वस्थापनका 
लाधग प्रशासकीर् कार्ययवधध (धनर्धमत) गने ऐन, २०१३, प्रादेव्शक यवकास र्ोजना 
(कार्ायव्न्वत) गने ऐन, २०१३, भ्रष्टाचार धनवारण ऐन, २०१७ लगार्तका कानूनी व्र्वस्था 
पधन गररए । मलुकुलाई व्जल्ला, अञ्चल र पधछ यवकासक्षेत्रका आधारमा वगीकरण गरी 
प्रशासकीर् र यवकासका अधधकारहरू प्रदान गररर्ो । हाल संि, ७ प्रदेश र ७५३ 
स्थानीर् धनकार्मा गरी तीन तहका कुल ७६१ सरकारहरु यक्रर्ाशील रहेका छन ्। 

१.५ धनजामती सेवाको संवैधाधनक र कानूनी आधार:  

नेपालको संयवधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले मलुकुको प्रशासन सञ्चालन गनय 
संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् संिीर् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय 
सक्नेछ 950भन्ने व्र्वस्था गरेको छ । सोही धारामा संिीर् धनजामती सेवालगार्त सबै 
संिीर् सरकारी सेवामा प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूधतय गदाय संिीर् कानूनबमोव्जम 

                                                           
949

 प्रशासन सधुार सधमधत, २०७०को प्रधतवेदन (प ृ२६ ) 

950
 नेपालको संयवधान, धारा २८५(१) 



   

 780  
 

िलुा र समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा हनेुछ951 भन्ने उल्लेि छ । प्रदेश 
मव्न्त्रपररर्षद्, गाउँ कार्यपाधलका र नगरपाधलकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गनय 
आवश्र्कता अनसुार कानूनबमोव्जम यवधभन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गनय 
सक्नेछन्952 भन्ने संवैधाधनक प्रबन्धसमेत छ । 

हाल धनजामती प्रशासनको सञ्चालनका लाधग धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०५० कार्ायन्वर्नमा रहेका छन ्। यव सं २०६४ सालमा भएको धनजामती 
सेवा ऐनको संशोधनमा कुल प्रधतस्पधायको ४५ प्रधतशतलाई शत प्रधतशत मानी मयहला, 
आर्दवासी जनजाधत, मधेशी, दधलत, अपांग र यपछधडएका क्षेत्रकाका लाधग आरक्षणको 
व्र्वस्था गररर्ो । संि, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकार सञ्चालनमा आएपधछ प्रदेश र 
स्थानीर् सरकारलेसमेत आवश्र्कता अनसुार कानून बनाउने अधधकार उपर्ोग गने अवसर 
पाएका छन ् ।  कमयचारी समार्ोजनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोव्जमको कमयचारी 
समार्ोजनको ऐधतहाधसक कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालसम्बन्धी ऐन , 

२०७४, सशुासन (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) ऐन,२०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 

२०६४ जस्ता कानूनी प्रबन्धहरूले धनजामती प्रशासन सञ्चालन र व्र्वस्थापन गरेको 
अवस्था छ । 

१.६ तलुनात्मक अध्र्र्न: 

नेपालमा लामो समर् केन्रीर् र हकुुमी शासनबाट प्रभायवत कमयचारी प्रशासनलाई 
प्रजातन्त्रको अभ्र्दुर्सँगै यवकेव्न्रत र बदधलँदो स्वरूपमा ढाल्न धेरै प्रर्ासहरु भए । 

धछमेकी भारतमा लामो समर्सम्म औपधनवेव्शक शासन गदै आएको अङ्ग्रजेले त्र्हाँको 
कमयचारीतन्त्रमा गयहरो छाप छोडेको धथर्ो जनु सन ् १८५४ को बेलार्ती कमयचारी 
प्रशासनको पररवतयनबाट प्रभायवत धथर्ो ।  उक्त प्रभाव भारत हुँदै नेपाली सावयजधनक 
प्रशासनमा समेत पनय गर्ो ।  तलुनात्मक रूपमा भारतको कमयचारीतन्त्र अयहले पधन 
संस्थागत, प्रभावकारी र आकर्षयक छ । नेपालमा बचु कधमशनको गठन गररदा यव सं 
                                                           
951 ऐ धारा २८५(२) 

952 ऐ धारा २८५(३) 
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२००९ सालमा धतनै कमयचारीकै अनभुवमा आधाररत भै सावयजधनक प्रशासनको सधुारको 
लाधग सझुाव र्दइएको धथर्ो । आज नेपाल संिीर् राज्र्प्रणालीमा रुपान्तररत भइसकेको 
छ । यविमा धभधत्रएका नवीन प्रशासधनक औजारहरूको प्रर्ोग गरी यविमा प्रधतस्पधी 
सेवाको रुपमा आफूँलाई उभ्र्ाउन अयहले धनजामती प्रशासन तल्लीन बन्नुपने अवस्था छ 
। 

हाल नेपालको धनजामती सेवामा एक लािको हाराहारीमा जनशव्क्त रहेको छ । र्ो 
नेपालको कुल जनसंख्र्ाको झण्डै ०.३३ प्रधतशत यहस्सा हो । तलुनात्मक रुपमा र्ो 
ठूलो जनशव्क्त होइन । अमेररका, बेलार्तजस्ता प्रजाताव्न्त्रक मलुकुमा जस्तै 
मेररटोके्रसीलाई हामीले अंगीकार गरेको छौं । स्वच्छ, धनष्पक्ष र प्रधतबद्ध सावयजधनक सेवा 
प्रवाह गनय भएका हाम्रा कानूनी व्र्वस्था पधन पर्ायप्त नै माधनन्छ । पाठ्यक्रम लगार्तका 
सधुार गनुयपने केही पक्षबाहेक परीक्षा प्रणालीको यविसनीर्तालाई जोगाइराख्न लोक सेवा 
आर्ोग पधन सक्षम देव्िन्छ । बढुवा, सरुवा, आन्तररक प्रधतस्पधायत्मक परीक्षाजस्ता 
आन्तररक स्रोत र धनजामती सेवादेव्ि बायहरका व्र्व्क्तहरूबाट पदपूधतय गने तररका अथायत ्
बाह्य स्रोत दवैु अन्तराययिर् प्रणालीलाई हाम्रो परीक्षा प्रणालीले स्वीकारेको छ । छड्के 
प्रवेशले बाह्य स्रोतको मापदण्डलाई धभत्र्र्ाएको छ । उच्च पदहरूमा धनजामती सेवामै 
लामो समर् काम गरेका कमयचारीहरूमध्रे्बाट ज्रे्ष्ठता, कार्य सम्पादनको स्तर, शैव्क्षक 
र्ोग्र्ता, ताधलम, यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको अनभुवको आधारमा उच्च अङ्क 
ल्र्ाएका कमयचारीहरुमध्रे्बाट बढुवा गने पद्धधत अगँाधलएको छ । तथायप नेपालको 
धनजामती सेवा अपेव्क्षत रुपमा दक्ष र पारदशी हनु नसकेको भने कसैबाट धछपेको छैन । 
र्सका पछाधड यवगतदेव्िको राजनीधतक अव्स्थरता, हस्तक्षेप, कानूनी शासनको कमजोर 
अवस्थाजस्ता धेरै कारण छन ्। तीमध्रे् कमयचारीको सेवा सयुवधा न्रू्न हनु ुपधन एक हो 
भन्ने मत पधन छ ।  

नेपालमा कमयचारीको तलब र प्रधतव्र्व्क्त आर्को अनपुात अन्र् मलुकुका धनजामती 
कमयचारीको तलुनामा धनराशाजनक देव्िन्छ । कमयचारीलाई प्रदान गररने यवयवध भत्ता र 
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सयुवधा जोड्ने हो भने र्ो पररदृश्र् झनै धनराशाजनक छ ।953 र्स्तो अवस्थाले धनजामती 
सेवाप्रधतको आकर्षयणमा कमी मातै्र आएको छैन, अयपत ुसमग्र सेवाको मनोबल धगदो छ 
। हालै अव्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगले धनजामती कमयचारीको तलब बढाउन 
गरेको सझुाव सरकारका लाधग मननीर् छ । नेपालको धनजामती कमयचारीहरुले पाउने 
सेवा सयुवधा यवकधसत मलुकुसँग तलुना हनु सक्दैन । यकनयक ती मलुकु र नेपालको 
प्रधतव्र्व्क्त आर् र यवकास स्तर तलुनीर् देव्िदैन ।954  

डेनहाटयले भनेझैं सावयजधनक सेवाका माध्र्मबाट लोकतन्त्र यवतरण गने काममा कतायको 
रूपमा धनजामती सेवा पररचालन गने उद्देश्र् नेपालमा पधन रािेको पाइन्छ । तर 
गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह, कानूनको कार्ायन्वर्न, पारदव्शयता प्रबद्धयन, सेवाप्रवाहमा नवप्रवतयन, 

उत्प्ररेणा, पेसा व्र्वसायर्कता तथा उत्तरदायर्त्वलाई मखु्र् आधारसूचकको रूपमा यवकास 
गनुयपने अवस्था छ भन्ने धबसयनहुुँदैन । 

 

२. पारदव्शयता 

२.१ अवधारणा: 

पारदव्शयता तत्सम शब्द हो जसको अथय यांग वा परसम्म देव्िने भन्ने हनु्छ । 
Transparent शब्द ल्र्ायटन भार्षाको Transparere बाट आएको हो जहाँ  trans को अथय 
‘pass through’ र ‘parere को अथय ‘appear’ हनु्छ । समग्रमा कुनै वस्तकुो सारा कुना 
स्पष्टसँग देव्िने अथायत ्एक छेउबाट अको छेउसम्मका सबै कुराहरू प्रष्ट देव्िने अवस्था 
पारदव्शयता (transparency) हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले 

‘सरकार, कम्पनी, सङ्गठन तथा व्र्व्क्तले सम्बव्न्धत सूचना, मूल्र्, र्ोजना, यवधध तथा कार्यको 
स्पष्टसँग प्रकट हनेु यकधसमले िलुा गने गणु वा यवशेर्षता पारदव्शयता हो ‘(Transparency 

is a characteristics of government, companies, Organization and individuals 

                                                           
953 शंकरप्रसाद अधधकारी, साकय  मलुकुको दाँजोमा नेपालका कमयचारीको तलब कधत थोरै ?, सेतोपाटी धडव्जटल 
पधत्रका, माि १०, २०७६ । 

954 ऐ ऐ 
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that are open clear disclosure of information, values, plans, process and 

action955.) भनेको छ । 

शव्क्त पथृकीकरण, सन्तलुन र धनर्न्त्रणको धसद्धान्तले कुनै एउटै व्र्व्क्त वा केन्रमा शव्क्त 
केव्न्रत हनु र्ददैन । र्स धसद्धान्तले एकले अकायको कार्यमा वाचडगको भधूमका बढाई 
पारदव्शयता कार्म हनु सक्छ भन्नेमा जोड र्दन्छ । सावयजधनक प्रशासनमा सावयजधनक 
सरोकारको कुनै पधन यवर्षर्लाई नागररकसमक्ष प्रस्ततु गनुय, सावयजधनक धनणयर् वा कार्यलाई 
देख्न र बझु्न सयकने बनाउन ु र जनसहभाधगतामा त्र्स्ता धनणयर् गनुयलाई पारदव्शयताको 
रुपमा धलइन्छ । अधनर्धमतता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद आर्द सबै अन्त्र् गरी सेवा 
प्रवाहमा तटस्थता र जवाफदेयहता कार्म गनुय र्सको पयहलो शतय हो । सन ्१९९० को 
दशकमा आएको सशुासनको अवधारणाले पधन पारदव्शयतामा जोड र्दन्छ ।  

२.२ धनजामती सेवामा पारदव्शयताको महत्व: 

 सशुासनको प्रत्र्ाभधूत र्दलाउन । 

 सावयजधनक सेवा प्रवाहमा िलुापन र उदारता कार्म गनय । 

 पदाधधकारीहरु सेवाग्राहीप्रधत व्जम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदार्ी रहनपुने भएकोले 
कार्यर्ोजना तथा कार्यताधलका अनसुार कार्य गनय । 

  अधनर्धमतता, यढलाससु्ती हनु नपाउने अवस्था धसजयना गनय । 

  धनमायण कार्यमा जनसहभाधगता र अपनत्व प्राप्त गनय सिाउन । 

 कालोबजारी, मूल्र् बयृद्ध, धसव्न्डकेट प्रणाली र अधनर्धमत आपूधतयजस्ता समस्र्ा 
समाधान गनय सहज बनाउन । 

 सरकारको िस्कदो जनयविास बढाउन  । 

 असल नागररक धनमायणमा सिाउन। 

 जनतालाई शासन प्रणालीका यवधभन्न पक्षमा सहभागी हनु सहर्ोग गनय । 

 यववेकशील धनणयर् धनमायणमा सिाउन । 

  हनेु र नहनेु बीचको िाडल कम गनय । 

  नागररकलाई सम्माधनत भएको महशसु गराउन । 

                                                           
955 transparency.org 
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 अन्तराययिर् स्तरमा गौरव र प्रधतष्ठा बढ्ने, सहर्ोग र समथयन पाउन । 

 सशुासनका मानक धसद्धान्तहरु कार्म गराउन सक्षम हनु । 

 गणुस्तरीर् कार्यसम्पादन गरी प्रभावकाररता बढाउन । 

 सावयजधनक प्रशासनप्रधत यविास र भरोसा बढाउन । 

 धनर्न्त्रण र सन्तलुन कार्म गनय । 

 सावयजधनक पदाधधकारीको आचरणमा सधुार ल्र्ाउन । 

 सावयजधनक सेवामा उत्तरदायर्त्व वहन गनय । 

 धनरंकुश प्रववृ्त्तबाट बचाउन। 

 लोकताव्न्त्रक मूल्र् मान्र्तालाई आत्मसात गनय । 

 राि यहत र राि धनमायणमा सहर्ोग ।  

 सावयजधनक प्रशासनमा जनसहभाधगता बढाउन ।  

  धनणयर् प्रयक्रर्ा सहज बनाउन । 

 सेवा प्रवाहमा अधनर्धमतता रोक्न । 

 कामकारबाहीमा यढलाससु्ती र लापरबाही रोक्न । 

 गलत धनणयर् हनुबाट रोक्न । 

 भ्रष्टाचार धनर्न्त्रण गनय । 

 सावयजधनक सेवा प्रवाहलाई चसु्त, दरुुस्त र जनमिुी बनाउन । 

इत्र्ार्द । 

२.३ नेपालमा पारदव्शयता प्रबद्धयनका लाधग भएका प्रर्ासहरु 

२.३.१ संवैधाधनक तथा कानूनी व्र्वस्था: 

 नेपालको संयवधानको धारा ५१ मा राज्र्का नीधत अन्तगयत सावयजधनक प्रशासनलाई 
स्वच्छ, स्वस्थ, धनस्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगतामूलक 
बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सधुनव्श्चत 
गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधूत गने956 उल्लेि छ । 

                                                           
956 नेपालको संयवधान धारा ५१(ि)(४) 
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  धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौधलक हकका रुपमा व्र्वस्था गररएको छ । 

 भाग २१ मा अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धानसम्बन्धी संवैधाधनक व्र्वस्था । 

 सन ् १९६७ को नागररक र राजनीधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तराययिर् 
अधभसव्न्धलाई नेपालले पक्ष रािका रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ ।  

 सन ्२०११ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी संर्कु्त रािसंिीर् अधभसव्न्धको पक्षराि भएको 
छ ।  

 सशुासन ऐन, २०६४ दफा ३८ को आधारमा सशुासन धनर्मावलीले केन्रीर्, 

क्षेत्रीर्, व्जल्ला तथा मन्त्रालर्स्तरमा समेत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सधमधतको छुटै्ट 
व्र्वस्था गरेको छ । 

 सशुासन ऐनले समन्र्ार् र समावेशीकरण, मानवअधधकारको प्रत्र्ाभधूत, पारदव्शयता, 
वस्तधुनष्ठता, जवाफदेयहता तथा इमानदाररता, आधथयक अनशुासन, भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्त 
र जनमिुी प्रशासन, तटस्थता र धनष्पक्षता, यवकेन्रीकरण तथा अधधकार 
धनक्षेपणजस्ता चररत्र धनजामती प्रशासनमा हनुपुने प्रष्ट्याएको छ । 

 सशुासन र पारदव्शयतालाई कार्ायन्वर्न गनय सावयजधनक धनकार्बाट सञ्चालन हनेु 
र्ोजना, नीधत, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको लक्ष्र्, उद्देश्र्, बजेट तथा र्सबाट प्राप्त 
नधतजा, प्रधतफल एवं िचयको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेिाजोिा 
गने र मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र धनर्मावली, २०६५   

 भ्रष्टाचार धनर्न्त्रण ऐन, २०५९ को व्र्वस्था । 

 धनजामती सेवा ऐन तथा धनर्मावलीको व्र्वस्था ।  
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   आचरणका प्रावधानहरु (ऐनको पररच्छेद ७ अन्तगयत) 

- समर् पालना र धनर्धमतता 
- अनशुासन र आज्ञापालन 

- राजनीधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु  

- राजधनधतमा भाग धलन नहनेु 

- सरकारको आलोचना गनय नहनेु  

- दान, उपहार, चन्दा आर्द प्राप्त गनय र सापटी धलन प्रधतबन्ध । 

- कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु । 

 सावयजधनक िररद ऐन  र धनर्मावली, २०६४ 

- िररद कारबाहीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनपुने 

- िररद सम्झौताको सावयजधनक सूचना जारी गनुयपने । 

- परामशयदाताले स्वाथय बझाउन नहनेु । 

 लेिापरीक्षण ऐन, २०७५ 

- धनर्धमतता, धमतव्र्यर्ता, कार्यदक्षता, प्रभावकाररता र औव्चत्र्को समेत 
यवचार गरी यवत्तीर् लेिापरीक्षणको अधतररक्त छनौटको आधारमा 
सूचना प्रयवधध, कार्यमूलक, लैयङ्गक, यवधध यवज्ञान, वातावरण जस्ता 
यवयवध यवर्षर्को समेत लेिापरीक्षण । 

 रायिर् सतकय ता केन्र (कार्यसञ्चालन तथा धनर्मावली), २०६५ 

 सूचना प्राप्त गने कार्ययवधधको स्पष्ट व्र्वस्था । 

 सूचना र्दन अस्वीकार गरेमा सजार्को व्र्वस्था । 

 पनुरावेदन र क्षधतपूधतयको कार्ायन्वर्न हनेु अवस्था छ । 

  सूचना दाता (Whistele blower) को संरक्षणको व्र्वस्था । 

  सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्र्वस्था । 

  कमयचारीको लाधग ताधलमको व्र्वस्था गने गररएको छ । 

 मन्त्रालर् र यवभागीर्स्तरमा अनगुमन, धनदेशन र धनर्मनकारी धनकार्हरुको 
सयक्रर्ता । 



   

 787  
 

२.३.२ अन्र् व्र्वस्थाहरु: 

 भ्रष्टाचारयवरुद्ध शून्र् सहनशीलताको नीधत । 

 चालू पन्ध्रौं आवधधक र्ोजनामा सशुासनलाई सरकारले उच्च प्राथधमकता र्दएको छ 
।  

 तीन तहका न्र्ार्ालर् र यवशेर्ष अदालतको व्र्वस्था । 

 संि र प्रदेश तहमा संसद् तथा त्र्सअन्तगयतका संसदीर् सधमधतहरु । 

 रायिर् सतकय ता केन्र । 

 अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, महालेिा परीक्षक जस्ता संवैधाधनक 
धनकार् । 

 रायिर् सूचना आर्ोग स्थापना ।  

 सरकारी कार्यको प्रगधत प्रधतवेदन सावयजधनक गने गररएको छ ।  

 हरेक सावयजधनक धनकार्मा नागररक बडापत्रको कार्ायन्वर्न ।  

  हरेक सावयजधनक धनकार्मा सावयजधनक सनुवुाइ, सावयजधनक परीक्षणको कार्ायन्वर्न 
। 

  हरेक सावयजधनक धनकार्मा सूचना प्रवाहको लाधग सूचना अधधकारीको व्र्वस्था 
। केन्रीर् धनकार्ले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन ्। 

  सरकारका महत्त्वपूणय सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन हुँदै आएको। 

  सूचना प्रवाह गने सावयजधनक धनकार्को कीटानी गररएको छ । 

२.३.३ नेपालको प्रशासनमा पारदव्शयता प्रबद्धयनको अवस्था: 
 

पारदव्शयता प्रबद्धयनको लाधग नेपाल सरकारको आर्व्र्र् यववरण यव.सं. २००८ मा 
पयहलोपटक सावयजधनक गररएको धथर्ो । यवगतका पञ्चार्त, प्रजातन्त्र तथा 
लोकतन्त्रकालमा क्रधमकरूपमा पारदव्शयताका क्षेत्रमा सधुार भए तापधन पर्ायप्त मात्रामा 
यवधध र व्र्वहारमा र्सलाई आत्मसात ्गरेको पाइँदैन ।  

कधतपर् आधथयक प्रलोभनमा पनुय वा कुनै महत्त्वपूणय कामका लाधग राजनीधतक दल वा ठूलो 
मान्छे भन्नेहरुसँग नव्जकको सम्बन्ध हनुपुने जस्ता अप्ठ्यारा र गनुासोहरु सनु्नुपने 
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अवस्थाको पनुराववृ्त्त भइरहेको अवस्था देव्िन्छ । व्र्व्क्तगत उपलव्ब्धका लाधग 
अव्ख्तर्ारको दरुुपर्ोग गरी भ्रष्टाचार  हनेु गरेका िटना पधन नसधुनएका होइनन ्। र्स्तो 
अवस्थाले कमयचारीतन्त्रमा पारदव्शयताको कमजोर संस्कृधतलाई नै प्रधतयवव्म्बत गदयछ । 
त्र्हरुले पधन नेपालमा पारदव्शयताको अवस्था कमजोर रहेको देिाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी 
इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सूचीमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हनेु दईु धतहाइ 
मलुकुधभत्र समावेश गररएको छ । सन ्२०२० मा सावयजधनक भएको करप्सन पसेप्सन 
इन्डेक्स–  २०१९ अनसुार नेपाल यविको ११३ औ ंकम भ्रष्ट मलुकुमा परेको छ जहाँ 
धनजामती प्रशासनमा हनेु भ्रष्टाचार डरलाग्दो रहेको देव्िन्छ । आधथयक वर्षय २०७५।७६ 
मा अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धानमा परेका उजरुीको संख्र्ा मातै्र २४०८५ रहेको957 
देव्िन्छ । र्स्तै महालेिापरीक्षकको कार्ायलर्ले रािपधतसमक्ष पेश गरेको ५७ औ ं
प्रधतवेदनअनसुार आधथयक वर्षय २०७५।७६ मा मातै्र १ अबय ३२ करोड रुपैर्ाँ बेरुजू958 
देव्िएको छ । सो आधथयक वर्षयसम्मको बेरुजू कुल ६ िबयभन्दा बढी रहेको र 
हालसम्मको बेरुजू हेदाय कुल ग्राह्र्य उत्पादनको २१ प्रधतशत रहेको भधनएको छ । 

२.३.४ पारदव्शयता प्रबद्धयनमा देव्िएका चनुौतीहरु: 

 धनजामती सेवामा धसद्धान्त र व्र्वहारबीच बढ्दो िाडल अन्त्र् गनुय । 

 Looking UP approach बाट काम गनय उद्दत हनेु  र 

 टे्रड र्धुनर्न राजनीधतक दलका भात ृ सङ्गठनका रूपमा पररचाधलत हनेु गरेको 
गनुासो उन्मूलन गनुय । 

 गोपनीर्ताको संस्कार तथा नातावाद, कृपावाद, भनसनु र कानूनको कमजोर 
कार्ायन्वर्नजस्ता समस्र्ा धनमूयल गनुय । 

 सावयजधनक महत्व र सरोकारका धेरै धनणयर्मा प्रार्ः चाकडी, चाप्लसुी, पाटीधभत्रको 
गटुबन्दी र अधनर्धमतताको प्रभावमा हनेु गनुासो अन्त्र् गनुय । 

                                                           
957 हे. अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको उनन्तीसौं वायर्षयक प्रधतवेदन (प.ृ १५) 

958 हे. महालेिा परीक्षकको ५७ औ ंप्रधतवेदन । 
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  सावयजधनक पदको धनर्वु्क्त यवशेर्षज्ञता, वररष्ठता र र्ोग्र्ताको आधारमा नभएको 
आरोपको त्र्पूणय समाधान हनु ु।  

 धनष्पक्षताभन्दा आग्रह र पूवायग्रह रहने पद्धधतमा सधुार ल्र्ाउन ु।  

 आधथयक तथा नीधतगत धनणयर्का आधारलाई वस्तगुत बनाउन ु। 

 प्रयक्रर्ामिुी मानधसकतामा सधुार गनुय । 

 कामको उव्चत मूल्र्ांकन गने पररपाटी र मापदण्ड व्र्वहारमा रुपान्तरण गनुय ।  

 यवद्यतुीर् शासनको रतुतर यवकास गनुय । 

  सबै धनकार्मा अधभलेि तथा भण्डारण चसू्त दरुुस्त पारी संस्थागत स्मरण 
(Institutional memory) बधलर्ो बनाउन ु। 

 धेरै धनकार्का सूचनाहरु web site मा अंग्रजेी माध्र्ममा राख्न ेगरेकोमा त्र्सलाई 
सरल बनाउन ु। 

  प्राप्त सूचनाको दरुुपर्ोग हनेु प्रववृ्त्त रोक्न ु। 

 पारदव्शयताको क्षेत्रमा सरोकारवाला धनकार्हरुबीच उव्चत समन्वर् प्रबद्धयन गनुय । 

  Support गने पूवायधार कानून जस्तो गोपनीर्ताको हक सम्बन्धी कानून, सरुक्षा 
धनकार्सँग सम्बव्न्धत कानून, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानून आर्दको पर्ायप्त 
व्र्वस्था गनुय । 

 दण्डहीनताको अन्त्र् गनुय । 

 राजनीधतक इच्छाशव्क्तको प्रबद्धयन गनुय । 

 भ्रष्टाचारमा राजनीधतक र सामाव्जक संरक्षण अन्त्र् गनुय । 

 धनजामती सेवा ऐनमा भएका आचरण र सावयजधनक िररद ऐन तथा धनर्मावलीमा 
भएका कानूनी व्र्वस्थाको प्रभावकारी पालना गनुय । 

 र्ोजनाबद्ध रुपमा कार्यसम्पादन गने पद्धधतलाई त्र्परक र व्र्वव्स्थत बनाउन ु। 

 जनभावनाको पूणय सम्मान गनुय । 

 कानून पालनाको व्स्थधतलाई मजबूत बनाउन ु। 

 सरोकारवाला धनकार्हरुबीचको सम्बन्ध सदुृढ र पारदव्शयतामा आधाररत बनाउन ु। 
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३.न्र्ायर्क दृयष्टकोण र सझुाव 

३.१ धनजामती सेवामा पारदव्शयता प्रबद्धयनका लाधग सहर्ोगी नजीरहरु:  

१. राजकुुमार शे्रष्ठ यव.कृयर्ष तथा सहकारी मन्त्रालर् धसंहदरबारसमेत (ने.का.प. २०६३ 
अंक ११ धन.नं.७७८७)  

धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म २५(२) बमोव्जम लोक सेवा आर्ोगबाट 
प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार बमोव्जम धनर्वु्क्त हनेु पदमा धनधायररत प्रकृर्ा र शतयको पालना नगरी 
धनर्वु्क्त गरेको अवस्थामा सो धनर्वु्क्त अधनर्धमत रुपमा भएको छ भनी लोक सेवा 
आर्ोगबाट त्र्सरी धनर्वु्क्त भएको कमयचारीको पररक्षण कालधभत्र लेव्िआएमा धनजलाई सो 
अवधधधभत्र हटाउन ु पनेछ भन्ने कानूनी व्र्वस्था रहेकोमा धनर्वु्क्त पाएको ६ वर्षयपधछ 
धनवेदकको धनर्वु्क्त बदर गने धनणयर् गरेबाट यवपक्षीहरुबाट उक्त कानूनी व्र्वस्थाको 
पालना गरेको नदेव्िने ।  

धनवेदक हररचन्र शाह यवरूद्ध लोक सेवा आर्ोग, जनकपरु समेत भएको उत्प्ररे्षण 
(ने.का.प. २०५९, धन.नं. ७१४८, अंक ११।१२, प.ृ ७१५) मदु्दामा प्रत्र्ार्ोव्जत 
अधधकार प्रर्ोग गरी पदपूधतय गररएको प्रकृर्ा अधनर्धमत भएको अवस्था देव्िन आएमा 
त्र्स्तो पदमा धनर्कु्त व्र्व्क्तलाई परीक्षणकालधभत्र नै हटाउन ु पने बाध्र्ात्मक कानूनी 
व्र्वस्था रहे भएकोमा परीक्षणकाल पूरा भएपधछ सेवाबाट अवकाश र्दने गरी भएको 
धनणयर् र काम कारवाही कानून अुनरुप भएको नदेव्िँदा उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा वदर हनेु 
। 

२. उदर्राज पौड्याल यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद् कार्ायलर् (ने.का.प. २०७२, अंक 
१, धन.नं. ९३२१)  

आफूँ कार्यरत रहेको तालकु मन्त्रालर्, यवभाग वा सो मातहतका कार्ायलर्बाट आफ्नो 
कार्य प्रकृधतभन्दा छुटै्ट कार्य प्रकृधत भएको अन्र् धनकार्मा सरूवा हनुको लाधग धनज 
कमयचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालर्, यवभाग वा कार्ायलर्लाई सरूवा गनय अधधकार नभएको 
र सो अधधकार केवल सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्लाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त मन्त्रालर्ले 
सरूवा नीधत व्र्वस्थापन गनयको लाधग धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ३६ 
(१५) ले र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, 
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२०६९ बनाई सोबमोव्जम कमयचारी सरूवा गनय धलएको प्रशासधनक नीधतगत व्र्वस्थालाई 
अन्र्था भन्न धमल्ने नदेव्िने ।  

 

३. यवन्द ुपन्थी यव. नेपाल सरकार स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् (ने.का.प. २०७६, 

अंक २, धन.नं. १०१९६)  

धनजामती सेवाका कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन गने धनकार् कमयचारीहरूको 
लाधग अधभभावकीर् धनकार् पधन हो । त्र्स्तो धनकार्ले कानून तथा धनधायररत नीधत 
धनर्मको पररधधधभत्र रही धबना भेदभाव कमयचारी प्रशासन सञ्चालन गनय सक्नपुदयछ । ती 
धनकार्हरूले कमयचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थायपत धसद्धान्त, मूल्र् मान्र्ता एवं सोको 
लाधग धनधायररत मापदण्डहरूको अनशुरण गनुयपने ।    

४. सम्पत व्िधमरे यव. लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् (ने.का.प. २०६७, अंक १२, 

धन.नं. ८५१८)  

चालू आधथयक वर्षयधभत्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट ररक्त हनु आउने सम्भायवत पदलाई 
समेत गणना गरी पदपूधतय प्रयक्रर्ा अव्ि बढाउनपुने व्र्वस्था रहेको पररप्रके्ष्र्मा संख्र्ा नै 
कीटान गरी वढुवा सूचना प्रकाव्शत भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्र् उम्मेद्वारहरू 
बाँकी रहँदारहँदै बढुवा सूचीको र्ोग्र्ताक्रममा बीचको एक स्थान िाली नै रािी वढुवा 
सधमधतको धनणयर्लाई नै कार्म रहने गरी भएको धनणयर् कानूनसम्मत नदेव्िने 

५. लधलतरत्न शाक्र् यव. श्री ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् (ने.का.प. 
२०५०, अंक २, धन.नं. ४७०३)  

कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन ु भनेको ठूलो सजार् हो । त्र्सरी 
सजार् गदाय मनोमानी तबरबाट गनय नसयकर्ोस ्भन्ने धनजामती कमयचारीको सेवाको सरुक्षा 
धनजामती सेवा ऐन र धनर्मले गरेको पाइन्छ । ऐन धनर्मले धनजामती कमयचारीलाई 
प्रदान गरेको सरुक्षा ऐन, धनर्मकै अव्ख्तर्ारबाट मात्र समाप्त हनु सक्छ ।  
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कानूनी राज भनेको नै प्रष्टसँग कानूनद्वारा कोररएको धनर्दयष्ट िेराको मर्ायदा कार्म राख्न ुहो 
। कुनै पधन व्र्व्क्तलाई प्रधतकूल असर पने गरी धनणयर् गनुयभन्दा पयहल्रै् धनजको सनुवाइ 
हनुपुने भन्ने कुरा प्राकृधतक न्र्ार्को मलुभतू धसद्धान्त हो ।  

लगाइएको आरोप प्रष्टसँग वस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु कुरा उल्लेि गरी 
सफाइको मौका र्दएमा मात्र मनाधसब मौका र्दएको माधनन्छ । मनाधसब मौका धभत्र 
आफ्नो प्रधतकार गनय सक्ने र्थेष्ट समर्, आफूँले प्रधतकार गनुयपने यवर्षर्को स्पष्टता, आफ्नो 
कुरा भन्न वा देिाउन सक्ने अनकूुल पररव्स्थधतसमेत पनय आउँछ । र्समा आफ्नो 
प्रधतधनधधत्व गनय सक्ने मनाधसब मायफकको अवसर प्राप्त भएको हनु ु पदयछ । धनवेदक 
माधथ लगाइएका आरोप वस्तधुनष्ठभन्दा बढी आत्मधनष्ठ देव्िएकोले सो अरोपलाई 
र्वु्क्तसंगत भन्न सयकने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाइको 
सबूद र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने । 

६. लाक्पा लामा यव. स्थानीर् यवकास मन्त्रालर् (ने.का.प. २०५९, अंक १, धन.नं. 
७०५२)  

तजधबजी अधधकार कानूनसम्मत, न्र्ार्ोव्चत र सर्द्ववेकमा आधाररत हनु ुपने । कानूनले नै 
धनव्श्चत पदावधध तोयकएको पदमा धनर्कु्त वा मनोनर्न भएका व्र्व्क्तलाई सो पदावधध परुा 
नहुं दै हटाउन ठोस र धनव्श्चत आधार देिाउन सक्नपुने । तजयवजी अधधकार हलकुा 
यकधसमले प्रर्ोग गनय नपाइने ।  

७.यवन्देिरप्रसाद पटेल यव. वन तथा भ–ूसंरक्षण मन्त्रालर् (ने.का.प. २०६९, अंक १, 

धन.नं. ८७५०)  

व्र्ापक र वहृत व्जम्मेवारी तथा दायर्त्व भएको धनजामती संगठनलाई धनव्श्चत व्र्व्क्त वा 
संस्थाको स्वाधमत्व अन्तगयतको सीधमत उद्देश्र् रहेको व्र्ापाररक प्रधतष्ठानसँग तलुना गरी 
एउटा प्रधतष्ठानको रुपमा संकुव्चत अथयमा पररभार्षा गनय नधमल्ने ।  

सामूयहक सौदावाजीको अधधकारको प्रर्ोगवाट सम्पूणय कमयचारीको यहतको रक्षा गनय 
सक्नपुदयछ । केवल र्धुनर्नका पदाधधकारीको यहतको रक्षा गनुय र सरुवा तथा वढुवामा 
अधनर्व्न्त्रत अधधकार स्थायपत गनुय सामूयहक सौदावाजीको धसद्धान्तको ममय हनु नसक्ने ।  
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एउटा टे्रड र्धुनर्नको पदाधधकारी हुँदैमा सरुवा र वढुवा जस्तो सामान्र् प्रशासधनक 
कामकारवाहीमा उसको ईच्छाअनसुार मात्र हनुपुने भनी मौधलक हकको व्र्ाख्र्ा गनुय 
सावयजधनक प्रशासनको उद्देश्र् तथा कानून र न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्तअनरुूप हनु नसक्ने 
। टे्रडर्धुनर्नमा कार्यरत धनजामती कमयचारीको सरुवा धनजको सहमती यवना हनैु नसक्ने 
भन्न नधमल्ने । 

८. कुलबहादरु धलम्ब ुयव. पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् (ने.का.प. २०६७, अंक 
७, धन.नं. ८४१४)  

कमयचारीले आचरणयवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही एवं 
सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध कुनै पधन संगठन वा धनकार्लाई मान्र् 
नहनेु । सजार् गनुयपदाय अव्ख्तर्ारवालाले आवेशमा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारवाही 
गनय सक्दैन । तोयकएको अधधकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गने लगार्तको यवभागीर् 
कारवाही गने कारवाही गनय सक्छ ।  

९. बरीकुमार बस्नेत यव. श्री ५ को सरकार, कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर् 
(ने.का.प. २०७१, अंक १०, धन.नं. ४९८५)  

कानूनी अधधकारको प्रर्ोगमा स्वेच्छाचारी गने हक कसैलाई पधन हुँदैन । र्स्तो व्स्थधतमा 
अधधकारको प्रकृधत वस्तधुनष्ठ वा आत्मधनष्ठ के हो भन्ने कुराले कुनै अन्तर नपाने । 
तजयवजी अधधकारको प्रर्ोग न्र्ार्संगत तररकाबाट भए नभएको हेने आधार पधन आधार र 
कारण नै हो । आधार र कारण यवनाको धनणयर्लाई न्र्ार्संगत तररकाबाट भएको धनणयर् 
मान्न सयकन्न । सरकारले अवकाशको धनणयर् गदाय आधार र कारण िोल्न ु नपने भए 
स्वच ्ु ेछाचारीताले प्रश्रर् पाउँछ । भेदभावपूणय तररकाबाट कानूनको प्रर्ोग हनु पगु्दछ ।  

धनणयर् गदाय आधार र कारण िलुाउन पने व्र्वस्थाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी धनणयर् 
गनयबाट धनर्न्त्रण गदयछ भने अवकाश पाउने व्र्व्क्तलाई आिस्त पादयछ । 

१०. प्रदीप अधधकारी यव. नेपाल सरकार (g]sfk २०६७ c+s $ lg.g+ ८३४०) 

िल्तीबाट िूसको रकम बरामद भएको अवस्थामा िूस रीसवत धलएको होइन भनी 
व्जकीरसम्म धलएको तर त्र्सलाई कुनै वस्तधुनष्ट प्रमाण पेश गरी प्रमाव्णत गनय नसकेकोले 
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बरामद नोटहरु प्रधतवादीको जानकारी र सहमधतबेगर धनजको अज्ञानतामा नै धनजको 
िल्तीमा राव्िएको वा जबरजस्ती राव्िएको भनी अनमुान गनय नधमल्ने । 

११. भरतप्रसाद व्िधमरे यव. नेपाल सरकार (नेकाप २०७३ अंक २ धन. नं ९५४५) 

कानूनबाट रोक नलगाएको कारोबारबाट प्रधतवादीले आजयन गरेको सम्पव्त्तमा गैरकानूनी 
आजयन हो भनी अथय गनय नधमल्ने । 

१२. नेपाल सरकार यव. चन्देिर रार् र्ादवसमेत (नेकाप २०७४ अंक ६ धन. नं 
९८२७) 

भ्रष्टाचार र बेरुजू पथृक् कुरा हनु ्। भ्रष्टाचारमा व्र्व्क्तगत फाइदा धलने बर्िर्त तत्वको 
यवद्यमानता हनु्छ भने बेरुजूमा िचय भएको रकम धबल भपायइद्वारा पयुष्ट भएको हुँदैन । 
भ्रष्टाचारको कसूर स्थायपत हनु सरकारी सम्पव्त्त दूयर्षत मनसार्बाट िचय गरी हाधन 
नोक्सानी परु्ायउने धनर्त र त्र्सबाट आफूँले धलन ुिान ुगरेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देव्िनपुने 
। 

१३. शैलेन्रकुमार शमाय यव. नेपाल सरकार (नेकाप २०६७ अंक ६ धन नं ८४०३) 

बढुवा पाउने उद्देश्र्ले नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको मान्नुपने हनुाले प्रधतवादीको बर्िर्त 
स्पष्ट रुपमा देव्िन आएको हुँदा र्स्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रको धलित पेश गरेकै 
आधारमा भ्रष्टाचार भए गरेको पयुष्ट हनेु । 

१४. नेपाल सरकार यव. लक्ष्मण शे्रष्ठसमेत (नेकाप २०६४ अंक ५ धन. नं ७८५१) 

मातहतका कमयचारीले काम धबगारेका भए धनर्मानसुार उपर्कु्त कारबाही चलाएर 
दोर्षीलाई दव्ण्डत गने वा सधुार गराउन व्जम्मेवारी कार्ायलर् प्रमिुको हनेुमा सो केही 
नगरी अरुमाधथ व्जम्मेवारी थोपरेर आफूँ अलग हनेु वा दायर्त्वबाट पन्छन सयकने भन्न 
नधमल्ने । 

३.२ धनजामती सेवामा पारदव्शयता प्रबद्धयनका उपार्हरुए 

  िलुा र पारदशी कार्य शैली र संस्कारको यवकास गने । पारदव्शयताको शपथ 
धलनपुने व्र्वस्था गने । 
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 धनष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी बनाई अव्ि बढ्न दीियकालीन सोचका साथ मागयव्चत्र 
स्पष्ट गनुयपने । 

  कमयचारी र राजनीधतज्ञहरूबीचको कार्यक्षेत्र र अधधकार स्पष्ट पाने, सो यवपरीत 
धनणयर् गनेउपर कारबाहीको व्र्वस्था गने, 

 कमयचारीतन्त्रका यवकृधत र यवसङ्गधतहरूलाई सधुार गदै र्सलाई धनरन्तर प्रयक्रर्ाका 
रूपमा अङ्गीकार गने, 

 ज्ञान, सीप र क्षमताको सही उपर्ोगमा जोड र्दने, 

 राजनीधत र प्रशासनबीच यविासको वातावरण धनमायण गने, 

 कमयचारीले राजनीधतज्ञलाई दूरदृयष्टर्कु्त र वस्तपुरक सझुाव तथा सल्लाहहरू प्रदान 
गने संस्कृधत स्थायपत गनुयपछय । 

  प्रशासनमा राजनीधतक संरक्षणको अन्त्र् गरी उत्प्ररेणा र उत्पादकत्व बढाउन 
पर्ायप्त ध्र्ान र्दनपुछय । 

 सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधधकार र कतयव्र् प्रधत सचेत बनाउनका लाधग 
सशक्तीकरण गनुय आवश्र्क छ । 

 आम जनताको भलाइका लाधग गनुयपने काम र सेवा धछटो छररतो र सवयसलुभ 
रूपमा सम्पन्न गनुयपछय ।  

 सरकारले नागररकको हकयहत र कल्र्ाणका लाधग के काम गदैछ भन्ने चासो 
सवयसाधारणले समेत धलनपुछय । 

 यविभर ‘िलुा सरकारी त्र्ांक’ को रूपमा सरकारी सूचना सावयजधनक गने 
प्रचलन बढेको अवस्थामा सावयजधनक रूपमा र धनर्मबद्ध तररकाले त्र्ांक 
सावयजधनक गने र्स यवधधलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गनुयपछय ।  

 पदपूधतय पूवयको अवस्थादेव्ि अवकाश पधछसम्मको अवस्थालाई आकँलन गरी 
जनशव्क्त र्ोजनाको तजुयमालाई वैज्ञाधनक बनाउनपुछय । 

 प्रशासनमा उत्तराधधकार र्ोजनालाई प्रभावकारी बनाउन, व्र्व्क्तयपच्छे धनणयर् 
प्रयक्रर्मा धभन्नता अन्त्र् र नीधतगत अव्स्थरताको अन्त्र् गनुयपछय । 
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 वस्तगुत आधार र कारणधबना सूचीको अव्िल्लो क्रमका व्र्व्क्त छोडी पधछल्लो 
क्रमबाट यटयपएको अवस्था पधन देव्िएको पाइन्छ । उच्च तहका 
अधधकारीहरुलाई राजनीधत परस्त बनाउन सक्नेतफय  सचेत हनुपुने अवस्था छ । 

 यवव्शष्ट शे्रणीका कमयचारीहरुको सरुवाको वस्तगुत मापदण्ड कार्म हनु सकेको 
देव्िदैन । सही कुरामा राजनीधतक नेततृ्वसँग अडान धलने र पद्द्धधतमा कार्य 
सञ्चालन गने अवस्थामा रहन नसयकरहेको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउनपुछय ।  

  दगुयम क्षेत्रमा कार्यरत कमयचारीहरुको सेवा सयुवधालाई आकर्षयक बनाई सो 
क्षेत्रमा सरुवा भइजान उत्प्ररेरत गनुयपने देव्िन्छ । 

 सरुवामा बाह्य पक्षको संलग्नता र प्रभावलाई न्रू्नीकरण गरी पद्धधतमा आधाररत 
बनाउनपुछय । 

 सरकारी धनकार्हरुलाई आकर्षयक र अनाकर्षयक भनेर छुट्याउने प्रववृ्त्तलाई अन्त्र् 
गनुयपछय ।  

 बढुवाको नीधतमा स्थायर्त्वको आवश्र्कतालाई सम्बोधन गनुयपने देव्िन्छ । 

 धनव्श्चत सेवा अवधध पूरा गरेपधछ तहगत क्षमता रहे नरहेको मूल्र्ांकन गनय 
परीक्षण गनय कार्य प्रारम्भ गनुयपने ।  

 संगठनको उत्पादकत्व र सेवा प्रवाहको अवस्था सकारात्मक नदेव्िने तर 
कार्यसम्पादनमा पूणाांक प्राप्त गने अवस्थालाई गंभीरतापूवयक धलई कानूनी एवं 
व्र्ावहाररक पक्षमा सधुारको आवश्र्कता छ । 

 तहगत आधारमा मूल्र्ांकनका आधारहरु धनधायरण गरी यवद्यमान अवस्थामा सधुार 
ल्र्ाउनपुछय । कार्यसम्पादनको मूल्र्ांकनका लाधग सेवाग्राही सन्तयुष्ट सवेक्षणलाई 
आधार बनाउन सयकन्छ । मूल्र्ांकनका लाधग स्पष्ट सूचक र मापदण्ड तर्ार 
गरी कार्य यववरणसँग र्सलाई आबद्ध गनुयपने देव्िन्छ ।  

 धनजामती कमयचारीका लाधग छात्रववृ्त्त यवतरण र यवदेश अध्र्र्न भ्रमणलाई 
न्र्ार्ोव्चत बनाउन धनव्श्चत मापदण्डको धनमायण र सोको कार्ायन्वर्न गनुय आवश्र्क 
छ । एउटै कमयचारीले पटक पटक अवसर पाउने पद्धधतलाई कठोरतापूवयक 
धनर्न्त्रण गनुयपदयछ । देशका यवियवद्यालर्का उत्कृष्ट यवद्याथीहरुलाई धनजामतीमा 
आकयर्षयत गनय पदपूधतय प्रयक्रर्ममा पनुरावलोकन गनुयपने देव्िन्छ ।  
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 धनजामती सेवासम्बद्ध आचरण र अनशुासनका धनर्महरुको व्र्ावहाररक प्रर्ोग 
आवश्र्क देव्िएको छ । 

 आचरणका धनर्महरु सेवा धनवतृ्त भएपधछ पधन आकयर्षयत हनेु गरी व्र्वस्था गनुय 
उपर्कु्त छ । 

 दण्ड र परुस्कारको वस्तधुनष्ठ प्रर्ोग हनु सकेको देव्िदैन । परुस्कार पाउनेको 
व्र्व्क्तत्व, र्ोगदान, आचरण, अनशुासन, नैधतकता र सावयजधनक जीवनमा प्राप्त 
गरेको ख्र्ाधतलाई समेत मापदण्डमा समेयटनपुने अवस्था छ ।  

 धनणयर्को अधभलेि पद्धधतलाई व्र्वव्स्थत गरी संस्थागत सम्झना कार्म गराउनपुने 
देव्िन्छ । 

 सरकारी त्र्ांक उत्पादन तथा सावयजधनकीकरणमा व्र्ापक सधुार गनुयपछय । 

 कमयचारीको तलब अनपुात कव्म्तमा साकय  रािको औसतसम्म हनेु गरी गनुय जरूरी 
देव्िन्छ। तलब बढाउँदा अन्र् क्षेत्रमा प्रभाव पछय भने भत्ता र सयुवधाको बयृद्ध 
गनय सयकन्छ ।  

 अधभलेि तथा भण्डारणलाई व्र्वव्स्थत गने । र्सको लाधग अधधकभन्दा अधधक 
ICT को प्रर्ोग गने । 

  सूचनाको  वगीकरणलाई सरल बनाउने ।  

  support गने पूवायधार कानून अयवलम्ब धनमायण गने । 

 पारदशी शासन प्रणालीमा सेवाग्राहीको कुरा सनेुर अव्ि बढ्नपुछय । उनीहरूको 
रार्सझुाव हाधसल गने यवधभन्न यवधध छन ् । र्स्तो यवधधमा सेवाग्राही सन्तयुष्ट 
फारम एउटा हो ।  

 साजयधनक धनकार्हरुले आवधधक रुपमा उत्कृष्ट सूचना माग गने सूचना 
मागकतायलाई परुस्कृत गनुयपछय । 

 वैज्ञाधनक र पररणाममिुी लेिा परीक्षणतफय  ध्र्ान प¥ुर्ाई पारदशी रूपमा 
आन्तररक लेिा राख्न,े परीक्षण गने र अव्न्तम लेिा परीक्षण गने कडा 
अनशुासनमा जोड र्दनेजस्ता कार्यमा जोड र्दने । 
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 भ्रष्टाचारलाई सामाव्जक बयहस्कार गरी भ्रष्ट मनोववृ्त्तलाई उन्मूलन गने । 

 नवप्रवतयनको संस्कृधत, मूल्र्को राजनीधत, यवकासको समग्र चक्रमा नागररक 
संलग्नतामा पर्ायप्त ध्र्ान र्दनपुछय । 

  भ्रष्टाचारीलाई राजनीधतक संरक्षण, ठेक्कापट्टा व्र्वस्थापनमा अधनर्धमतता, कमजोर 
पररर्ोजना व्र्वस्थापन, आधारभतू व्शक्षा र स्वास््र्को सवयसलुभ पहुँच अभाव, 

असमान यवतरण प्रणाली आर्दको अन्त्र् हनुपुछय । 

 सावयजधनक धनकार्बाट सञ्चालन हनेु र्ोजना, नीधत, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको 
लक्ष्र्, उद्देश्र्, बजेट तथा र्सबाट प्राप्त नधतजा, प्रधतफल एवम ् िचयको बारेमा 
सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेिाजोिा गने र मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्थालाई 
प्रभावकारी बनाउने । सावयजधनक सनुवुाइ तथा सामाव्जक परीक्षणलाई 
तदारुकताका साथ कार्ायन्वर्नमा उतानुयपछय । 

 

३.३ धनष्कर्षय:  

पारदव्शयता भनेको सामाव्जक जीवन पद्धधत हो । भ्रष्टाचारको सट्टा सशुासन, आफ्नो र 
पराइको सट्टा मापदण्डमा आधाररत धनणयर्, स्वयववेकीको सट्टा यवधधको शासन, प्रत्रे्क सेवा 
प्रवाह र यवकास धनमायणको काममा समर् तोक्ने प्रयक्रर्ाको बढावासँगै पारदव्शयताको 
यवकास हुँदै जान्छ । समाजमा अपारदव्शयता अत्र्न्तै िराब हनेु भएको र र्सले नैधतक 
पतन गराउनकुा साथै सम्पूणय देशको नैधतकता नै ध्वस्त पानय सक्ने हनु्छ । सक्षम, 

धमतव्र्र्ी, उत्तरदार्ी, जवाफदेही र तटस्थ धनजामती सेवा, स्वतन्त्र र शीघ्र न्र्ार् धनरोपण 
गने न्र्ार् प्रशासन, सूचनाप्रधतको सहज पहुँच र सही सूचना सम्प्ररे्षण, भ्रष्टाचारयवरुद्धको 
रणनीधतक अधभर्ान, कुशल तथा प्रभावकारी आधथयक प्रशासन, सदाचारी तथा उपकारी 
प्रशासन र यवकास व्र्वस्थापन, अन्तराययिर् असल अभ्र्ासको धसको आर्दले नै पारदव्शयता 
प्रबद्धयनमा सहर्ोग परु्ायउँछ  ।  

पारदव्शयता प्रबद्धयनको यवर्षर् अपूरो र्ात्रा धसद्ध हनु ु दभुायग्र् हो । भ्रष्टाचार र 
अधनर्धमतताको अन्त्र् गरी सशुासनसयहतको यवकास गने इच्छा प्रकट भएको धेरै समर् 
भइसक्र्ो । र्समा यवधभन्न प्रर्ासहरु पधन हुँदै आएका छन ् । कमयचारीले कार्ायलर् 

https://www.nepal.gov.np/
https://www.nepal.gov.np/
https://www.nepal.gov.np/
https://www.nepal.gov.np/
https://www.nepal.gov.np/
https://www.nepal.gov.np/
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समर्धभत्र नै िसु धलने गरेका समाचार बेलाबेलामा आउने गरेका छन ्। सेवाग्राही सानो 
तथा एकै धछनमा हनुसक्ने काममा पधन भोधलको भािा धलएर फकय न ुपने गनुासो कार्मै 
छ । कमयचारी सेवाग्रहीसँग ररसाउने, झयकने, पूरा सूचना नभन्ने तथा सताउने जस्ता 
व्र्वहार हनेु गरेको गनुासो धनधमट्यान्न हनु सकेको छैन । यवद्यतुीर् शासनको प्रबद्धयन 
नागररकहरूको चासो, प्रभावकारी सरकार, धनर्ामक धनकार्को गणुस्तर, कानूनी शासन र 
भ्रष्टाचार धनर्न्त्रण, ववृ्त्तयवकासमा आधाररत सेवाजस्ता स्थायपत यविव्र्ापी मानकलाई अझ 
सबल बनाई पारदव्शयता प्रबद्धयन गरी धनजामती सेवाको ओज बढाउन ुअपररहार्य भइसकेको 
छ । 

सन्दभय सामग्रीहरु: 

नेपालको संयवधान, कानून यकताब व्र्वस्था सधमधत, बबरमहल, काठमाडौं । 

धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 

धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 

सशुासन ऐन, २०६४ 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ 

सावयजधनक िररद ऐन, २०६३ 

सावयजधनक िररद ऐन धनर्मावाली 

भ्रष्टाचार धनर्न्त्रण ऐन, २०५९ 

अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान ऐन, २०४८ 

संवैधाधनक तथा प्रशासकीर् कानून, संवैधाधनक धसद्धान्तहरु र न्र्ायर्क दृयष्टकोण, 

श्र्ामकुमार भट्टराई, सोपान प्रकाशन, धडल्लीबजार, काठमाडौं । 

पराग चौथो यवशेर्षांक, रायिर् कमयचारी संगठन, धनजामती यवभागीर् सधमधत, अथय मन्त्रालर्, 

२०७०। 

नवीनतम प्रशासधनक दृयष्टकोण स्रोत सामग्री (पररमाव्जयत तेस्रो संस्करण), सं श्र्ामकुमार 
भट्टराई, सोपान माधसक, धडल्लीबजार, काठमाडौं । 
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प्रशासन सधुार कार्ायन्वर्न अनगुमन प्रधतवेदन, २०७३, उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार तथा 
अनगुमन सधमधत, धसंहदरबार, काठमाडौं ।  

प्रशासन सधुार सधमधतको प्रधतवेदन, २०७०, प्रशासन सधुार सधमधत, धसंहदरबार, काठमाडौं 
। 

न्र्ार्दूत दै्वमाधसक, पूणाांक २१६, नेपाल बार एसोधसएसन, रामशाहपथ, काठमाडौं । 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

नजीर संग्रह, महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर्, धसंहदरबार, काठमाडौं । 

उनन्तीसौं प्रधतवेदन, अव्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, टंगाल, काठमाडौं । 

अधधकारसम्पन्न संिीर् प्रशासन पनुसांरचना सधमधतको प्रधतवेदन, २०७४ । 

नेपाल कानून पधत्रका 

सवोच्च अदालत बलेुयटन 

Devendra Raj Pandey, The Idea of Integrity and Universe of Corruption and Anti 

Corruption 
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धनजामती सेवामा समावेशीताको अवस्था र र्सका यवयवध आर्ामहरु  

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री सन्तोर्ष कटुवाल 

यवर्षर् प्रवेश 

राज्र्द्धारा सञ्चालन गररने सेवाहरुलाई धछटो, छररतो धमतव्र्र्ी, प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
गनयका लागी सावयजधनक सेवामा आवद्ध कमयचारीहरुलाई धनर्धमत व्र्वव्स्थत गनय तत क्षेत्र 
सँग सम्बव्न्धत सेवा कानूनको धनमायण गरी सो को कार्ायन्वर्न गररएको छ । सावयजधनक 
सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुले आफूले प्रदान गने सेवालाई जनमिुी जवाफदेही र 
पारदशीढंगले संचालन गनय पदयछ । ती कानूनको कार्ायन्वर्नको क्रममा सवोच्च अदालत 
लगार्त उच्च अदालतहरुमा धेरै मदु्दा  पने गरेको  र  

नेपाल सरकारको हक यहत धनयहत सेवा कानून सम्बन्धी मदु्दाहरुमा सरकारको प्रधतधधधनध्व 
गदै महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायर्ल र सो अन्तगतयका कार्ायलर्हरुमा कार्यरत सरकारी 
वकीलहरुले सम्बव्न्धत अदालत समक्ष उपव्स्थत भई बहस, वैरवी एवं प्रधतरक्षा सम्बन्धी 
कार्यहरु सम्पन्न हदैु आएको अवस्था छ । सेवा कानूनका क्षेत्रमा सरकारी वकीलहरुलाई 
यवव्शयष्टकृत  गने मूलभतू उद्देश्र्का साथ महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर् अधभर्ोजन 
प्रव्शक्षण केन्रद्धारा धमधत २०७७।२।२५ गतेदेव्ि धमधत २०७७।३।१० गतेसम्म 
सञ्चाधलत १५ र्दने अनलाइन प्रव्शक्षण कार्यक्रममा संर्ोजन समूहद्धारा र्दइएको 
कार्ायदेशमा आधाररत रही र्ो अध्र्र्नमूलक कार्यपत्र तर्ार गररएको छ । 
समावेशीता 

लोकताव्न्त्रक शान व्र्वस्था आफैमा पद्धधत मात्र नभई मानवीर् जीवनको अधभन्न अङ्ग 
बनेको छ । लोकताव्न्त्रक शासन व्र्वस्थामा शासन प्रणालीका हरेक अवर्वमा राज्का 
नागररकको सह अव्स्तत्व,सहव्स्मत्व, सहभाधगता र समान व्र्वहार  स्थायपत भएको हनु्छ 
भन्ने मान्र्ता राव्िन्छ । धभन्न सोध , संस्कार , व्र्वहार स्थायपत गनय राज्र् संर्न्त्रले 
समाजमा यवद्यमान यवयवधता व्र्वस्थापन  गनुय वतयमानको अपररहार्यता रहेको देव्िन्छ 
।समावेशीकरण शव्क्तशाली र कमजोर वगय,सम्पन्न र यवपन्न समाज,सयक्रर् र धनष्कृर् 
समदुार्, प्रभतु्वशाली र धनररह समूह जस्ता पथृकतावीच लोकताव्न्त्रक मूल्र्, मान्र्ता र 
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व्र्वहार प्रवद्धयन गने सबैभन्दा उपर्कु्त, प्रभावकारी र सशक्त माध्र्म हो । जातीर्, 
भायर्षक, लैयङ्गक,धाधमयक, शैव्क्षक, सामाव्जक-सास्कृधतक आधथयक जस्ता र्ावत ्यवभन्नतालाई 
उपर्कु्त सम्बोधन गरी शासन व्र्वस्थाका यवधभन्न आर्ाममा साथयक सहभाधगता गराउन ुनै 
समावेशीकरण हो । नेपालको संयवधानले समाजमा यवद्यमान यवयवधतार्कु्त यवशेर्षतालाई 
आत्मसात गरी यवयवधता वीचको एकता, समाव्जक सांस्कृधतक ऐक्र्वद्धता,सयहष्णतुा र 
सदभावलाई संरक्षण एंव प्रवद्धयन गनय र सबै प्रकाका यवभेद र उत्पीडनको अन्त्र् गनुय साथै 
आधथयक समानता, समयृद्ध र सामाव्जक न्र्ार् सधुनव्श्चत गनय समानपुाधतक समावेशी र 
सहभाधगतामूलक धसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको धनमायण गने संकल्प धलएको 
छ ।  

समावेशीकरणले साथयक सहभाधगता सधुनव्श्चत गरेको हनु्छ । यवधभन्न वगय, क्षेत्र, धलङ्ग, 
सम्प्रदार्, समदुार्को भगूोल जनसंख्र्ा,  यवकाशको अवस्था लगार्तका आधारमा राज्र्को 
शासन प्रणालीमा सहभाधगता प्रवद्धयन गने नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले 
नागररकवीच अवसरको यवतरण र उपभोग, पहँचु र अधधकारको अन्तर र असमानता 
न्रू्धनकरणमा जोड र्दन्छ ।  आधथयक, समाव्जक-सांस्कृधतक,राजनीधतक, प्रशासधनक र 
व्र्वहाररक समेतका वयहष्करण, राज्र्को मूल प्रवाहीकरणबाट बव्ञ्चतीकरण र  अवसर, 
पहचु एंव अधधकारको उपर्ोगमा यवभेद हटाउँदै भौधतक एंवम ्सांवेधगक रुपमा समानता 
कार्म गने नै समावेशीकरण हो । राज्र्को संयवधान धनमायण, नीधत धनमायण, यवश्लरे्षण र 
कार्ायन्र्वन, र्ोजना एवम ् कार्यक्रम तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमत एवम ् मूल्र्ाङ्कन 
समेतका सावयजधनक यहत र सरोकारको यवर्षर्मा समग्र पद्धधत र मररमाणमा साथयक 
वस्तगुत र र्थाथयपरुक  सहभाधगता नै समावेशीकरणको मूतय स्वरुप माधनन्छ । 
समावेशीकरण नागररक अधधकारको सम्मान हो भने राज्र्को यवकाशलाई गधतव्शल 
बनाउने प्रभावकारी औजार हो । शासकीर् प्रवन्धलाई र्दगो बनाउन,रायिर्एकता र 
भौगोधलक अिण्डता सदुृढ गनय र शासन व्र्वस्थामा नागररक स्वाधमत्व एवम ् अवनत्व 
स्थायपत गरी लोकतान्त्रीक शासन प्रणाली स्थायपत गनय समावेशीकरण धनतान्त अपररहार्य 
औजारको रुपमा माधनन्छ । 

समावेशीकरणले शासकीर् प्रवन्धको समग्र आर्ाममा समानपुाधतक र साथयक 
सहभाधगतालाई ईयङ्गत गरेको हनु्छ । राज्का समान्र् र धनर्धमत प्रावधान र प्रयक्रर्ामाफय त 
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राज्र्का यवधभन्न जातजाती, आर्दवासी- जनजाती, भार्षा, धमय, धलङ्ग, संस्कृधत, वगय पेशा, 
क्षेत्र, सम्प्रदार्, समूदार्, समूह आर्दलाई समानपुाधतक र साथयक सहभाधगता प्रवद्धयन गनय 
यवधभन्न अवरोध, असहज, कर्ठनाई र सम्र्ा उत्पन्न हनुाले यवयवधतार्कु्त समाव्जक, 
आधथयक, राजनीधतक, सांस्कृधतक, प्रशासधनक, समाव्जक संरचना भएको मलुकुमा यवशेर्ष 
प्रावधान प्रयक्रर्ा र औजार अवलम्बन गरी समावेशीकरणलाई साथयकता र्दन ुपने हनु्छ । 
यविका ९०.९० प्रधतशत मलुकुहरु यवयवधतार्कु्त जनसांव्ख्र्क बनौटबाट धनधमयत भएको 
त्र्का आधारमा समेत समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउन यवयवधता व्र्वस्थापन 
अपररहार्य देव्िन्छ । राज्र्का सबै नागररक समानरुपमा शासकीर् प्रवन्धमा साथयक 
सहभागी हनु नसक्ने भएकोले समावेशीकरणलाई मूतयरुप र्दन यवधभन्न प्रकारका तत्कालीन 
एवम ् र्दियकाधलन उपार्, उपकरण तथा औजारहरु अवलम्वन गररन्छ । र्स्ता 
उपार्हरुले समाजका कमजोर, पछाडी परेका वा पाररएका, अवसर, पहुँच र अधधकारको 
उपर्ोगमा बव्ञ्चधतकरणमा परेका, राज्र्को मूल प्रवाहीकरण बायहर रही बयहष्करणमा 
परेका यवभेद र उत्पीडनमा रकेका जातजाती, जनजाती,धमय,वगय,धलङ्ग,क्षेत्र,समूदार् र 
सम्प्रदार्लाई समावेशीकरणमा ल्र्ाउन यवशेर्ष भधूमका धनवायह गनय सक्दछन । 
समावेशीकरणको औजारको रुपमा आरक्षणलाई धलइन्छ । 

आरक्षण 

राज्र्को शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउने तत्काधलन उपार् आरक्षण हो । 
राजनीधतक, आधथयक, समाव्जक रुपले यपछधडएको वगय,समूदार् र समूहलाई नीधत धनमायण 
लगार्त राज्र् संरचनाका सबै तहमा अथयपूणय सहभाधगताको अवसर प्रदान गनय अवलम्वन 
गररने  यवशेर्ष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भधनन्छ । आरक्षणले राज्र् संर्न्त्रमा पहुँच, 
पयहचान, सहभाधगता र अधधकारको उपर्ोगमा कमजोर देव्िएका, अवसर, पहुँच र 
अधधकारको उपर्ोगका दृयष्टले बव्ञ्चतीकरणमा परेका बयहष्करणका कारण मूल प्रवायहकरण 
बायहर रहेका, यवभेद र उत्पीडनमा रहेका जातजाती, धलङ्ग,भार्षा, संस्कृधत, सम्प्रदार्, 
समदुार् समेतका नागररकहरुलाई ससम्मान राज्र् संर्न्त्रमा प्रधतधनधधत्व हनेु गरी सहभागी 
बनाउछ । र्सले यवशेर्ष छुट, प्राथाधमकता तथा कोटा धनधायरण गरी सोको माध्र्ामबाट 
समावेशी बनाउने प्रावधान अवलम्वन गदयछ । तत्काल सकारात्मक प्रभाव गने गरी 
क्षधतपूधतयको धसद्धान्तका आधारमा अवलम्बन गररने आरक्षण समावेशीकरणको माध्र्म हो 
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। शासन प्रणालीमा उत्पन्न हनु सक्ने द्धन्द्ध न्रू्धनकरण गने माध्र्मको रुपमा धलईने 
आरक्षणले रायिर् एकता, भौगोधलक अिण्डतालाई थप मजवूत बनाउनका साथै नागररकले 
आत्मसम्मानको समेत अनभुधूत गनय पाउने अवसरको सजृना गदयछ । सकरात्मक 
पररमाणको लागी यवगतको क्षधतपूधतय स्वरुप अवलम्वन गररने समावेशीकरणको औजारको 
रुपमा आरक्षणलाई सकारात्क यवभेदको प्रभावकारी उपकरणको रुपमा धलइन्छ । 

 आरक्षणको प्रभाव तत्काल अनभुधूत हनु सक्ने र प्रधतधनधधत्व स्थायपत गनय सयकने 
भएकाले आरक्षणलाई अवलम्वन गदै आएको देव्िन्छ । न्रू्नतम आधार तथा मापदण्ड 
पगुेका बव्ञ्चधतकरण तथा बयहष्करणमा परेका वा पाररएका नागररकतालाई समावेश हनेु 
पद्धधत र पयक्रर् नीधतगत रुपमा धनधायरण गरी सहभाधगता बढाइन्छ । र्सले राज्र्प्रधतको 
नागररकको आस्था, यविास, अपनत्व र स्वाधमत्व बढ्दै जान्छ । र्ो प्रावधान यवशेर्ष 
सयुवधा भएकोले र्ोग्र्ता प्रणालीको प्रवद्धयनमा  नकारात्क प्रभाव पनय सक्ने चचाय पररचचाय 
नभएका होइनन । यवयवधता व्र्वस्थापन समेत रायिर् सवलता र सशव्क्तकरणको सशक्त 
माध्र्म भएकोले र्सलाई र्ोग्र्ता प्रणालीको प्रवद्धयनमा पूरक उपार्को रुपमा समेत धलन ु
उपर्कु्त हनेु देव्िन्छ । 

धनजामती सेवामा समावेशीता 

सावयजधनक सेवाको मागयदशयक सेवाको रफमा धलइने धनजामती सेवाको इधतहास लामो 
रहेको पाइन्छ । पेण्ड्लेटन ऐनबाट ( USA को Pendleton civil service Act 1883) आधारस्तम्भ 
िडा भएको माधनने धनजामती सेवा नेपालमा भने सन १९५० को दशकबाट (यवशेर्षगरी 
यव.स.२००९ देव्ि २०१३ सम्ममा) संस्थागत तथा नीधतगत रुपमा यवकाश भएको 
पाइन्छ । धनजामती सेवाको कररव ७० वरे्ष इधतहासमा यवधभन्न कानूनी र संस्थागत 
रुपमानै सधुार र सदुृढ बनाउने पहलहरु भईरहेको पाइन्छन ्। यव.स.२०१३ मा आएको 
पयहलो धनजामती सेवा कानूनलाई २०४९ सालको धनजामती सेवा ऐनले बढी प्रजातान्त्रीक 
र सदुृढ बनाउन र्ोगदान गरेको पाइन्छ । र्ती हुँदा हदैु पधन समावेशीता अझै पछाडी 
रहेकोले २०६४ सालको संसोधनले थप समावेशीतामा पहलकदमी  रािेको पाइन्छ । 
सशुासन, लैयङगक समता, समानता र  मूलप्रभावायहकरण, समावेशीता, सेवाग्राहीको 
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हकयहतको संरक्षण, नर्ाँ सावयजधनक व्र्वस्थापन  र समक्ष सरकार, सदुृढ प्रशासन आदी 
धनजामाती सेवाका नयवनतम यवर्षर्हरु हनु ।  

धनजामती सेवाको प्रमिु यवशेर्षता भनेको र्ोग्र्ता प्रणाली हो । र्सैका आधारमा 
समावेशीताको प्रर्ोग गदाय र्सका यवयवध पाटाहरु जस्तै भौगोधलक, कानूनी,राजनैधतक, 
शैव्क्षक, आधथयक, सामाव्जक , सास्कृधतक आदीलाई ध्र्ान र्दनपुने हनु्छ । नेपालमा 
लैयङगक दृयष्टले पछाडी रहेका तथा मूलप्रवाह भन्दा टाढा रहेका जाती, वगय र क्षेत्र आदी 
माधनसलाई समावेशीताले सम्बोधन गने र्थेष्ट प्रर्ास गरेको पाइन्छ । समाजका हरेक 
वगय, जाधत र  तप्काका नागररकहरुको अधधकतम कल्र्ाणका लागी राज्र्का नीधत र्ोजना 
र कार्यक्रमहरु धनदेव्शत हनुपुने र र्सका लागी उव्चत नीधतको अनशुरण गनेपने हनु्छ । 
समाव्जक वनावट, जाधतगत संरचना, धलङ्ग, वगय, आधथयक व्स्थधत, सास्कृधतक पररवेशले 
गदाय समाजमा असमानताहरु धसजयना हनु्छन । र्सबाट धनम्छरो वगयको क्षमता झन ्
िस्कदै र व्शधथल हदैु जान्छ । राज्र्को संरचना र रोजगारीमा उनीहरुको समावेशीताको 
सम्भावना अझ न्रू्न हनु जान्छ । र्स्तो पररव्स्थधतमा लोककल्र्ाणको लागी प्रभावकारी 
ढंगले सकारात्मक यवभेद र र्स अन्तगयतका नीधतगत उपकरणहरु तर् गरी अगाडी बढ्न ु
र बढाउन आवश्र्क हनु्छ । 

 

नेपालमा धनजामती प्रशासनमा समावेशीताका लागी भएका नीधतगत  प्रावधानहरु 

नेपालको धनजामती सेवामा समावेशीकरण र आरक्षणलाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ायन्वर्न 
गनय अवलम्बन गररएका बैधाधनक प्रावधान र प्रर्ासलाई  र्स प्रकार उल्लेि गनय सयकन्छ 
। 

संवैधाधनक प्रावधान 

 नेपालको वतयमान संयवधानको प्रस्तावनामानै सवै प्रकारका वगीर् ,जातीर् ,क्षेधत्रर् ,
भायर्षक ,धाधमयक ,लैयङगक उत्पीडनको अन्त्र् गदै यवधभन्न यवयवधतार्कु्त 
यवर्षशेतालाई आत्मसात गरी यवयवधतावीचको एकता ,सामाव्जक सांस्कृधतक 
ऐक्र्वद्धता ,सयहष्णतुा र सदभावलाई संरक्षण  एवम ्प्रवद्धन गनय आधथयक समानता ,
 समयृद्ध र सामाव्जक न्र्ार् सधुनव्श्चत गनय समानपुाधतक   , समावेशी र 
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सहभाधगतामूलक धसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको धनमायण गने संकल्प 
 गररएबाट समावेशीकरणलाई हाम्रो संयवधनाले पूणयरुपमा आत्मसात ्गरेको स्पष्ट 
देव्िन्छ । 

 संयवधानको धारा ४२मा आधथयक ,सामाव्जक र शैव्क्षक दृयष्टले यपछाडी परेका 
मयहला ,दधलत,आर्दवासी जनजाती ,मधेशी ,थारु ,सवु्स्लम ,यपछडावगय ,
अलपसंख्र्क ,सीमान्तोकृत अपाङगता भएका व्र्व्क्त  , लैयङगक तथा र्ौधनक 
अल्पसंख्र्क,यकसान,श्रधमक ,उत्पीधडत वा यपछाधडएका क्षेत्रका नागररक तथा 
आधथयक रुपले यवपन्न  िस आर्यलाई  समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा 
राज्र्का धनकार्मा सहभागीताको हक हनेुछ भन्न ेसंयवधाधनक व्र्वस्था रहेको ।  

 संयवधानको धारा ५१ मा राज्र्ले समावेशीकरण सम्बन्धी नीधत अवलम्बन गने 
व्र्वस्था उल्लेि गरेको ।  

 संयवधानको धारा २८५  ) २ (मा संिीर् धनजामती सेवा लगार्त सबै संव्िर् 
सरकारी सेवामा प्रधतर्ोधगतात्मक  पररक्षाद्धारा पदपूधतय गदाय संव्िर् कानून बमोव्जम 
िलुा र समानपुाधतक समावेशी धसद्धान्तका आधारमा हनेुछ । भन्ने संयवधाधनक 
व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 

 

धनजामती सेवा ऐन,२०४९ र धनजामती सेवा धनर्मावली २०५० मा समावेश भएका 
प्रावधानहरु  

 धनजामती सेवालाई बढी सक्षम,सदुृढ ,सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउने उद्देश्र्ले 
 तजुयमा भएको धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ को उपदफा  ) ७ (मा 
धनजामती सेवालाई समावेशी बनाउन िलुा प्रधतर्ोधगताद्धारा पूधतय हनेु पदमध्रे् 
४५ प्रधतशत पद छुट्याई सफ प्रधतशतलाई सतप्रधतशत मानी देहार् 
बमोव्जमका उम्मेदवारवीचमा छुट्टाछुटै्ट  प्रधतस्पधाय  गराई पदपूधतय गररने 
व्र्वस्था छए 
िलुा पदको ४५ प्रधतशतमा आरक्षण व्र्वस्थाकुल िलुा पदमा भाररत आरक्षण 

क) मयहला ३३ प्रधतशत      (१४.८५ प्रधतशत) 

ख)  आर्दवासी / जनजाती  २७ प्रधतशत   ( १२.१५ प्रधतशत)   



   

 807  
 

ग) मधेशी २२ प्रधतशत     (९.९० प्रधतशत )   

घ) दधलत ५ प्रधतशत      ( ४.०५ प्रधतशत ) 

ङ) अपाङ्ग ५ प्रधतशत      (२.२५ प्रधतशत ) 

च) यपछाधडएको क्षेत्र ४ प्रधतशत    ( १.८० प्रधतशत )   

 सोही दफाको उपदफा (८) मा अपाङ्गतालाई छुट्टाएको  प्रधतशतको पद कुनै 
िास प्रकृधतको कामको लागी तोयकएबमोव्जम अपाङ्गवीच मात्र प्रधतस्पधायत्मक 
पररक्षाद्धारा पदपूधतय गररने व्र्वस्था छ । उपदफा (१३) अनसुार कुनै िास 
प्रकृधतको कार्य वा पदका लागी मयहलाले मात्र प्रधतस्पधाय गनय पाउने गरी नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ ।  

 दफा १० मा भएको व्र्वस्था अनसुार नेपाल सरकारको यववकाश आर्ोजनाको 
वा यवकाशतफय को कुनै पदमा कम्तीमा ५ वर्षयदेव्ि अस्थार्ी धनर्वु्क्त पाई 
अयवधछन्न रुपमा सेवा गरी रहेका मयहला कमयचारीको हकमा िलुा 
प्रधतर्ोधगताको लागी हनेु लोक सेवा सेवा आर्ोगको यवज्ञापदमा उम्मेदवार हनु 
उमेरको बन्देज लाग्ने छैन  । 

 दफा १६ मा धनजामती सेवाको स्थार्ी पदमा धनर्वु्क्त गदाय मयहला कमयचारीको 
हकमा ६ मयहना पररक्षणकालमा रहने व्र्वस्था छ । 

 दफा १८ मा सरुवा गदाय ररक्त पद धमलेसम्म धनजामती सेवाकको रा.प.अनं 
शे्रणीमा कार्यरत कमयचारीको पधतपत्नी दवैु जना धनजामती सेवामा भए एउटै 
व्जल्लामा पठाइने प्रावधान छ । 

 दफा २१ मा मयहला ,आर्दवासी /जनजाती ,मधेशी ,दधलत ,अपाङ्ग र 
यपछाधडएके क्षेत्रमा स्थार्ी बसोवास भएका धनजामती कमयचारीहरुको उल्लेव्ित 
सेवा अवधधमा एक वर्षय कम सेवा अवधध भए पधन बढुवाको लागी सम्भाव्र् 
उम्मेदवार हनेु व्र्होरा उल्लेि छ । 

 दफा ७१ मा प्रसधुत यवदा ,प्रसधुत स्र्ाहार यवदा ,र प्रसधुत स्र्ाहार भत्ता समेत 
मयहला धनजामती कमयचारीको यहतमा राव्िएको प्रावधान हो  । 

 

नेपालको धनजामती सेवामा समावेशीताले पारेको प्रभाव 
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धनजामती सेवा नेपालमा सन ् १९५० को दशकबाट (यवशेर्षगरी यव.स.२००९ देव्ि 
२०१३ सम्ममा) संस्थागत तथा नीधतगत रुपमा यवकास भएको पाइन्छ । धनजामती 
सेवाको कररव ७० वरे्ष इधतहासमा यवधभन्न कानूनी र संस्थागत रुपमानै सधुार र सदुृढ 
बनाउने पहलहरु भइरहेका पाइन्छन ।  यव.स. २०१३ मा आएको पयहलो धनजामती 
कानूनलाई २०४९ सालको धनजामती सेवा ऐनले बढी प्रजाताव्न्त्रक र सदुृढ बनाउन 
र्ोगदान गरेको पाइन्छ ।  र्ती हुँदा हदैु पधन समावेशीता अझै पछाधड रहेकोले २०६४ 
सालमको संसोधनले थप समावेशीतामा पहलकदमी रािेको पाइन्छ ।  

धनजामती सेवामा समावेशीता अवलम्वन गरे र्ता परेका सकारात्मक र नकारात्मक 
प्रभावहरु र्स प्रकार रहेका छन  ।  

सकारात्मक प्रभावहरु 

१. धनजामती सेवा समावेशी बन्दै गएको ।  

धनजामती सेवा समावेशी भएको छ । समावेशी बनाउनको लागी आरक्षणको व्र्वस्था 
गनुय भन्दा पयहले नेपालको धनजामत सेवामा ९० प्रधतशत भन्दा बढी परुुर्ष कमयचारी 
भएको र त्र्समा पधन बाहनु क्षेत्री लगार्त केही जातीको मात्र बचयस्व भएकोमा अयहले 
व्स्थधत फेररएको छ । धनजामती सेवा यवस्तारै  समावेशी बन्दै गएको छ । 

२. धनजामती सेवाप्रधत र्वुाहरुको  अभतूपूवय आकर्षयण देव्िएको ।  

धनजामती सेवामा सबै वगय ,समूदार् र िासगरी धसमान्तकृत वगयको आकर्षयक अभतूपूवय 
रुपमा बढेको छ ।  

३. यवयवधतार्कु्त जनशव्क्त उपलब्ध भएको । 

आरक्षणको माध्र्ामले धनजामती सेवामा यवयवधतार्कु्त जनशव्क्तको आपूधतय भएको छ । 
 अयहले धनजामाती सेवामा मयहला ,आर्दवासी   / जनजाती ,मधेशी ,दधलत ,
अपाङ,यपछाधडएको क्षेत्र हरेक वगय ,समूहका जनशव्क्तको प्रधतधनधधत्व भएको छ । 
िास क्षेत्र ,वगय  , समूदार् र वगयको समस्र्ाको पयहचान र धनराकरण गनय उक्त 
क्षेत्र,समूदार् र वगयकै जनशव्क्तलाई पररचालन गने सक्ने अवस्थाको सजृना भएको छ 
। 

४. रायिर् एकता र अिण्डतालाई सदुृढ बनाएको ।  
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धनजामती सेवामा सबै वगय र क्षेत्रको प्रधतधनधधत्व सधुनश्चत हनु गई समावेशी राज्र् 
प्रणालीको अभ्र्ास  मात्र भएको छैन ,र्सबाट रायिर् एकता तथा अिण्डतालाई सदुृढ 
बनाउन समेत महत्वपूणय र्ोगदान पगुेको छ । 

५. ऐधतहाधसक अन्र्ार्को क्षधतपूधतय 
यवगत लामो समर्देव्िको यवधभन्न वगय ,क्षेत्रका जनतालाई  हनु गएको यवभेद एंव 
ऐधतहाधसक अन्र्ार्को क्षधतपूधतय  र्दलाईएको छ । 

६. जवाफदेही तथा जनउत्तरदार्ी प्रशासन र्न्त्र धनमायणमा सहर्ोग 

समावेशीताको माध्र्मले यवयवधतापूणय  जनशव्क्तको आपूधतय हुँदा धनजामती प्रशासनलाई 
जवाफदेही र उत्तरदार्ी बनाउन सहर्ोग गरेको छ ।  

७. सबै समूदार्लाई मूल प्रवाहमा समायहत गरेको ।  

र्ोग्र्ता प्रणालीले “यवजेताले सबै लान्छ” को अवस्था मात्र धसजयना गने र हानेले कुनै 
स्थान नपाई यवरोहमा जानसक्ने भएकोले व्जत्ने र हानेवीचमा सम्बन्ध ,सम्पकय  र सह 
अव्स्तत्व कार्म राख्न दवैु पक्षलाई मूल प्रवाहमा समावेश गने काम गरेको छ । 

नकरात्मक प्रभावहरु  

१. उद्देश्र् अनरुुप काम हनु नसकेको र टाठाबाडाले कब्जा जमाएको  

नेपालको संयवधानमा मौधलक हक अन्तगयत समाव्जक न्र्ार्को हकमा 
आधथयक,सामाव्जक रुपमा पछाडी परेको वगयलाई मात्र समानपुाधतक समावेशी 
धसद्धान्तको आधारमा राज्र्का धनकार्हरुमा सहभाधगताको हक हनेु कुरा उल्लेि 
भएकोमा आरक्षणको नामा सम्बव्न्धत वगयका टाठाबाठाले अवसरमा कब्जा 
जमाएको हनु । मयहलाको कोटामा बाहनु क्षेत्रीकै आधथयक,सामाव्जक शैव्क्षक सबै 
क्षेत्रमा उच्च स्थान हाधसल गरेका मयहलाले अवसर धलएका छन ,जनजातीका नामा 
नेवार ,थकाली ,गरुुङ ,राई लगार्तका उच्च जातीले फाइदा धलएका छन ् भने 
मधेशीको कोटामा पधन मधेशमा शासन गदै आएका झा ,र्ादव ,महतो,धत्रपाठीले 
अवसरमा कव्जा जमाएका छन । दधलत ,अपाङ्गता ,यपछाधडएको क्षेत्रतफय का 
कोटामा पधन आधथयक समाव्जक रुपमा पधछ परेका वगयभन्दा उक्त समूहका 
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टाठाबाठाले नै अवसरमा कब्जा जमाएका छन । यपछाधडएको क्षेत्रको कोटा ,
अपाङ्गता भएका व्र्व्क्तको कोटामा त झन व्र्ापक दूरुपर्ोग भईरहेको छ । 

२. बढ्दो नैराश्र्ता  र प्रधतभा पलार्न 

आरक्षण नपाउने वगयमा नैराश्र्ता उत्पन्न भई प्रधतभा पलार्नमा सहर्ोग गरेको छ 
।  आरक्षणको कारण तलुनात्मक रुपमा  कम क्षमतावान जनशव्क्त धनजामती 
सेवामा धभधत्रएको छ भने प्रधतस्पधी एवं क्षमतावन जनशव्क्त र्स सेवामा प्रवेश गनय 
नसकी धनराश भई यवदेव्शने प्रवधृत बढ्दै गएको छ । 

३. र्ोग्र्ता प्रणालीमा असर 

अरु देशको तलुनामा हाम्रो प्रशासन त्र्सै पधन सदुृढ,क्षमतावान ,प्रधतस्पधी एवं 
गधतव्शल नभएको भनी गनुासो आइरहेकोमा आरक्षणले गदाय र्सलाई झन कमजोर 
बनाउदै गएको छ । यवव्शष्ट शे्रणी ल्र्ाउने जनशव्क्त बायहररने र थडय धडधभजन 
ल्र्ाउने  जनशव्क्त धभधत्रदै जाँदा हाम्रो प्रशासन र्न्त्र झन कमजोर बन्ने र संगठनको 
प्रभावकाररता िट्दै जाने संम्भावना प्रवल देव्िएको छ । 

४. प्रधतस्पधायत्मक क्षमतामा ह्रास 

आरक्षण प्राप्त गने कधतपर् लव्क्षत वगय सधै आरक्षणमा भर पने गरेको देव्िएकाले 
प्रधतस्पधायत्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ । 

५. यहनताबोध र कमजोर मनोवल 

आरक्षणको कारण कधतपर् आरव्क्षत वगयमा यहन भावनाको यवकाश गराएको छ र 
 आरव्क्षत वगयले आफूलाई अन्र् वगयको तलुनामा कमजोर ठानेको देव्िएको छ । 
 र्सले पधन धनजामती सेवाको प्रभावकाररतामा असर परुर््ाएको देव्िन्छ ।  

६. द्धन्द्व सजृना 
धनजामती सेवामा आरक्षणबाट आएको र िलुा प्रधतस्पधायबाट आएको गरी दईु वगय 
सजृना गरेको छ।  र्सले संगठनमा अदृश्र्रुपमा द्धन्द्ध सजृना  गरररहेको छ । 

७. धनरन्तरता र्दनपुने बाध्र्ता 
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र्ो अल्पकालको लागी ल्र्ाइने भए तापधन लामो समर्सम्म धनरन्तरताको लागी 
दवाव पने गरेको छ ।  नेपालमा हरेक १० वर्षयमा र्समा पनुरावलोकनको कुरा 
उल्लेि गररएता पधन र्ो सयुवधा धलइरहेको वगयवीचबाट आरक्षणलाई हटाउने कार्य 
धनजकै चनुौधतपूणय छ । 

 

धनजामती सेवामा समावेशी पदपूधतय 

सावयजधनक सेवामा समावेशीकरणका लागी राज्र्ले अवलम्बन गरेको सकारात्मक 
यवभेदको  नीधत अनरुुप लोक सेवा आर्ोगले यव.स .२०६४ सालदेव्ि तोयकएका 
समावेशी समूहका उम्मेदवार वीच प्रधतस्पधाय गराई पदपूधतय गदै आएको   छ । 
र्सका लागी धनजामती सेवा ऐन ,२०४९ को दफा ७ को उपदफा   ) ७ (मा रहेको 
प्रावधान अनसुार िलुा प्रधतर्ोधगताद्धारा पूधतय  हनु पदहरु मध्रे् ४५ प्रधतशत पद 
छुट्याई  सो प्रधतशतलाई शतप्रधतशत मानी मयहलाका लागी ३३ प्रधतशत ,आर्दवासी 
 /जनजातीका लागी २७ प्रधतशत ,मधेशीका लागी २२ प्रधतशत ,दधलतका लागी ९ 
प्रधतशत  , अपाङ्गता भएका व्र्व्क्तको लागी ५ प्रधतशत र यपछाडीएका क्षेत्रका लागी 
४ प्रधतशत पदहरु छुट्याई सोही समूह धभत्रकै उम्मेदवाहरुवीच प्रधतस्पधाय गराई 
पदपूधतय गररन्छ । लोकसेवा आर्ोगको पधछल्लो त्र्ाङक अनसुार धनजामती सेवामा 
समावेशी तफय  भएका यवज्ञापनहरु परेका दरिास्तहरु र धसफाररस भएका संख्र्ाको 
यववरण र्स प्रकार रहेको   छ । 

१. समावेशी समहु तफय  यवज्ञापन र दरिास्त 

धनजामती सेवातफय  कुल १ सर् ३८ यवज्ञापनमध्रे् जन्ममा १ सर् २ 
यवज्ञापनहरु अथायत ७४ प्रधतशत यवज्ञापनहरु यवधभन्न समावेशी समूहका लागी 
गररएको धथर्ो । उक्त यवज्ञापनमध्रे्  ३ सर् २६ पदका लागी समावेशी 
समूहका उम्मेदवारहरुका लागी लव्क्षत गरी यवज्ञापन गररएको धथर्ो । 
यवज्ञापनको पद संख्र्ा र संकधलत दरिास्त सम्बन्धी यववरण ताधलका १ मा 
उल्लेि गररएको छ । 

ताधलका १ 
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समावेशी यवज्ञापन र दरिास्त 

समावेशी 
समूह 

मयहला आ.ज. मधेशी दधल
त 

अपाङ्ग
ता 

यप.क्षे. जम्मा 

यवज्ञापन 
संख्र्ा 

२५ २४ २३ १६ ८ ६ १०२ 

पद 
संख्र्ा 

१०९ ९० ७१ ३२ १४ १० ३२६ 

दरिास्त 
संख्र्ा 

३०१६
४ 

१२९३
९ 

१५३९
१ 

३२
८ 

११३२ १३३
० 

६३९८
४ 

प्रधतपद 
दरिास्त 

२७७ १४४ २१७ ९५ ८१ १३३ 
 

 

१.१समावेशी समूह तफय  धसफाररस 

कुल धसफाररस संख्र्ा ४ हजार ५ सर् ७४ मध्रे् सम्बव्न्धत समावेशी समूहका 
यवज्ञापनबाट १ हजार ८ सर् ८३ जना  ) कुल धसफाररसको ४१ % (उम्मेदवार 
 समावेशी समूहबाट धसफाररस भएका छन । र्स सम्बन्ध यववरण ताधलका २ 
मा देिाइएको छ । 

 

ताधलका २ 

समावेशी समूहका भएका धसफाररस 

 

        मयहला परुुर्ष कुल 
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सहार्क
स्तर 

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

सहार्क
स्तर 

अधधकृत
स्तर 

जम्मा जम्मा 

मयहला ४४४ १८१ ६२
५ 

   ६२५ 

आर्दवासी/जन
जाती 

९६ २७ १२
३ 

२७० ११६ ३८६ ५०९ 

मधेशी ५३ ८ ६१ २३७ १११ ३४८ ४०९ 

दधलत २९ ७ ३६ ९२ ४० १३२ १६८ 

अपाङ्ग १३ २ १५ ५० ३० ८० ९५ 

यपछाधडएको 
क्षेत्र 

१० 
 १० ४६ २१ ६७ ७७ 

जम्मा ६४५ २२५ ८७
० 

६९५ ३१८ १०१
३ 

१८८
३ 

नोट एधलव्ित पररक्षामा सफल उम्मेदवारहरुमध्रे् सबै उम्मेदवार अन्तरवातायमा 
सहभागी नहनेु तथा िलुा र समावेशी दवैु समूहमा सफल उम्मेदवार िलुातफय  
धसफाररस हनेु एंव एउटै उम्मेदवार धलित पररक्षाको नधतजा तफय  धेरै समावेशी 
 समूहमा सफल हनेु तर एउटामा धसफाररस हनेु कारणले तोयकएको प्रधतशतमा 
िटीबढी देव्िन सक्दछ । 

१.२ मयहला समूहबाट धसफाररस 

मयहलाहरुका लागी मात्र गररएको समावेशी यवज्ञापनमा कुल ६ सर् २५ जना 
मयहला उम्मेदवार धसफाररस भएका छन । आन्तररक ,िलुा र समावेशी यवज्ञापन 
समेत गरी जम्मा १ हजार ४ सर् ४८ जना मयहला उम्मेदवार स्थार्ी धनर्वु्क्तका 
लागी धसफाररस भएका छन,र्ो संख्र्ा कुल धसफाररसको ३२ प्रधतशत हो । उक्त 
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धसफाररस मध्रे् मयहला मात्र उम्मेदवार हनेु पदहरुमा ४ सर् ४५ जना र बाँकी 
यवज्ञापनहरुमा १ हजार ३ जना मयहला धसफाररस भएको देव्िन्छ । जसलाई 
ताधलका ३ मा देिाइएको छ । 

यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस भएका मयहलाको संख्र्ा 

यवज्ञापन
को 
प्रकार 

दरिास्त र्दन लैयङगक यवभेद 
नहनेु पद 

मयहलाले मात्र दरिास्त र्दने 
पदहरु 

कुल 
जम्मा 

सहार्क
स्तर 

अधधकृत
स्तर 

जम्मा सहार्कस्त
र  

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

आ.प्र. ११ १४ २५ 
 ७ ७ ३२ 

िलुा १६१ १४२ ३०३ २२६ १७ २४
३ 

५४६ 

मयहला ३८७ १७७ ५६४ ५७ ४ ६१ ६२५ 

आ.ज. ४५ २५ ७० ५१ २ ५३ १२३ 

मधेशी १३ ४ १७ ४० ४ ४४ ६१ 

दधलत १० ६ १६ १९ १ २० ३६ 

अपाङ्ग ५ १ ६ ८ १ ९ १५ 

यप.क्षे. २ 
 २ ८ 

 ८ १० 

जम्मा ६३४ ३६९ १००
३ 

४०९ ३६ ४४
५ 

१४४
८ 

 

१.३ आर्दवासी   / जनजाती समूहबाट धसफाररस 
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आर्दवासी   / जनजातीका लागी मात्र लव्क्षत यवज्ञापनबाट ५ सर् ९ जना 
उम्मदवार र्स आधथयक वर्षयमा धसफाररस भएका छन ।  आन्तररक ,िलुा र सबै 
समावेशी यवज्ञापन गरी जम्मा ८ सर् ८४ जनाम आर्दवासी   / जनजाती समूहका 
उम्मेदवार धनर्वु्क्तका लागी धसफाररस भएका छन । र्ो कूल धसफाररसको १९ 
प्रधतशत हो । धसफाररस भएको त्र्ाङक यवश्लरे्षण गदाय कुल ५९ जनजातीमध्रे् 
२८ थरका जनजाधतका उम्मेदवार र्स अवधधमा धसफाररस भएको देव्िन्छ । 
उक्त समूहमा पने कुल १५ जाधतमध्रे् १० जातीबाट र्स वर्षय ३ सर् ८८ 
उम्मेदवार धसफाररस भएका छन  । दोश्रो  स्थानमा धसमान्कृत समूहका २ सर् 
७३ जना धसफाररस भएका छन । जसलाई ताधलका ४ मा देिाइएको ,
आर्दवासी   / जनजाती वधगयकरण अनसुार धसफाररस संख्र्ा ताधलका ५ मा र  
धसफाररस आर्दवासी   / जनजती उम्मेदवारको जाधतगत वगीकरण ताधलका ६ मा 
देिाइएको छ । 

ताधलका ४  

यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस भएका आर्दवासी   / जनजातीको संख्र्ा 

 मयहला परुुर्ष 
 

कुल 
ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

आ.प्र. ३ ५ ८ २३ ३ २६ ३४ 

िलुा ८५ २७ ११
२ 

९५ ३० १२
५ 

२३
७ 

मयह
ला 

७८ १९ ९७ 
   ९७ 

आ.ज ९६ २७ १२ २७० ११६ ३८ ५०
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. ३ ६ ९ 

अपाङ्ग २ 
 २ ४ १ ५ ७ 

जम्मा २६४ ७८ ३४
२ 

३९२ १५० ५४
२ 

८८
४ 

 

ताधलका ५ 

आर्दवासी   / जनजाती वगीकरण अनसुार धसफाररस संख्र्ा 

 

समूह 

मयहला परुुर्ष 
 

कुल 
ज
म्मा 

सहार्क
स्तर 

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

सहार्क
स्तर 

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

लोपन्मिु 
   १ 

 १ १ 

अधत 
धसमान्तकृ

त 

३ २ ५ २८ ४ ३२ ३७ 

धसमान्तकृ
त 

७२ १३ ८५ १५४ ३४ १८
८ 

३७
३ 

सयुवध 
बव्ञ्चत 

१४२ २५ १६
७ 

१६१ ६० २२
१ 

३८
८ 

उन्नत ४७ ३८ ८५ ४८ ५२ १०
० 

१८
५ 

जम्मा २६४ ७८ ३४ ३९२ १५० ५४ ८८
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२ २ ४ 

 

ताधलका ६ 

धसफाररस आर्दवासी   / जनजाती उम्मेदवारको जाधतगत वगीकरण 

आर्दवासी 
जनजातीको 
वगीकरण 

मयहला परुुर्ष जम्मा 

१.लोपन्मिु 
 १ १ 

 राजी  १ १ 

२.अधत सीमान्तकृत ५ ३२ ३७ 

ब्राहम ु/बराम ु
 १ १ 

दनवुार १ ६ ७ 

धानकु २ २२ २४ 

माझी १ ३ ४ 

सतार १ 
 १ 

३.सीमान्तकृत ८५ १८८ २७३ 

भोटे 
 ५ ५ 

भजेुल २ ७ ९ 

गनगाई 
 १ १ 

कुम्हार 
 १ १ 
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कुमाल ४ १ ५ 

राजवंशी १ ६ ७ 

सनुवार ५ ३ ८ 

ताजपरुरर्ा  १ १ 

तामाङ २९ ३३ ६२ 

थारु ४४ १३० १७४ 

४.सयुवधा बव्ञ्चत १६७ २२१ ३८८ 

व्र्ासी  १ १ 

छन्तेल १ १ २ 

गरुुङ १० ५ १५ 

व्जरेल 
 २ २ 

धलम्ब ु २१ २२ ४३ 

मगर  ९९ १३१ २३० 

राई ३२ ५६ ८८ 

शेपाय ३ १ ४ 

र्ाक्िा १ १ २ 

हर्ाल्मो  १ १ 

५.उन्नत ८५ १०० १८५ 

नेवार ८३ १०० १८३ 
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थकाली २ 
 २ 

   जम्मा ३४२ ५४२ ८८४ 

 

१.४ मधेशी समूहबाट धसफाररस 

 मधेशीका लागी मात्र लव्क्षत समावेशी यवज्ञापनबाट कुल ४ सर् ९ जना 
उम्मेदवार धसफाररस भएका छन । आन्तररक,िलुा र समावेशी यवज्ञापनमा गरी 
जम्मा ८ सर् ४२ जना मधेशी उम्मेदवार धसफाररस भएका छन । र्ो संख्र्ा 
कुल  धसफाररसको १८ प्रधतशत हनु आउछ । धसफाररस हनेु मधेशी समूहका 
उम्मेदवारमध्रे्  १९ प्रधतशत मयहला र ८१ प्रधतशत परुुर्ष रहेका छन भने २० 
प्रधतशत उम्मेदवार अधधकृतस्तर र ८० प्रधतशत सहार्क स्तरका पदमा धसफाररस 
भएका छन । जसलाई ताधलका ७ मा देिाइएको छ ।  

ताधलका ७ 

 यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस भएका मधेशी उम्मेदवारको संख्र्ा 

 मयहला परुुर्ष ज
म्मा सहार्कस्त

र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

आ.प्र. १ ० १ २८ २ ३० ३१ 

िलुा ३८ ८ ४६ २६६ ३१ २९
७ 

३४
३ 

मयह
ला 

४५ ६ ५१ ० ० ० ५१ 

मधेशी ५३ ८ ६१ २३७ १११ ३४ ४०
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८ ९ 

अपाङ्ग २ ० २ ४ २ ६ ८ 

जम्मा १३९ २२ १६
१ 

५३५ १४६ ६८
१ 

८४
२ 

 

१.५  दधलत समूहबाट धसफाररस 

दधलतहरुका लागी मात्र लव्क्षत समावेशी यवज्ञापनबाट कुल १ सर् ६८ जना 
दधलत उम्मेदवार स्थार्ी धनर्वु्क्तका लागी धसफाररस भएका छन । आन्तररक ,
िलुा र सबै समावेशी यवज्ञापनमा गरी २ सर् २९ जना दधलत उम्मेदवार  
धसफाररस भएका छन । जनु कुल धसफाररसको ५ प्रधतशत हनु आउछ । 
धसफाररस हनेु कुल दधलत उम्मेदवार मध्रे्  २६ प्रधतशत उम्मेदवार अधधकृतस्तर 
र ७६ प्रधतशत सहार्क स्तरका पदमा  धसफाररस भएका छन भने २६ प्रधतशत 
मायहला र ७४ प्रधतशत परुुर्ष रहेका छन । जसलाई ताधलका ८ मा देिाइएको 
छ । 

 

ताधलका ८ 

यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस दधलत उम्मेदवाको संख्र्ा 

धसफाररस 
समूह 

मयहला परुुर्ष 
 

कुल 
ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

आ.प्र. ० ० ० ९ १ १० १० 

िलुा १० ३ १३ २० ८ २८ ४१ 
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मयहला १० ० १० ० ० ० १० 

दधलत २९ ७ ३६ ९२ ४० १३
२ 

१६
८ 

जम्मा ४९ १० ५९ १२१ ४९ १७
० 

२२
९ 

 

१.६ अपाङ्गता भएका समूहबाट धसफाररस 

 अपाङगका लागी मात्र लव्क्षत समावेशी समूहका यवज्ञापनबाट ९५ जना 
उम्मेदवार धसफाररस भएका छन  । तर आन्तररक,िलुा र सबै समावेशी 
यवज्ञापन गरी १ सर् ५७ जना उम्मेदवार धसफाररस भएका  छन ।  र्ो संख्र्ा 
कुल धसफाररसको ३ प्रधतशत हो ।  धसफाररस हनेु अपाङ्गता भएका उम्मेदवार 
मध्रे् ३३ प्रधतशत अधधकृतस्तर र ६७ प्रधतशत सहार्क स्तरका पदमा धसफाररस 
भएका छन ् भने १२ प्रधतशत मयहला र ८८ प्रधतशत परुुर्ष रहेका छन ् । 
र्सलाई ताधलका ९ मा प्रस्ततु गररएको  छ ।  

ताधलका ९ 

यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस भएका अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको संख्र्ा 

धसफाररस 
समूह 

मयहला परुुर्ष ज
म्मा सहार्क

स्तर 

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

सहार्कस्त
र  

अधधकृत
स्तर 

ज
म्मा 

आ.प्र. ० ० ० ४ ३ ७ ७ 

िलुा २ ० २ २० १४ ३४ ३६ 

मयहला १ ० १ ० ० ० १ 
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आ.ज. ० ० ० ६ ३ ९ ९ 

मधेशी १ ० १ ४ ० ४ ५ 

दधलत ० ० ० ३ ० ३ ३ 

अपाङ्ग १३ २ १५ ५० ३० ८० ९५ 

यप.क्षे. ० ० ० १ ० १ १ 

 १७ २ १९ ८८ ५० १३
८ 

१५
७ 

 

१.७ यपछाधडएको क्षेत्र समूहबाट धसफाररस 

 

यपछाधडएको क्षेत्रको लागी लव्क्षत समावेशी यवज्ञापनबाट  जम्मा ७७ जना 
उम्मेदवारहरु धनर्वु्क्तको लागी धसफाररस भएका छन । आन्तररक  , िलुा र 
समावेशी यवज्ञापनमा  गरी यपछाधडएको क्षेत्रका कुल ३ सर् ४२ जना उम्मेदवार 
धसफाररस भएका छन ्। र्ो संख्र्ा कुल धसफाररसको ७ प्रधतशत हनु आउछ । 
 यपछाधडएको क्षेत्रबाट धसफाररस हनेु उम्मेदवारमध्रे् १९ प्रधतशत मयहला र ८१ 
प्रधतशत परुुर्ष रहेका छन ्भने ११  प्रधतशत उम्मेदवारहरु अधधकृतस्तरका र 
८९ प्रधतशत सहार्कस्तरका पदमा धसफाररस भएका छन । र्सलाई ताधलका 
१० मा देिाएको छ । 

 

ताधलका १० 

 

यवधभन्न यवज्ञापनबाट धसफाररस भएका यपछाधडएको क्षेत्रका उम्मेदवारको संख्र्ा 
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धसफाररस 
समूह 

मयहला परुुर्ष ज
म्मा सहार्कस्त

र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

सहार्कस्त
र 

अधधकृतस्त
र 

ज
म्मा 

आ.प्र. १ ० १ ९ १ १० ११ 

िलुा १९ १ २० १४२ १० १५
२ 

१७
२ 

मयहला ३१ ० ३१ ० ० ० ३१ 

आ.ज. २ ० २ ८ २ १० १२ 

दधलत ० ० ० २१ १ २२ २२ 

अपाङ्गता ० ० ० १४ ३ १७ १७ 

यप.क्षे. १० ० १० ४६ २१ ६७ ७७ 

 जम्मा ६३ १ ६४ २४० ३८ २७
८ 

३४
२ 

 

समावेशीकरण सम्बन्धमा सम्माधनत सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण 

धनजामती कमयचारी प्रशासनमा समावेशीकरण सम्बन्धमा हाम्रो सवोच्च अदालतले यवधभन्न 
मदु्दाहरुको यववाद समाधान गने क्रममा न्र्ायर्क धसद्धान्त समेत प्रधतपादन गरेको छ जो 
समावेशीकरणका सम्बन्धमा मागयदशयका रुपमा रहेको छ ।  

१. उमाशंकर शमाय यव .प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षदको कार्ायलर् 
(ने.का.प.२०६७,अंक ५ धन.न. ८३६६) 

 मयहलालाई र्दइने संरक्षण र सयुवधा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक 
यवभेद गरी संगठनको आवश्कर्ता मलुतएकुन यवन्दूसम्म लाने भन्ने कुरा 
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नीधतगत प्रश्न हो र र्स्ता नीधतगत कुराहरु नीधत यवशेर्षज्ञले  नै धनणयर् गने 
हो ,र्स्तो पक्षमा न्र्ायर्क हस्तक्षेप उव्चत मान्न नसयकने ।  

 समावेशी भन्न े कुरा संगठनको रणनीधतअनसुार हनेु हो । िलु्ला 
प्रधतर्ोधगताद्धारा पदपूधतय गदाय समावेशी धसद्धान्तलाई मान्र्ता र्दइसकेको 
अवस्थामा बढुवा यपच्छे समावेशी िोज्ने होइन ,र्स्तो कुरा संयवधानले 
व्र्वस्था गने पधन होइन  । सेवामा प्रवेश गदाय र्दइने समावेशीको सयुवधा 
तहयपच्छे बढुवामा पधन पाउनपुछय भन्न नधमल्ने ।  

  

२. रोशन िनाल यव .परराि मन्त्रालर् समेत ( ने.का.प.२०६९ अक ५ पषृ्ठ ९५६ 
धन.न.८८४७) 

 ५५ प्रधतशत धसट िलुा प्रधतर्ोधगताबाट छनौट हनेु र ४५ प्रधतशत 
समावेशीकरणका आधारमा छनौट हनेु हनुाले एकै तहधभत्र धलएको एउटै 
प्रश्न र पद्धधतको पररक्षणामा उव्त्तणय भएका वीच को भन्दा जेष्ठ वा कधनष्ठ 
भनी केवल यवज्ञापन नम्बर र धमधतक्रम वा धनजाममती सेवा ऐन २०४९ 
को दफा ७ मा उल्लेि भएको क्रमको आधारमा धनणयर् गनय उपर्कु्त तथा 
न्र्ार् संगत नहनेु ।  

 िलुातफय  र समावेशीतफय  छुट्टाछुटै्ट  यवज्ञापन नम्बर छुट्टाछुटै्ट धसफाररस  गने 
हनुाले एउटाको सूव्च अन्तगयतको  व्र्व्क्तलाई अकायको सूव्च अन्तगयत 
समावेश गने कुरा हदैुन र एउटा यवज्ञापन नम्बर अव्िल्लो र अको यवज्ञापन 
सो भन्दा पधछल्लो भएको नाताले मातै्र एउटै पररक्षणबाट चर्न भएका  
उम्मेदवारहरु मध्रे् जेष्ठ वा कधनष्ट भनी छुट्याउने आधार वैज्ञाधनक एंव 
न्र्ार्ोव्चत नदेव्िने ।  

 एकै पटक एउटै प्रश्नपत्र तथा पद्धधतबाट चर्न भएका पररक्षाथीलाई 
यवज्ञापन नम्बर तथा धसफाररस धमधतका आधारमा नभै सबै यवज्ञापन नम्बरमा 
छनौट भएकाहरुलाई एउटा टोकरीमा हाली धनज समावेश भएको पररक्षाको 
मूल्र्ाङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्कबाट नै धतनीहरुको र्ोग्र्ता क्रमको धनधायरण 
हनुपुने ।  
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३. प्रकाशचन्र धधमाले यव .लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् समेत ( 
ने.का.प.२०६७ अंक ८ धन.न. ८४३२) 

 ऐनले नै सूव्चकृत गरेको कुनै जाधतलाई वा सूव्चकृत जाधतको कुनै 
व्र्व्क्तलाई त्र्गत पषु्टर्ाँई वेगर आर्दवासी जनजाती रायष्टर् प्रधतष्ठानले वा 
आर्दवासी जनजाती महासंिले आर्दवासी ,जनजाती होइन भनी आफूिशुी 
धसफाररस गनय नपाउने भएकाले त्र्स्ता धनकार्को  धसफाररसको आधारमा 
लोकसेवा आर्ोगले धनणयर् गनुय कानून यवपररत र अनवु्चत हनेु ।  

 कुनै ठाउँ यवशेर्ष वा िास-िास व्जल्लामा बसोवास गनेहरु मात्र धधमाल हनु 
भनी ऐनले धधमाल जाधतको व्र्व्क्त आर्दवासी ,जनजाती  हो होइन भनी 
छुट्टर्ाउने मापदण्ड  वा आधार धनधायररत नगरेको कारण कसै उपर शंका 
लागेको भन्ने आधारमा ठोस आधार बेगर ऐनले पाउने सयुवधाबाट वव्ञ्चत 
गने गरी सूव्चकृत जाधतको होइन भनी भन्न नधमल्ने ।  

 कानूनमा स्पष्ट उल्लेि भएको प्रावधानको कार्ायन्वर्न नगरी प्रधतष्ठान वा 
आर्दवासी र जनजातीसँग सम्बव्न्धत अन्र् गैरसरकारी संस्थाको 
धसफाररसको आधार उल्लेि गदाय कानूनको मकसद पराव्जत हनु जाने ।  

 ऐनले नै धधमाल जाधतलाई आर्दवासी ,जनजाती भनी िोयर्षत गररसकेपधछ 
त्र्सको यवपररत केही िास व्जल्ला वा क्षेत्रको वाधसन्दा नभएको 
धधमाललाई आर्दवासी जनजाती नमान्नु पने भन्ने धसफाररसको आधारमा 
लोकसेवा आर्ोगले गरेको धनणयर् कानून अनकुुल नदेव्िने । 

४. अमरबहादरु शाह यव .नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७४ अंक १ धन.न.९७५४) 

 समावेशीकरण कानूनको शासन  (Rule of law) तथा लोकतन्त्रको प्रवद्धयन गने 
आधारभतू धसद्धान्त रहेको यवर्षर्मा दईुमत हनु सक्दैन । आधथयक ,
सामाव्जक वव्ञ्चधतकरणमा रहेको धलङग,जाती ,वगय समदुार्लाई शासन 
सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्र्ाई राज्र् व्र्वस्थाप्रधत सबैको अपनत्व 
(ownership)अधभवयृद्ध गने र्दशामा समावेशीकरणको नीधत राज्र्ले अवलम्बन 
गनुयपरेको त्र्लाई नकानय सयकदैन । राज्र्ले अवलम्बन गरेको सामावेशी 
धसद्धान्त अन्तगयतको सकारात्मक यवभेदको नीधतले असामन अवस्थामा 
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रहेको वगयलाई समताको व्र्वहारद्धारा राज्र् संरचनामा प्रधतधनधधत्वको 
सधुनव्श्चतता र्दलाउने हो । र्सै सैद्धाव्न्तक पषृ्ठभधूममा तत्काधलन नेपालको 
अन्तररम संयवधान,२०६३ ले पधन मौधलक हक तथा राज्र्का नीधतअन्तगतय 
सकारात्मक  यवभेदको नीधतलाई आत्मसात गरेकाले धनजामती सेवा 
ऐन,२०४९ को दफा ७ को पदपूधतय सम्बन्धी व्र्वस्था अन्तगतय आधथयक 
तथा सामाव्जकरुपमा यपछाधडएका वगयको लागी आरक्षणको व्र्वस्था भएको 
देव्िन्छ । र्सै सन्दभयमा हाल अव्स्तत्वमा रहेको नेपालको संयवधानले पधन 
सकारात्क यवभेदको नीधतलाई अयङगकार गरेको अवस्था रहेको ।  िलुा र 
समावेशी समूहको एकै समर्मा एउटै  प्रश्नपत्रबाट र्ोग्र्ता पररक्षण गररदा 
िलुातफय  धसफाररस हनु नसकेका समावेशी समूहमा पने उम्मेदवारहरु मात्र 
समावेशीतफय  छुट्याइएका पदहरुमा धसफाररस हनु सक्ने भएकाले लोक 
सेवा आर्ोगबाट संर्कु्त तथा एयककृत पररक्षा प्रणाली अवलम्वन हुँदा 
धनवेदन लगार्तका समावेशी समूहमा पने अन्र् कुनै पधन उम्मेदवारलाई 
रोक्न िोव्जएको अथय गनय नधमल्ने हुँदा लोकसेवा आर्ोगबाट लागू भएको 
संर्कु्त तथा एयककृत पररक्षा प्रणालीले धनवेदकहरुको यहतमा प्रधतकूल असर 
पनय गएको मान्न सयकने अवस्था नदेव्िने ।  

 सकारात्मक यवभेदको नीधत समानहरुका वीच समान र असमान अवस्थामा 
रहेकाहरुवीच असमान व्र्वहार गने समन्र्ार्मा आधाररत मान्र्ाता हो । 
जनुसकैु अवस्थामा रहेकाहरुवीच औपचाररक समानतको व्र्वस्थाले सारभतू 
समानता (substantive Equality) हाधसल नहनेु भई आधथयक ,सामाव्जक दृयष्टले 
यपछाधडएको वगयको यहत अधभवयृद्धका लागी राज्र् व्र्वस्था सञ्चालनमा 
आएको नीधत भए तापधन र्सको उद्देश्र् र्ोग्र्ता प्रणालीलाई परास्त गने 
होइन भन्ने संवेदनशील पक्षलाई धनवेदकहरुले समेत नजरअन्दाज गनय 
नधमल्ने ।  

 सकारात्मक यवभेद समानताको धसद्धान्तको महत्वपूणय पक्ष भए पधन र्ो 
धनरपेक्षरुपमा लागू हनु सक्दैन । समावेशीतालाई अवलम्बन गरेका 
यविका कुनै पधन मलुकुले पररक्षा प्रणालीलाई इन्कार गरेको दृष्टान्त  
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पाइदैन । धनजामाती सेवामा प्रवेश गने व्र्व्क्त जनुसकैु वगय र समावेशी 
समूहको प्रधतधनधत्व गने भए तापधन उसमा पधन न्रू्नतम र्ोग्र्ता,दक्षता र 
क्षमता हनु आवश्र्क हनु्छ । लोक सेवा आर्ोगले उम्मेदवराको र्ोग्र्ता 
तथा क्षमता पररक्षणको लागी तर् गरेको आधार पार गरी समावेशी 
समूहधभत्रका र्ोग्र् र दक्ष जनशव्क्त राज्र्ले प्राप्त गनय सकेको िण्डमा नै 
समावेशी समूहधभत्रका क्षमतावान प्रधतभाहरुलाई न्र्ार् हनु पगु्ने ।  

 

नेपालको धनजामती कमयचारी प्रशासनमा समावेशीकरणमा देव्िएका समस्र्ा तथा 
चनुौतीहरुए-  

यवधभन्न प्रर्ास र प्रावधानका बावजतु पधन लोकतान्त्रीक राज्र् व्र्वस्थामा नागररका अपेक्षा 
र चाहानाको उव्चत सम्बोधन गनय सयकएको छैन । पेशागत व्र्वसार्ीकतामा कमजोर 
प्रशासन संर्न्त्र र धसधमत साधनश्रोतका यवधभन्न कारणले उत्पन्न समस्र्ालाई प्रर्ाप्त 
सम्बोधन हनेु गरी राज्र् संर्न्त्रका समग्र आर्ाममा नागररकताको सहभाधगता साथयक हनु 
नसक्दा  समावेशीकरणमा यवधभन्न समस्र्ा उत्पन्न भएका छन । त्र्स्ता केही समस्र्ा 
तथा चनुौतीहरु र्स प्रकार उल्लेि गररएको छ । 

 नेपालको सावयजधनक प्रशासनमा आरक्षण व्र्वस्था लागू गनय आधथयक सामाव्जक 
यवकासको सूचनमा पछाधड परेको त्र्लाई आधार माधनन्छ । तर व्र्वहारमा 
हाम्रो प्रावधान तालमेल नधमलेको देव्िन्छ । उदाहरणको लागी र.प.प्रथम र 
रा.प.यद्धतीर् शे्रणीमा समेत आरक्षण  व्र्वस्था लागू गररएको सन्दभयमा रा.प.तधृतर् 
शे्रणी वा सो सरहको पदमा ५ वर्षय)१ वर्षय कम हुँदा ४ वर्षय (सेवा अवधध भएका 
कमयचारीले उम्मेदवार हनु पाउने प्रावधान छ । समग्र देशकी आधथयक   ,
सामाव्जक एवम ्रोजगारीको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गदाय नेपाल सरकारको धनजामती 
सेवा पद वा संगर्ठत संस्थामा ५ वर्षय कार्यरत कमयचारी कुन दृयष्टले आधथयक 
सामाव्जक यवकाशमा पछाडी परेको वा बयहष्करण र बव्ञ्चधतकरणमा परेको मान्न े< 
र्ो यवर्षर् आफैमा यवरोधाभास भएन र < र्सरी हेदाय त कररव राज्र्का ९०-९२ 
प्रधतशत नागररक बयहष्करण र बव्ञ्चधतकरणमा परेको मान्नुपने होला त । र्स 
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यवर्षर्लाई सन्तधुलत र र्थाथयपरक बनाई कार्ायन्र्वन गनुय बढी चनुौतीपूणय देव्िन्छ 
।  

 सावयजधनक प्रशासन संर्न्त्रमा पेशागत व्र्वसायर्कता क्षर् हदैु गएको ,नधतजामूलक 
बनाउन नसयकएको ,सेवा प्रवाहमा नागररक सन्तयुष्टको स्तर िस्कदो रहेको आरोप 
आइरहेको सन्दभयमा समावेशीकरण र र्ोग्र्ता प्रणालीवीच उपर्कु्त सन्तलुन कार्म 
गरी सक्षम ,क्षमतावान ,धनष्पक्ष ,नधतजामूलक चसु्त प्रशासन संर्न्त्र धनमायण गनुय र 
समावेशीकरणलाई र्ोग्र्तामूलक प्रणालीको पररपूरक बनाउदै लैजान ु चनुौतीपूणय 
देव्िन्छ । 

 एउटै वगय ,क्षेत्र र व्र्व्क्तले पटकपटक समावेशीकरणको लाभ उपर्ोग गनय सक्ने 
प्रावधानले कार्यक्रमको लव्क्षत उद्देश्र्  हाधसल गनुय नै चनुौतीपूणय रहेको छ । 

 समावेशीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपार् भनेको सशव्क्तकरण माधनन्छ । 
आरक्षणबाट सशव्क्तकरणतफय  रुपान्तरण हदैु जाने लक्ष्ण भए तापधन आरक्षणको 
लाभ उपर्ोग गने लोभमा आफूलाई कमजोर देिाउने वगय धनरन्तर रयहरहदा 
वास्तयवक रुपमा मूल प्रवाहीकरण एवम ्समावेशीकरण गनय धनकै नै चनुौतीपूणय 
देव्िन्छ । 

 समावेशीकरणको लागी पछाडी परेका वा पाररएका जातजाती,वगय,क्षेत्र ,सम्प्रदार्को 
वस्तगुत र र्थाथयपरक पयहचान गने database  बनाउन ुकर्ठन छ । 

 र्ोग्र्तामूलक प्रणालीमा पने असर तथा प्रभावको अध्र्र्न गरी धसधमततालाई  
न्रू्धनकरण गने तफय  प्रर्ास गरेको पाइदैन । 

 सकरात्मक यवभेद भधनए तापधन कानूनी मूल्र् मान्र्ताको अवधारणाले यवभेदकारी 
कानूनको कारण कानूनको सवयमान्र् धसद्धान्तको यवपररत देव्िन्छ । 

 समावेशीकरणका लागी आरक्षण लगार्तका प्रावधानबाट लाभ पाउनेको स्वाधभमान 
र आत्मयविास कमजोर रहेको पाइर्ो । र्सले र्दियकालमा सकारात्मक पररणाम 
ल्र्ाउछ भन्नेमा यविस्त हनु सक्ने आधार प्रदान गरेन ।  

 र्ोग्र् ,क्षमतावान जनशव्क्त पलार्न हनु सक्ने सम्भावना बढ्दै गर्ो । 
कालान्तरमा सेवा प्रवाहको गणुस्तररर्ता अधभवयृद्ध गनय राज्र्ले ठूलो मूल्र् चकुाउन ु
पने जयटलता सजृना हनु सक्ने सम्भावना छ । 
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 सधैभरी यवशेर्ष अवसर िोज्ने र परधनभयर हनेु अवस्थाले सजृनात्मकता िट्दै जाने 
र क्षमता यवकाश कमजोर बन्दै जाने प्रवल सम्भावना देव्िन्छ । 

 

धनजामती सेवामा समावेशीतालाई शाथयक बनाउने उपार्हरु  

 समावेशीकरण आफैमा यवकृधत र यवसङ्गती होइन । बतयमानमा तत्काल अनभुधूत 
हनेु गरी प्रधतधधत्व बढाउदै जाने र  र्दियकालीन सकारात्मक  उपार्सयहत धनरन्तर 
सधुार र पररमाजयन गदै अगाडी बढ्न ु धनतान्त अपररहार्य देव्िन्छ । र्सको लागी 
राज्र्ले स्पि मागयव्चत्र र र्दशाधनदेशन सयहतको शासयकर् प्रणालीलाई अवलम्बन 
गनुय पदयछ ।  राज्र्ले समावेशी शासयकर् प्रवन्धको िाका धनधायरण हनेु गरी core 

philosophy तर् गरी तत्काधलन ,मध्र्काधलन र र्दियकाधलन समावेशीकरणका नीधत 
तजुयमा गनुय पदयछ । र्ोग्र्ता प्रणालीको संरक्षण गदै यवद्यमान आरक्षणमिुी 
समावेशीकरणलाई सशव्क्तकरणको स्वरुपमा रुपान्तरण गने गरी  अगाडी बढ्न ु
पने हनु्छ । समावेशीकरण साथयक बनाउन देहार्का सधुारका उपार्हरु 
अवलम्बन गररन ु उपर्कु्त देव्िन्छ । 

 सवयप्रथम राज्र्ले समावेशीकरणको कस्तो नीधत धलने < कसरी समावेशी बनाउने < 
समावेशीकरणका सवल र कमजोर पक्ष के कस्ता रहने < कुनकुन क्षेत्रमा तत्काल 
प्रभाव पाने नीधत धलने  < के कस्ता क्षेत्रमा पूणय समावेशी बनाउने < के कस्ता 
क्षेत्रमा समावेशीकरणको नकारात्मक प्रभाव पनय सक्छ भन्ने आधारमा 
र्ोग्र्तामूलक प्रणाली नै कार्म राख्न ेयवर्षर्मा यवज्ञहरु रहेको अध्र्र्न टोली गठन 
गरी समावेशीकरणको सन्दभयमा रायिर्स्तरमा नै मूल नीधत तर् गरी कार्ायन्वर्न 
गने पदयछ । 

 समावेशीकरणका अत्काधलन ,मध्र्काधलन र र्दियकाधलन र्ोजना  , कार्यक्रम र 
सधुारका मागयव्चत्र तर्ार गरी कार्ायन्वर्न संर्न्त्र तर्ार गररन ुपदयछ ।  

 आरक्षण जस्ता उपार्हरुको अवलम्बन गररन ुपवय लव्क्षत वगय ,धलङ्ग क्षेत्र ,समूदार् 
 र सम्प्रदार्को  स्पि धनधायरण हनेु गरी Databaseतर्ार गने र  सो अनरुुप 
लव्क्षत वगयमा लाभ पगु्न सक्ने गरी कार्ायन्वर्न गने संर्न्त्र ,प्रयक्रर्ा ,पद्धधत र 
प्रावधानवीच तादाम्र्ता धमलाउन ुपछय । 
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 यवगतको पाठबाट धसयकएका कुराहरु पनुरावतृ नभई सधुारात्मक रुपमा 
कार्ायन्वर्नमा लैजान सक्ने पूवायधार र वातावरण  स्थायपत गररन ुपछय ।  

 नागररक व्शक्षा ,नागररक सचेतना र जागरणतफय   जोड र्दई नागररक अधधकार र 
कतयव्र्लाई सामञ्जस्र्रुपमा अगाडी बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गररन ुपछय । 

 आरक्षण जस्ता उपार्हरुलाई तत्काल प्रधतधनधधत्व  सधुनव्श्चत गनय कुनै यवन्दमुा 
लागू हनेु गरी धनधायरण  गररन ुपछय । 

 एउटै व्र्व्क्तले बारम्वार लाभ धलन सक्ने गरी कमोर पद्धधत अवलम्बन नगरी 
धनरन्तर सधुारमा जोड र्दन ुपदयछ । एउटा व्र्व्क्तले एकपटक समावेश भएको 
क्षेत्रमा कसरी फेरी यवभेद,वयहष्करण र बव्ञ्जधतकरणमा परेको मानेर पनु एअवसर 
र्दने < र्ो त समावेशीकरणको धसद्धान्त यवपररत भएन र < मानौ एउटा व्र्व्क्त 
धनजामती सेवामा कुनै माध्र्ामबाट सेवारत छ भने  उ त राज्र्को सेवामा समावेश 
भै सक्र्ो । अव कुन धसद्धान्तले उसलाई आरक्षण र्दनपुने अवस्था  धसजयना गलाय 
र < सेवारत व्र्व्क्तले पनु एअवसर उपभोग गनुय  भनेको  त अरुको भागमा 
हस्तक्षेप गनुय हो । र्सले थप अन्र्ार् गरेन र < र्सलाई व्र्वव्स्थत गने तफय  
ध्र्ान परुर््ार्न ुपछय । 

 समावेशीकरणको लागी आरक्षणको नाममा क्षेत्र ,प्रकृधत र स्वरुप नै अस्वाभायवक 
हनेु गरी अवलम्बन गनुय भएन । दौडधपु गनुयपने प्रकृधतको सेवामा िटु्टा यवयहन 
अपाङ्गतालाई आरक्षणको अवसर र्दँदा कार्य सम्पादन नधतजामा पने प्रभाव कस्तो 
होला < र्सथय आरक्षणले पररणाममा ताव्त्वक अन्तर नपने यवर्षर् पयहचान गरी 
सोही अनरुुप आरक्षण गने क्षेत्र धनधायरण गनुय उपर्कु्त हनु्छ । उदाहरणको लागी 
अदालतको गाउ गाउमा गएर म्र्ाद तामेल गने तामेलदारको पदमा र्स्ता 
मान्छेलाई धसफाररस गदाय कामको गणुस्तरमा कस्तो प्रभाव पछय < र्सथयमा कुन 
क्षेत्रमा आरक्षण र्दने वा कुन कुन क्षेत्रमा आरक्षणको प्रावधान धसधमत गने भन्न े
स्पि नीधत धलन ुआवश्र्क छ । 

 आरक्षणको नाममा प्रभतु्वशाली वगयले लाभ धलने ( Elite capture) हनु ुभएन । 
मयहलाको लागी धनधायररत कोटामा के कस्तो आधथयक ,समाव्जक हैधसर्तका मयहला 
ल्र्ाउने हो < स्पष्ट् हनु ु परर््ो । नेपाल सरकारको यवव्शष्ट शे्रणीमा कार्यरत 
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कमयचारीकै श्रीमतीलाई आरक्षणको अवसर उपर्ोग गने गरी समावेशीकरण गने 
यक कणायलीको दूरदराजबाट त्र्स्तो सहधुलर्तपूणय अवसर उपर्ोग गनय सक्ने 
वातावरण बनाउने हो <  स्पष्ट नीधतसयहत सधुार गने र सो को लागी आवश्र्क 
पूवायधार बनाउन ुपदयछ । 

 आरक्षणको अवसर  उपर्ोग गरी पदपूधतय हनेु धनजामती सेवाका केही पदहरु  
उपर्ोग हनु नसकेको सन्दभयमा मध्र्नजर गदै  त्र्स्ता वगय ,क्षेत्र र सम्प्रदार्मा 
सशव्क्तकरण गनेतफय  राज्र्ले यवशेर्ष ध्र्ान परुर््ाउन ुआवश्र्क देव्िन्छ । सेवा 
प्रवाह गनय आवश्र्क पने पद पदपूधतय   गनय ४ वर्षयभन्दा बढी समर् लाग्न सक्ने 
हाम्रो कानूनी प्रयकर्ाको यवर्षर्मा समेत पनुरावलोकन हनु जरुरी छ । 

 आरक्षणको अवसर उपर्ोग गनेको क्षमता यवकाशका कार्यक्रममाफय त सशव्क्तकरण 
गरी सो पश्चात कार्य व्जम्मेवारी बहन गने पद्धधत स्थापना गने उव्चत हनु्छ । 
जसले कार्य सम्पादनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउने अवस्था सजृना हनु्छ । 

 

धनष्कर्षय  ए-  

नेपालमा समावेशीकरण कार्ायन्र्वन आएको १२ वर्षय भईसकेको अवस्था र 
राज्र्को पनुसंरचनाको कार्ायन्वर्न सँगसँगै भरहेको सन्दभयमा यवशेर्ष सधुारसयहत 
समावेशीकरणकोलाई अयङगकार गररन ु पदयछ । धछमेकी मलुमुा उत्पन्न 
समस्र्ासमेत धनर्ालेर त्र्स्ता समस्र्ा भयवश्र्मा नआउने पररवेश धनमायण हनुपुदछय 
। यवगतको क्षधतको क्षधतपधुतय स्वरुप ल्र्ाइएको समावेशीकरण साथयक हनु सकेन 
भने भयवष्र्मा झन डरलाग्दो अवस्था सजृना नहोला भन्न सयकन्न ।  
समावेशीकरणको सम्बन्धी यववाद परी यवधभन्न मदु्दाहरुमा सवोच्च अदालतले 
न्र्ायर्क व्र्ाख्र्ा समेत गररसकेको अवस्था छ । धनजामती सेवामा आवेदन गने 
सख्र्ात्मक यववरण हेदाय कररव ५४  प्रधतशत मयहला र ४६ प्रधतशत परुुर्ष 
देव्िएको त्र्ाङ्क समेतले लैयङगक समावेशीकरणलाई आरक्षणको रुपमा 
संख्र्ात्मक प्रधतधनधधत्व बढाउन ु पने देव्िदैन ।  गणुात्मक सशव्क्तकरण गरी 
लव्क्षत वगयमा नै जोड र्दनपुने देव्िन्छ । जाधतगत आधार  र यवकाश क्षेत्रगत 
आधारमा  यवश्लरे्षण  गने हो भने पधन लव्क्षत  वगयमा पगु्न ुपने अवस्था देव्िन्छ 
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। र्सथयमा  देिावटी प्रधतधनधधत्व होइन  ,समावेशीकरणको त्र्गत आधारमा  
लव्क्षत वगय स्पष्ट गरी सशव्क्तकरणमाफय त समावेशीकरणलाई  अझ र्थाथयपरक र 
 वस्तगुत  बनाउनेतफय  हामीले जोड र्दन ु अपररहार्य हनु्छ । यवि समूदार्मा 
प्रधतस्पधायत्मक  र्ोग्र्तामूलक  प्रणाली अवलम्बन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा  
हामीले ९० प्रधतशत  प्राप्ताङ्क हाधसल गनेलाई छाडेर ४५ प्रधतशत  प्राप्ताङ्क हाधसल 
गनेलाई डाक्टर बनाउदा नागररक स्वास््र्मा पनय सक्ने नकरात्मक  असरलाई  
समेत नकानुय के न्र्ायर्र्क हनु सक्ला र < र्स सन्दभयमा  हामीले न्र्ार्पूणय समाज 
धनमायण गनय आरक्षणभन्दा बढी सशव्क्तकरणलाई  जोड र्दन ुउपर्कु्त हनु सक्ला 
जसले क्षमता यवकाश भई  स्वाधभमान र आत्मयविर्ासर्कु्त जनशव्क्त यवकाश गनय 
सयकने सम्भावना बढाउछ । हामीले यवद्यमान व्शक्षा प्रणालीमा समेत समसामयर्क 
सधुार गरी उन्नतव्शल ,जागरुक ,धसजयनात्मक ,नैधतकवान ,पररश्रमी जनशव्क्त 
धनमायण गरी सकारात्मक समाज  धनमायणतफय  राज्र् संर्न्त्र आजैदेव्ि लाग्न ुपने 
आजको आवश्र्कता हो ।   
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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 prevention
959

.  

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 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 

                                                           
959

 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 

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.  
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responsibilities
960

. 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 symbolic
961

. 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 organizations
962

.  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.
963

 

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 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 
                                                           
960

 Ibid, pg. 5 

961
 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 

962
 ibid 

963
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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 

actions
964

. 

 

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.965
  

The code of conducts in public service acts as litmus test for public administrator’s 

ethical conduct and decision making.
966

 Modern civil service ethics law and ethics 

codes for civil servants and public officials endorse the minimum set of principles:
967

 

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.
968

  

- 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 

                                                           
964

 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 
965

 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 

966
 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. 

967
Whitton, Howard (2001) “Implementing Effective Ethics Standards in. Government and the Civil Service”, 

pg. 4, aaccessible at  http://www.oecd.org/dataoecd/62/57/35521740  
968

 Ibid, pp 1-2 
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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 

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.
969

 

 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 

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 
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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 codes
970

. 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.  

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 code
971

: 

- 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 
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• 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 

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 Life
972

 

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 

                                                           
972
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 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 

 

  

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.
973

 

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, 1997
974

 

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.  

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.
975

  They include impartiality, 
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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.
976

 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 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 
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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.
977

 

 

Tanzania 

Tanzania developed the new Code of Ethics and Conduct in 2005 that covers the eight 

areas:
978

 respect of human rights and being courteous, discipline and diligence, team 

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, 
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 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 

978
 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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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. 

 

The code of conduct of public sector in New Zealand describes the following three 

principles of conduct of all public servants:
979

 

 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 10
th

 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.
980

  

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: 

Bulgaria Macedonia Estonia 

                                                           
979

 New Zealand Public Service Code of Conduct, State Services Commission at http://www.ssc.govt.nz 
980

  https://www.rajras.in/index.php/code-of-conduct-for-civil-servants/ 

http://www.ssc.govt.nz/
https://www.rajras.in/index.php/code-of-conduct-for-civil-servants/
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 - 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 
 

Adopted from Codes of Conduct for Public Servants in Eastern and Central 

European Countries: Comparative Perspective  

Constitutional and Legal Provisions of Nepal 
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The Constitution is the basic document that provides the long-term policies regarding 

the public administration: 

• T

o 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.
981

 

• T

o adopt effective measures for the control of corruption and irregularities in all 

sectors including political, administrative, judicial and social sectors.
982

 

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. 

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:  

• Punctuality and regularity 

• Not to exert political or undue 

influence 

• Restriction on criticizing 

Government 

• Not to receive donations, gifts, 

donations, etc. and not to borrow 

• Restriction on taking part in 

election 

• No permanent residence permit 

• Restriction on staging strike, 

• Discipline and obedience 

• Not to participate in politics 

• Restriction on publishing news 

relating to governmental business 

• Restriction on establishing and 

operating company and carrying  

on  trade or profession 

• Not to work or serve elsewhere 

• Restriction on demonstration and 

strike 

• Restriction on making 

                                                           
981

Constitution of Nepal, Article 51(b) 

982
 Constitution of Nepal,  Article 51(k) 
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detention and Gherao 

• Statement of property 

• Treatment of service 
receiver/stakeholder should be 

dignified 

• To keep conduct compatible with 

own service and post 

 

representation except in trade 

union 

• Prohibition on torture 

• You have to follow the conduct 

according to your service and 

position 

• Supervisor can give warning 

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: 

Purushotam Shrestha Vs.  HMG
983

  

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. 

                                                           
983

 NKP, 2042, Vol. 12 De. No. 2578 
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Lekhnath Poudel Vs. Administrative Court, Singhdarbar et al
984

  

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 Office
985

  

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, Kathmandu
986

  

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.  

Chhabilal Poudel V. Commission of Investigation of Abuse of Authority et al
987

   

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, OPMCM
988

  

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 al
989

  

                                                           
984

 NKP 2061, Vol. 8, De. No. 7429 

985
 NKP 2063, Vol. 2, De No. 7816 

986
 NKP 2067 Vol. 7, De No. 8419 

987
 NKP 2069, Vol. 3, De. No. 8795   

988
 NKP 2073, Vol. 3, De. No. 9561 

989
 NKP 2076, Vol. 3, De. No. 10218 
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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. 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.  
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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 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. 

- 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. 
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- 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 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.   

 



   

 851  
 

References 

- Civil Service Code: Standard and Behavior, 

 https://www.sipo.ie/acts-and-codes/codes-of-conduct/civil-servants/Civil-

Service-Code-of-Standards.pdf (retrieved on 12 July, 2020) 

- 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  

https://www.researchgate.net/publication/312968090 (visited on 14 July, 

2020) 

- Committee on Standard in Public Life, The Seven Principles of Public Life 

Published on 31 May, 1995 https://www.gov.uk/government/publications/the-

7-principles-of-public-life/ 

- Gilman, S.C (2005) Ethics code and code of conduct as tools for promoting  An 

ethical and Professional public service, comparative  successes and lessons, 

OECD https://www.oecd.org/mena/governance/35521418.pdf 

- https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corrupti

on.pdf (retrieved on 14 July, 2020)  

- https://www.rajras.in/index.php/code-of-conduct-for-civil-servants (retrieved 

on 12 July, 2020) 

- https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/51/59 (Visited on 12 July, 2020) 

- Implementing Effective Ethics Standards in Government and the Civil Service, 

Howard Whitten, Transparency International, 

https://www.oecd.org/mena/governance/35521740.pdf  (visited on 14 July, 

2020) 

- New Zealand Public Service Code of Conduct, State Services Commission at 

http://www.ssc.govt.nz (retrieved on 12 July, 2020) 

- Organizational Improvement Ethical Issues in the Public Service 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_tto_annex64.pdf (visited 

on 14 July, 2020) 

- Palidauskaite, G. Code of conduct for Public servant  an Eastern and Central 

European Countries,  A Comparative study  

https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf 

- Sample Code of Ethics of Civil Servants, http://www.aalep.eu/sample-code-

ethics-civil-servants (retrieved on 12 July, 2020) 

- The Constitution of Nepal, Nepal Law Commission  

- The Constitution of  India, 1950 

- Nepal Kanun Patrika, Supreme Court of Nepal 

- Good Governance (Management and Operation) Act, 2064, Nepal Law 

Commission  

https://www.sipo.ie/acts-and-codes/codes-of-conduct/civil-servants/Civil-Service-Code-of-Standards.pdf
https://www.sipo.ie/acts-and-codes/codes-of-conduct/civil-servants/Civil-Service-Code-of-Standards.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/
https://www.oecd.org/mena/governance/35521418.pdf
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/51/59
https://www.oecd.org/mena/governance/35521740.pdf
http://www.ssc.govt.nz/
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_tto_annex64.pdf
http://www.aalep.eu/sample-code-ethics-civil-servants
http://www.aalep.eu/sample-code-ethics-civil-servants


   

 852  
 

- Civil Service Act, 2049, Nepal Law Commission  

- Civil Servants Code of Conduct Regulation, 2065, Nepal Law Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 853  
 

 

Unfair Dismissal in Nepalese Civil Service 

Assistant Attorney Ms. Youden Lama 

 

Chapter- I 

Introduction 

1.1 Introduction to the topic 

One of the most important categories of civil service related claims in Nepal is 

arbitrary or unfair dismissal and this is governed by the Civil Service Act of Nepal 

2076. This Act covers all those who are employed in civil service of Nepal and their 

rights, privileges, disciplinary code of conduct, disciplinary actions, penalties, legal 

remedies if their rights propounded by the law of the country gets violated. This Act 

will govern all the aspects of civil service of a civil servant until they reach their age 

of retirement   . 

1.2 Statement of Problems 

a. Is the law governing dismissal in civil service effective in protecting rights of 

the civil employees? 

b. Does the court protect  civil employees against unfair dismissal through its 

practice and established precedents? 

1.3 Objectives of the Study 

a. To assess the Nepalese laws related to civil service and how these laws protect 

the rights of civil employees against unfair\arbitrary dismissal. 

b. To find out how civil service laws in different countries of the world function 

to protect civil employees against unfair dismissal from service. 

c. To find out how Nepalese court practices related to protection of rights of civil 

employees incorporate the concept of unfair dismissal. 

1.4 Methodology 

This research paper has taken into account doctrinal approach for collecting necessary 

study materials. The nature of this research paper is descriptive. The sources of 

information are secondary. Laws, established precedents and scholarly articles related 

to the topic have been referred to infer necessary findings. The method of study has 

been historical as well as analytical. 

1.5 Limitation of the study 
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This research paper only deals with the aspect of unfair dismissal in civil service out 

of all the other aspects of civil service and private employment. Only the legal aspect 

and case study have been included in the paper to give it precision. 

 

Chapter-II 

Disimissal:  Meaning, and Types 

2.1 Definition and Meaning 

Generally, the law gives most employees the right not to be unfairly or arbitrarily 

dismissed. The employer is required to be able to show, not only  the substantial 

grounds to dismiss the employee, but also that he acted fairly in the way in which he 

handled the dismissal. 

The issues that need to be included while discussing arbitrary dismissal are: 

a. dismissal procedures 

b. constructive dismissal 

c. fair dismissal 

d. can the employee bring a claim 

e. employees remedies for unfair dismissal 

f. termination of the employment contract 

The employer must therefore show that he was lawfully entitled to dismiss the 

employee and that the dismissal was fair. If not, the employment appeals tribunal or 

hearing agency or court may either make an order for reinstatement or award the 

employee monetary compensation(generally) but in case of dismissal from civil 

service, usually the only legal reward is reinstatement to the job. 

 

Generally, an employee must show that he has been dismissed under the Act 

unlawfully after the expiration of the probation period(certain time period estimated 

for the employee to complete to have permanently secured the job right after starting 

of the service) to be able to pursue a claim for unfair dismissal; however, there are a 

number of exceptions for which there is no qualifying period (such as maternity, 

whistleblowing, parental leave, union organising etc.)  
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2.2 Types of dismissal 

a. Actual dismissal 

The employee is treated as being dismissed if the employer terminates the contract of 

employment by notice or without notice. This includes the most common of the three 

dismissal situations, where  simply  notice is given in accordance with the terms of the 

contract. 

 

It also covers the situation where contract is terminated without notice, dismissing the 

employee summarily. In this case, even though the dismissal has been provoked by 

employee’s conduct, it is employer’s action in treating the contract as having come to 

an end which terminates the contract and thus constitutes a dismissal. 

 

For example, if the employee is absent without leave and employer refuses to allow 

that employee to return to work, this will operate as a dismissal. 

 

In certain circumstances, for example, where employee violates serious code of 

conduct like speaking to him in a disrespectful manner, this may well be in breach of 

an implied term of mutual trust and confidence and this may amount to constructive 

dismissal. 

 

Where the employee is offered a choice to resign or a dismissal and they choose to 

resign, as they have been forced, it will be treated as a dismissal. 

An employee is said to have been dismissed if a contract is not renewed in time. 

b. Constructive Dismissal 

The employee is constructively dismissed where employee’s conduct amounts to a 

fundamental breach of the employment contract and  employee leaves employment by 

terminating the contract, with or without notice, it is said that he or she has been 

constructively dismissed. If an express term of the contract is brrached, for example 

the employer unilaterally reduce wages, and the employee elects to leave, this will be 

treated as constructive dismissal. 

A breach of implied duty of mutual trust and confidence may also result in 

constructive dismissal. However, any breach of contract, whether express or implied, 

must be sufficiently serious to amount to a fundamental breach of contract. If the 

breach is of a minor nature, constructive dismissal will not result. 
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A threat to change the terms and conditions of employment and to dismiss an 

employee if they do not accept the changes can amount to a constructive dismissal 

even if there is a resignation before implementation of the changes. It is possible to 

look to the cumulative effects of employee’s actions. 

The employee must resign in response to employer’s fundamental breach of the 

contract and will not be constructively dismissed if the resignation is for some other 

reasons. 

c. Wrongful Dismissal 

Wrongful dismissal occurs when an employee's contract of employment is 

terminated by the employer in circumstances where the termination breaches 

one or more terms of the contract of employment or is in breach of the 

employer's statutory obligations .Unlike unfair dismissal, there is no 

qualifying period of service needed to bring a wrongful dismissal claim. 

d.  Unfair dismissal  

All the employees whether civil or working in private have the right not to be unfairly 

dismissed. It should be clear that the right does not extend, for example, to people who 

are self-employed, independent contractors, members of the armed forces or workers 

employed under an illegal contract – e.g. a minor under the age of 18. 

To call a dismissal from service unfair, or 'automatically unfair', an employee must 

have completed a qualifying period service (as required by the contract or by the 

specific legislation that govern the employment terms.) Only then, the one who has 

suffered the decision of unfair dismissal become eligible to submit claims for legal 

remedies against such decision. 

In clear precise terms, a dismissal is classed as automatically unfair or arbitrary, 

regardless of the reasonableness, if it was for certain specific reasons or the reason for 

it was that the employee was seeking to exercise certain specific employment rights. 

These may include personel problems of the employee like pregnancy, parental leave, 

maternity leave, discrimination based on caste, creed or language or being a member 

of the trade union. 

A dismissal will also be automatically unfair or arbitrary if the reason, or principal 

reason, that is not economic, technical or organizational reason for the interest of the 

institution.  

In certain cases, a dismissal is fair or unfair depending on the employer's reason for it 

and how the dismissal process is conducted. 
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There can be fair reasons for dismissal also if its carried out in accordance with the 

law and the procedure complies within the framework of law that governs it). 

Generally, such reasons are: 

a. the employee's conduct; 

b. the employee's capability or qualification; 

c. redundancy; where continued employment would be a breach of a statutory 

restriction; and 

d. some other substantial reason of a kind such as to justify dismissal. 

 The employer has the burden of proof to prove that the reason given for the 

employee's dismissal falls within one or more of these potentially fair reasons. If it 

cannot do so, the dismissal will automatically be unfair. 

 

Chapter-III 

Laws, and Legal Principles 

3.1 Dealing with Unfair Dismissal  (An Example in International Arena) 

a. In USA  

If you are a “civil service” worker, you are protected against unfair or unreasonable 

adverse job actions by management. A “civil service” worker cannot be fired or 

suspended for more than three days, for example, except for “just cause.” The 

management’s claim of “just cause” focuses not only whether there was good reason 

to conclude that the employee violated some rule, policy, procedure, or lawful 

instruction, but also on whether the decision to terminate or suspend the employee was 

justified by considerations of the severity of the offense, the way other similarly 

situated employees have been disciplined under similar circumstances, the number of 

times the employee has committed workplace infractions, and the extent to which the 

employee’s offense was prompted by a lack of training or a failure of management to 

make clear what is expected of the employee.
990

   

 Because the right to continued employment in the public sector is considered a 

property right entitled to protection under the Due Process Clause of the United States 

Constitution, a public employer cannot take an adverse job action against a “civil 

service” employee unless management first outlines the claims or charges against the 

employee in writing and with enough detail so that the employee can understand them. 

                                                           
990

 Worhatch Law, (https://www.worhatchlaw.com/employee-rights-faq/civil-service-laws/) 
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The employer then must give the employee notice of a meeting specifically designed 

to give the employee a chance to explain his or her actions or to challenge the validity 

of the claims or charges asserted by management. Any evidence or arguments 

advanced by the employee during this meeting must be taken into account by 

management before rendering a final decision in writing, and management also must 

make sure its final decision gets into the hands of the employee or his or her attorney 

before the time for appealing such decision can begin to run. 

The pre-disciplinary hearing or meeting is called a “Loudermill hearing.”
991

 This 

name stems from a case, Cleveland Board of Education v. Loudermill, decided by the 

United States Supreme Court confirming the nature of a “civil service” employee’s 

property interest in continued employment in the public sector and declaring that 

before such interest can be threatened or taken away, the employee is entitled to a 

“Due Process” hearing where he or she has the opportunity to address management’s 

contentions. 

3.2 Principles that govern unfair dismissal from civil service 

Usually statutory protection is available to government employees against unfair 

dismissal which differs from those provided to private sector employees and to those 

who work in the government sector but whose employment is governed by contracts. 

When hearing takes place, the court has to take into account some major legal 

principles to have followed in such acts of dismissal. The major one is: 

a. Principle of due process:  

The public employees have constitutional property interest in their continued 

employment.
992

 Hence the government cannot deprive any public employee from this 

constitutional interest without due process.
993

  When deciding what process is due, 

courts balance three factors enunciated by the Supreme Court in Mathews v. Eldridge: 

(1) “the private interest that will be affected by the official action”; (2) the risk of an 

erroneous deprivation and the probable value of additional procedures; and (3) the 

                                                           
991

 Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985) 

992
 Bd. of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 576-78 (1972) 

993
 See Stone, 179 F.3d at 1375-76; Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, 470 U.S. 532, 541 (1985) (“The right to 

due process ‘is conferred, not by legislative grace, but by constitutional guarantee. While the legislature may 

elect not to confer a property interest in [public] employment, it may not constitutionally authorize the 

deprivation of such an interest, once conferred, without appropriate procedural safeguards.’”) (quoting Arnett 

v. Kennedy, 416 U.S. 134, 167 (1974) (Powell, J., concurring in part and concurring in result in part)). In 

Loudermill, the Court expressly rejected its prior “bitter with the sweet” approach, under which “the grant of a 

substantive right is inextricably intertwined with the limitations on the procedures which are to be employed 

in determining that right.” 
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interest of the government.
994

  In general, the Court has made clear that individuals 

with a property interest in continued employment are entitled to notice of the proposed 

agency action
995

  and a “meaningful opportunity to be heard” before the government 

may deprive them of that interest.
996

 

In order for a justified claim of unfair dismissal, on one hand, there must be a need for 

a valid reason of dismissal and on the other hand, there must be a need for a level of 

procedural fairness. The criterias for fair procedures for employees facing dismissal 

precisely are: 

a. Notification of the reason. 

b. An opportunity to respond to reasons relating to the employee’s capacity or 

conduct. 

c. An entitlement, where reasonable, to have a support person present at any 

formal discussions. 

d. The need for a warning where unsatisfactory performance is alleged. 

These criterias often overlap with fundamental principle of natural justice i.e the 

‘hearing rule’. As per this rule, every person shall have the chance to know the 

charges charged against him and then given sufficient opportunity to rebut it. Further, 

a dismissal should be a proportionate, even “logical”, response to the problem. This 

compliments with the irrationality or Wednesbury test,
997

 as per which , an employer 

can defend a dismissal on evidence that comes to light only after the event (just as 

subsequent, exculpatory evidence may convert a fair dismissal into a harsh one). 

3.3 Laws 

The statutory laws that deal with the matters of dismissal from civil service is the 

Nijamati Sewa Ain or Civil Service Act, 2049. Its major legal provisions are as follows: 

a. Section 16- 

This section clearly states that a civil employee in his probation period of service may 

be dismissed from service if his performance is found to be unsatisfactory. The 

                                                           
994

 Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 335 (1976) 

995
 Loudermill, 470 U.S. at 546  

996
 Lachance v. Erickson, 522 U.S. 262, 266 (1998) 

997
 Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation (1948) 1 KB 223) 
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probation period lasts for six months for women and for one year for men 

employees. 

However, it is not clear as to what constitutes unsatisfactory performance. 

b. Section 59- 

This section speaks about punishment to be imposed upon civil employees and 

dismissal from service( declared fit or unfit for other government service in the 

future) fall under special punishment. This punishment maybe imposed upon civil 

employees given serious and frequent violation of code of conduct, declared guilty of 

offences including moral turpitude, declared guilty in corruption etc. 

c. Section 66- 

This section clearly states that opportunity to be heard is to provided to the 

employee prior to dismissal. While asking for clarification, the charges filed against 

him need to be clearly stated and rebuttal is to be submitted by the employee within 

the specified time. 

Also, the authority dismissing the employee can conduct investigation into 

the matter with the help of other officials if found necessary. 

d. Section 67- 

This section states that before imposing dismissal as departmental action, 

punishment need to be proposed by the dismissing authority. 

Inference 

The law is not precisely clear as to protection of best interests of the civil employees 

against arbitrary or unfair dismissal although principle of due process is a 

requirement checked by court in course of hearing of such matter. Hence, much has 

been left to the court for interpretation rather than the law becoming clear in itself. 

 

Chapter- IV 

Court Practices 

4.1 Nepalese court practices 

Case laws where the Supreme Court of the country has spoken about the 

principles that come inhandy while discussing arbitrary dismissal: 

1) Gangalal Shrestha v/s District Land Office, ktm(NKP 2027, Vol 1, D.No. 529) 
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Civil Service Regulations(para 10, sec 1(5) has clearly spoken that no one other than 

the one whom authority is lawfully delegated, can dismiss a civil employee simply on 

the basis of authority delegated by the departmental head. 

2) Jamuna Prasad Shrivastav v/s Home Ministry (NKP 2032, Vol 1, 

Decision No. 950) 

As per Police Act 2012, para3 sec 9, the one having authority has the power to decide 

whether or not to provide right to rebut to the police official who is to be dismissed 

from service after being charged with offences under the Police Force Regulations 

2015, Rule 4. 

The provisio clause under Section 9 of the Act clearly states that if a police 

official is to be dismissed without right to rebut and if such is clearly 

mentioned that providing an opportunity to be heard to the official is not 

reasonable, then reason for why it is not reasonable need not be given. 

This precedent has put forward that right to rebut to be provided to the employee who 

is to be dismissed is not absolute. This may also somehow infer that such condition 

apply only to police personnel depending upon the nature of the work they perform or 

the nature of a disciplined department that they work under. However, it is made clear 

by the court that right to be heard before being charged under any offences fall in the 

domain of criminal law and not a matter that fall under civil service law. 

3) Laxman Khatri v/s Police Headquarters, Ktm(NKP 2042,, Vol 2, 

Decision No. 2274) 

As per the provisio clause under Section 9(6)(2) of Police Regulations, it is stated that 

“if it is not clearly stated in the Parcha that providing right to rebut to the police 

personnel who is to be dismissed prior to dismissal is not reasonable as per the said 

law, then such parcha shall not be declared a Parcha as per the definition of sec 

9(6)(2(c). 

From this, we can clearly acknowledge that if providing right to rebut is not 

found to be reasonable on certain legal grounds then it also must be clearly 

stated in the Parcha. 

4) Gopal Kumar Singh Rajput v/s Mid- Regional Police Office,ktm(NKP 2044, 

Vol. 8, Decision No. 3176) 

In this case, the respondents were issued a certiorari order to reinstate the dismissed 

employee back to work as the charges filed against him while asking clarification and 

reasons stated while dismissing him from service were found to be different. 
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He was permanently dismissed from the service (stating not fit for any civil 

job in the future) after being charged with offences different from those which 

were not stated to him while asking for clarification. 

This indicates that in following due process of dismissal from civil service, no one 

shall be dismissed on the grounds different than those which were stated to him while 

asking for clarification. 

5) Ramkumar Sunuwar v/s Indra Bahadur Sherchan (NKP 2045, Vol 5, 

Decision No. 3458) 

Dismissal from employment requires serious violation of conduct and commission of 

serious offences. Complaints like not being present on the allocated duty and 

providing free cinema tickets to village girls do not suffice as justifiable grounds for 

dismissal of police personnel from service. This clearly constitutes an arbitrary or 

unfair dismissal. 

Also, dismissing an employee on the grounds different than those stated while asking 

for clarification is against the law.  

 

6) Acchyut Prasad Kharel v\s Office of the Prime Minister and his 

cabinet 

In this case, article 10(c) and 11(1) of the Police Act 2012, rule 89(2)(c) of the Police 

Regulations,2049, Armed Police Act,2058 article 19(4)and 21(c), the interim 

constitution of Nepal were legally challenged claiming that these laws violate the 

fundamental rights (of police official) to be heard as these laws illustrated that the 

official having authority to carry out departmental action against any police official 

could determine the charges, and even impose grave punishment like suspension, 

reduction of salary and grade, simply by stating in parcha (parcha khada garne)that 

there is no reasonableness in giving opportunity to be heard. 

 

4.2 International Case rulings (An Overview) 

 

a. Diosynth Ltd v Thomson (1 February 2006)
998

 

                                                           
998

 30 landmark employment law judgements by  Stephen Simpson, Feb 28, 2018( 

https://www.personneltoday.com/hr/landmark-employment-law-judgments-pt30/) 
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Can employers take into account warnings that have expired when deciding on an 

appropriate disciplinary penalty? That was the issue in this case of great practical 

importance for employers. 

The Scottish Court of Session accepted that employers should not normally take 

account of expired warnings when deciding on the disciplinary penalty. Here, the 

expired warning was fundamental to the decision to dismiss and the dismissal was 

therefore unfair. 

In some cases, dismissal is warranted by the misconduct, but the employee’s previous 

disciplinary record is taken into account when deciding whether or not a lesser 

sanction is appropriate. 

b. R (on the application of G) v Governors of X School and Y City 

Council
999

 (29 June 2011) 

There was a point in 2010 when employers feared that they would regularly be faced 

with employees arriving at disciplinary hearings with their lawyers in tow. 

In this case, a teaching assistant argued that he should have been allowed legal 

representation during disciplinary proceedings over allegations of sexual misconduct 

against a pupil, in view of the possible consequences for his teaching career if the 

allegation was proven. 

While the lower courts agreed with the teaching assistant, the Supreme Court held it 

was not a breach of his human rights to refuse him the right to be accompanied by a 

lawyer at a disciplinary hearing. 

It can be interpreted that here, the supreme court decided that legal representation 

during disciplinary actions are extra privilege which need not be necessarily 

entertained. Keeping aside the rights to claim unfair dismissal in upper level hearing 

authority 

 

 

Chapter-V 

Findings and Conclusion 

5.1 Findings 

                                                           
999
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The court is seen to be successful in protecting the rights of civil employees against 

unfair dismissal. In many cases, the court has interpreted the legal principles related to 

civil service in the most flexible manner possible. In course of such interpretation, 

protection of interests of the employees is seen to be best protected which is the 

fundamental of civil service law. Also, the court has clearly stated out special 

conditions and circumstances where rights of the employee against unfair dismissal 

shrink down and are found to be overruled by other aspects of the employment like 

departmental code of conduct and contractual terms. This however gives applicants a 

clear framework of conditions to file cases claiming unfair dismissal. 

With respect to the related laws, the legal provisions are not clear and explicit and are 

scattered in different Acts and Rules due to which it is quite difficult to point out 

which specific part of law correctly deal with  unfair dismissal. Much more have been 

left to the court for interpretation and for provision of legal remedy to the applicants 

against unfair dismissal. 

5.2 Recommendations  

a. A civil servant who misbehaves or is entitled to displinary action as prescribed 

by the statute, then he is still entitled to fair hearing and the punishment 

imposed- is to be proportionate to the wrong caused. 

b. If problems occur in the institution because of the permanent nature of the 

job/posts the civil servants hold, (the employees working with I don’t care 

attitude and not peforming to their best), then certain reforms can be made in 

the service law like extension of the probation period beyond one year. After a 

person has joined service, he needs to work for certain years during which he 

has to show extra skills and continuously try to prove as to why he is to be 

selected to others. The retention of the post beyond probation period solely 

must lie on the discretion of the organization rather than any individual. Here, 

the aim is to clearly distinguish weak performers from stronger ones and 

forcing them to resign rather than dismissing them because that way, the 

purpose for which the post is held be them remains intact although not realized. 

c. There must be precise statutory provisions where summary dismissal is 

justified if the employer (concerned department) has reasonable grounds to 

believe that a serious misconduct has occurred on part of the civil employee. 

For eg: in case of theft, fraud and violence where police report has been already 

made, such grounds will reasonably suffice to consider the dismissal fair. In 

cases where capacity or conduct of the employee is involved, a warning of the 

possibility of dismissal (probably oral) will be sufficient if the employee has 

been given opportunity to be heard and rebut those complaints. In departmental 

discussions (where possibility of dismissal is discussed), the employee 
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rebutting the complaints against him shall be entitled to someone other than a 

legal representative. 
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धनजामती कमयचारीको सरुवाः कानूनी अवधारणा र नेपालको सवोच्च अदालतको दृयष्टकोण 
- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री उमंग धनरौला 

१. यवर्षर् प्रवेशः 
 'धनजामती सेवा' शब्दले सरकारी सेवा क्षेत्र अन्तगयत र्ोग्र्ताद्वारा धनर्कु्त भएका 
पेशागत नोकरशाहीहरुलाई सामयुहक रुपमा जनाउँदछ। सरकारका बहरुुपी कार्यहरुको 
सम्पदान गनय शे्रणीगत तथा तहगत सेवा समहु गठन गरी व्र्व्क्तको दक्षता र क्षमताका 
आधारमा स्वार्त्त धनकार्बाट गैर राजधनतीक र्ोग्र्ता प्रणाली माफय त स्थार्ी रुपमा 
धनर्कु्त गरी प्रवाह गरीने सेवा नै धनजामती सेवा हो। धनजामती सेवा समहुलाई स्थार्ी 
सरकारको पर्ायर्वाचीका रुपमा समेत यववेचना गने गररएको छ, र्द्यपी र्स सेवा 
अन्तगयत आबद्ध कमयचारीहरुले सेवा प्रदान गनय धनर्कु्त भएको कार्यक्षेत्रमा धनजहरुको 
पदोस्थापन भने स्थार्ी हुँदैन। धनजामती सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, गणुस्तरीर् र 
नधतजामिुी बनाउन ु पने अवधारणको समर्ानसुारको यवकास सँगै धनजामती 
कमयचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी अवधारणाको पधन क्रमानसुार यवकास भएको पाईन्छ। 
धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी व्र्वस्थालाई कानूनी आकार र्दने क्रममा र्ो 
यवर्षर् कमयचारीको सयुवधा नभई अधधकार हनेु र कमयचारीको सरुवा सेवा कानूनले 
तोकेको धनव्श्चत मापदण्ड धभत्र रयह तठष्त रुपमा हनुपुने भधन यवधभन्न अध्र्र्न तथा 
यवधधशास्त्रीर् मान्र्ता समेत यवकसीत भएको पाईन्छ। धनजामती कमयचारीका सरुवा 
सम्बन्धी र्ीनै मान्र्ता, कानूनी व्र्वस्था तथा नेपालको सवोच्च अदालतबाट प्रधतपादीत 
यवधभन्न नव्जर तथा यवधधशास्त्रलाई आधार धलई प्रस्ततु लेिको धसमाङ्कन गररएको छ। 

 

२. शब्दको व्र्तु्पधत र अवधारणा 
 धनजामती शब्दको व्र्तु्पधत अरबी शब्द 'धनजामत' मा 'ई' परसगय लागी भएको 
देव्िन्छ।1000 नेपाली व्र्ाकरणमा र्ो शब्दले गणुबोधक यवशेर्षणको स्थान ग्रहण 
गदयछ। धनजामती सेवाको पररभार्षाको सन्दभयमा न त र्सलाई कुनै धनर्म, कानून वा 
धसद्धान्तले धसधमततामा रािेको छ न त यवद्धानहरुबीच कुनै मतैक्र्ता नै पाईन्छ। 
कसैले र्सलाई राज्र्ले धभन्न गरी तोयकएको सेवा बाहेक अन्र् सेवा धभत्रका सेवा 

                                                           
1000 वसन्तकुमार शम्माय 'नेपाल', 'नेपाली शब्दसागर', कञ्चन यप्रव्न्टङ प्रसे, २०७१, प.ृ ९६०। 
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भन्दछन ्भने कसैले र्सलाई गैरप्रहरी तथा गैरसैधनक सरकारी सेवा हो भधन पररभायर्षत 
गरेको पाईन्छ।  

 बेलार्तमा, जसले धनजामती सेवाको लामो इधतहास र अभ्र्ास जारी रािेको छ, 
धनजामती सेवालाई "those  servants of the Crown other than holders of political or 

judicial offices who are employed in a civil capacity and whose remuneration is 

paid wholly and directly out of sums of money voted by Parliament"1001 भधन 
पररभायर्षत गरेको पाईन्छ। 

 फ्रान्स र संर्कु्त राज्र् अमेरीका जस्ता मलुकुमा सङिीर् देव्ि स्थानीर् तहसम्म 
कार्यरत सबै कमयचारीहरुलाई धनजामती सेवाको पररभार्षा धभत्र समावेश गरेको पाईन्छ भने 
धछमेकी राि भारतमा भने भारतीर् संयवधान1002ले 'धसयवल सेवा' र 'धसयवल पद धारण 
गरेको व्र्व्क्त'लाई 'सरुक्षा सेवामा कार्यरत व्र्व्क्त' भन्दा पथृक रुपमा ग्रहण गरेको 
देव्िन्छ।1003

 

 नेपालमा धनजामती सेवालाई बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउन 
धनजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शतयसम्बन्धी व्र्वस्था गनय1004 आएको 
धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले धनजमाती सेवालाई सोही ऐनको दफा ३ बमोव्जम गर्ठत 
धनजामती सेवालाई1005 जनाएकोमा उक्त दफाले १० वटा सेवा समूहहरु क्रमश नेपाल 
आधथयक र्ोजना तथा त्र्ांक सेवा, नेपाल ईव्न्जधनर्ररङ सेवा, नेपाल कृयर्ष सेवा, नेपाल 
न्र्ार् सेवा, नेपाल परराि सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेिापरीक्षण सेवा, नेपाल 
वन सेवा, नेपाल यवयवध सेवा तथा नेपाल व्शक्षा सेवालाई धनजामती सेवाको पररभार्षा 

                                                           
1001 Lawson and Bentley, Constitutional and Administrative Law, (London, 1961), p. 146. 

1002 भारतीर् संयवधान, १९४९, धारा ३११। 

1003 Cf. Bose, J. in Brio Goal v. Commissioner of Police, A.I.R. 1955 Cal. 556, Mohan Singh v. P. and 

E.P. States Union, A.I.R. 1954 Pepsu 136 (India). 

1004 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, प्रस्तावना। 

1005 Ibid, दफा २(क)। 
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अन्तगयत समावेश गरेको पाईन्छ। सोही ऐनमा व्र्वव्स्थत उक्त सेवाहरु नै धनजामती 
सेवा हनु ्भधन प्रचधलत नेपालको संयवधानले समेत धसमांकन गरेको छ। 

 नेपालमा धनजामती सेवाको पदमा धनर्वु्क्तका लाधग उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनय 
परीक्षा सञ्चान गनुय लोक सेवा आर्ोगको संवैधाधनक कतयव्र् भएकोमा1006 संयवधानले 
प्रदत्त गरेको उक्त कतयव्र् धनवायह गने प्रर्ोजनका धनधमत्त 'धनजामती सेवाको पद' भन्नाले 
सैधनक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कमयचारीको सेवाको पद तथा 
धनजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोव्जम तोयकएको अन्र् सेवाको पद बाहेक 
नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झन ु पछय1007 भधन नेपालको संयवधानमा 
स्पयष्टकरण माफय त धनजामती सेवाको संवैधानीक पररभार्षा समेत गररएको छ। 

 

३. कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी अवधारणा 

  आवश्र्कता अनरुुप कमयचारीहरुको धनर्कु्ती र प्रवधयन तथा धनजहरुको उव्चत 
प्रर्ोग कुनै पधन सरकारको मानव स्रोत व्र्वस्थापनको क्षेत्राधधकार धभत्र पदयछ जस 
अन्तगयत कमयचारीको धनर्कु्ती, यवकास, प्रर्ोग र अवकाश सम्मको सम्पूणय यवर्षर्लाई 
सरकारले व्जम्मेवारी पवुयक वहन गनुयपछय। र्समा पधन कमयचारीहरुको यवकास र प्रर्ोग 
अन्तरसम्बव्न्धत हनु्छ र र्ी यवर्षर्लाई एक अकायबाट अलग राव्ि व्र्ाख्र्ा गनय धमल्दैन। 
मानव स्रोत व्र्वस्थापनमा कमयचारीको यवकास र प्रर्ोगको अवधारणा अन्तगयत "Job 

Rotation" को यवर्षर्लाई सन ्१९८० को दशक देव्ि यवधभन्न संस्थाहरुले व्र्ापक रुपमा 
प्रर्ोगमा ल्र्ाए पश्चात राज्र्को सावयजधनक सेवाको क्षेत्रमा पधन र्सको अवलम्बन 
गररएको पाईन्छ।  

  कुनै पधन देशको प्रशासधनक संरचनालाई सक्षम, प्रभावकारी, नधतजामिुी एवम ्
सदुृढ बनाउनको धनम्ती त्र्ो देशको प्रशासधनक मानवस्रोतको समवु्चत व्र्वस्थापन 
अपररहार्य हनु्छ। धनजामती कमयचारीलाई देशको मानवीर् पुंजीको रुपमा ग्रहण गरी 

                                                           
1006 नेपालको संयवधान, धारा २४३(१)। 

1007 Ibid, स्पष्टीकरण। 
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उधनहरुको क्षमता अयवभयृद्ध र सो को उपर्ोग तथा संरक्षणले मात्र प्रशासधनक संगठन 
तथा कमयचारीहरुको समर्ानसुारको अपेक्षा परुा भई नधतजामिुी प्रशासनको 
अवधारणालाई व्र्वहारतः प्राप्त गनय सयकन्छ। तसथय, No government can be much 

better than its civil service permits it to be.1008  

  मानव स्रोत यवकास पररर्षदले कार्य आवतयन (Job Rotation) लाई a career 

development strategy where an individual temporarily moves laterally into an 

established or ‘shadow position’1009 which “usually requires the employee to 

suspend his or her current job duties” 1010 भधन पररभायर्षत गरेको छ भने 
माधलन्स्कीले र्सलाई an organised movement of staff from one job to another भधन 
पररभार्षा गछयन ् र थप an individual does not have to leave a job to get a more 

satisfying job. This can be achieved in the same job by using job rotation, 

enrichment and restructuring.1011 भधन कार्य आवतयनको महत्व समेत झल्काएका 
छन।् 

  र्सै सन्दभयमा बेनेट्ले दईु प्ररकारका Job Rotation हनु्छन ् भधन सझुाव र्दएका 
छन।् पयहलो Within-function Rotation जस अन्तगयत कमयचारीको एउटै कार्यक्षेत्रमा 
एउटै कार्य व्जम्मेवारी सयहत कार्य आवतयन हनु्छ भने दोस्रो Cross-functional  Rotation 

जस अन्तगयत कमयचारी कार्यरत संस्थाको यवधभन्न भागमा धनव्श्चत समर्ावधध धभत्र धनजको 
कार्य आवतयन हनु्छ। नेपालको सावयजधनक सेवा प्रशासन अन्तगयत कार्यरत धनजामती 
कमयचारीहरुको कार्य आवतयनमा बेनेट्ले सझुाएको दोस्रो पद्दतीको अवलम्बन गररएको 
पाईन्छ।समर्काल सँगै "Job Rotation" को धसद्धान्तमा अध्र्र्न र छलफल हुँदै जाँदा 
हाल सम्म र्स यवर्षर्मा तीनवटा अवधारणाहरु प्रचलनमा रहेको देव्िन्छः 

                                                           
1008 Saying of Mr. O. Glenn Stahl, Public Administration expert, cited by Durganidhi Sharma, 'Human 

Resource Development in Civil Service, The Case of Nepal', 'प्रशासन' सावयजधनक प्रशासन सम्बन्धी पधत्रका, प.ृ 
११३।   

1009 Human Resource Department council, Individual Leaving Strategies: Job rotation, 1949, p.1. 

1010 Ibid, p.12. 

1011 R.M. Malinski,  Job rotation in an Academic library,  Vol. 50,  No.4, 2002,  pp.673-80. 
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(१) र्ो कमयचारीहरुलाई तालीम (यवशेर्षज्ञता) र्दने पद्दती हो, 
(२) र्ो कुन कमयचारी कुन कार्यमा दक्ष छ भधन पत्ता लगाउने मागय हो, 
(३) र्ो कमयचारीको अधभप्ररेणा जगाउने साधन हो, 

 यवधभन्न देशका पेशागत नोकरशाहीहरुको अनभुव, दक्षता र धसप अधभवदृ्धीको हेतलेु 
मानव स्रोत व्र्वस्थापनको 'कार्य आवतयन'को धसद्धान्तलाई सरुवा, पदस्थापन तथा 
काजको नामाकरण गरी कानूनतः व्र्वस्था गरी प्रचलनमा ल्र्ाईएको देव्िन्छ। धनजामती 
कमयचारीहरुको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्लाई यवधभन्न देशहरुले रायिर् र्ोजनामा समावेश 
गरी गहनताको साथ धलएको र सेवामा र्सलाई अपररहार्य अधधकारको रुपमा लागू 
गररएको समेत पाईन्छ। कमयचारी सरुवाको मापदण्ड तथा कार्ाययवधध तोकीएता पधन 
कानूनतः उव्भ्जने समस्र्ाहरुको धनक्र्ौलमा न्र्ार्पाधलका समेतले गहन भधुमका िेलेको 
र्थाथय एकातफय  छ भने अको तफय  राजनैतीक तथा पेशागत आग्रह/पवुायग्रहबाट र्ो यवर्षर् 
वव्न्चत हनु सकेको अवस्था छैन। र्सै सन्दभयमा भारतको सवोच्च अदालतले Transfer 

of an employee is not only an incident inherent in the terms of appointment but 

also implicit as an essential condition of service in the absence of any specific 

indication to the contra, in the law governing or conditions of service. Unless the 

order of transfer is shown to be an outcome of a mala fide exercise of power or 

violative of any statutory provision (an Act or Rule) or passed by an authority not 

competent to do so, an order of transfer cannot lightly be interfered with as a 

matter of course or routine for any or every type of grievance sought to be made... 

This Court has often reiterated that the order of transfer made even in 

transgression of administrative guidelines cannot also be interfered with, as they 

do not confer any legally enforceable rights, unless, as noticed supra, shown to be 

vitiated by mala fides or is made in violation of any statutory provision.1012   

 मानव स्रोत व्र्वस्थापनमा 'कार्य आवतयन'को यवर्षर् धनष्पक्ष, प्रभावकारी र 
नधतजामिुी हनैुपने मान्र्ाता यवकसीत भई व्र्वहारतः लागू हुँदै गई रहेकोमा धनजमाती 
कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी अवधारणामा पधन र्सको प्रकाश परेकोमा दईुमत छैन। 
कमयचारीहरुको कार्य आवतयनको सबल र दबुयल जे जस्तो रहे भएता पधन धनजामती 
कमयचारीहरुको सरुवाको यवर्षर् आधधुनक प्रशासनमा अधनवार्य, अपररहार्य र समर्ानकुुल 
हुँदै गई रहेको छ। तसथय, Transfer and postings, it is well conceded, are a normal 

                                                           
1012 State Of U. P. & Ors vs Gobardhan Lal,  AIR, 2004,  SC(408). 
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process of a modern personnel administration, even a prerequisite of its soundness. 

A national transfer policy is thus an integral part of human resource development.  
Transfers are inevitable also.1013 भन्ने मान्र्ता प्रचलनमा रहेको देख्न सयकन्छ। 

  

४. नेपालमा धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी अवधारणा 
 पृ् वीनारार्ण शाहले छररएका बाईसे चौबीसे राज्र्लाई एयककरण गरे पश्चात 
बनेको नेपालमा प्रशासनीक काम कारवाहीमा केही यवशेर्ष थर तथा जातीका व्र्व्क्तहरुले 
बाहलु्र्ता जमाएकोमा तत्काधलन राज्र् प्रशासनलाई 'थरिर'को नामबाट व्चधनन््र्ो। 
राजाको आदेशानसुार संचाधलत नेपालको तत्काधलन कमयचारी प्रशासन पधछ राणा 
शासनमा भने राणाहरुकै भाई भारदार र ईष्टधमत्रद्वारा संचाधलत संग्ठन हनु पगु्र्ो। सो 
बित राज्र्मा प्रशासन सञ्चालनबारे ठोस नीधत अवलम्बन नगररएको र देशधभत्र 
यवज्ञहरुको उपव्स्थती समेत न्रू्न रहेकोमा देशमा प्रजातन्त्रको आगमन सँगै प्रशासधनक 
क्षेत्रमा पधन सधुार गररएको पाईन्छ। यव.स. २००८ सालमा १० वटा मन्त्रालर् स्थापना 
गरी तत ्मन्त्रालर्हरुमा सव्चव, सहसव्चव र डेपटुी सेके्रटरी जस्ता पदहरु समेत सजृना 
गररर्ो। नेपालमा प्रशासन सधुारका धनम्ती भारतीर् नागररक एम.एन. बचुको 
अध्र्क्षतामा यव.स. २००९ मा बचु कधमसन गठन गरी सो कधमसनले ११ अध्र्ार्मा 
१४३ वटा मखु्र् सझुाव समावेश गरी र्दएको प्रधतवेदनलाई प्रशासधनक सधुारको 
आधारव्शलाको रुपमा ग्रहण गररन्छ। 

 In Nepal, there has been a revolutionary change and some purge of old 

elements and appointments of some persons who could be expected to be loyal to 

the new order was inevitable. Time has however come for the administration now 

to settle down. Government should now therefore make all new appointments to 

gazetted posts in consultation with the Public Service Commission and screen the 

personnel already appointed in a suitable manner so that the right man is in the 

right place.1014 

                                                           
1013 Shriram Maheshwari, The Indian Administrative Year Book, Concept Publishing Co.pvt.ltd, 1997, p. 345. 

1014 Report of the Nepal administrative reorganisation committee, Buch Commission's Report (First Serial), 

1952, Chapter III, p. 93. 
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 बचु कधमसनले नेपालको प्रशासनीक काम कारवाही गनय कमयचारीको छनोट 
लोकसेवा आर्ोग माफय त हनुपुने र कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर्मा केही दयुवधा 
रहेता पधन कधमसनले उक्त दयुवधाको धनक्र्ौल गरेको भधन प्रष्ट्याएको छ।  

 The Nepal Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations 

have promulgated but schedule to the Regulations has not been prepared. There 

was some misunderstanding about the exact functions of the Commission in 

respect of transfers etc. This has been cleared up. It will give general satisfaction if 

the Commission is able to fulfill the role assigned to it under the Interim 

Government of Nepal Act.1015 

 बचु कधमसनले कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर्मा लोक सेवा आर्ोगसँग रार् 
सल्लाह माग गनुय पने यवर्षर्लाई जोड र्दएकोमा सोही धारणालाई नेपालको अन्तरीम 
शासन यवधान, २००७ मा "धनजामती नोकरी र पदहरुमा धनर्वु्क्त गने र सरुवा बढुवा 
गने धसद्वान्तमा र उक्त धनर्वु्क्त र सरुवा बढुवासम्बन्धी उमेदवारको र्ोग्र्ताको यवर्षर्मा 
पव्ब्लक सधभयस कधमशनको सल्लाह धलनपुनेछ"1016 भधन संयवधानमै व्र्वस्था गरी 
आत्मसाथ गरेको देव्िन्छ। 

 प्रशासन सधुारका आर्ामहरुलाई धसद्धान्तमा धसधमत नरािी प्रभावकारी तथा 
समर्ानकुुल बनाउने प्रर्त्नाथय तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्र्क्षतामा 
गर्ठत प्रशासन सधुार र्ोजना आर्ोग, २०१३ ले गरेको धसफाररश बमोव्जम नेपाल 
धनजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ तजुयमा भई 
धनजामती सेवालाई कानूनबमोव्जम व्र्वव्स्थत रुपमा सञ्चान गने कार्यको थालनी भर्ो।  

 कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर् जयटल र गम्भीर रहेकोले सो उपर 
यवद्धानहरुमा समेत मतैक्र्ता हनु नसकी बहसुङ्ख्र्क यववादहरु उत्पन्न भएको बचु 
कधमसनको प्रधतवेदनबाट समेत देव्ि नै रहेको धथर्ो। नेपाल धनजामती सेवा ऐन, 
२०१३ ले समेत र्स यवर्षर्लाई पर्ायप्त प्राथधमकता नर्दई बढुवा र सरुवाको यवर्षर्लाई 
एउटै दफामा धसधमत गरेको धथर्ो। सो ऐनले तीन उपदफाहरुमा बढुवा सम्बन्धी 

                                                           
1015 Ibid, p. 94. 

1016 नेपालको अन्तरीम शासन यवधान, २००७, धारा ६७(२)(ि)। 
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व्र्वस्थाको चचाय गरी सरुवाको यवर्षर्लाई भने केवल एउटा उपदफामा धसधमत गरेको 
देव्िन्छ। उक्त ऐनमा 'सरुवा र प्रमोशन गदाय यवचार राख्नपुने धसद्धान्तहरु तोकी 
सरकारले सम्बन्धीत दफामा लेव्िएका कुराहरुको अधधनमा रही धनर्म बनाउन 
सक्छ'1017 भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको पाईन्छ। 

 सोही ऐनको मातहतमा बनेको धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ ले धनजामती 
कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर्लाई धनम्न दईु वुदँामा धसधमत गरेको धथर्ोः 

क) सरुवाको आदेश र्दने अधधकार अव्ख्तर्ारवाला1018लाई हनेुछ।1019
 

ि) कुनै धनजामती कमयचारीलाई नेपाल राज्र् धभत्रको कुनै स्थानमा पधन र कुनै यवदेश 
व्स्थत दूतावास (धमशन)मा काम गनयको धनधमत्त सरुवा गनय सयकनेछ।1020  

 यव.सं. २०१७ सालमा पञ्चार्ती व्र्वस्थाको प्रारम्भसँगै नेपाल धनजामती सेवा ऐन, 
२०१३ मा संशोधन गररर्ो र नर्ाँ धनजामती सेवा धनर्मावली, २०२१ प्रचलनमा 
ल्र्ाईएता पधन उक्त संसोधनहरुमा कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी व्र्वस्थामा र्थावत नै 
कार्म रािेको देव्िन्छ। तर, यवकेव्न्रत शासन व्र्वस्थालाई मतुय रुप र्दँदै यव.सं. 
२०१८ साल वैशाि १ गते देव्ि देशलाई १४ अञ्चल ७५ व्जल्लामा यवभाजीत गररए 
सँगै कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर्को दार्रा वहृत्तर हुँदै गएको पाईन्छ। 

 यवकेन्रीकरणको धसद्धान्त अनसुार राज्र्का अञ्चल, व्जल्ला र स्थानीर् प्रशासनका 
यवधभन्न अङ्गहरुलाई बढी सक्षम बनाउने र र्ी अङ्गहरुबीच समन्वर् ल्र्ाउने यवर्षर्मा तथा 
अञ्चल, व्जल्ला र स्थानीर् स्तरमा यवकास र्ोजनाको समन्वर्ात्मक रुपमा तजुयमा र 
कार्ायव्न्वधतका लाधग चायहने प्रशासकीर् र्न्त्र र कार्ययवधध सम्बन्धीत यवर्षर्मा आवश्र्क 
अध्र्र्न गरी यवस्ततृ सझुाव पेश गनय नेपाल सरकारले यव.सं. २०२५मा बेदानन्द झाको 

                                                           
1017 नेपाल धनजामती सेवा ऐन, २०१३ दफा ८(४)। 

1018 'अव्ख्तर्ारवाला' भन्नाले गजेटेड पदका सम्बन्धमा सरकार र नन ् गजेटेड पदका सम्बन्धमा यवभागीर् प्रमिु 
सम्झनपुछय, धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३, धनर्म २(ि)। 

1019 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३, धनर्म ३(१)। 

1020 Ibid, धनर्म ३(२)। 
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एक सदस्र्ीर् प्रशासन सदुार आर्ोग1021 तथा यव.सं. २०३२ मा डा. भेर्षबहादरु थापाको 
अध्र्क्षतामा सोही कार्यरुपी आर्ोगको गठन गने धनणयर् भएकोमा उक्त आर्ोगहरुले पेश 
गरेको सझुावहरु फरायकलो रहेता पधन कमयचारी सरुवाको यवर्षर्मा उजागर हनु थालेका 
शंका, गनुासो एवम ्समस्र्ालाई भने अंधगकार गनय सकेको देव्िदैन। 

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री धगररजा प्रसाद कोइरालाको अध्र्क्षतामा यव.सं. २०४८ 
सालमा गर्ठत प्रशासन सधुार आर्ोगको प्रधतवेदनले यवकेन्रीकरण र धनक्षेपण सम्बन्धमा 
यवस्ततृ सझुाव पेश गरेको र स्थानीर् धनकार्मा धनक्षेपण गररन ुपने यवधभन्न कार्यहरुको 
पयहचान गरी स्थानीर् धनकार्लाई प्रभावकारी बनाउन धनतीगत सझुाव समेत प्रस्ततु 
गरेको प्रधतवेदनमा समेत कमयचारीको सरुुवा सम्बन्धी यवर्षर्ले प्राथधमकता प्राप्त गनय 
सकेको देव्िदैन। 

 र्सै गरी प्रशासन पनुः संरचना आर्ोग, २०६५ले समेत सेवाप्रवाह प्रभावकारी 
बनाउने यवद्यतुीर् शासनमा जोड र्दने, धनजामती सेवामा उत्पादकत्व वयृद्ध गने, नर्ाँ पद वा 
दरबन्दी धसजयना नगने, प्रशासनमा राजनीधतक हस्तक्षेप हनुबाट रोक्ने, सबै कमयचारीलाई ताधलम 
प्रदान गरी सक्षमता अधभवयृद्ध गने लगार्तका सझुाव प्रधतवेदन माफय त र्दएकोमा अत्र्ाधधक 
यववादमा उठ्ने कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर्लाई यकटान गरी समाधानात्मक धनचोड र्दन 
सकेको छैन। यव.सं. २०७१ सालमा गंगादत्त अवस्थीको अध्र्र्नमा हालसम्मका रायिर् 
स्तरका यवकेन्रीकरण आर्ोग तथा सधमधतका प्रधतवेदनहरुको अध्र्र्नका आधारमा तर्ार 
पाररएको सङ्घीर् प्रणालीमा हनुपुने स्थानीर् सरकारका सन्दभयमा उपर्कु्त देव्िएका 
धसफाररसहरुको अध्र्र्न प्रधतवेदनमा समेत देशका यवधभन्न तहमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
हकमा दरबन्दी अनसुारको कमयचारीको भनाय, पदोन्नधत तथा सरुवा सम्बव्न्धत सरकारले 
गने व्र्वस्था कार्म गररन ुपने भनी रार् सझुाव प्रस्तायवत भएको देव्िन्छ। 

 सन ्२०१५मा शासकीर् सधुारका लाधग सावयजधनक प्रशासनको तर्ारी आर्ोजना 
अन्तगयत अध्र्र्नकताय डा. यवमल प्रसाद कोइरालाको नेततृ्वमा नेपालको धनजामती 

                                                           
1021 नेपाल राजपत्र, भाग ४, माि ७, २०२५। 
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सेवामा मानवस्रोत यवकास र्ोजनामा धनमायणका लाधग गररएको अध्र्र्नको प्रधतवेदनमा1022 
धनजामती कमयचारीमा रहेको क्षमता र र्ोग्र्ताको नव्जतामूलक रुपमा पररचालन गने 
उद्देश्र् हाधसल गनय सरुवा वा पदस्थापन भएका सबै धनजामती कमयचारीलाई आफ्नो 
कार्यसंग सम्बव्न्धत यवर्षर्मा कार्यमूलक अनवु्शक्षण र्दने पद्धधत लागू गने राणनीधत 
अवलम्बन गने कुरा उल्लेि गरेको पाईन्छ। उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार सझुाव सधमधत, 
२०७० तथा उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन सधमधत, २०७२ को 
प्रधतवेदन समेतले कमयचारीतन्त्रलाई राजनीधतक हस्तक्षेप मकु्त र कमयचारीको क्षमता 
अधभवदृ्धीमा जोड र्दएको देव्िन्छ।  

 धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुको सरुवा, सेवाशतय सम्बन्धी यवर्षर् र 
धनजमाती सेवा ऐनको धनर्मको व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी प्रश्न धनयहत भएको मदु्दा उपर 
प्रशासकीर् अदालतमा पनुरावेदन सनु्ने व्र्वस्था हनु ुपनेमा र्ी प्रधतवेदनहरु माफय त सझुाव 
पेश गररएको देव्िन्छ। उक्त सझुावहरुलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाई हाल प्रचधलत 
प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६ ले कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध भएको धनणयर् वा 
अव्न्तम आदेश उपर प्रशासीकर् अदालतलाई पनुरावेदन सनु्ने अधधकारको1023 व्र्वस्था 
गरेको पाईन्छ। सोही प्रधतवेदन माफय त कमयचारीको धनर्वु्क्त, सरुवा, बढुवा व्र्वस्थामा 
र्ोग्र्ताका आधारहरुलाई पनुरावलोकन गरी अनमुानर्ोग्र् बनाउने र र्स्ता यवर्षर्मा 
राजनीधतक हस्तक्षेप हटाई नीधत धनमायणको भधूमकामा मात्र राजनीधतलाई केव्न्रत 
गराउनपुने र सयवच स्तरका कमयचारीहरुको सरुवाको संर्नत्र बनाउन ु पने यवर्षर्मा 
सझुाव पेश गररएको धथर्ो। सोही प्रधतवेदनले धनजामती सेवा ऐनको दफा १८(७) को 
राजपत्र अनयङ्कत कमयचारी लोकसेवाबाट पदस्थापन भएको अञ्चलबाट १० वर्षय सम्म 
सरुवा नहनेु व्र्वस्थाको व्र्ावहाररकता समेतको मूल्र्ाङ्कन गरी प्रभावकारी बनाउन 
पदस्थापन भएको व्जल्लामा न्रू्नतम अवधध (२ वर्षय) रुज ुहाव्जर नभई सोही अञ्चल धभत्र 
समेत सरुवा नगररने व्र्वस्था स्पष्ट उल्लेि गररन ुपदयछ भधन सझुाव पेश गरेको धथर्ो।  

                                                           
1022 नेपालको धनजामती सेवामा मानवस्रोत यवकास र्ोजनामा धनमायणका लाधग गररएको अध्र्र्नको प्रधतवेदन, 
२०१५ भाग ४.२, प.ृ २५। 

1023 प्रशासकीर् अदालत ऐन, २०७६, दफा ७(१)(ग)। 
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 श्री काव्शराज दाहालको अध्र्क्षतामा गर्ठत उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार कार्ायन्वर्न 
तथा अनगुमन सधमधतले यव.स. २०७६ मा पेश गरेको प्रधतवेदनले, प्रशासन सधुार 
सम्बन्धी यवधभन्न आर्ोग र सधमधतले र्दएका सझुाव र धसफाररसहरु कार्ायन्वर्न गरी 
सावयजधनक प्रशासनलाई संयवधानको उद्देश्र् र मान्र्ता अनरुुप काम गने गरी रुपान्तरण 
गनुयपने1024 यवर्षर्मा जोड र्दएको छ भने संिीर् संरचना बमोव्जम तीनै तहमा 
कमयचारीहरुको व्र्वस्थापन र पररचालन हनेु हुँदा उनीहरुको पदस्थापन, सरुवा र बढुवा 
सम्बन्धी अध्र्ावधधक यववरण देव्िने एकीकृत अधभलेिको प्रभावकारी व्र्वस्थापनका 
लाधग केन्रको अधभलेि प्रणाली सदुृढ गनुयपने1025 सझुाव समेत पेश गरेको छ।  

 

५. नेपालमा धनजामती सेवा सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्था र र्सको यवकासक्रम 

 माधथल्लो बुदँामा चचाय गररए अनरुुप नेपाल धनजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०१३ ले धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी 
अवधारणाको सैधाव्न्तक एवम ्व्र्ावहारीक पक्षलाई आत्मसाथ नगरी कमयचारीको सरुवा 
नेपाल राज्र् धभत्रको कुनै स्थानमा पधन र कुनै यवदेश व्स्थत दूतावास (धमशन)मा काम 
गनयको धनधमत्त गनय सयकने र सो गने पणुय अधधकार अव्ख्तर्ारवाला व्र्व्क्तलाई समु्पेको 
धथर्ो। 

 नेपालमा यव.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पनुस्थायपनासँगै पञ्चार्ती व्र्वस्था 
अन्त भई बहदुलीर् व्र्वस्था स्थापना भर्ो। देशमा भएको र्ो धभर्षण राजनीधतक 
पररवतयनले प्रशासनीक क्षेत्रमा समेत नवीन उजाय र आर्ामहरु सजृना गरी प्रशासनीक 
सधुारका लाधग प्रशस्त मागयहरु स्थापना गर्ो। यव.सं. २०४७ मा नर्ाँ सयवधानको 
धनमायणसँगै जनआकाङ्क्षानकूुल प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र जनमिुी तथा धनजामती 
सेवालाई बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउन तथा धनजामती सेवाको 

                                                           
1024 उच्चस्तरीर् प्रशासन सधुार कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन सधमधतको प्रधतवेदन, २०७६, पररच्छेद ६, सझुाव तथा 

धसफाररसहरु, बुँदा नं. २०, प ृ२२८। 

1025 Ibid, बुँदा नं. ६, प ृ२२६। 
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गठन, सञ्चालन र सेवाको शतय सम्बन्धी व्र्वस्था गनय1026 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ र 
धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० बनाई लागू गररएको धथर्ो। 

 हाल सम्म चार पटक संशोधन भएको धनजामती सेवा ऐन, २०४९मा धनजामती 
कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर् धनम्नानसुार यवकसीत भई प्रचलनमा रहेको छः 

क. धनजामती कमयचारीलाई सरुवा गने उद्देश्र् 

 धनजामती सेवामा कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी यवर्षर् कमयचारीको वतृ्तीयवकास, 
अनभुववयृद्ध एवम ् सेवाप्रवाहको यवर्षर्सँग समेत अन्तरधनयहत हनेु कुरामा दईुमत छैन। 
सोही अनरुुप धमधत २०५० जेष्ठ ४ गते जारी भएको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा 
धनजामती कमयचारीलाई देशको यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रको अनभुव समेत र्दलाउने1027 भन्न े
उद्देश्र् सयहत कानूनी व्र्वस्था गररएको पाईन्छ। सोही उद्देश्र्लाई धनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को धमधत २०५५।०३।२९ गते भएको पयहलो संशोधन1028, धमधत 
२०६४।०४।२३ को दोस्रो संशोधन1029 माफय त समेत धनरन्तरता र्दएको पाईन्छ। 
कमयचारीको सरुवामा कमयचारीले प्राप्त गने भौगोधलक अनभुवको महत्वलाई धनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो र चौथो संशोधन समेतले आत्मसाथ गरेको देव्िन्छ। 

 

ि. धनजामती कमयचारीलाई सरुवा गने अव्ख्तर्ारी 
 २०५० सालमा जारी भएको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले धनजामती कमयचारीको 
सरुवा गने अधधकार अव्ख्तर्ारवालालाई हनेुछ1030 भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको छ भने 
सोही ऐनले अव्ख्तर्ारवालाको पररभार्षा गदै उक्त ऐनको दफा ९ बमोव्जम धनर्वु्क्त गनय 

                                                           
1026  धनजामती सेवा ऐन, २०४९, प्रस्तावना  (मलु ऐन)। 

1027 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, पररच्छेद ४, दफा १८(१)। (मलु ऐन) 

1028 धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५, दफा १८(१)। 

1029 धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४, दफा १८(१)। 

1030 धनजामती सेवा ऐन, २०४९, पररच्छेद ४, दफा १८(१)। (मलु ऐन) 
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सक्ने अधधकारीलाई सम्झन ु पछय1031 भधन पररभायर्षत समेत गरेको छ। र्स आधारमा 
धनजामती सेवाको राजपत्रांयकत पदमा धनर्कु्त कमयचारीको सरुवा श्री ५ को सरकारले, 
राजपत्र अनंयकत पदमा कार्यरत कमयचारीको सरुवा यवभागीर् प्रमिुले तथा राजपत्र 
अनंयकत र शे्रणी यवयहन कमयचारीको हकमा आफ्नो र आफ्नो मातहतको कार्ायलर्मा 
कार्यलर् प्रमिुले सरुवा गनय सक्ने कानून व्र्वस्था भएको पाईन्छ भने र्स कानूनी 
व्र्वस्थाले र्दएको अधधकारको सवयमान्र्तामा प्रधतकूल असर नपने गरी सरुवा गने 
अधधकार तोयकएको अवस्थामा तोयकएको अधधकारीलाई हनेुछ भधन1032 व्र्वस्था गरेको 
पाईन्छ। 

  धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले दफा ९ मा कुनै संशोधन 
नगरी अव्ख्तर्ारवालाको पररभार्षालाई पधन धनरन्तरता र्दएको देव्िन्छ भने धनजामती सेवा 
(दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४1033 ले सोही कानूनी व्र्वस्थालाई धनरन्तरता र्दंदै एक 
मन्त्रालर् वा अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर्को धनजामती कमयचारीलाई अको मन्त्रालर् 
र अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर्मा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले सरुवा गनेछ1034 भने 
प्रशासन सेवा, लेिा समूहका कमयचारीहरुको सरुवा महालेिा धनर्नत्रकको कार्ायलर्ले 
गनेछ1035 भधन अव्ख्तर्ारवालाको सचुीमा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् र महालेिा 
धनर्न्त्रको कार्ायलर्लाई थप गरेको देव्िन्छ। दोस्रो संशोधनले थप गरेको उक्त कानूनी 
व्र्वस्थालाई धनजमाती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७० तथा धनजामती सेवा (चौथो 
संशोधन) ऐन, २०७२ समेतले धनरन्तरता र्दँदै सोही अधधकारीहरुलाई अव्ख्तर्ारवालाको 
रुपमा ग्रहण गरेको देव्िन्छ। 

                                                           
1031 Ibid, दफा २(ग)। 

1032 Ibid, दफा १८(२)। 

1033 धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४, दफा २(ग)। 

1034 Ibid, दफा १८(१) को प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश, उपदफा (क)। 

1035 Ibid, उपदफा (ि)। 
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  तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गने भनी कुनै कानूनमा उल्लेि भएको कुनै 
कामकारवाही वा धनणयर् गदाय कार्यकाररणी अधधकारप्राप्त मव्न्त्रपररर्षद्बाटै गररएको हनुपुने  
तथा प्रचधलत कुनै कानूनले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले नै गनुयपने 
भनी स्पष्ट यकटान गरेको कुनै कामकारवाही वा धनणयर् त्र्स्तो कानूनद्वारा नै अन्र्था 
रूपमा स्पष्ट व्र्वस्था गरेकोमा बाहेक अन्र् धनकार् वा पदाधधकारीबाट गनय नधमल्ने । 
नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मा अन्तधनयहीत अधधकार अन्र् धनकार् वा 
पदाधधकारीले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को नामबाट प्रर्ोग गरी 
कुनै कामकारवाही वा धनणयर् गदैमा त्र्स्तो कामकारवाही वा धनणयर्लाई कार्यकाररणी 
अधधकारप्राप्त मव्न्त्रपररर्षद्ले नै गरेको भनी अथय गनुय कानून व्र्ाख्र्ाको सामान्र् धसद्धान्त 
समेतबाट उव्चत र यववेकसम्मत ्नहनेु1036  भधन सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट नव्जर 
धसद्धान्त समेत प्रधतपादन भएको छ। 

  हाल प्रचलनमा राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणी र राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीको धनजामती 
कमयचारीको सरुवा नेपाल सरकार मव्न्त्रपररर्षदको धनणयर्बाट1037 तथा राजपत्रायङ्कत र्द्वधतर् 
र ततृीर् शे्रणीका धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्धत केन्रीर् धनकार्का राजपत्रायङ्कत 
यवव्शष्ट शे्रणीका सव्चवस्तरको धनणयर्बाट1038 तथा राजपत्र अनयङ्कत तथा शे्रणीधबयहन 
धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्धत केन्रीर् धनकार्को कमयचारी प्रशासन हेने 
राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीको सह-सयवचस्तरको धनणयर्बाट1039 सरुवा हनेु व्र्वस्था भएता 
पधन एकै यवभाग वा अन्तगयतका राजपत्र अनयङ्कत एवं शे्रणीयवहीन कमयचारीलाई सोही 
यवभाग वा अन्तगयतकै अन्र् धनकार्मा सरुवा गनुय पदाय यवभागीर् प्रमिुस्तरको धनणयर्बाट 
सरुवा गररने1040 व्र्वस्था रहेको छ। 

 

                                                           
1036 मधसुधुन बढुाथोकी यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत, ने.का.प. २०६९, अंक ५, धन.नं. 
८८२३। 

1037 धनजमाती सेवा धनर्मावली, २०५०, धनर्म ३६(२)(क)। 

1038 Ibid, धनर्म ३६(२)(ि)। 

1039 Ibid, धनर्म ३६(२)(ग)। 

1040 Ibid, धनर्म ३६(२)(ि)। 
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ग. भौगोधलक क्षेत्रको वगीकरण 

 धनजामती कमयचारीले यवधभन्न भौगोधलक क्षेत्रमा काम गरेको अनभुवको मूल्र्ाङ्कन 
गररने प्रर्ोजनको लाधग भौगोधलक क्षेत्रहरुको यववरण धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 
को अनसूुची-१६ मा उल्लेव्ित छ।1041 सो अनसूुची अनरुुप देश धभत्रका यवधभन्न 
भौगोधलक क्षेत्रहरुलाई 'क', 'ि', 'ग' र 'ि' गरी चार क्षेत्रमा यवगीकरण गररएको छ। 

'क' वगय 'ि' वगय 'ग' वगय 'ि' वगय 

!= d]rL c~rnsf] 

tfKn]h'Ë  

@= sf]zL c~rnsf] g'd 

;lxt blIf0f If]q afx]s 

;Dk"0f{ ;+v'jf;ef  

#= ;u/dfyf c~rnsf] 

;f]n'v'Da'  

$= hgsk'/ c~rn, 

bf]nvf lhNnfsf] 

nfdf]ju/ / /f]Njflnª If]q  

%= jfudtL c~rn, 

wflbª lhNnfsf] ;]tLjf; 

pQ/sf] l;+xf/ If]q  

^= u08sL c~rnsf] 

dgfª / uf]/vfsf] 

;}lb{jf; pQ/sf] nfs]{ If]q  

&= wjnflu/L c~rnsf] 

6's'r] eGbf blIf0fL If]q 

afx]ssf] d':tfª lhNnf / 

pQ/L afUn'ªsf] 9f]/ kf6g 

If]q  

*= /fKtL c~rnsf] /f]Nkf 

/ ?s'd  

(= s0ff{nL c~rnsf] 

x'Dnf, h'Dnf, d'u', 

!= d]rL c~rnsf] kfFry/  

@= sf]zL c~rnsf] 

ef]hk'/, t]x|y'd / 

;+v'jf;efsf] g'd ;lxt 

blIf0fL If]q  

#= ;u/dfyf c~rnsf] 

cf]nv9'+uf / vf]6fª  

$= hgsk'/ c~rn, 

bf]nvf lhNnfsf] nfdf]ju/ 

/ /f]Njflnª If]q afx]s 

afFsL If]q, /fd]5fk  

%= jfudtL c~rnsf] 

/;'jf lhNnfsf] /fDr] eGbf 

pQ/sf] If]q  

^= u08sL c~rnsf] 

ndh'ªsf] v'bL pQ/L If]q  

&= n'lDjgL c~rnsf] 

c3f{vfFrL / u'NdL  

*= wjnflu/L c~rnsf] 

DofUbL, kj{t, d':tfª 

lhNnfsf] 6's'r] eGbf 

blIf0fL If]q / pQ/L 

afUn'ªsf] 9f]/ kf6g If]q / 

DofUbL lhNnfsf] lg:sf]6 

kxf8af6 blIf0f tkm{ 

afUn'ª lhNnfsf] tf/f ufp 

ljsf; ;ldltdf kg]{ 

!= d]rL c~rnsf] Onfd  

@= sf]zL c~rnsf] 

wgs'6f  

#= ;u/dfyf c~rnsf] 

pbok'/  

$= hgsk'/ c~rnsf] 

l;Gw'nL  

%= jfudtL c~rnsf] 

l;Gw'kfNrf]s / ;]tLjf; 

pQ/sf] l;+xf/ If]q afx]s 

afFsL wflbª lhNnf / 

/;'jf lhNnfsf] /fDr] 

;lxt blIf0f If]q  

^= u08sL c~rnsf] tgx'F, 

:ofªhf / ;]bL{jf; 

pQ/sf] nfs]{ If]q afx]s 

afFsL uf]/vf / ndh'ª 

lhNnfsf] v'bL pQ/L If]q 

afx]ssf] afFsL efu  

&= n'lDagL c~rnsf] 

kfNkf  

*= DofUbL lhNnfsf] 

lg/sf]6 kxf8af6 blIf0f 

tkm{ afUn'ª lhNnfsf] tf/f 

ufpF ljsf; ;ldltdf kg]{ 

/ftfdf6f ufpF xF'b} u'NdL 

lhNnfnfO{ 5'g] pQ/, 

!= d]rL c~rnsf] emfkf  

@= sf]zL c~rnsf] df]/ª 

/ ;'g;/L  

#= ;u/dfyf c~rnsf] 

;Kt/L / l;/fxf  

$= hgsk'/ c~rnsf] 

wg'iff, dxf]Q/L / ;nf{xL  

%= jfudtL c~rnsf] 

g'jfsf]6 / sfe|]knf~rf]s  

^= gf/fo0fL c~rnsf] 

af/f, k;f{, /f}tx6, lrtjg 

/ dsjfgk'/  

&= u08sL c~rnsf] 

sf:sL  

*= n'lDagL c~rnsf] 

?kGb]xL, gjnk/f;L / 

slknj:t'  

(= e]/L c~rnsf] afFs]  

!)= afudtL c~rnsf] 

sf7df8f}+, eQmk'/ / 

nlntk'/ 

                                                           
1041 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५०, धनर्म ८०(क)। 
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sflnsf]6 / 8f]Nkf  

!)= e]/L c~rnsf] 

hfh/sf]6  

!!= ;]tL c~rnsf] aemf· 

/ afh'/f  

!@= dxfsfnL c~rnsf] 

bfr'{nf 

/ftfdf6f ufp x'Fb} u'NdL 

lhNnf pQ/ blIf0f cIff+z 

/]vfsf] k"jL{ efu afx]ssf] 

afUn'ª  

(= /fKtL c~rnsf] ;Nofg 

/ Ko"7fg  

!)= ;]tL c~rnsf] 8f]6L 

/ c5fd  

!!= dxfsfnL c~rnsf] 

88]nw'/f / a}t8L  

!@= e]/L c~rnsf] b}n]v 

blIf0f cIff+z /]vfb]lv k"j{ 

kg]{ jfUn'ª lhNnfsf] afFsL 

efu  

(= /fKtL c~rnsf] bfª  

!)= e]/L c~rnsf] alb{of 

/ ;'v]{t  

!!= ;]tL c~rnsf] s}nfnL  

!@= dxfsfnL c~rnsf] 

s~rgk'/ 

यवद्यमान भौगोधलक क्षेत्रको यवभाजन वतयमानको र्ातार्ात, सञ्चार एवं भौधतक यवकास 
लगार्तका सेवा सयुवधाको उपलब्धतालाई मध्र्नजर गरी अद्यावधधक गररएको भने 
पाइँदैन । त्र्सै गरी क वगय र ि वगय तथा ग वगय र ि वगयमा व्र्ापक यवयवधता 
रहेकोमा र्स्तो यवयवधता भएको क्षेत्रका सम्बन्धमा क वा ि वगय तथा ग वा ि वगयलाई 
दईु समूह बनाई गररएको यवभाजन समेत समर् सान्दधभयक र व्र्वहाररक देव्िदैन। 
र्द्दपी, पचास वर्षय उमेर पगुेको कमयचारीलाई धनजले मागेमा बाहेक 'क' वगयको भौगोधलक 
क्षेत्रमा सरुवा गररने छैन1042 भधन ग्रामीण भौगोलीक क्षेत्रमा सजृना हनु सक्ने 
समस्र्ाहरुलाई मध्र्नजर गरी कमयचारीको उमेर हदबाट सरुवाको धसमाङ्कन भने गररएको 
पाईन्छ। 

 

ि. सरुवाको समर्ावधध  

 धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले पयहलो पटक धनजामती 
कमयचारीको सरुवापत्रमा समर्ावधध तोक्ने यवर्षर्लाई कानूनी स्थान प्रदान गरेको 
पाईन्छ। र्द्दपी यवशेर्षज्ञताको सेवा धलन ुपने पदमा रहेको र स्थानीर् स्तरमा अन्र्त्र कतै 
पधन धनजको सेवा, समूह वा उपसमूह सम्बन्धी पद तथा कार्ायलर् नभएको धनजामती 
कमयचारी बाहेकको हकमा मात्र उक्त प्रावधान लागू हनेु कुरा यकटान गररएको छ। पवुय 

                                                           
1042 धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५०, धनर्म ३६(३)। 
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उल्लेव्ित कमयचारी बाहेक अन्र् धनजामती कमयचारीहरुको सरुवा गदाय अव्ख्तर्ारवालाले 
'क' वगयको भौगोधलक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षय1043 र अधधकतम अठार मयहना भन्दा 
बढी नहनेु गरी र अन्र् भौगोलीक क्षेत्रमा कम्तीमा दईु वर्षय र अधधकतम तीन वर्षयभन्दा 
बढी नहनेु गरी सरुवापत्रमा अवधध तोकी सरुवा गनुय पनेछ1044 भन्ने कानूनी व्र्वस्था 
रहेको छ।  

 उक्त ऐनको पयहलो संशोधनले 'क' वगयको भौगोधलक क्षेत्रलाई अन्र् भौगोधलक 
क्षेत्र भन्दा पथृक समर्ावधध यकटान गरेकोमा धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, 
२०६४ ले भने 'क' र 'ि' वगयलाई एउटा समूह तथा 'ग" र 'ि' वगयको भौगोधलक 
क्षेत्रलाई अको समूह माधन कमयचारीको समर्ावधधको व्र्वस्था गरेको छ।1045 सोही 
संशोधनले कमयचारीको सरुवा समर्ावधधको र्ो व्र्वस्था पवुय संशोधनले चचाय गरेको 
कमयचारीहरुको हकमा मात्र नभई यवव्शष्ट शे्रणी तथा राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीको 
कमयचारीको हकमा समेत लागू नहनेु कुरा उल्लेि गरेको छ।1046 उक्त कमयचारी बाहेक 
अन्र् धनजामती कमयचारीहरुको सरुवा गदाय सम्बव्न्धत अव्ख्तर्ारवालाले सामान्र्तर्ा 
वर्षयमा एकपटक तोयकए बमोव्जमको समर्ताधलका अनसुार 'क' वा 'ि' वगयको भौगोधलक 
क्षेत्रको कार्ायलर्मा कम्तीमा डेढ वर्षयको1047 अवधध काम गररसकेको कमयचारीलाई 'ि' 
वा 'ग' वगयको भौगोधलक क्षेत्रको कार्ायलर्मा कम्तीमा दईु वर्षयको लाधग तथा 'ग' वा 'ि' 
वगयको भौगोलीक क्षेत्रको कार्ायलर्मा कम्तीमा दईु वर्षयको अवधध काम गरीसकेको 
कमयचारीलाई 'ि' वा 'क' वगयको भौगोलीक क्षेत्रको कार्ायलर्मा कम्तीमा डेढ वर्षयको 

                                                           
1043 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५०,  दफा १५ ले संशोधन गरी मलु ऐनको दफा १८(२) मा थप 
गररएको र ऐ. दफाको स्पयष्टकरणः र्स उपदफा प्रर्ोजनको लाधग एक वर्षय भन्नाले िटीमा २३३ र्दन रुज ुहाव्जर 
भएकोलाई माधननेछ। 

1044 Ibid, मलु ऐनको दफा १८(२)मा थप गररएको। 

1045 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा १८ ले संशोधन गरी मलु ऐनको दफा १८(३)(क)(ि) 
मा थप गररएको। 

1046 Ibid, मलु ऐनको दफा १८(३) मा थप गररएको। 

1047 Ibid, दफा १८(३), स्पयष्टकरणः र्स दफा प्रर्ोजनको लाधग एक वर्षय भन्नाले िटीमा २३३ र्दन रुज ुहाव्जर 
भएकोलाई माधननेछ। 
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लागी सरुवापत्रमा अवधध तोकी सरुवा गनुय पनेछ1048 भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको छ। 
र्सै कानूनी व्र्ावस्थालाई धनजामती सेवा ऐनको तेस्रो र चौथो संशोधनले धनरन्तरता र्दँदै 
हाल प्रचलनमा रयह रहेको अवस्था छ। 

 र्स्तैमा धनजमाती कमयचारीहरुको सरुवा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क 
वर्षयको भदौ एक गतेदेव्ि भदौ मसान्तधभत्रमा,1049 मन्त्रालर् वा मन्त्रालर् स्तरको 
केन्रीर् धनकार् वा यवभागले प्रत्रे्क वर्षयको असोज एक गतेदेव्ि असोज पन्ध्र 
गतेधभत्रमा1050 र क्षेत्रीर् स्तरका धनकार्हरुले प्रत्रे्क वर्षयको असोज सोह्र गतेदेव्ि असोज 
मसान्तधभत्रमा सरुवा गनुयपने1051 समर् तालीकाको कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। तर कुनै 
कार्ायलर्मा ररक्त हनु गएको पदमा तोयकएको समर् ताधलका बाहेकको समर्मा सरुवा 
गनय परेमा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सहमधत धलई सरुवा गनय सयकने1052 प्रावधानको 
पधन व्र्वस्था गररएको छ। 

 

ङ. यवव्शष्ट शे्रणीको कमयचारीको सरुवा 
 यवव्शष्ट शे्रणीका धनजामती कमयचारीको सरुवाको यवर्षर्मा धनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ (मलु ऐन) र धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले पृ् कीकरण 
लाग ुगरी सकेको धथएन। मलु ऐनको पयहलो संशोधन सम्म यवव्शष्ट शे्रणीको कमयचारीको 
सरुवा समेत अन्र् कमयचारी सरह हनेु गरेकोमा धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, 
२०६४ ले राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणीका कमयचारीको सरुवालाई पथृक प्रावधान माफय त 
सम्बोधन गरेको पाईन्छ। मलु ऐनको दोस्रो संशोधनले राजपत्रायङ्कत यवव्शष्ट शे्रणीका 
कमयचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गदाय सामान्र् प्रशासन मन्त्रीको अध्र्क्षतामा नेपाल 

                                                           
1048 Ibid ( n.46). 

1049 धनजामती सेवा धनर्मावली,  धनर्म ३६(१)(क)। 

1050 Ibid,  धनर्म ३६(१)(ि)। 

1051 Ibid,  धनर्म ३६(१)(ग)। 

1052 Ibid, प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश। 
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सरकारको मखु्र् सव्चव र सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का सव्चव सदस्र् रहेको सधमधतको 
धसफाररसमा नेपाल सरकारले गने र सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का सव्चवको समेत सरुवा 
धसफाररस गनुयपने अवस्थामा सो सधमधतको बैठकमा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को 
सव्चवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षद् कार्ायलर्को सव्चवले सधमधतको सदस्र्को 
रुपमा भाग धलनेछ1053 भधन कानूनी व्र्वस्था गररएको छ। सोही कानूनी ममयलाई उक्त 
ऐनको तेस्रो र चौथो संशोधनले समेत आत्मसाथ गरेकोमा धनजामती सेवा (चौथो 
संशोधन) ऐन, २०७२ ले यवव्शष्ट शे्रणीको पदमा कार्यरत कमयचारी सोही सेवाको यवव्शष्ट 
शे्रणीको पदमा मात्र सरुवा हनेु सक्ने1054 कानूनी प्रावधानलाई थप गरी समेटेको छ। 

 

च. कमयचारीको अवधी नपगु्दै सरुवा गने सयकने अवस्था 
 धनजामती कमयचारी कुनै कार्ायलर्मा पदस्थापन भएकोमा सो अवधध नपगु्दै पधन 
सरुवा गनय सयकने व्र्वस्था धनजमाती सेवा ऐनमा गररएको देव्िन्छ। र्ो कानूनी 
प्रावधानको व्र्वस्था धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ माफय त गररएको 
देव्िन्छ जस अन्तगयत देहार्का अवस्थामा कुनै कार्ायलर्मा पदस्थापन भएको धनजामती 
कमयचारीलाई सो अवधध नपगु्दै सरुवा गनुय परेमा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को सहमधत 
धलई सरुवा गनय सयकनेछ1055 भधन कानूनी व्र्वस्था गररएको छः 

(i) कुनै स्थानमा कार्यरत धनजामती कमयचारी अशक्त भै सो स्थानमा धनजको 
उपचार हनु नसक्ने देव्िएको कुरा श्री ५ को सरकारद्वारा तोयकएको मेधडकल 
बोडयले धसफाररस गरेमा, 

(ii) कुनै धनजामती कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गनुय पदायको अवस्थामा, 

                                                           
1053 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा १८ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(२) माफय त 
थप गररएको। 

1054 धनजमाती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२,  दफा ४ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(२क) माफय त 
थप गररएको। 

1055 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५०,  दफा १५ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(२) को 
प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश माफय त थप गररएको। 
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(iii) कुनै पधन धनजमाती कमयचारीलाई धनज कार्यरत कार्यलर्मा रािी राख्न उपर्कु्त 
नभएको अवस्थामा 

धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ ले माधथ चव्चयत अवस्थाहरु आत्मसाथ गदै 
धनजामती कमयचारीको अवधध नपगु्दै सरुवा गनय सयकने अरु पधन अवस्थाहरु धनम्नानसुार 
थप1056 गरेको देव्िन्छः 

(i) कुनै धनजामती कमयचारीलाई यवशेर्ष व्जम्मेवारी र्दन ुपरेमा, 
(ii) धनजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत 

कमयचारी फाव्जलमा परेको र धनजलाई सोही व्जल्लाव्स्थत अन्र् कार्ायलर्मा 
समेत समार्ोजन गनय सक्ने अवस्था नरहेमा, 

(iii) राजपत्र अनयङ्कत कमयचारीहरुलाई िर पार्क सरुवा गनुय परेमा 
धनजमाती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७० ले र्ी प्रावधानलाई आत्मसाथ गनुयको साथै 
राजपत्र अनयङ्कत पदमा लोक सेवा आर्ोग वा बढुवा सधमधतको धसफाररसमा पयहलो पटक 
पदस्थापन भएको कार्ायलर्मा कानूनले तोकेको अवधध नपगुी कुनै कमयचारीको सरुवा 
हनेु छैन1057 भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको छ जसलाई धनजामती सेवा (चौथो संशोधन) 
ऐन, २०७२ ले समेत अंधगकार गरी प्रचलनमा रहेको छ। 

 

छ. पधत, पत्नी र सरुवा 
 धनजामती सेवालाई सक्षम, सदुृढ र प्रभावकारी बनाउन धनजामती कमयचारीको 
गहृस्थ जीवन समेत सक्षम र सदुृढ हनु आवश्र्क छ। धनजामती कमयचारीको वैवायहक 
अवस्था, पदस्थापन र सरुवाले एक अकायमा सरोकार र प्रभाव राख्न े त छँदै छ, र्ो 
यवर्षर्ले धनजामती कमयचारीको सेवामा प्रभावकारीता र धनजहरुको गहृस्थ जीवनमा समेत 
प्रत्र्क्ष असर राख्न े कुरा दईुमत छैन। धनजामती सेवाको र्ो यवशेर्षता समेतलाई 
आत्मसाथ गरेर धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले धनजामती कमयचारीको 

                                                           
1056 Ibid, (n.54), मलु ऐनमा दफा १८(४) माफय त थप गररएको।  

1057 धनजमाती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७०,  दफा ४ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(४) को 
प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश माफय त थप गररएको। 



   

 886  
 

अवधध पगुेर वा नपगुी हनेु कानूनी व्र्वस्था बमोव्जम सरुवा गदाय ररक्त पद धमलेसम्म 
धनजामती कमयचारीको पधत पत्नी दवैु सरकारी सेवामा भए एउटै व्जल्लामा पठाइनेछ1058 
भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको छ। धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ ले भने 
सरुवा गदाय ररक्त पद धमलेसम्म धनजामती सेवाको राजपत्र अनयङ्कत शे्रणीमा कार्यरत 
कमयचारीको पधत पत्नी दवैु धनजामती सेवामा भए एउटै व्जल्लामा पठाईनेछ1059 भधन र्ो 
सयुवधा राजपत्र अनयङ्कत शे्रणीको कमयचारीको हकमा मात्र लागू हनेु गरी धसधमत गरेको 
पाईन्छ जसलाई मलु ऐनको तेस्रो र चौथो संशोधनले धनरन्तरता र्दई उक्त कानूनी 
व्र्वस्था प्रचलनमै रहेको देव्िन्छ। 

 

ज. िर पार्क सरुवा 
 माधथ उल्लेव्ित बुदँाहरुमा धनजामती कमयचारीहरुलाई देशको यवधभन्न भौगोधलक 
क्षेत्रको अनभुव समेत र्दलाउन देशका यवधभन्न भौगोलीक वगयहरुमा सरुवा गररने भधनएता 
पधन केही धनजामती कमयचारीहरुको हकमा भने िर पार्क कार्यलर्मा सरुवा गररने 
प्रावधान समेतको व्र्वस्था गररएको छ। धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ 
बाट प्रथमतः प्रचलनमा आएको र्ो व्र्वस्थाले राजपत्र अनयङ्कत र शे्रणी यवयहन धनजामती 
कमयचारीहरुलाई िर पार्क स्थानमा पदस्थापन गनय प्राथधमकता र्दईनेछ1060 भधन यवशेर्ष 
सयुवधा प्रदान गरेको धथर्ो। धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ ले भने र्ो 
यवशेर्ष सयुवधा राजपत्र अनयङ्कत कमयचारीको हकमा मात्र लागू हनेु1061 भधन र्ो सयुवधाको 
दार्रालाई धसमांकन गरेको देव्िनछ। दोस्रो संशोधनले धसमांकन गरेको र्ही प्रावधानलाई 

                                                           
1058 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५०,  दफा १५ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(३) माफय त 
थप गररएको। 

1059 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा १८ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(५) माफय त 
थप गररएको। 

1060 Ibid (n.59), मलु ऐनमा दफा १८(४) माफय त थप गररएको। 

1061 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा १८ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(४)(च) माफय त 
थप गररएको। 
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धनजामती सेवा ऐनको तेस्रो र चौथो संशोधनले धनरन्तरता र्दई प्रचलनमा रहेको देव्िन्छ। 
हाल राजपत्र अनयङ्कत र शे्रणीयवहीन धनजामती कमयचारीलाई िर पार्को व्जल्ला सरुवामा 
प्राथधमकता र्दईने1062 र िर पार्कको व्जल्लाव्स्थत कार्ायलर्मा कार्यरत राजपत्र अनयङ्कत 
तथा शे्रणीयवहीन धनजामती कमयचारीलाई धनजहरुले स्वेच्छाले धनवेदन र्दएको अवस्थामा वा 
धनजको कार्य सम्पादनको प्रगधत राम्रो नभएको ठोस प्रमाण देव्िएको वा धनजले 
अनशुासनहीन र अधनर्धमत कार्य गरेको प्रमाव्णत भएको अवस्थामा बाहेक अको व्जल्लामा 
सरुवा नगररने1063 व्र्वस्था समेत गररएको छ।  

 

झ. आकाव्स्मक सरुवा 
 धनजामती कमयचारीहरुलाई कानूनले धनर्दयष्ट गरे बाहेक आकाव्स्मक रुपमा गररने 
सरुवाको पररकल्पना, कानूनी व्र्वस्था र सो हुँदा कमयचारीले व्र्होनुय पने समस्र्ालाई 
न्र्धुनकरण गने पररपाटीको यवकास धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले 
गरेको देव्िन्छ। उक्त ऐनमा यवभागीर् कारवाही गनुय पदायको अवस्थामा बाहेक अन्र् 
पररव्स्थधत परी अवधध नपगु्दै कुनै धनजामती कमयचारीलाई सरुवा गररएमा त्र्स्तो 
कमयचारीलाई नर्ाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गनयको लाधग तोयकए बमोव्जमको रकम र्दइने1064 
तर कुनै कमयचारी आफ्नो अनरुोधमा सरुवा भएको भए त्र्स्तो रकम र्दईने छैन1065 भधन 
कानूनी व्र्वस्था गरेको पाईन्छ। धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ ले र्ही 
कानूनी व्र्वस्थालाई धनरन्तरता र्दँदै तर कुनै कमयचारी आफ्नो अनरुोधमा सरुवा भएको 
वा काठमाडौं उपत्र्काधभत्रको एउटा धनकार्बाट काठमाडौं उपत्र्काधभत्रकै अको 
धनकार्मा वा एउटै व्जल्लाको व्जल्ला सदरमकुामधभत्रको एउटा कार्ायलर्मा गररएको 

                                                           
1062 धनजमाती सेवा धनर्मावली, २०५०, धनर्म ३६(४)। 

1063 Ibid, धनर्म ३६(५)। 

1064 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १५ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(५) माफय त 
थप गररएको। 

1065 Ibid, प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश। 
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सरुवामा वा अवधध नतोयकने पदको सरुवामा त्र्स्तो रकम र्दइने छैन1066 भधन उक्त 
कानूनी व्र्वस्थालाई केही पररमाजयन गरेको छ जसलाई मलु ऐनको तेस्रो र चौथो 
संशोधन समेतले अंधगकार गरी हाल प्रचलनमा रहेको छ। 

 

ञ. मन्त्रालर् र अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर् बाह्य सरुवा 
 अन्तर मन्त्रालर् र सो अन्तगयतको यवभाग वा कार्यलर्मा हनेु सरुवामा नेपाल 
सरकार, यवभागीर् प्रमिु वा कार्ायलर् प्रमिुलाई कानूनले अव्ख्तर्ारी र्दएकोमा मन्त्रालर् 
र अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर् बाह्य अको स्थानमा गररने सयकने सरुवाको 
पररकल्पना धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले गरेको देव्िन्छ जस 
अन्तगयत कुनै मन्त्रालर् र अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर्को धनजामती कमयचारीलाई 
अको मन्त्रालर् र अन्तगयतको यवभाग वा कार्ायलर्मा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले सरुवा 
गनय सक्नेछ1067 भधन व्र्वस्था गररएको धथर्ो। र्ही प्रावधानलाई धनजामती सेवा मलु 
ऐनको दोस्रो, तेस्रो तथा चौथो संशोधनले समेतले अंधगकार गरी हाल प्रचलनमा रहेको 
छ। 

 

ट. सरुवा रद्द गने व्र्वस्था र अव्ख्तर्ारी 
 धनजामती सेवा ऐनले धनर्दयष्ट गरेको कानूनी व्र्वस्थाहरु यवपरीत भई गररएको 
धनजामती कमयचारीको सरुवा रद्द गनय धमल्ने व्र्वस्था धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) 
ऐन, २०५५ ले गरेको धथर्ो जस अन्तगयत प्रचधलत कानूनी व्र्वस्था यवपरीत 
अव्ख्तर्ारवालाले गरेको सरुवा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले र सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्ले गरेको सरुवा श्री ५ को सरकारले रद्द गनेछ1068 भधन व्र्वस्था भएको 
धथर्ो। र्ही कानूनी ममयलाई आत्मसाथ गदै धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५५ 
                                                           
1066 Ibid (n.62), मलु ऐनको दफा १८(८) को प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश माफय त थप गररएको। 

1067 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १५ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(६) माफय त 
थप गररएको। 

1068 Ibid, मलु ऐनमा दफा १८(७) माफय त थप गररएको। 
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मा प्रचधलत कानून यवपरीत सरुवा गने पदाधधकारीलाई अव्ख्तर्ारवालाले यवभागीर् 
कारवाही गनय सक्नेछ र त्र्स्तो सरुवा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले रद्द गनेछ भने 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मव्न्त्रपररर्षदले रद्द 
गनेछ1069 भधन केही पररमाव्जयत कानूनी व्र्वस्था गररएको धथर्ो। र्ही प्रावधानलाई 
धनजामती सेवा ऐनको तेस्रो तथा चौथो संशोधनले समेतले अंधगकार गरी हाल प्रचलनमा 
रहेको छ। 

 

ठ. धनजामती कमयचारीको काज सम्बन्धी व्र्वस्था 
 The concept of "deputation" is well understood in service law and has a 

recognised meaning. "Deputation" has a different connotation in service law and the 

dictionary meaning of the word "deputation" is of no help. In simple words 

"deputation" means service outside the cadre or outside the parent 

department. Deputation is deputing or transferring an employee to a post outside his 

cadre, that is to say, to another department on a temporary basis, After the expiry 

period of deputation the employee has to come back to his parent department to 

occupy the same position unless expressed elsewise in the law.
1070

 

 नेपालको धनजामती सेवा ऐनले काजको पररभार्षा नगरेता पधन भारतीर् सवोच्च 
अदालतले गरेको माथी चव्चयत पररभार्षा अनरुुप कुनै कार्यलर्मा पदस्थापना भई कार्यरत 
रहेको धनजामती कमयचारीलाई धनव्श्चत समर्को लागी अन्र् स्थानमा अस्थार्ी रुपमा गररने 
पदस्थापनलाई काज भन्न सयकन्छ। धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले 
काजको अवधारणालाई कानूनी रुप र्दएकोमा उक्त ऐनमा भएको समर्ानसुारको 
यवकासक्रमले काजको कानूनी व्र्वस्थामा ल्र्ाएको पररमाजयन धनम्नानसुार छः 

यवर्षर् धनजामती सेवा 
(पयहलो 

संशोधन) ऐन, 

धनजामती सेवा 
(दोस्रो संशोधन) 

धनजामती सेवा 
(तेस्रो 

संशोधन) ऐन, 

धनजामती सेवा 
(चौथो 

संशोधन) ऐन, 
                                                           
1069 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा १८ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(१२) माफय त 
थप गररएको। 

1070
 State of Punjab & ors. vs. Inder Singh and Ors., AIR 1997, SC 008, Equivalent Citations: SC 466, SCC 372, 

SCR 425. 

https://indiankanoon.org/doc/554725/
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२०५५ ऐन, २०६४ २०७० २०७२ 

काज कँहा 
िटाउन सयकने? 

धनजामती 
कमयचारीलाई 
धनज कार्यरत 
रहेको मन्त्रालर्, 
सव्चवालर्, 
आर्ोग, यवभाग 
वा कार्ायलर्बाट 
सोही धनकार्को 
काममा मात्र 
अन्र् स्थानमा 
काज िटाउन 
सयकनेछ।1071  

ऐ. ऐ. ऐ. 

काज िटाउन 
सयकने समर्ावधी 

एक वर्षयमा तीन 
मयहनाभन्दा बढी 
अवधधको लाधग 
काज िटाउन 
पाईने छैन।1072 
तर ताधलम गोष्ठी 
आर्दमा सो 
बन्दा बढी 
अवधधको लाधग 

एकपटकमा एक 
वर्षय भन्दा बढी 
नहनेु गरी। 

ऐ. ऐ. 

                                                           
1071 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १६ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(क)(१) 
माफय त थप गररएको। 

1072 Ibid. 
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काज िटाउन 
सयकनेछ।1073

 

 

सहमती धलन ुपने 
धनकार् 

सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर् 

ऐ. 

तर राजपत्र 
अनयङ्कत 
कमयचारीलाई 
काज िटाउनको 
लाधग सामान्र् 
प्रशासन 
मन्त्रालर्को 
सहमधत धलईरहन ु
पने छैन। 

ऐ. ऐ. 

सहमती धलन ुपने 
अवस्था 

(i) धनजामती 
सेवामा 
कार्यरत कुनै 
पधन 
धनजामती 
कमयचारीलाई 
धनजामती 
सेवाको पद 
नभएको 
धनकार्मा 
काजमा 
िटाउँदा वा, 

(ii) काज यफताय 

(i) धनजामती 
कमयचारीलाई 
धनजामती 
सेवाको पद 
नभएको 
धनकार्मा र 
स्वीकृत 
अस्थार्ी 
दरबन्दीमा 
काजमा 
िटाउँदा वा  

(ii) काज 
अवधध समाप्त 

ऐ. ऐ. 

                                                           
1073 Ibid, प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ामंश। 
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गदाय नहुँदै यफताय 
गदाय 

कानूनी व्र्वस्था 
यवपरीत काजमा 
िटाएमा 

काजमा 
कयटएको 
धनजामती 
कमयचारीले सो 
अवधधमा 
िाइपाई आएको 
तलब, भत्ता र 
अन्र् सयुवधा 
बापतको रकम 
काज िटाउने 
पदाधधकारीबाट 
सरकारी बाँकी 
सरह असलु 
उपर 
गररनेछ।1074

 

ऐ. 

तथा यवभागीर् 
कारवाही समेत 

गररनेछ। 

ऐ. ऐ. 

धनवायचन, 
जनगणना, नापी 
टोली, िानी 
सवेक्षण जस्ता 
काममा र स्थार्ी 
प्रकृधतका आर्ोग 
तथा सधमधतका 

 

 

--- 

एकवर्षय सम्म 
कुनै 
कमयचारीलाई 
काज िटाउन ु
पने भएमा काज 
िटाउने 
धनकार्ले 
सम्बव्न्धत 

ऐ. ऐ. 

                                                           
1074 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १६ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(क)(३) 
माफय त थप गररएको। 
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काममा धनकार् र 
सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्को 
सहधमत धलई 
काज िटाउन ु
पने।1075

 

कार्ायलर्को 
यवभागीर् प्रमिु 
वा कार्ायलर्को 
प्रमिुको पदमा 
कार्यरत रहेको 
कमयचारीको 
हकमा 

 

 

--- 

र्सतो 
कमयचारीलाई सो 
पदमा पदाधधकार 
रािी अन्र्त्र 
आर्ोजना वा 
धनकार्मा काजमा 
िटाईने 
छैन।1076

 

ऐ. ऐ. 

सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्को 
अधतररक्त 
समूहमा 
पदाधधकार 
कमयचारीको 
हकमा 

 

 

--- 

र्स्तो 
कमयचारीलाई 
सेवा, समूह 
धमल्ने गरी 
जनुसकैु 
धनकार्मा 
कामकाजमा 

ऐ. ऐ. 

                                                           
1075 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १९ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(२क) माफय त 
थप गररएको। 

1076 Ibid, मलु ऐनमा दफा १८(२ि) माफय त थप गररएको। 
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िटाउन 
सक्ने।1077

 

धनजामती 
कमयचारीको 
यवशेर्षज्ञताको 
सेवा धलनको 
लाधग 
अन्तरधनकार्को 
कार्यमा काजमा 
िटाउन ु पने 
भएमा 

 

 

 

--- 

कमयचारी कार्यरत 
धनकार् र 
काजमा धलने 
धनकार्को 
सहमधतमा बढीमा 
तीन मयहनाको 
लाधग सामान्र् 
प्रशासन 
मन्त्रालर्ले 
काजमा िटाउन 
सक्नेछ।1078 

ऐ. ऐ. 

व्जल्लास्तरका 
कार्यलर्हरु 
स्थानीर् 
धनकार्मा 
हस्तानतरण हुँदा 
सो व्जल्ला 
स्तरका 
कार्यलर्मा 
कार्यरत 
धनजामती 
कमयचारीको 

 

 

 

--- 

नेपाल सरकारले 
काजमा िटाउन 
सक्ने। 

र्सरी काजमा 
िटाइएका 
कमयचारीको 
दरबन्दी धनजको 
सेवा, समूह वा 
उपसमूह सञ्चालन 
गने मन्त्रालर्मा 

ऐ. ऐ. 

                                                           
1077 Ibid, मलु ऐनमा दफा १८(२ग) माफय त थप गररएको। 

1078 Ibid (n.78), मलु ऐनमा दफा १८(२ग) माफय त थप गररएको। 
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हकमा रहने। 

यवव्शष्ट शे्रणीको 
पदमा कार्यरत 
कमयचारीको 
हकमा 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

सोही सेवाको 
यवव्शष्ट शे्रणीको 
पदमा कार्यरत 
कमयचारीलाई 
सोही सेवाको 
यवव्शष्ट शे्रणीको 
पदमा मात्र 
काज िटाउन 
सयकने। 

राजपत्र अनंयकत 
कमयचारीको 
हकमा 

 

 

--- 

 

 

--- 

धनर्वु्क्त भए 
बमोव्जमको 
अवधध पूरा 
नभएसम्म एक 
वर्षयमा तीन 
मयहना भन्दा 
बढी काजमा 
िटाईने छैन। 

ऐ. 

  

ड. कमयचारी र पर्दर् व्जम्मेवारी 
 पर्दर् व्जम्मेवारी यवयहन कमयचारी भनेको प्राण धबनाको शररर सरह हो। तसथय पधन 
धनजामती कमयचारीलाई व्जम्मेवारी नर्दई राख्न नहनेु यवर्षर्लाई कानूनतः नै व्र्वस्था 
गनुयपने प्रर्ोजनाथय धनजामती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५ ले लामो धबदामा 
रेहेकोमा वा धनलम्बन भएकोमा वा अन्र्त्र काजमा ियटएको कारण पदाधधकार रहेको 
पदमा कार्म राख्न ु पने भएकोमा बाहेक कुनै धनजामती कमयचारीलाई पदीर् व्जम्मेवारी 
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नर्दई एक मयहना भन्दा बढी अवधधसम्म राख्न पाइने छैन1079 भधन व्र्वस्था गरेको 
पाईन्छ। र्ही कानूनी ममयलाई धनरन्तरता र्दंदै धनजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, 
२०६४ ले उक्त प्रावधानको समर्क्रम दईु मयहना भन्दा बढी अवधधसम्म पदीर् 
व्जम्मेवारी नर्दई राख्न पाईने छैन1080 र र्स यवपरीत कुनै धनजामती कमयचारीलाई पदीर् 
व्जम्मेवारी नर्दई रािेमा व्जम्मेवारी र्दई काममा लगाउन ु पने दायर्त्व भएको 
पदाधधकारीलाई यवभागीर् कारवाही हनेुछ1081 भधन कानूनको दार्रा फरायकलो बनाएको 
देव्िन्छ। मलु ऐनको तेस्रो र चौथो संशोधनले र्ही कानूनी व्र्वस्थालाई धनरन्तरता 
र्दएको छ। 

 

ढ. सरुवाको धनणयर् पालना नगरे हनेु कारवाही तथा उजरुी र्दन सक्ने व्र्वस्था 
 सम्बव्न्धत धनकार् तथा अव्ख्तर्ारवालाले गरेको धनणयर् पालना गनुयपने हरेक 
धनजामती कमयचारीको दायर्त्व हनेुमा सरुवा सम्बव्न्ध गररएको धनणयर् कुनै कमयचारीले 
पालना नगरेमा धनजलाई कारवाही हनेु प्रावधानको पररकल्पना धनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ (मलु ऐन)ले गरेको धथर्ो। सो ऐनले सरुवा गररएको कार्ायलर्मा म्र्ादधभत्र 
हाव्जर नभएमा धनजामती कमयचारीलाई नधसहत र्दन वा धनजको तलव वयृद्ध वा बढुवा 
रोक्का गनय सयकने1082 भधन कानूनी व्र्वस्था गरेको धथर्ो भने उक्त ऐनको पयहलो 
संशोधनले समेत र्स कानूनी व्र्वस्थालाई धनरन्तरता र्दएको धथर्ो। मलु ऐनको दोस्रो 
संशोधनले भने सरुवा सम्बव्न्ध प्रावधान हटाएर अन्र् प्रावधान माफय त र्सलाई धनर्न्त्रणमा 
ल्र्ाउन िोजेको देव्िन्छ जसलाई मलु ऐनको तेस्रो र चौधथ संशोधनले समेत धनरन्तरता 

                                                           
1079 धनजमाती सेवा (पयहलो संशोधन) ऐन, २०५५,  दफा १६ ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(ि) माफय त 
थप गररएको। 

1080 धनजमाती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४,  दफा २० ले संशोधन गरी मलु ऐनमा दफा १८(ि)(१) माफय त 
थप गररएको। 

1081 Ibid, मलु ऐनमा दफा १८(ि)(२) माफय त थप गररएको। 

1082 धनजामती सेवा (मलु ऐन), २०४९, पररच्छेद ९, दफा ६०(ि)। 
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र्दएको छ। र्सरी सरुवाको धनणयर् पालना नगने कमयचारीलाई गररने कारवाही भनेको 
Non Criminal र Disciplinary Action को कारवाहीको भधन बझु्नपुने हनु्छ।1083  

 धनजामती सेवा ऐन तथा धनर्मावली यवपरीत धनजमाती कमयचारीको सरुवा भएमा 
त्र्सतो कमयचारीले सरुवाको धनणयर् भएको धमधतले पन्ध्र र्दनधभत्र सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्ले गरेको सरुवा भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षद्को कार्ायलर्मा र अन्र् 
धनकार्ले गरेको सरुवा भए सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा उजरुी र्दई1084 कानूनी उपचार 
प्राप्त गनय सक्छ। 

 

६. धनजामती कमयचारी सम्बन्धी न्र्ार्ीक दृयष्टकोण 

 नेपालमा धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्था कार्ायन्वर्नको 
सन्दभयमा अव्ख्तर्ारी प्राप्त धनकार् तथा पदाधधकारीबाट हनेु गरेको धनणयर् र सो सँग 
सरोकार राख्न ेयववादहरु धनक्र्ौलका धनव्म्त सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट भएका आदेश 
तथा फैसला माफय त यवकधसत भएका धनजमाती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध न्र्ार्ीक 
दृयष्टकोण र यवधधशास्त्रीर् मान्र्ताहरुलाई धनम्न उल्लेव्ित धनजरहरु माफय त चचाय गररएको 
छः 

 

क) हरर प्रसाद झा यवरुद्ध धनमायण तथा र्ातार्ात मन्त्रालर् समेत1085 
 प्रस्ततु मदु्दा सम्माधनत सवोच्च अदालतले कानून व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०१० को 
दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना आदेश धनर्म वा उपधनर्म जारी गने अव्ख्तर्ार 
र्दएको छ भने सो अव्ख्तर्ारले त्र्स्तै यकधसमको अवस्थामा त्र्ही धनकाशा मतुायवक 
त्र्ही यकधसमले सो जारी गररएको सूचना आदेश धनर्म वा उपधनर्महरुलाई थप्न 

                                                           
1083 रामप्रसाद धसटौला यव. यटम्वर कपोरेशन अफ नेपाल केन्रीर् कार्ायलर्, प्रशासन यवभाग समेत, ने.का.प. 
२०६४, अंक २, धन.नं. ७८१६। 

1084 धनजमाती सेवा धनर्मावली, २०५०, धनर्म ३६(१४क)। 

1085 ने.का.प. २०५३, अंक ९, धन.नं. ६२५९। 
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संशोधन गनय बदल्न वा िारेज गनय हनेु व्र्वस्था गरेको पाईन्छ। श्री ५ को 
सरकारको कमयचारीलाई अव्ख्तर्ारवालाले सरुवा गनय सक्ने काननुी प्रावधान धनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा ऐ.को धनर्मावली, २०५० को धनर्म ३५ मा र 
धनर्म ३६ मा सरुवाको आधारहरुको व्र्वस्था भएको पाईन्छ। अव्ख्तर्ार प्राप्त 
अधधकारीवाट धनवेदकको सरुवा बदर भएको हो होइन भन्ने सन्दभयमा हेदाय उल्लेव्ित 
काननुी व्र्वस्थाले सरुवा गने अधधकार अव्ख्तर्ारवालालाई र्दएको र धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा अव्ख्तर्ारवाला भन्नाले दफा ९ वमोव्जम धनरू्क्त गनय 
सक्ने अधधकारी सम्झन ुपछय भनी पररभार्षा गरेको, सो दफा ९ मा धनजामती सेवाको 
राजपत्रांयकत पदमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनंयकत पदमा यवभागीर् प्रमूिलाई 
तोकेको देव्िन्छ भने धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म २(ि) मा 
यवभागीर् प्रमूि भन्नाले अनसूुची १ मा तोयकएको अधधकारी सम्झन ु पछय भनी सो 
अनसूुची १ को ११ मा श्री ५ को सरकारको केव्न्रर् स्तरका यवभागहरुको 
प्रमिुलाई तोकेको पाईन्छ। ररट धनवेदक राजपत्र अनंयकत र्द्वतीर् शे्रणीको िररदार 
स्तरको कमयचारी भएको देव्िंदा धनजको सरुवा गने र गरेको सरुवा बदर गनय सक्ने 
अव्ख्तर्ारवाला उल्लेि गरे वमोव्जम सडक धबभागको प्रमूि महा धनदेशक यवभागीर् 
प्रमिु रहे भएको प्रष्ट हनु्छ। धनजवाट नै र्ी ररट धनवेदकको सरुवा बदर भएकोलाई 
अव्ख्तर्ारवालाले गरेकोमा सन्देह रहेन। अव जहांसम्म धनजामती सेवा 
धनर्मावली, २०५० को धनर्म ३६(१)(क) वमोव्जम पदस्थापन भएको कार्ायलर्मा 
४६६ र्दन रुज ुहाव्जरी नपगु्दै सरुवा गनय नसयकने भन्ने ररट धनवेदन व्जयकर रहे तफय  
यवचार गदाय धनजामती कमयचारीलाई सरुवा गने सो मात्र आधार होइन र सरुवाको 
यवधभन्न आधारहरु सोही धनर्म ३६ मा िलुाएको पाईन्छ। त्र्सरी सरुवा गदाय सो 
धनर्म ३६(१) को अवधध नपगुेका धनजामती कमयचारीलाई पधन सोही धनर्मको 
३६(२) मा वव्णयत देहार्को अवस्थामा भनी देहार् (ि) मा कुनै धनजामती 
कमयचारीलाई कार्यरत कार्ायलर्मा राख्न उपरू्क्त छैन भन्ने अव्ख्तर्ार प्राप्त 
अधधकारीलाई लागेमा सरुवा गनय सयकने व्र्वस्था रहे भएको पाइएको र सडक 
यवभागको ०५२।७।१० को पत्रको फोटोकपीमा श्री ५ को सरकारको धमधत 
०५२।७।३ को धनणयर्  अनसुार भनी ररट धनवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा 



   

 899  
 

बदर गरेको सडक धबभागको उक्त पत्रवाट देव्िइ माधथ उल्लेि गरे वमोव्जम सरुवा 
बदर गने श्री ५ को सरकारको नीधतगत धनणयर्  अव्ख्तर्ारवालाले कार्ायन्वर्न गरर 
ररट धनवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको कानूनसम्मत नै देव्िने भधन 
व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 

 

ि) शंकरध्वज काकी यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत1086 
 र्स मदु्दामा अव्ख्तर्ारवालाले सरुवा धनणयर् संशोधन गरी र्थावत ् कार्म गने 
कार्यले सरुवा भएको कमयचारीको पेशा, रोजगारको हक वा रोजगारी तथा सामाव्जक 
सरुक्षाको हकमा आिात पगु्ने अवस्था नरहने तथा एउटै स्थानमा अवव्स्थत एउटा 
कार्ायलर्बाट अको कार्ायलर्मा भएको सरुवालाई संशोधन गररँदा धनवेदकलाई कुनै 
यकधसमको अप्ठेरो पने वा त्र्सले धनवेदकको रोजगारीमा कुनै पधन यकधसमबाट बाधा 
अबरोध धसजयना हनुसक्ने संभावना नदेव्िने भधन व्र्ख्र्ा भएको छ। 

 

ग) कुलबहादरु धलम्ब ुयवरुद्ध पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्1087 
 र्स मदु्दा सम्माधनत सवोच्च अदालतले सेवा सतय सम्बन्धी कानूनमा सरुवा, काज 
र पर्दर् व्जम्मेवारी सम्बव्न्ध यवर्षर्मा व्र्ाख्र्ा गरेको छ। सेवा सतयसम्बन्धी कानूनमा 
सरुवा र काजको व्र्वस्था भएको हनु्छ,  तर पदाधधकार नभएको धनकार्मा सरुवा र 
हाव्जर गराउने भन्ने हुँदैन। काज र सरुवा सेवाको शतयकै एक शतयअन्तगयतकै शतय 
हो । तर काम नतोकी धबना माग र उद्देश्र् अको कार्ायलर्मा हाव्जर गराउने सेवाको 
शतय होइन र हनु नसक्ने। कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताप्राप्त कमयचारी नभएको 
अवस्थामा त्र्स्तो सँगठन वा कार्ायलर्ले त्र्स्तो दक्षता प्राप्त व्र्व्क्त भएको अको 
कार्ायलर्मा कारण िोली धनव्श्चत अवधधको लाधग कमयचारी सापटीस्वरुप काजमा माग्न 
सक्छ र र्सरी अवधध तोकी वा आर्ोजनाको काम हेरी धनव्श्चत अवधध र धनव्श्चत 

                                                           
1086 ने.का.प. २०६६, अङ्क १२, धन.नं. ८२८९। 

1087 ने.का.प. २०६७, अङ्क ६, धन.नं. ८३९२। 
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कार्यको लाधग कुनै पधन सँगठनको कमयचारीलाई अको सँगठनमा काजमा िटाउन 
सयकन्छ । तर एक संगठनको कमयचारीलाई अको सँगठनमा हाव्जरी गराउन बोलाउन 
वा पठाउन नसक्ने भधन व्र्ाख्र्ा भएको छ। 
 

ि) रमेश धसंह ओिेडा यवरुद्ध सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् समेत1088 

 उपरोक्त मदु्दामा राजपत्र अनंयकत प्रथम शे्रणीको कमयचारीलाई धनव्श्चत समर्को 
लागी काजमा िटाए पश्चात धनजलाई काजमा िटाएको समर्ावधध समाप्त भए पश्चात 
सोही काजलाई धनरन्तरता र्दने अको धनणयर् नभएपधछ धनज कमयचारी स्वतः दरबन्दी 
भएको कार्ायलर्मा फकय न ु पने हो/हैन र सायवकमा काजको नणयर् गदाय तोकीएको 
समर्ावधध पधछ गररएको काजको धनर्यणमा समेत हबुह ु लागू हनुपुने/नपने यवर्षर्मा 
सम्माधनत सवोच्च अदालतले न्र्ार्ीक धनक्र्ौल गरेको छ। कार्ायलर्को कामकाज 
सचुारू गने प्रर्ोजनको लाधग आवश्र्कताअनरुूप कानूनबमोव्जम अधधकार प्राप्त 
अधधकारीले कुन कमयचारीलाई कहाँ कधत अवधधको लाधग काज िटाउने भन्ने कुरा 
ऐन, धनर्मको पररधधधभत्र रही धनणयर् गनय स्वतन्त्र नै हनेु तथा कुनै पधन कमयचारीको 
सरूवा तथा काजका यवर्षर्मा न्र्ायर्क हस्तक्षेप गने कुरामा अदालतले अत्र्न्त नै 
न्र्ायर्क संर्म अपनाउन ुपनेछ भधन व्र्ाख्र्ा भएको छ। कमयचारी सरूवा तथा काज 
जस्ता कुरा प्रशासन चलाउन र सशुासन कार्म गनय अपररहार्य तत्त्व हनेु तथा जहा ँ
बधसएको छ त्र्हाँबाट अन्र्त्र जानै नपरोस ्र जनु काममा आफूलाई संलग्न गररएको 
छ त्र्ो छाड्नै नपरोस ्भन्ने अधभप्रार्लाई सेवा यवधधशास्त्रले स्वीकानय सक्दैन। सरूवा 
गररएको वा काज िटाइएको धनणयर्का यवरूद्ध वैकव्ल्पक उपचार छ र त्र्ो बाटो 
सम्बव्न्धत कमयचारीले अवलम्बन नगरी सीधै अदालत प्रवेश गरेको छ भने त्र्स्ता 
सरूवा वा काजका यवर्षर्मा र्दइएको चनुौतीका यवर्षर्मा अदालतले यवचार गनै नसक्ने 
भधन सयटक व्र्ाख्र्ा भएको छ। 

 

                                                           
1088 ने.का.प. २०७०, अङ्क ११, धन.नं. ९०८२। 
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ङ) इन्दभुरु्षण झा यवरुद्ध नेपाल सरकार, धसंचाई मन्त्रालर्1089 

 प्रस्ततु मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतले राजपत्रायङ्कत र्द्वतीर् शे्रणीको कमयचारीको 
समर्ावधध नपदैु भएको सरुवाको यवर्षर्मा न्र्ायर्क व्र्ाख्र्ा गरेको छ। अदालतले 
सरूवा गनय सहमधत माग भएका कमयचारीलाई हालको पररव्स्थधतमा सो कार्ायलर्मा 
राव्िराख्न उपर्कु्त नभएको भनी उल्लेि भै गएको र सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले पधन 
च.नं. २२२ धमधत २०६६।१२।२० को सरूवा सहमधतपत्रमा धनजलाई सरूवा गनय 
धन.से.ऐन, २०४९ को दफा १८(४) तथा धन.से.धन., २०५० को धनर्म ३६(१) बमोव्जम 
सहमधत र्दइएको व्र्होरा धमधत २०६६।१२।१० को धनणयर्ानसुार भनी उल्लेि 
भएबाट अवधध नपगुी सरूवा गनुयका कारण र सहमधतसमेत धलएको देव्िएबाट 
कानूनयवपरीतको सरूवा भन्न मान्न धमल्ने नदव्िने र र्सको अधतररक्त सामान्र् 
प्रशासनको सहमधत धलई सव्चवले सरूवा गरेकोमा व्चत्त नबझेुमा धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनसुार रीत नपगुकेोमा अव्ख्तर्ारवालाले गरेको सरूवा 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले रद्द गनय सक्ने वैकव्ल्पक उपचारको व्र्वस्था हुँदाहुँदै 
सोतफय  धनवेदक गएको नदेव्िएको साथै धनवेदकको २०६६।१२।२३ मा सरूवा 
भएको र सरूवा धमधतबाट २ वर्षयको अवधधसमेत व्र्तीत भै सकेको अवस्थामा धनवेदन 
मागबमोव्जम ररट जारी गरररहनपुने औव्चत्र्पूणय नदेव्िने भधन न्र्ार्ीक यववेचना गरेको 
छ। 

 

च) राम यवलास महतो कोईरी यवरुद्ध कृयर्ष यवकास मन्त्रालर् समेत1090 

 प्रस्ततु मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतले धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध 
यवर्षर्मा अव्ख्तर्ारवालाले धनणयर् गदाय तोकीएको समर्ावधधको साथ साथै कमयचारीको 
उमेर तथा नोकरी गनय बाँकी रहेको अवस्था जस्ता यवर्षर्हरुलाई समेत आत्मसाथ 
गनुयपने यवर्षर्मा यववेचना गरेको छ। कमयचारीको सरूवा गने अधधकारप्राप्त अधधकारीले 
सरूवा गदाय धनजामती ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० द्वारा 
भौगोधलक के्षत्रमा बस्नपुने भनी तोयकएको समर्ावधध, कमयचारीको उमेर तथा 

                                                           
1089 ने.का.प. २०७१, अंक ७, धन.नं. ९२०६। 

1090 ने.का.प. २०७१, अंक ७, धन.नं. ९२१४। 
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कमयचारीको बाकँी नोकरी अवधध जस्ता कुराहरूलाई ध्र्ान र्दनपुने भधन सम्माधनत 
अदालतले नव्जर प्रधतपादन गरेको छ। 

छ) उदर्राज पौड्याल यवरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्1091 
 उपरोक्त मदु्धामा सम्माधनत सवोच्च अदालतको यवशेर्ष इजलासबाट आफू कार्यरत 
रहेको तालकु मन्त्रालर्, यवभाग वा सो मातहतका कार्ायलर्बाट आफ्नो कार्य 
प्रकृधतभन्दा छुटै्ट कार्य प्रकृधत भएको अन्र् धनकार्मा सरूवा हनुको लाधग धनज 
कमयचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालर्, यवभाग वा कार्ायलर्लाई सरूवा गनय अधधकार 
नभएको र सो अधधकार केवल सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्लाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त 
मन्त्रालर्ले सरूवा नीधत व्र्वस्थापन गनयको लाधग धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० 
को धनर्म ३६ (१५) ले र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा 
काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोव्जम कमयचारी सरूवा गनय धलएको 
प्रशासधनक नीधतगत व्र्वस्थालाई अन्र्था भन्न धमल्ने नदेव्िने। सरूवा नीधत 
व्र्वस्थापन गनयको लाधग धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को धनर्म ३६ (१५) ले 
र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी 
मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोव्जम कमयचारी सरूवा गनय धलएको प्रशासधनक नीधतगत 
व्र्वस्थाबाट कुनै पधन कानूनी हक एवम ्  संयवधानप्रदत्त हकमा अनवु्चत बन्देज 
लगाएको अवस्था नहुँदा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को 
दफा ३ र सोको अनसूुची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम ्  दफा 
९ मा भएका व्र्वस्थाहरू नेपालको अन्तररम संयवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ 
को उपदफा (१) र (३), धनजामती सेवा धनर्मावली, २०५० को उपधनर्म 
३६(१५), ३९ र अनसूुची १६ सँग बाव्झएको नदेव्िएकाले धनवेदकले बदर माग 
गरेको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का उपर्ुयक्त प्रावधानहरू 
बदर गरररहन नपने भधन फरायकलो व्र्ाख्र्ा भएको छ। 

 

                                                           
1091 ने.का.प. २०७२, अंक १, धन.नं. ९३२१। 
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ज) डा. मार्ाकुमारी शमाय यवरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत1092 

 उपरोक्त मदु्दा सम्माधनत सवोच्च अदालतले धनजामती कमयचारीको हकमा लागू हनेु 
सरुवा सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्था र राजनीधतक प्रकृधतबाट धनर्कु्त भएका कमयचारीको 
हकमा लागू हनेु सरुवा सम्बव्न्ध कानूनी व्र्वस्था फरक हनेु भधन व्र्ाख्र्ा गरेको 
छ। सम्माधनत अदालतले नेपाल परराि सेवासम्बन्धी धनर्महरू, २०६८ नेपाल 
सरकारले धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले र्दएको अधधकार प्रर्ोग गरर 
बनाएको देव्िएकाले सो धनर्मावलीको स्रोत धनजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भन्ने 
कुरामा यववाद छैन। ररट धनवेदक धनजामती कमयचारी वा नेपाल परराि सेवाको 
कमयचारी नभई राजनीधतक प्रकृधतबाट धनर्कु्त राजदूत भएको देव्िन्छ। त्र्सका 
अधतररक्त नेपाल परराि सेवासम्बन्धी धनर्महरू, २०६८ को धनर्म ७ सरूवासम्बन्धी 
व्र्वस्थासँग सम्बव्न्धत भई उपधनर्म (३) मा “अवधध तोकी सरूवा गररएमा बाहेक 
धनर्ोगमा कार्यरत ् कमयचारीलाई सामान्र्तर्ा चार वर्षयको सेवा अवधध परुा भएपधछ 
सरूवा गररनेछ” भन्ने व्र्वस्था भएकाले धनर्ोगमा कार्यरत परराि सेवाका कमयचारीको 
सरूवाको सम्बन्धमा लागू हनेु उक्त धनर्मको व्र्वस्था धनर्ोग प्रमिु राजदूतको 
पदावधध सम्बन्धमा पधन लागू हनेु भन्न धमल्ने नदेव्िने तथा ररट धनवेदकलाई एक 
धनर्ोगबाट अको धनर्ोगमा सरूवा गरेको नभई राजदूत पदबाट मकु्त गरर यफताय 
बोलाइएको अवस्था भएकाले धनजामती कमयचारी एवम ् नेपाल परराि सेवाका 
कमयचारीहरूलाई लागू हनेु उक्त धनर्मावलीको व्र्वस्था ररट धनवेदकको हकमा 
आकयर्षयत हनेु भन्ने देव्िन नआउने भधन यववेचना भएको छ। 

 

झ) स्वस्ती पौड्याल (आचार्य) यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसङ्ख्र्ा मन्त्रालर्1093 

 र्स मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतले धनजामती कमयचारीको सरुवा धबना कुनै 
कानून आधार बदर गनय नधमल्ने र कानूनबमोव्जम बाहेक सरुवा बदर गने गराउने 
अस्वस्थकर पद्दधत र परम्परालाई बढुवा र्दन नहनेु भधन व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 

                                                           
1092 ने.का.प. २०७२, अंक १०, धन.नं. ९४७९ 

1093 ने.का.प. २०७२, अंक ११, धन.नं. ९४९५। 
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सम्माधनत अदालतले सरूवा बदर गनुय पनायको कारणमा कानूनको समस्र्ा नभई 
व्र्वस्थापकीर् समस्र्ालाई यवपक्षीहरूले धलव्ित जवाफमा उठाएको देव्िएकोमा 
स्वास््र् सेवा यवभागका महाधनदेशक र टे्रड र्धुनर्नधबच गररएको सहमधतले कानूनी 
व्र्वस्थालाई प्रधतस्थापन गनय सक्दैन। महाधनदेशक र टे्रड र्धुनर्नका धबचमा कानूनी 
व्र्वस्थालाई प्रधतस्थापन गने गरर कुनै सहमधत भए पधन त्र्स्तो सहमधतले कानूनी 
मान्र्ता प्राप्त गनय सक्दैन र कानूनबमोव्जम हनेु सरूवाको यवर्षर्मा टे्रड र्धुनर्न 
बाधाको रूपमा रहन पधन  हुँदैन भधन यववेचना गरेको छ। अतः यवपक्षी स्वास््र् सेवा 
यवभागले आफैँ ले धमधत २०६९।४।२३ मा गरेको सरूवा धनणयर्लाई मौजदुा स्वास््र् 
सेवासम्बन्धी ऐन धनर्मयवपरीत रहेको नदेव्िएसम्म आफैँ ले बदर गनय नधमल्ने र 
धमधसल संलग्न मेधडकल बोडयको धसफाररससमेतबाट धनवेर्दकाले स्त्री रोग यवशेर्षज्ञको 
फलोअपमा रहन उपर्कु्त देव्िएको भन्ने देव्िन्छ तसथय उव्ल्लव्ित कानूनी 
व्र्वस्थासमेतको आधारमा धनवेर्दकाको सरूवा स्वास््र् सेवाको दृयष्टले पार्क पने 
स्थानमा कानूनबमोव्जम मेधडकल बोडयको धसफाररससमेतको आधारमा भएकामा धनजको 
सरूवा बदर गने यवपक्षीको धनणयर् कानूनी व्र्वस्थाअनरुूपको भन्न नधमल्ने भधन 
फरायकलो व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 

 

ञ) प्रधतभा कुमारी धसंह यवरुद्ध स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्1094 

 उपरोक्त मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतले सरुवा गने तहगत कार्ायलर्को 
क्षेत्राधधकार तथा असयुवधा र्कु्त सरुवा भए/नभएको सन्दभयमा फैसला गरेको छ। 
सम्माधनत अदालतले  कमयचारी प्रशासनको तल्लो तह माधथल्लो तहको धनर्न्त्रणमा  
रहन्छ र र्समा तल्लो तह व्जल्ला स्वास््र् कार्ायलर् माधथल्लो तह क्षेत्रीर् स्वास््र् 
धनदेशनालर् अन्तगयत रहने तह हो तसथय तल्लो तहले पाएको अधधकारको राम्रो प्रर्ोग 
भर्ो भएन लगार्तको कामकुराको अनगुमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सधुाने 
दायर्त्व माधथल्लो तहमा रहेको  हनु्छ। त्र्सो नगदाय सशुासन र कानूनको शासन 
बहाल हनु सक्दैन। र्ो माधथल्लो तहको व्जम्मेवारीधभत्र पने कुरा हो। अतः व्जल्ला 

                                                           
1094 न.ेका.प. २०७२, अंक १२, धन.नं. ९५११। 
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स्वास््र् कार्ायलर्को मातहतका कमयचारीलाई सरूवा गने अधधकार माधथल्लो तहले 
प्रर्ोग गनय पाउँदैन भनी हठात ् भन्न धमल्दैन। सरूवाको यववाद मदु्दा माधमलाको 
फैसलाको यवर्षर् नभएको र र्सको प्रकृधत पधन अस्थार्ी भएकोले र्समा मदु्दाको 
फैसलासरहको अधधकारक्षेत्रको पररकल्पना गनय धमल्दैन र सो गनुय उव्चत पधन हुँदैन। 
र्स्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हनु ु सामाव्जक न्र्ार्, सशुासन, 

जवाफदेयहता, कानूनको शासनको प्रवद्धयन आर्द यहसाबबाट उपर्कु्त नहनेु। धनवेर्दकाले 
उल्लेि गरेबमोव्जम धनजको सरूवालाई अनधधकार भन्न धनमल्ने तथा संयवधानले ररट 
उपचारको व्र्वस्था गरेको भएपधन र्ो उपचार समन्र्ार्को उपचार हो, र्समा 
अदालतको यववेकलाई प्रशस्त ठाउँ रहनेमा प्रस्ततु मदु्दा, धनवेर्दकाको सेवा र्थावत ्
रहेको, तलब सयुवधामा कुनै कटौती नभएको, कामको अवधध नबढेको, ७ माइल 
टाढा उही व्जल्लाधभत्र सरूवा भएको, धनवेर्दका सधैँ अपार्क ठाउँमा सरूवा भएकी 
अवस्था पधन नरहेको तथा धनवेर्दका भेदभावको व्शकार समेत नभएकोमा सरूवाबाट 
केही असयुवधा भए होला तर हक हनन ्नभएकोमा असयुवधाको कारणले सरूवा बदर 
नहनेु भधन व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 

 

ट) पणु्र्प्रसाद बरालसमेत यवरुद्ध लोक सेवा आर्ोग1095 

 उपरोक्त मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतले नोकरीमा प्रवेश गदाय बहाल रहेको 
सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सयुवधा र सेवाका सतयहरूलाई संकुचन हनेु र गने 
गरी कुनै पधन कानून पधछ बनाएर लागू गनय हक अधधकारसम्बन्धी कुनै पधन मान्र् 
कानूनी धसद्धान्तले राज्र्लाई अनमुधत प्रदान नगने भधन व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 

 

७) यवश्लरे्षण एवम ्धनष्कर्षय 

 कुनै पधन देशको प्रशासधनक संरचनालाई सक्षम, प्रभावकारी, नधतजामिुी एवम ्
सदुृढ बनाउनको धनम्ती त्र्ो देशको प्रशासधनक मानवस्रोतको समवु्चत व्र्वस्थापन 

                                                           
1095 ने.का.प. २०७६, अंक २, धन.नं. १०२०७। 
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अपररहार्य हनु्छ। धनजामती कमयचारीलाई देशको मानवीर् पुंजीको रुपमा ग्रहण गरी 
उधनहरुको क्षमता अयवभयृद्ध र सो को उपर्ोग तथा संरक्षणले मात्र प्रशासधनक संगठन 
तथा कमयचारीहरुको समर्ानसुारको अपेक्षा परुा भई नधतजामिुी प्रशासनको 
अवधारणालाई व्र्वहारतः प्राप्त गनय सयकन्छ।  

 "Human Resource Management is concerned with the people dimension in 

management. Since every organisation is made up of people, acquiring their 

services, developing their skills, motivating them to higher levels of performance 

and ensuring that they continue to maintain their commitment to the 

organisation are essential to achieving organisational objectives. This is true, 

regardless of the type of organisation - government, business, education ,health, 

recreation, or social action."   

- David A. Decenzo and Stephen Robbins 

 सावयजधनक प्रशासन राज्र् संचालनको मेरुदण्ड हो भने लोक र सरकार धबचको 
साँिकुो रुपमा रहने व्स्थर संरचना समेत हो। र्सको सधुार एक गधतशील अवधारणा 
भएको कुरामा दईुमत नरहेकोमा नेपालमा पधन प्रशासधनक सधुारका धनव्म्त यव.स. 
२००९ मा गठीत बचु कधमसनले ईंयकत गरेको कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी 
यवर्षर्लाई लोक सेवा आर्ोग जस्तो स्वार्त्त धनकार्बाट मागयधनदेशन हनु ुपने सझुावको 
ममय अनरुुप हाल प्रचलनमा पधन धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्लाई 
सम्बव्न्धत अव्ख्तर्ारवाला धनकार् एवम ् पदाधधकारीबाट नै धनणयर् तथा धनदेशन हनेु 
कानूनी व्र्वस्था प्रचलनमा छ। 

 नेपालमा धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध अवधारणालाई नेपाल धनजामती 
सेवा ऐन, २०१३ ले नै आत्मसाथ गरेकोमा समर्ानसुार गर्ठत प्रशासन सधुारका 
धनव्म्त यवधभन्न सधमधत र आर्ोगले पेश गरेका सझुाव र धसफाररस तथा हाल सम्म चार 
पटक संशोधन भएको धनजामती सेवा ऐनले वहृत्तर र फरायकलो समेत बनाएको छ। 
तर, सेवा कानूनको यकताबमा सरुवा सम्बव्न्ध व्र्वस्थालाई धमलेको ढाँचा र अक्षरमा 
छायपएको हेदाय नर्न यप्रर् र पढेर सनु्दा कणय यप्रर् देव्िएता पधन व्र्वहारतः नेपालमा 
धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर् बहचुव्चयत, बहयुववादीत, राजनीधतक 
हस्तक्षेपले ग्रधसत तथा Bureaucratic Sins ले भररएको यवर्षर्को रुपमा देिापदयछ। 



   

 907  
 

कमयचारीतन्त्रको शदु्धता, संगधत र पूवायनमुानर्ोग्र् जस्ता अब्बल गणुहरुबाट वव्न्चत 
धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्ले वायर्षयक पत्र पधत्रकाहरुको मखु्र् पषृ्ठमा 
ठाँउ पाएको देव्िन्छ। 

 नेपालमा धनजमाती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्मा रहेका केही मखु्र् 
समस्र्ाहरु धनम्नानसुार छन;् 

१) धनजामती कमयचारीहरु स्वर्म आफैँले सरुवाको धनवेदन बोकेर माधथल्लो धनकार् 
एवम ् पदाधधकारीलाई भेट्नपुने प्रववृ्त्तले गाडेको जरालाई अझै उिालेर फाल्न 
सकेको अवस्था छैन, 

२) यवधभन्न राजनीधतक दल धनकट कमयचारी र्धुनर्नका नेताहरूले पधन सरुवा बढुवामा 
चासो राख्न े गरेका र सरुवा हनु चाहने कमयचारीको धनवेदन बोकेर सम्बव्न्धत 
मन्त्रालर् तथा यवभागका उच्च पदस्थ कमयचारीहरुसँग लधबङ गने प्रववृ्त्तलाई 
बढावा र्दने गरेको, 

३) राज्र्को आवश्र्कता र कानूनी व्र्वस्थाहरुको ममय यवपरीत नातावाद, कृपावाद 
तथा राजनीधतक धनकटताका आधारबाट कमयचारीको सरुवा गररने मात्र नभई 
कमयचारी स्वरं्म आफैं ले पधन आफ्नो पहँचु र सम्बन्धको बलमा सरुवा व्र्वस्था 
प्रभायवत पाने प्रववृ्त्त हावी रहेको, 

४) नेपालमा रहेको राजनीधतक अव्स्थरताको नराम्रो प्रभाव धनजामती कमयचारीको 
सरुवामा परी र्सले कुप्रववृ्त्तको स्थापना गरेको देव्िन्छ। मव्न्त्रपररर्षद् यवस्तारमा 
यढलाई भएको भन्दै करमचारी सरुवाका लागी म्र्ाद थपी सेवा कानून नै 
संशोधनको प्रस्ताव समेत भएको यवगतका लज्जास्पद उद्धाहरणहरु छन।् मन्त्री 
धनर्कु्त नभएको बहानामा यवधभन्न मन्त्रालर् अन्तगयतका ठूलो संख्र्ाका 
कमयचारीहरुको सरुवा नभएको समाचारले वायर्षयक व्शर्षय स्थान पाउने गरेको, 

५) राि संरचनालाई संव्िर्ातामा लधग सकेपधछ धनजामती कमयचारीको सोही अनरुुप 
समार्ोजन गदै गदाय स्थाधनर् सरकार, प्रादेव्शक सरकार र केव्न्रर् सरकारको 
अधधकार एवम ् भधुमकाको स्पष्ट व्चत्रण नभएकोले धनजमाती कमयचारीको सरुवा 
सम्बन्धी यवर्षर् थप जयटल र यववार्दत बन्न पगुेको छ। सम्बव्न्धत स्थानीर् तहको 
मागको आधारमा लोक सेवाले धसफाररस गरी पठाइएका कमयचारीलाई प्रदेश 
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कानून अनसुार मातै्र आफ्नो प्रदेशधभत्र सरुवा गनय पाउने भधनए पधन मन्त्रालर्ले 
केही व्र्व्क्तको हकमा भने ‘धबना कानूनी आधार’ नै सरुवा गरेको प्रशस्त यववार्दत 
उद्धाहरणहरु रहेका र बढ्दो संख्र्ामा रहेको, 

६) सङ्घीर् धनजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीर् कमयचारी ऐन धनमायण 
गररने हुँदा सङ्घीर् धनजामती सेवा ऐन नै नबधनसकेको अवस्थामा हाल प्रदेश र 
स्थानीर् तहका कमयचारीहरूको सरुवाको हकमा नीधतगत धनणयर् गनय जयटलता 
उत्पन्न भइरहेको, 

७) सरुवा गने अव्ख्तर्ारी प्राप्त उच्च ओहोदाका पदाधधकारीहरुमा एकाधतर प्रशासधनक 
दक्षता तथा कमायचारी सरुवा सम्बन्धी कानूनले धनधायरण गरेको कार्ाययवधधगत 
प्रकृर्ाको अपलज्ञान छ भने अको तफय  धनजहरुले आफ्नो आग्रह/पवुायग्रह साँधन 
समेत कानूनीले तोकेको प्रावधानको मनसार् पवुयक अवहेलना गरी कमयचारीहरुको 
सरुवा गररएको देव्िन्छ 

 

 जसरी कुनै पधन क्षेत्रमा सधुार र यवकास अत्र्ावश्र्क हनु्छ, सो हनुका 
धनम्ती उक्त क्षेत्रमा रहेका समस्र्ाहरुको पयहचान गरी त्र्सको उव्चत समाधान 
धनकालन पधन उधत नै आवश्र्क हनु्छ। हरेक समस्र्ाले समाधानको अवसर 
धसजयना गदयछ र सो अवसरको सदपुर्ोग गनुयपने व्जम्मेवारी भने सरोकारवाला 
धनकार्/व्र्व्क्तमा नै धनयहत रहेको हनु्छ। धनजमाती कमयचारीको सरुवा सम्बन्धी 
यवर्षर्मा रहेका समस्र्ाहरुको समाधानका धनम्ती धनम्नानसुारको कार्यहरु अवलम्बन 
गनय सयकन्छः 

१) धनजामती कमयचारीहरुले कुनै पधन राजधनतीक वाद प्रधत आग्रह र पवुायग्रह राख्न ु
आवश्र्क छैन र सो राजधनतीक तठष्टताको प्रभाव कमयचारीहरुको सरुवा 
सम्बव्न्ध यवर्षर्मा देव्िन ुपछय, 

२) धनजामती कमयचारीहरुको सरुवा गने अव्ख्तर्ार प्राप्त धनकार् वा पदाधधकारीहरु 
कुनै पधन यकधसमको प्रभाव, अभाव र दवाव मकु्त हनु सक्नपुछय। उक्त 
तररकाले कार्य नगने र नगराउने दवैुलाई कानूनको दार्रा धभत्र ल्र्ाउन सक्ने 
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प्रावधानको व्र्वस्था हनुपुछय। Taming from top-down approach  व्र्वहारतः 
लागू हनुपुछय, 

३) देशमा भई रहेको समर्ानसुारको पवुायधार लगार्तका अन्र् यवधभन्न आधथयक 
तथा सामाव्जक यवकासहरु समेतलाई ध्र्ानमा रािेर सेवा कानूनले यवगीकरण 
गरेको भौगोलीक क्षेत्रलाई पनुरावलोकन गरी उव्चत मापदण्ड तोयकन ुपछय, 

४) यवधभन्न बाहना बाजी गरेर सरुवा माग्ने र गने दवैु प्रवधृतमा सधुार आउनपुछय। 
धनजामती कमयचारीको आवश्र्कता अनसुार सरुवा हनु ुय पछय, तर सो 
आवश्र्कताको गव्म्भरतालाई मापन गने पररपाटीको यवकास हनुपुछय। 
आत्र्ावश्र्क अवस्थामा बाहेक वैज्ञाधनक र कानून सम्मतः ढङ्गले 
कमयचारीहरुको सरुुवा गनय सक्ने साहस आव्ख्तर्ारवाला पदाधधकारीमा र सो 
धनणयर् व्स्वकानय सक्ने साहस सरुवा भई जाने कमयचारी दवैुमा हनु अपररहार्य 
छ। कमयचारीको र्ोग्र्ता, अनभुव, सावयजधनक जीवनमा आजयन गरेको ख्र्ाधत, 
यवर्षर्वस्त ु माधथको दक्षता समेतलाई यवचार गरी सरुवा गने व्र्वस्था 
गनुयपदयछ। 

५) समावेव्शकरण र साकारात्मक यवभेदको धसद्धान्त धनजामती सेवाको प्रवेशमा 
लागू हनु्छ, कमयचारीको सरुवामा हैन भन्ने अवधारणा मनन ् गनय जरुरी 
देव्िन्छ, 

६) राि संरचना संव्िर्तामा प्रवेश गरी सके पश्चात धनजामती कमयचारीहरुको 
समार्ोजन गदै गदाय स्थाधनर् सरकार, प्रादेव्शक सरकार र केव्न्रर् सरकारको 
अधधकार एवम ्भधुमकाको स्पष्ट व्चत्रण हनेु रायिर् संरचना र समर्ानकुुल धनधत 
धनमायण गरी सपाट कानूनको व्र्वस्था हनुपुछय, 

७) धनजामती कमयचारीको सरुवालाई पेशागत जनशक्तीको यवकास तथा सदपुर्ोग र 
ववृ्त्त यवकासको माध्र्मको रुपमा ग्रहण गरी व्र्वहारतः लागू गनुयपछय, 

८) प्रशासकीर् प्रकृधतका यववादहरुले सवोच्च अदालतको कारर्बोझ बढ गई 
न्र्ार्ीक धनरूपणमा यढलाससु्ती हनु गएको देव्िएकोमा अधधकारसम्पन्न 
प्रशासकीर् न्र्ार्ाधधकरणको व्र्वस्था हनुपुछय, 
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९) मन्त्रालर्, यवभाग, कार्ायलर् तथा कमयचारी समेतको सवेक्षण गरी आवश्र्क 
स्थानमा उव्चत कमयचारीको सरुवा गने पररपाटीको यवकास गनुयपछय,  

१०) तोयकएको समर्ावधध पूरा भएपधछ जनुसकैु समर्मा सरुवा गनय सयकने 
लचकता देव्िएता पधन सामान्र् प्रशासधनक व्र्वस्थाका यवर्षर्मा सामान्र् 
प्रशासन मन्त्रालर्को सहमधत माग गनुयपने प्रावधानले नीधतगत काम गनुयपने 
धनकार् पधन गौण यवर्षर्को कामको चापमा अव्झएको देव्िन्छ। 

 

  नेपालमा धनजामती सेवाले ६ दशक पार गदाय र्सको अगाधड यवधभन्न 
यवर्षर्मा यवधभन्न चनुौतीहरु देव्िए। धनजामती कमयचारीको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्ले 
सङ्ख्र्ात्मक यहसाबले प्रशस्त यववादहरु धसजयना गरेकोमा र्ी यववादहरुको समाधान 
र सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्को व्र्वस्थापनमा धनजामती सेवा ऐनलाई समर्ानसुार 
सबल बनाउन लाधग परेका सरोकारवाला धनकार्हरुले िेलेको भधुमका प्रशंसधनर् 
छ। नेपालको प्रशासनीक सधुारका धनम्ती समर्कालमा गर्ठत यवधभन्न आर्ोगहरुले 
पस्केका सझुावहरुलाई आत्मसाथ गदै हाल धनजामती सेवा ऐन, २०४९ चौंथो 
पटक संशोधन भई प्रचलनमा रयह रहेको छ। धनजामती कमयचारीहरुको सरुवा गने 
उद्धेश्र्, अव्ख्तर्ारी व्र्वस्थापन, भौगोलीक क्षेत्रहरुको यवगीकरण, सरुवाको 
समर्ावधध, यवधभन्न शे्रणी एवम ् शे्रणी यवयहन कमयचारीको सरुवाको पद्दती, 
कमयचारीको पाररवारीक व्स्थती अनकूुलको सरुवा, काजको व्र्वस्था लगार्तका 
बहृत यवर्षर्हरुलाई र्स ऐनले संबोधन गरेकोमा र्सको कार्ायन्वर्नमा आएको 
समस्र्ाहरुलाई नेपालको सवोच्च अदालतले व्र्ख्र्ा गरी र्सको प्रभावकारी प्रर्ोग 
र सेवा कानून सम्बव्न्ध यवधधशास्त्रीर् मान्र्ता यवकास गनय टेवा परु्ायएकोमा दईुमत 
छैन। धनजामती कमयचारीहरुको सरुवा सम्बव्न्ध यवर्षर्मा रहे भएका कमी 
कमजोरीहरुलाई समर्ानकुुल र कमयचारीहरुको यहतमिुी हनेु गरी सधुार गदै र्स 
यवर्षर्मा औलं्र्ाईएका समस्र्ाहरुको उव्चत धनक्र्ौल हाधसल गनै पछय। धनजामती 
कमयचारीसँग सम्बव्न्धत हरेक यवर्षर्ले गहन महत्व राख्दछ यकनभने सावयव्जनक 
सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र धनष्पक्ष बनाई देशको यवकास, समयृद्ध र 
सशुासनमा सहर्ोग परु्ायउन हरेक धनजमती कमयचारीको गहन भधुमका रहेको 
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हनु्छ। तसथय, जसरी धनजमाती कमयचारीहरु भई सरुवाको यवर्षर्लाई अधधकारको 
रुपमा ग्रहण गररन्छ र िोव्जन्छ त्र्सरी नै र्स्तो यवर्षर्लाई थप प्रभावकारी, 
गणुस्तरीर् र नधतजामिुी बनाउन हामी सबैमा धनयहत कतयव्र्बाट पधन यवमिु हनु 
कदापी सयकदैन।  
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कमयचारी समार्ोजनका अवसर र चनुौती 

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री र्दपेन्र कुमार दास 

यवर्षर् प्रवेशः 

२०७२ साल असोज ०३ गते जारी भएको नेपालको संयवधानको धारा ५६ मा संिीर् लोकताव्न्त्रक 

गणतन्त्र नेपालको मलु संरचना संि, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीन तहको राज्र्को संरचना हनेु 

उल्लेि छ । सो अनसुारको व्र्वस्था कार्ायन्वर्नका लाधग तीनै तहमा प्रभावकारी कार्यकारी 
धनकार्हरुको सञ्चालन गनुयपने भर्ो । संिको संरचना लगभग यक्रर्ाशील अवस्थामै धथर्ो । 

नेपालको सन्दभयमा प्रदेशको संरचना यवशदु्ध नर्ाँ भएकोले र्सको संरचना धनमायण तथा सञ्चालन 

सरकारको लाधग अहम व्जम्मेवारी धथर्ो भने स्थानीर् तहको अभ्र्ास पयहले पधन भएकोले पनुयजागतृ 

गनुयपने धथर्ो । तीनै तहको संरचना धनमायण तथा सञ्चालनका महत्वपणुय तत्व कमयचारी व्र्वस्थापन 

धथर्ो । कमयचारी व्र्वस्थापनका लाधग नेपालको संयवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) 

बमोव्जमको व्र्वस्थायपका संसदले धमधत २०७४।०६।२९ मा  “कमयचारी समार्ोजन ऐन, 

२०७४” बनाई संि, प्रदेश र स्थानीर् तहका लाधग कमयचारी व्र्वस्थापन  थाल्र्ो । तर धमधत 

२०७५।०८।२३ मा संयवधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोव्जम कमयचारी समार्ोजन 

अध्र्ादेश, २०७५ ल्र्ाईर्ो र कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७४ िारेज गररर्ो । पनुः धमधत 

२०७५।११।१० मा अध्र्ादेश िारेज गरी नेपाल संयवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) 

बमोव्जम कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ जारी गररर्ो र धमधत २०७५।१२।१४ मा सो 
ऐनअनरुुप संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले जम्मा एक लाि एकत्तीस कमयचारी 
समार्ोजन गरेको िोर्षणा गर्ो1096 । सरकारले संयवधानअनसुार संिअन्तगयत नै रहने मध्रे् गहृ 

मन्त्रालर् मातहतका धनकार्हरुमा ४३५४ अथयमन्त्रालर् मातहत ३८६८ र सञ्चार मन्त्रालर् 

अन्तगयत ५८५६  दरबन्दी कार्म गर्ो । त्र्सैगरी प्रदेश मन्त्रालर्का सव्चव र स्थानीर् तहका 
प्रमिु प्रशासकीर् अधधकृतहरु कुल ८२३ दरबन्दी केन्र सरकार मातहत कार्म गररर्ो ।1097 

समार्ोजन गररएपधन स्थानीर् तहहरुमा ठुलो संख्र्ामा पद ररक्त रहन गर्ो । प्रदेश लोकसेवा 
                                                           
1096 संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को धमधत २०७५।१२।१४ को प्रसे यवज्ञधप्त  

1097 https://www.onlinekhabar.com/2019/03/753641 
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आर्ोग गठन भइ नसकेको अवस्थामा स्थानीर् तहहरुले संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन 

मन्त्रालर् माफय त पठाएको मागको आधारमा लोकसेवा आर्ोगले पदपधुतय गनय सक्ने व्र्वस्था 
कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा रहेको हुँदा सोही बमोव्जम कमयचारी पदपधुतयका 
आवश्र्क प्रयक्रर्ाको थालनी भर्ो । र्ता प्रदेश सरकारहरुले कार्ययवधध बनाई समार्ोजन भई 

आएका कमयचारीहरुलाई मन्त्रालर् वा कार्ायलर्को स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनसुार 

कमयचारी व्र्वस्थापन गनय थाल्र्ो । समार्ोजन प्रयक्रर्ाको अवधधभर तथा पधछसम्म पधन अत्र्ाधधक 

संख्र्ामा गनुासाहरु आइरहे र सनुवुाई समेत भइरह्यो । तथायप कमयचारी समार्ोजन यववादरयहत 

चायहँ हनु सकेन ।        

 कमयचारी समार्ोजनको अवधारणा र आवश्र्कताः  

नेपालको संयवधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन 

गनय संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुार अन्र् सरकारी सेवाहरुको गठन गनय सक्ने र 

त्र्स्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय संिीर् ऐन बमोव्जम हनेु व्र्वस्था रहेको छ । 

सोही धाराको उपधारा (३) मा “प्रदेश मव्न्त्रपररर्षद, गाउँ कार्यपाधलका र नगर कार्यपाधलकाले 

आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गनय आवश्र्कता अनसुार काननु बमोव्जम सरकारी सेवाहरुको गठन र 

सञ्चालन गनय सक्नेछन”् भधनएको छ । 

साथै संयवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा प्रदेश र स्थानीर् तहमा आवश्र्क सेवा प्रवाह गनय 
नेपाल सरकारले आवश्र्क व्र्वस्था गने र उपधारा (२) मा उपदफा (१) बमोव्जमको व्र्वस्था गदाय 
संयवधान प्रारम्भ हुँदाका बित सरकारी सेवामा कार्यरत रािसेवक कमयचारीलाई नेपाल सरकारले 

काननु बमोव्जम संि, प्रदेश र स्थानीर् तहमा समार्ोजन गरी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था धमलाउन 

सयकने छ । नेपालमा संयवधानको सोही मागयदशयन तथा कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को 
अधधनमा रही कमयचारी समार्ोजनको अवधारणा तैर्ार भएको हो । सोही अवधारणा बमोव्जम 

सरकारी सेवा र अन्र्1098 सेवाका कमयचारीलाई संयवधानअनरुुपको संि, प्रदेश र स्थानीर् 

                                                           
1098 अन्र् सेवाका कमयचारी भन्नाले सायवकका स्थानीर् धनकार्बाट स्थार्ी धनर्वु्क्त पाई कमयचारी समार्ोजन 
अध्र्ादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बित स्थानीर् तहमा कार्यरत कमयचारी वा प्रदेश वा स्थानीर् तहमा सेवा 
हस्तान्तरण भएका सधमधत, आर्ोग, प्रधतष्ठान वा र्स्तै प्रकृधतका सङ्गर्ठत संस्थाका कमयचारी सम्झन ुपछय ।  
कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा २ (क) 
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तहको संरचनामा सेवामा समार्ोजन गनय अधत आवश्र्क रहेको हुँदा सोहीअनरुुप कमयचारी 
समार्ोजनको अवधारणा ल्र्ाइएको हो । र्धत धेरै संख्र्ामा कमयचारीको समार्ोजनले अव्स्थरता 
उत्पन्न हनुसक्ने तथा कमयचारीको मनोयवज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पनय सक्ने पवुायनमुान हुँदाहुँदै 

पधन संवैधाधनक व्र्वस्था र आवश्र्कताको आधारमा कमयचारी समार्ोजन नभई नहनेु अवस्था 
धथर्ो । तसथय संयवधानतः कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को व्र्वस्था अनरुुप एवम ्प्राथधमकता 
तथा कमयचारीले धनवेदनमा रुचाएको तहमा कमयचारीहरु तीनवटै तहमा समार्ोजन भएका छन ्।  

कमयचारी समार्ोजनको के्षत्र र आधारः  

नेपालको संयवधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीर् तहमा आवश्र्क सेवा प्रवाह गनय नेपाल 

सरकारले आवश्र्क व्र्वस्था गनय सक्ने साथै र्स बमोव्जमको व्र्वस्था गदाय संयवधान प्रारम्भ 

हुँदाका बित सरकारी सेवामा कार्यरत रािसेवक कमयचारीलाई काननुअनसुार नेपाल सरकारले 

तीनवटै तहः संि, प्रदेश र स्थानीर् तहमा समार्ोजन गरी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था धमलाउन सयकने 

व्र्वस्था बमोव्जम नेपाल व्र्वस्थायपका संसद सेवाको सामान्र् प्रशासन समूहका कमयचारीलाई 

प्रदेश धनजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्र् प्रशासन समूह वा स्थानीर् सेवाको प्रशासन सेवा, 
सामान्र् प्रशासन समूहको पदमा र अन्र् समूहका कमयचारीलाई धमल्दो समहुमा समार्ोजन गने 

व्र्वस्था कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ (११) मा भएअनसुार प्रयक्रर्ा परुा गरर 

समार्ोजन गररर्ो । उपरोक्त सेवा बाहेकका धनजामती सेवाहरुः न्र्ार् सेवा, परराि सेवा, नेपाल 

लेिा परीक्षण सेवा लगार्तका सेवाहरुमा समार्ोजन गररएन, ती सेवाहरु एयककृत नै रहने धनव्श्चत 

गररर्ो ।  

कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा संिको पदमा समार्ोजन गदाय धनवेदनमा 
उव्ल्लव्ित प्राथधमकताक्रम बमोव्जम क्रमशः कमयचारी कार्यरत पदको ज्रे्ष्ठता, कार्यरत पद भन्दा 
तल्लो शे्रणी वा तहको पदको ज्रे्ष्ठता तथा उमेरको ज्रे्ष्ठतालाई आधार माधनने व्र्वस्था गररएको 
छ ।  

त्र्सैगरी प्रदेश वा स्थानीर् तहको पदमा समार्ोजन गदाय कमयचारीको धनवेदनमा उव्ल्लव्ित 

प्राथधमकताक्रम बमोव्जम क्रमशः कार्यरत पदको ज्रे्ष्ठता, कार्यरत पद भन्दा तल्लो शे्रणी वा तहको 
पदको ज्रे्ष्ठता, कमयचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीर् तह, हालको स्थार्ी बसोबासको 
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ठेगाना, नागररकताको प्रमाणपत्रमा उव्ल्लव्ित ठेगाना र उमेरको ज्रे्ष्ठताको आधारमा समार्ोजन 

गररने व्र्वस्था छ ।  

प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा कमयचारी समार्ोजन गदाय राजपत्र अनंयकत कमयचारीको हकमा  

सम्भव भएसम्म पधत पत्नीलाई एकै व्जल्लामा पने गरर समार्ोजन गररने व्र्वस्था समेत रहेको छ । 

त्र्सैगरी प्रचधलत काननुले धनधायरण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीररक अशक्तता भएको 
भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेधडकल बोडयले प्रमाव्णत गरेका कमयचारीलाई दफा १७ 

बमोव्जमको धनदेशन तथा समन्वर् सधमधतको धसफाररसमा सेवा सञ्चालन गने धनकार्ले उपर्कु्त 

ठहर्ायए बमोव्जम समार्ोजन गररने व्र्वस्था रहेको छ ।  

समार्ोजन हनु सचुना प्रकाशन भएको धमधतले एक वर्षयधभत्र अधनवार्य अवकाश हनेु अवस्था भएका 
सरकारी सेवाका कमयचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन नगररने व्र्वस्था छ । 

त्र्सैगरी प्रदेश वा स्थानीर् तहमा सङ्गठन संरचना सयहत कार्यव्जम्मेवारी हस्तान्तरण भएका धनकार् 

वा कार्ायलर्का कमयचारीलाई सम्बव्न्धत प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन गनय बाधा 
परेको माधनने छैन ।  

कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ (७) मा सङ्घको सेवाको पदमा समार्ोजन भएका र 

समार्ोजन हुँदाका बित सङ्घको कार्ायलर् वा पदमा बहाल रहेका कमयचारीले धनजको सेवा, शतय 
सम्बव्न्ध काननु बमोव्जम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लाधग आफु बहाल रहेको कार्ायलर्मा 
कामकाज गनुयपनेछ । सङ्घको सेवाको पदमा समार्ोजन भएका र समार्ोजन हुँदाका बित प्रदेश वा 
स्थानीर् तहमा ियटएका कमयचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्ायलर् तोकी कामकाज गनय लगाइने 

व्र्वस्था छ ।  

कमयचारी िटाउने, पदररक्त तथा पदपधुतय सम्बव्न्ध व्र्वस्थाः  

संयवधानले पररकल्पना गरेको संिीर्ताको सफल कार्ायन्वर्नका लाधग रािसेवक कमयचारीहरुको 
समार्ोजन गनुयपने महत्वपणुय चनुौती रहेको सन्दभयमा नेपाल सरकारले समार्ोजनको जयटल 

कार्यलाई प्रायवधधक र प्रशासधनक दवैु दृयष्टकोणले केही हदसम्म समार्ोजन कार्य सफल भएको छ 

। तर समार्ोजन पधछको कार्ायन्वर्न प्रयक्रर्ाको कमयचारी िटनपटन, आवश्र्कता अनसुारको 
कमयचारीको अभाव र नर्ाँ भनाय प्रयक्रर्ा गनुयपवुय थप ऐन काननुहरु धनमायण गनुयपने जयटलताले 
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कमयचारी समार्ोजन पश्चातको कार्ायन्वर्नको पक्षमा यवशेर्ष ध्र्ान र्दनपुने तथा संि, प्रदेश र 

स्थानीर् सरकारबीचको सहकार्य र समन्वर्कारी भधुमकाले अन्र्ौलता हटाउन तथा द्वन्द 

व्र्वस्थापन गनय मद्दत पगु्ने छ । कमयचारी िटाउनका लाधग प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा 
स्वीकृत भएको दरबन्दी पधुतय हनु नसकी ररक्त रहेको पदमा पलु दरबन्दीमा कार्म भएका 
सम्बव्न्धत सेवा, समहुका कमयचारीमध्रे्बाट धनज बहाल रहेको पदसँग धमल्दो तहको पदमा बढीमा 
तीन वर्षयको लाधग प्रदेश सरकार माफय त कामकाज गनय िटाउने व्र्वस्था रहेको छ ।1099 

कमयचारी िटाउँदा राजपत्राँयकत प्रथम शे्रणी वा एिारौँ तह वा सो भन्दा माधथको कमयचारीलाई 

नेपाल सरकारले र अन्र् कमयचारीलाई सेवा सञ्चालन गने धनकार्ले िटाउने छ । प्रदेश वा स्थानीर् 

तको सेवामा ियटएका कमयचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश धभत्रको धनजको सेवा, समहु, उपसमहु र 

तह धमल्दो ररक्त पदमा एक धनकार्बाट अको धनकार्मा िटाउन सक्ने तथा त्र्सरी ियटएका 
कमयचारी आफु त्र्स्तो तहमा कार्यरत रहँदा सम्म ियटएकै तहप्रधत उत्तरदार्ी हनेु व्र्वस्था छ । 

र्सरी ियटएका कमयचारी प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवाको पदमा बढुवा हनु र्ोग्र् हनेुछ । स्थानीर् 

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) मा प्रमिु प्रशासकीर् अधधकृतको 
धनर्वु्क्त कानून बमोव्जम हनेु व्र्वस्था छ । तर सो बमोव्जमको काननु नबनेसम्मका लाधग नेपाल 

सरकारले व्जल्ला समन्वर् अधधकारी र गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीर् 

अधधकृतको पदमा धनजामती सेवाको कुनै अधधकृत कमयचारी िटाउने व्र्वस्था बमोव्जम हालसम्म 

कमयचारीको व्र्वस्थापन हुँदै आएको छ ।  

पदररक्तका सम्बन्धमा कुनै कमयचारीले राजीनामा र्दएमा, धनज सँिको सेवाको पदमा सरुवा वा 
बढुवा भएमा, धनज सम्बव्न्धत प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा बढुवा भएमा वा धनजको मतृ्र् ुभएमा 
पद ररक्त हनेु छ । 1100  

त्र्सैगरी प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवाका लाधग कार्म गररएको दरबन्दीमा समार्ोजन गदाय समेत 

त्र्स्तो दरबन्दी पधुतय हनु नसकेमा सम्बव्न्धत प्रदेश वा स्थानीर् तहले प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा 
पदपधुतयको लाधग अनरुोध गरी पठाउन ुपने व्र्वस्था छ ।1101

 कमयचारी समार्ोजनको कार्य सम्पन्न 

                                                           
1099 कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ (१) 

1100 कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ (७) 

1101 कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (१) 
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भएपधछ संयवधानको अनसूुव्चमा उव्ल्लव्ित अधधकारको सचुी, कार्य प्रकृधत र कार्यबोझ समेतको 
आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तगयतका धनकार्हरुले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पनुरावलोकन 

गने छ ।1102  

दरबन्दी सम्बव्न्ध व्र्वस्था र कमयचारी समार्ोजनः  

संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले धमधत २०७६।०६।१० मा प्रसे यवज्ञधप्त जारी 
गरी कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ बमोव्जम कमयचारी समार्ोजनको कार्य सम्पन्न भइसकेको र 

सो सम्बन्धी गनुासो सनुवुाइका कार्य समेत अव्न्तम चरणमा पगुेको र प्रदेश लोकसेवा आर्ोग गठन 

भइ नसकेको अवस्थामा स्थानीर् तहहरुले र्स मन्त्रालर् माफय त पठाएको मागको आधारमा 
लोकसेवा आर्ोगले पदपधुतय गनय सक्ने व्र्वस्था ऐनको दफा १२ बमोव्जम यवधभन्न ५५५ स्थानीर् 

तहबाट कररब १४,६६२ ररक्त पदहरुमा पदपधुतयका लाधग माग भई आएको र ती मागहरु एकीकृत 

गरी पदपधुतय गने प्रर्ोजनाथय लोकसेवा आर्ोगमा पठाईसकेको जनाइएको धथर्ो । कमयचारी 
समार्ोजन गरेपश्चात आवश्र्क दरबन्दी कार्म गदै पदपधुतय गने र्ोजना बमोव्जम कमयचारी 
समार्ोजन गने पयहलो चरणको व्र्वस्था अनरुुप तथा कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ 

बमोव्जमको संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण सधमधतले नेपालको संयवधानमा उल्लेव्ित एकल 

तथा साझा अधधकार सचुी, नेपाल सरकारको मव्न्त्रपररर्षदबाट स्वीकृत कार्ययवस्तधृतकरण तथा 
नेपाल सरकार (कार्य यवभाजन) धनर्मावली, २०७४ लाई आधार मानेर तीनै तहको गरी जम्मा १ 

लाि ३७ हजार ६ सर् २२ दरबन्दी कार्म गररर्ो । जसमा ४८,६०६ (३५.३२ प्रधतशत), 

प्रदेशमा २२,२९७ (१६.२० प्रधतशत) तथा स्थानीर् तहमा ६६,७१९ (४८.४८ प्रधतशत) दरबन्दी 
संिमा स्वीकृत भएको धथर्ो ।  

र्सरी स्वीकृत दरबन्दी अनसुारको धनजामती सेवामा कार्यरत कमयचारीमध्रे् समार्ोजन हुँदा देहार् 

बमोव्जमको अवस्था देव्िर्ो । 

 

तह संि  प्रदेश  स्थानीर् जम्मा 

                                                           
1102 कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ (११) 
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स्वीकृत दरबन्दी ४८,६०६ २२,२९७ ६६,७१९ १,३७,६२२ 

समार्ोजन गररएको सँख्र्ा ३९,५३३ १३,७९० ४६,२४९ ९९,५७२ 

समार्ोजन प्रधतशत ३९.७० १३.८५ ४६.४५ १०० 

अपगु कमयचारी  ९,०७३ ८,५०७ २०,४७० ३८,०५० 

 समार्ोजन भएका कमयचारीहरुको सेवाका शतय र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डः  

कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ ले सेवाका शतय र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड 

सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीर् तहले प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवाको गठन सम्बन्धी काननु बनाउँदा 
देहार्को व्र्वस्था गनुयपने व्र्वस्था गरेको छः  

- प्रदेश धनजामती सेवा तथा स्थानीर् सेवा सम्बव्न्ध काननु बनाउँदा कमयचारी छनौट, भनाय, 
धनर्वु्क्त, सरुवा, बढुवा, आचरण र यवभागीर् सजार्का यवर्षर्मा संिीर् धनजामती सेवा 
सम्बन्धी काननुका आधारभतू धसद्धान्त र मान्र्तालाई आधारको रुपमा धलने, 

- प्रदेश धनजामती सेवा र स्थानीर् सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको धसफाररसमा 
धनर्वु्क्त हनेु व्र्वस्था गने,  

- प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन भएका कमयचारी अवकास नभएसम्म त्र्सरी 
समार्ोजन हुँदाको पद कार्म रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गने 

- प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन भएका कमयचारी अवकाश नभएसम्म त्र्सरी 
समार्ोजन हुँदाको पद कार्म रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गने, 

- समार्ोजन हुँदाका बित कानून बमोव्जम िाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहनेु 

कुरा सधुनव्श्चत गने, 
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- प्रदेशको सेवामा समार्ोजन भएका कमयचारीलाई सम्बव्न्धत प्रदेश र अन्तगयतका 
कार्ायलर्मा सम्बव्न्धत सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनेु कुरा 
सधुनव्श्चत गने, 

- स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन भएका कमयचारीहरु सम्बव्न्धत प्रदेशमा रहेका स्थानीर् 

तहमा कानून बमोव्जम सरुवा हनु सक्ने व्र्वस्था गने, 

- र्स ऐन बमोव्जम प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवामा समार्ोजन भएका कमयचारीलाई अन्तर 

सेवा प्रधतस्पधायमाफय त प्रदेश वा स्थानीर् तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गने, 

- दफा ९ बमोव्जम ियटएको कमयचारी सम्बव्न्धत प्रदेश र स्थानीर् सेवाको पदमा बढुवाको 
लाधग सम्भाव्र् उम्मेदवार हनेु कुरा सधुनव्श्चत गने, 

- दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोव्जम धनर्कु्त भएको कमयचारीको हकमा र्ोगदानमा 
आधाररत सेवा धनवतृ्त सयुवधा र्दने व्र्वस्था गने। 

समार्ोजन भएका कमयचारीहरुलाई बढुवा तथा ग्रडेदरमा वयृद्ध लगार्तका आकर्षयक आधथयक तथा 
पदीर् उन्नधतको प्र्ाकेज ल्र्ाई लाभाव्न्वत बनाउन प्रर्ास गरेबमोव्जम तल ताधलकामा उल्लेि छः  

प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा समार्ोजन भएका कमयचारीहरुको आधथयक वर्षय २०७५।०७६ को 
तलबमान 

1103
 

क्र. 

सं. 

तह शरुु तलब 

स्केल 

ग्रडे संख्र्ा  ग्रडे दर जम्मा 

१ सहार्क चौथो २२,१७० १० ७३९ २९,५६० 

                                                           
1103 संिीर् माधमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्को धमधत २०७६।०४।२०, च.नं. १०३ को सबै स्थानीर् 
तहलाई पत्रानसुार,  
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२ सहार्क पाँचौ २३,५०० १० ७८३ ३१,३३० 

३ अधधकृत छैठौ ३०,५०० ८ १०१७ ३८,६३६ 

४ अधधकृत सातौ ३२,०९० ८ १०७० ४०,६५० 

५ अधधकृत आठौ ३४,२२० ७ ११४१ ४२,२०७ 

६ अधधकृत नवौं ३६,९३० ७ १२३१ ४५,५४७ 

७ अधधकृत दशौं ४०,१५० ७ १३३८ ४९,५१६ 

८ अधधकृत एिारौं ४२,८८० ५ १४२९ ५०,०२५ 

 

कमयचारी समार्ोजनले धनमायण गरेका अवसरहरुः 

प्रशासधनक पनुयसंरचनाका सम्बन्धमा भएका यवधभन्न अध्र्र्न प्रधतवेदनहरु संकलन र अध्र्र्न गरी 
त्र्सलाई संिीर् ढाँचामा लाग ुगनय प्रस्ततु गररएको एकीकृत िाकाको मूतय काननुी स्वरुप कमयचारी 
समार्ोजन ऐन रहेको छ । संि, प्रदेश र स्थानीर् तहको कार्य व्जम्मेवारी अनसुार संिीर् मन्त्रालर्, 

यवभाग र अन्र् धनकार्को संख्र्ा, संरचना र दरबन्दीको िाका बमोव्जम वतयमान समर्मा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तीनैतहमा समार्ोजन गररर्ो । उक्त समार्ोजनले भने कमयचारीको 
आवश्र्कतालाई आंव्शक रुपमा मात्र पधुतय गर्ो । समार्ोजन भएका कमयचारीहरुलाई लाभाव्न्वत 

बनाउन यवधभन्न काननुी व्र्वस्थाहरु समेत गररर्ो । समार्ोजन भएर जाने धनकार्हरुले पधन 

कमयचारीलाई आकयर्षयत गनय न्र्ानो अधभवादन सयहतका भौधतक तथा आधथयक सेवासयुवधाहरुको 
र्ोजनाहरु बनाउँदै लधगर्ो । पररणामतः कमयचारी समार्ोजन गने संिीर् सरकार तथा समार्ोजन 
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भएर जाने प्रदेश र स्थानीर् सरकारका र्ोजनाहरुले कमयचारीहरुलाई यवधभन्न अवसरहरु समेत 

प्रदान गर्ो ।  

प्रशासधनक संरचना तथा पद्धधतलाई सामयर्क सधुार गनय आवश्र्क रहेको सन्दभयमा संयवधानको 
भावना अनसुार सरकारी सेवामा रहेका अधधकाशं कमयचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा 
समार्ोजन पदस्थापना गररर्ो । स्थानीर् तहबाट अधधकतम संख्र्ामा कमयचारीको माग रहेको र 

संि तथा प्रदेशमा पधन कमयचारीको अभाव हुँदा समार्ोजन पश्चात ऐधतहाधसक रुपमा कमयचारी भनाय 
प्रयक्रर्ा हनेु धनव्श्चत रहेको छ । प्रधतस्पधायत्मक प्रयक्रर्ामा सहभागी भई हजारौ नेपाली नागररकको 
लाधग रोजगारी प्राप्त गने अवसर प्राप्त हनेु  छ । 

संयवधानका यवधभन्न अनसुचुीहरुमा व्र्वस्था गररएका तीन तहका सरकारका अधधकार सचुीहरुका 
आधारमा तीन तहको धनजामती सेवाको गठन गने, प्रत्रे्क तहका धनजामती सेवाका आधारभतु 

मलु्र्मान्र्ता, आदशय, यवशेर्षता, व्र्वस्थापन यवधध र सञ्चालन यवधध धनधायरण गने, तीन तहका 
धनजामती सेवाहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध पररभायर्षत तथा स्थायपत गनय, वतयमान धनजामती सेवाको 
जनशव्क्त र क्षमताको अधधकतम प्रर्ोग तथा तीनै तहका धनजामती सेवाबीच आधारभतु समानता 
कार्म गनायले संिीर् व्र्वस्थालाई बधलर्ो पानय मदत परु्ायउँछ ।   

सरकारी सेवामा शे्रणीगत रुपमा कार्यरत कमयचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् तहमा समार्ोजन गदाय 
कमयचारीको सेवा अवधध र शैव्क्षक र्ोग्र्ताका आधारमा देहार् बमोव्जम तह धमलान तथा ग्रडे (तलब 

वयृद्ध) कार्म हनेु गरी समार्ोजन गने व्र्वस्था गररर्ो । 
1104

 

हालको शे्रणी सेवा अवधध र शैव्क्षक 

र्ोग्र्ता 
समार्ोजन हनेु तह समार्ोजन हुँदा कार्म 

हनेु ग्रडे 

राजपत्र अनयङ्कत 

र्द्वधतर्  

पाँच वर्षय भन्दा कम सेवा 
अवधध 

सहार्कस्तर चौथौ 
तह 

िाईपाई आएकोमा दईु 

ग्रडे थप  

                                                           
1104 कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) मा  व्र्वस्था  भए  बमोव्जम 
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पाँच वर्षय वा पाँच वर्षय भन्दा 
बढी सेवा अवधध 

सहार्कस्तर पाँचौ - 

राजपत्र अनयङ्कत 

प्रथम 

पाँच वर्षय भन्दा कम सेवा 
अवधध  

सहार्कस्तर पाँचौ  
तह 

िाईपाई आएकोमा दईु 

ग्रडे थप  

पाँच वर्षय वा सो भन्दा बढी 
सेवा अवधध परुा गरेको र 

राजपत्र अनयङ्कत प्रथम शे्रणी 
मा सेवा प्रवेश गदायको 
बित तोयकएको न्र्नुतम 

शैव्क्षक र्ोग्र्ता हाधसल 

गरेको ।  

अधधकृतस्तर छैठौ   

राजपत्रायङ्कत ततृीर् पाँच वर्षय भन्दा कम सेवा 
अवधध 

अधधकृतस्तर सातौँ 
तह 

िाईपाई आएकोमा दईु 

ग्रडे थप  

पाँच वर्षय वा सो भन्दा बढी 
सेवा अवधध 

अधधकृतस्तर आठौँ - 

राजपत्रायङ्कत 

र्द्वतीर् 

पाँच वर्षय भन्दा कम सेवा 
अवधध 

अधधकृतस्तर नवौँ िाईपाई आएकोमा दईु 

ग्रडे थप  

 पाँच वर्षय वा सो भन्दा बढी 
सेवा अवधध 

अधधकृतस्तर दशौँ - 
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राजपत्रायङ्कत प्रथम 
- अधधकृतस्तर एिारौँ िाईपाई आएकोमा दईु 

ग्रडे थप  

 

कमयचारी समार्ोजनका चनुौतीहरुः  

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् तीनै तहका कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी काननुहरु अयवलम्ब बनाई सङ्गठन 

संरचना, अन्तर तह प्रशासधनक सम्बन्ध, सेवा, समहु तथा उपसमहु, सरुवा तथा बढुवा 
अनमुानर्ोग्र्, कमयचारी वधृतयवकास र सेवाका शतय तथा सयुवधा धनधायरण गरी तीनवटै तहमा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध धमलाउने काननुी व्र्वस्थाको स्थापना गरी कमयचारी समार्ोजन 

गररर्ो । वास्तवमा यर्नै कुराहरुलाई यवशेर्ष प्राथधमकताका साथ ध्र्ान र्दईए तापधन कमयचारी 
समार्ोजनले यवधभन्न चनुौतीहरु धनम्त्र्ाएको महससु भएको छ । बोव्झलो र भद्दा सङ्गठन संरचना 
धनमायण नगने र साधारण िचयमा अधधक वयृद्ध गने पररपाटीलाई अन्त्र् गने, कार्य यवस्ततृीकरणका 
आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् तहको सङ्गठन संरचना र कमयचारी दरबन्दी एकीन गने, सङ्गठन 

संरचना र दरबन्दी धनधायरण गदाय सम्भव भएसम्म हाल भएकै पवुायधार र कमयचारीको अधधकतम 

कार्यकुशलता र धमतव्र्र्ीता कार्म गरी अधतररक्त यवत्तीर् भार कम गने धसद्धान्तमा आधाररत 

कमयचारी समार्ोजन र व्र्वस्थापन गने भधनए तापधन समार्ोजन प्रयक्रर्ामा यवधभन्न 

कमीकमजोरीहरु देव्िएका छन ।  

कमयचारी समार्ोजन पवुय, संगठन तथा दरबन्दी सवेक्षणमा स्थानीर् तहलाई संलग्न नगराई दरबन्दी 
तर् गनुय तथा स्थानीर् तहमा समार्ोजनको यवर्षर्मा पर्ायप्त छलफल नगरी कमयचारी समार्ोजन गदाय 
स्थानीर् तहबाट कमयचारीहरुलाई हाव्जरी नगराई यफताय पठाउन ुतीनै तहको सरकारको समन्वर् र 

सहकार्यमा देव्िएका कमजोरीहरु उजागर गरेका छन ्। कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को 
दफा २६ मा समार्ोजन गनय बाधा नपने लगार्तको सेवा समहु पररवतयन सम्बव्न्ध अन्र् दफाहरुमा 
व्र्वस्था भएतापधन केही सेवा, समहु तथा उपसमहुहरु पररवतयन गरी समार्ोजन गररन,ु कुनै 

कमयचारीले आफुले उतीणय गरेको पदमा समार्ोजन नभई अकै सेवा, समहुमा समार्ोजन हनु,ु यवयवध 

सेवाको कमयचारीलाई प्रशासन, व्शक्षा एवं राजस्व समहुमा समेत समार्ोजन गदाय नेपालको 
संयवधानको धारा २४३ बमोव्जम लोकसेवा आर्ोगको परामशय समेत धलएको देव्िदैन ।  
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कमयचारी समार्ोजन गदाय यवगतका यवकृधत तथा यवसंगधतको अन्त्र्का लाधग सावयजधनक 

प्रशासनलाई जधत महत्व र्दनपुने हो, त्र्धत ध्र्ान र्दइएन । देशमा पररवतयनसँगै सावयजधनक 

प्रशासनको समग्र ढाँचालाई आम रुपान्तरणमा लैजान ु सरकारको दायर्त्व धथर्ो । सावयजधनक 

सेवाका कमयचारीहरुलाई सशुासनमा यहडाउने दायर्त्व, पेशागत नैधतकता तथा सावयजधनक सेवा 
सञ्चालनको व्जम्मा सम्बव्न्धत मन्त्रालर्को धथर्ो । तीन तहका राज्र् प्रणालीको व्र्वस्था हुँदाहुँदै 

संिीर्ता कार्ायन्वर्नमा सावयजधनक सेवाका संगठन यवस्तार तथा तीनै तहका कमयचारीहरुको 
समार्ोजन गने सवालमा केन्र हावी भर्ो । व्जल्ला तहसम्ममा केन्रका कार्ायलर्हरु राव्िर्ो र 

कमयचारी समार्ोजन गरर पठाइर्ो ।  

संिीर् धनजामती सेवा ऐन, प्रादेव्शक धनजामती सेवा ऐन तथा स्थानीर् सेवा ऐन जारी गनुयका साथै 

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको गठन कार्य सम्पन्न गरी कमयचारी पदपधुतय तथा 
व्र्वस्थापनको उव्चत व्र्वस्था भएमात्र कमयचारी समार्ोजनको प्रयक्रर्ा थाल्नपुने भएतापधन पयहले 

समार्ोजनको कार्य नै सम्पन्न गररएको छ । पररणाम स्वरुप काननु धनमायण प्रयक्रर्ा ओझेलमा 
परेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको गठन, कार्ायन्वर्न पधन अधनव्श्चत बनेको छ । सेवा, शतयको 
यवर्षर्मा स्पष्ट काननुी व्र्वस्था नहदैु कमयचारीहरु र्द्वधामा पनुय स्वभायवक भर्ो । समार्ोजन भएर 

गएका कमयचारी हालसम्म पधन सेवा सयुवधा र शतयका यवर्षर्मा काननु नआउँदा वधृत यवकासका 
यवर्षर्मा अन्र्ौलता रहेको छ । र्सले संिमा भएको सरुवा बढुवा लगार्तका वधृतयवकास 

प्रणालीकै अनसुरण गरी प्रदेशले काननु धनमायण गने यवर्षर्मा शंका र्थावत छ ।  

संि र स्थानीर् तहको अभ्र्ास र्सपवुय भएतापधन संिीर् संरचनामा गएपधछ संि, प्रदेश र स्थानीर् 

तह समेतको सरकारको अभ्र्ासको प्रारव्म्भक चरण हो । प्रादेव्शक संरचना धबल्कुलै नर्ा ँभएको र 

स्थानीर् सरकार पयहले भन्दा बढी शव्क्तशाली र थप व्जम्मेवारी पाएको अवस्था छ । तर 

संिबाहेकका दवैु सरकारसँग यवगतको कार्य अनभुव छैन । वास्तवमा भन्न ेहो भने राजनीधतक 

संस्कारको उपर्कु्त यवकास भइसकेको छैन । कमयचारीलाई काननुी दार्रा बायहर गई काम गनय 
दबाव नर्दन ुर कमयचारीले पधन काममा इमान्दाररता देिाउन ुआवश्र्क हनु्छ ।  

तीनै तहमा स्थार्ी सरकारी संर्न्त्र कमयचारी समार्ोजनलाई सामाव्जक तथा प्राकृधतक न्र्ार्का 
दृयष्टले धमलाउन ु र पदीर् मर्ायदा र पदसोपानलाई सम्मान गनुय पदयछ । र्ो यवर्षर्मा सरकारका 
सम्बव्न्धत पदाधधकारीहरु सम्वेदनशील र व्जम्मेवार हनु आवश्र्क छ ।   
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एकातफय  कमयचारी समार्ोजन गरी प्रदेश र स्थानीर् तहमा पठाउने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा 
स्थानीर् तहहरुको माग अनसुार लोक सेवा आर्ोगले यवज्ञापन गरी लगभग ९ हजार कमयचारीको 
स्थानीर् तहमा पदपधुतय गर्ो । प्रत्रे्क स्थानीर् तहले माग गरेको कमयचारी संख्र्ा तथा उक्त 

स्थानीर् तहहरुमा समार्ोव्जत कमयचारीको संख्र्ाको फरकको गणना गरी मात्र यवज्ञापन गरी 
कमयचारी पदपधुतय गदाय कमयचारीको पदस्थापनमा दोहोरोपना आउने संभावना अधत न्र्नु हनेु धथर्ो । 

तर गहृकार्य नै नगरी पदपधुतयका लाधग यवज्ञापन गरी प्रयक्रर्ा गनायले जयटलता ल्र्ाएको अवस्था छ ।   

समार्ोजन सम्बन्धमा न्र्ायर्क दृयष्टकोणः  

हाल सम्म सवोच्च अदालत, उच्च अदालतबाट कमयचारी समार्ोजन यवर्षर्को मदु्दामा यवधभन्न 

आदेश तथा फैसलाहरु भएका छन ्। त्र्समध्रे्का केही महत्वपणुय फैसलाहरु धनम्नानसुार प्रस्त्ततु 

गररएको छः  

१. सवोच्च अदालत धनणयर् नं. १०१९६ - उत्प्ररे्षण / परमादेश 

भाग: ६१ साल: २०७६ मयहना: जेष्ठ अंक: २ 

फैसला धमधत :२०७५/११/०५ 

मदु्दा नं.- ७५-WO-०३७३ 

मदु्दाः- उत्प्ररे्षण / परमादेश 

ररट धनवेदक : गलु्मी व्जल्ला धकुोट गाउँपाधलका वडा नं. २ यपपलधारा िर भई हाल रूप्से स्वास््र् 

चौकी पाल्पामा अ.न.मी.(पाँचौं) तहमा कार्यरत यवन्द ु पन्थी यवरूद्ध नेपाल सरकार, स्वास््र् तथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर् समेत ।   

प्रकरणः धनजामती सेवाका कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन गने धनकार् कमयचारीहरूको 
लाधग अधभभावकीर् धनकार् पधन हो । त्र्स्तो धनकार्ले कानून तथा धनधायररत नीधत धनर्मको 
पररधधधभत्र रही धबना भेदभाव कमयचारी प्रशासन सञ्चालन गनय सक्न ु पदयछ । ती धनकार्हरूले 

कमयचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थायपत धसद्धान्त, मूल्र् मान्र्ता एवं सोको लाधग धनधायररत 

मापदण्डहरूको अनशुरण गनुयपने ।  

http://nkp.gov.np/full_detail/9248/?keywords=%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8
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धनणयर्ः उव्ल्लव्ित कानूनी व्र्वस्थालाई समेत मध्र्नजर गरी सोबमोव्जम धनवेर्दकाको हकमा 
सरूवा तथा समार्ोजनमा र्थोव्चत व्र्वस्थापन गनुय पने दायर्त्व यवपक्षी धनकार्हरूको रहेको 
देव्िँदा र्ी धनवेदकको मागबमोव्जम धनजको पधत कार्यरत रहेको व्जल्लाअन्तगयतको कार्ायलर्मा 
समार्ोजन पदस्थापन तथा सरूवा गनेतफय  आवश्र्क व्र्वस्था गनयका लाधग यवपक्षी स्वास््र् तथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा यवभागको नाममा परमादेश जारी गरेको ।  

२. उच्च अदालत जनकपरु अस्थार्ी इजलास धबरगजँ  

फैसला धमधत : २०७६।०९।०७ 

मदु्दा नं.- 076-WO-0053 

मदु्दाः- उत्प्ररे्षण  

ररट धनवेदक : व्शवशकँर रार् यवरुद्ध प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ मखु् र्मन् त्री तथा 
मव्न् त्रपररर्षदको कार्ायलर् प्रदेश नं. २  जनकपधुाम समेत । 

प्रकरणः कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोव्जम प्रदेश नं. २ मा 
समार्ोजन गररएको र व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र, पसायमा पदस्थापन गररएकोमा धमधत 
२०७६।०४।१७ को नारार्णी अंचल आर्वेुद और्षधालर्बाट यवधधवत रमाना पत्र प्राप्त 
गरी धमधत २०७६।०४।१९ गतेदेव्ि व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र यवरगंज पसायमा 
हाव्जर समेत भई आफ्नो काम काज गदै आएकोमा धमधत २०७६।०५।०४ गते 
पदस्थापन संशोधन धनणयर् गरी धनवेदक व्शवशँकर रार्लाई व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
यवरगंज पसायबाट व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र बारामा र रमेश धमश्रलाई व्जल्ला आर्वेुद 
स्वास््र् केन्र यवरगंज पसायमा पदस्थापना धनणयर् गररएको ।  

धनणयर्ः  

- उल्लेव्ित आधारहरुबाट धनवेदकको माग अनसुार उत्प्ररे्षणर्कु्त परमादेश जारी गनय 
धमल्ने अवस्था यवद्यमान रहेको नदेव्िँदा र्स अदालतबाट धमधत २०७६।०५।२३ 
मा जारी भएको अन्तररम आदेश धनव्ष्क्रर् गरी ,प्रस्ततु धनवेदन समेत िारेज हनेु 
। 
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- मखु्र्मन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद् कार्ायलर् (प्रदेश नं .२) को सव्चवस्तरीर् धनणयर्ले 
आठौँ तहका आर्वेुद व्चयकत्सक धनवेदकलाई व्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
पसायमा पदस्थापना गरेको कारणले धनज पसायमा हाव्जर भइ काज गरेको कररब 
तीन हप्तापधछ डा .रमेश धमश्रलाई सोही कार्ायलर्को सोही पदमा र धनवेदकलाई 
बारा व्स्थत सोही कार्ायलर्मा पदस्थापन गने गरी संशोधधत धनणयर् गरेबाट 
धनवेदकलाई तत्काल पने असरहरुमा व्र्वस्थापकीर् दृयष्टबाट लाग्ने आधथयक 
क्षधतको सोधभनाय एवं धनजको असन्तयुष्टको संवोधनका लाधग कव्म्तमा धनजको 
माधसक तलब स्केल अनसुार हनेु एक मयहनाको रकम बराबरको आधथयक राहत 
समार्ोजन (पदस्थापन) सम्बव्न्ध संशोधधत धनणयर् गने अधधकारीको कार्ायलर् अथायत 
मखु्र्मन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् (प्रदेश नं .२ जनकपरुधाम) बाट 
धनजलाई १५ र्दनधभत्र उपलब्ध गराउन ु भनी मखु्र्मन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको 
कार्ायलर् (प्रदेश नं .२) को नाउँमा आदेश ।  

- प्रस्ततु धनवेदनको रोहबाट हेदाय समार्ोजन सम्बन्धमा प्रदेश नं .२ सरकार 
(मखु्र्मन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्) सव्चव स्तरबाट भएका धनणयर्हरुमा 
पारदव्शयता ,स्थायर्त्व र एकरुपताको अभाव समेत देव्िन आएकोले कमयचारी 
समार्ोजन र पदस्थापन सम्बव्न्ध धनणयर् संशोधन गदाय अपनाउन ुपने कार्ययवधधगत 
सम्बन्धमा नीधतगत धनणयर् गरी कार्ययवधध वा धनदेव्शका जारी गरी धनव्श्चत 
अवधधधभत्र मात्र समार्ोजन धनणयर् गने गराउने र तत्सम्बन्धी धनणयर् गदाय आधार र 
कारण समेत िलुाई गनुय गराउन आदेश ।  

  

३. उच्च अदालत जनकपरु अस्थार्ी इजलास धबरगंज  

फैसला धमधत : २०७६।०८।०२ 

मदु्दा नं.- 076-WO-0074 

मदु्दाः- उत्प्ररे्षण परमादेश 
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ररट धनवेदक : धबन्देिर प्रसाद पटेल यवरुद्ध प्रदेश सरकार, मखु् र्मन् त्री तथा मव्न् त्रपररर्षदको 
कार्ायलर् प्रदेश नं. २ जनकपधुाम समेत । 

प्रकरणः कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ अनसुार वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को धमधत 
२०७५।१२।२१ गतेको पत्रबाट धनवेदकलाई कार्यरत रहेको मखु्र्मन्त्री तथा 
मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर्, हेटौडाबाट कमयचारी ज्रे्ष्ठता तथा धनजको पत्नी पधन बारा 
व्जल्लामा कार्यरत रहेको हुँदा सो समेतलाई आधार बनाई ऐ. को दफा ७ बमोव्जम प्रदेश 
नं. २ मा समार्ोजन गररएको । र्सरी समार्ोजन भै प्रदेश नं. २ मा हाव्जर भएपश्चात 
मखु्र्मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्षद्को कार्ायलर्ले धमधत २०७६।०२।१३ को  पत्रबाट 
धनवेदकलाई धडधभजन वन कार्ायलर् बारामा सहार्क वन अधधकृत पदमा पदस्थापन भई 
हलिोररर्ा सब धडधभजन वन कार्ायलर् हाधतसार बारामा कामकाज गदै आएकोमा धमधत 
२०७६।०५।१९ को मखु्र्मन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् (प्रमिु सव्चव स्तर) को 
धनणयर्ले धडधभजन वन कार्ायलर् बाराबाट धडधभजन वन कार्ायलर् पसायमा सरुवा गररएको 
कार्य कमयचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा १५ (२) ले कमयचारीको सेवाका सतय र 
सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड यवपररत रहेको व्जयकर ।  

धनणयर्ः   

- कमयचारी समार्ोजन ऐन ,२०७५ को दफा १४ अनसुारको प्रदेश काननु 
नबधनसकेको अवस्थामा समार्ोजन र सरुवाका सम्बन्धमा रहेको संिीर् काननुको 
प्रावधान समेतका आधारमा हेदायसमेत सामान्र्तः एक पटक समार्ोजन भइसकेपधछ 
अवधध नपगु्दै अन्र्त्र सरुवा नगररने भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । सामान्र्तः भन्नाले 
सामान्र् र सहज अवस्थालाई बझु्नपुने हनु्छ । धनवेदक स्वर्मको कारणले धनज 
उपर भ्रष्टाचारजन्र् यवर्षर्मा छानधबन भइरहेको व्स्थधतमा धनवेदकलाई सोही 
कार्ायलर् ,जहाँ रहेर धनवेदकले गरेका काम कारवाहीहरुमा भ्रष्टाचार एवम 
बेरुजकुो यवर्षर् छानधबनको यवर्षर्को रुपमा रही उक्त कार्य यवचाराधधन रहेको 
अवस्थामा सोही कार्ायलर्मा धनजको सेवालाई धनरन्तरता र्दने सामान्र् अवस्थामा 
प्रधतकुलता देव्िएकोले र्सलाई असामान्र् अवस्थाका रुपमा धलनपुने हनु्छ । सोही 
कार्ायलर्मा रही धनजलाई काममा लगाउँदा धनजसँग सम्बव्न्धत छानधबनको 
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यवर्षर्मा प्रमाण लोप गने वा नष्ट गने वा छानधबनमा असहर्ोग हनु सक्ने मनाधसब 
कारण परेको देव्िएकोले धनजलाई गररएको सरुवालाई यवशेर्ष कारणपरी गररएको 
सरुवाका रुपमा धलन ुन्र्ार्को रोहमा समेत मनाधसब देव्िएकोले ररट िारेज हनेु 
।  

- राि सेवाको क्रममा बारा व्जल्ला अन्तरगत रयह सेवा गरेको अवधध २ वर्षय भन्दा 
बढी भएको भन्ने त्र्लाई अन्र्था भन्ने कुनै आधार प्रमाण प्रस्ततु गनय नसयकएको 
।  

- धनवेदक कार्यरत कार्ायलर् हलिोररर्ा सब धडधभजन कार्ायलर् हाव्त्तसार एवम 
धडधभजन वन कार्ायलर् पसायलाई यवपक्षी नबनाइएको व्स्थधत छ । माग बमोव्जमको 
आदेश कार्ायन्वर्न गने धनकार् वा कार्ायलर्लाई यवपक्षी नबनाइएको व्स्थधतमा 
प्राथधमक रुपमा नै माग बमोव्जमको आदेश जारी गनय नधमल्ने । 

समार्ोजन पश्चात कमयचारीहरुले उव्चत कार्य वातावरण नपाउन,ु कार्य समन्वर्, नर्ाँ 
संरचनामा प्रायवधधक त्रयुटहरु, तीनैतहका पदसोपानका समस्र्ा, समार्ोजन भएका 
कार्ायलर्हरुमा दक्षता अनसुारको कार्यप्रकृधतको कमी, सेवा सयुवधामा थपिट, आपसी 
सौहादयता तथा सहकार्य हनु नसक्न ुजस्ता यवर्षर्हरुले यववाद हनेु गरेको अवस्था छ ।  
भयवष्र्मा आउनसक्ने गनुासो, यववाद, द्वन्दलाई व्र्वस्थापन गनयका लाधग सक्षम, भरपदो 
र व्र्वव्स्थत गनुासो व्र्वस्थापन संर्न्त्रको अभाव नै र्सका कारक हनु ।  

समार्ोजन यववाद धनरुपणका उपार्हरुः 

कमयचारी समार्ोजन प्रयक्रर्ाले कमयचारीतन्त्रमा उथलपथुल ल्र्ाउने धनव्श्चत हुँदाहुँदै पधन 

त्र्सकारण आउने यववादको समाधानका लाधग सरकारको पवुयतर्ारी आवश्र्क भएपधन त्र्सतफय  
ध्र्ान र्दइएन । समार्ोजन पश्चात समार्ोजन भएको प्रदेश तथा स्थानीर् तहसँग छलफल गरी 
कमयचारीलाई हाव्जर गराउने यवर्षर्मा आवश्र्क धनणयर् धलनपुने देव्िन्छ । वतयमान धनजामती सेवा 
ऐन अनसुार धनर्वु्क्त भएका कमयचारीहरुलाई हाल व्र्वस्था रहेको सेवा, शतय एववधृत यवकास 

सम्बव्न्ध प्रावधान बमोव्जमक तथा थप अनकुुल बनाउनपुने देव्िन्छ । कमयचारीको दरबन्दी 
र्थाशीघ्र तर् गने र नर्ाँ काननु धनमायण गरी सो बमोव्जम पदपधुतय गरी समस्र्ाको धनकासमा प्रत्रे्क 

तहका सरकारले समन्वर्कारी भधुमका िेल्नपुछय । कमयचारीको सेवा समहु पररवतयन गदाय 
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लोकसेवा आर्ोगको सझुाव धलएर मात्र गने, एक तहको सरकारबाट अको तहमा जान चाहनेहरुले 

औव्चत्र् पयुष्ट गनय सकेमा दवैु तहका सरकारले समन्वर् गरी सहज गररर्दने हनुपुछय । अन्तरसेवा 
प्रधतस्पधायको व्र्वस्था गरी स्वेच्छा अनसुारको सेवामा प्रवेश गनय बाटो िोलेमा कमयचारीको 
थप र्ोगदान प्राप्त गनय सयकनेछ । त्र्सैगरी संयवधानमा उल्लेि भएको अधधकार सवु्चमा 
आधाररत रहेर संगठन तथा कमयचारी दरबन्दी तर् गने साथै संि, प्रदेश एवं स्थानीर् तहको ररक्त 

दरबन्दीको  र्थाशीघ्र पदपधुतय गनेगरी अगाधड बढ्न ुअपररहार्य देव्िन्छ । तीन तहमा कमयचारी 
समार्ोजन र िटनपटनमा कुनै समस्र्ा नहनेु गरी सबैलाई आत्मसम्मान साथ व्जम्मा र्दएमा तथा 
सेवासमहुका आधारमा पक्षपात नगरी प्रयक्रर्ा सम्पन्न गरेमा कमयचारी समार्ोजनको अव्न्तम चरण 

पधन सफल हनेु धनव्श्चत हनेु छ ।  

धनष्कर्षयः 

सरकारले कुनै पधन सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय सम्बन्धी व्र्वस्था गरी सो 
सेवालाई राि यहत र संिीर् लोकताव्न्त्रक गणतन्त्रप्रधत प्रधतबद्ध, राजनीधतक रुपमा तटस्थ, 
सक्षम, सदुृढ, सेवामलुक, उत्तरदार्ी र व्र्ावसाधथक बनाउँदै सशुासनमिुी संर्न्त्रको 
रुपमा यवकास गनय आवश्र्क काननुको व्र्वस्था गरेको हनु्छ । कमयचारीले धनवायह 
गनुयपने कतयव्र् संगसंगै कमयचारीको सयुवधा र अधधकारको पधन काननुमा व्र्वस्था गरेको 
हनुपुछय । कमयचारी कतयव्र्धनष्ठ हनुपुदयछ र उनीहरुको मनोबल उच्च रहनपुदयछ । र्सका 
लाधग सरकारले पधन अधभभाकत्वको भधुमका धनवायह गनुयपदयछ । कमयचारी समार्ोजन ऐन, 
२०७५ ले समार्ोजन हनेु कमयचारीहरुको ग्रडे थप बाहेक अन्र् उल्लेिनीर् 
सेवासयुवधाको व्र्वस्था गरेको छैन । संिीर् माधमला तथा प्रशासन मन्त्रालर्ले 
समार्ोजन प्रयक्रर्ाको चरणमा जारी गरेका यवधभन्न सचुना र प्रसे यवज्ञधप्तले पधन कमयचारीको 
मनोबल उठाउने यवर्षर्हरुको सम्बोधन नगरेको अवस्था छ ।  

संिीर्ताको पररकल्पना सयहत जारी भएको नेपालको संयवधानले तीनैतहको सरकारमा कमयचारी 
व्र्वस्थापनको अधभभारा पधन थयपएको धथर्ो । समार्ोजनका समर्मा कार्यरत तथा सोही वर्षय 
धनर्कु्त भएका कमयचारीहरु सयहतको संख्र्ालाई आवश्र्क कमयचारीको अनपुातमा यवभाजन गरी 
संि, प्रदेश र स्थानीर् तहमा समार्ोजन गररर्ो । आवश्र्क थप कमयचारीहरुको पदपधुतयका लाधग 

कमयचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ मा व्र्वस्था भएबमोव्जम संख्र्ा माग गरी र्थाशीघ्र पदपधुतय गने 
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प्रयक्रर्ा थाधलर्ो । नेपालको संयवधानले सावयजधनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगतामलुक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधामा 
जनताको समान र सहज पहुँच सधुनव्श्चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभधुत गने लक्ष्र् रािेको छ । व्र्ापक 

छलफल गरी संिीर् धनजामती सेवा ऐन, प्रादेव्शक धनजामती सेवा ऐन तथा स्थानीर् सेवा ऐन जारी 
गरी कमयचारीहरुको सेवा र शतयका सम्बन्धमा स्पष्ट काननु बनाउन अपररहार्य देव्िन्छ । 

त्र्परक सूचनाका आधारमा न्र्ार्का लाधग मौव्िक, धलव्ित र ध्र्ानाकर्षयण आवाज उठाउनेका 
कुराहरु गम्भीरतासाथ सधुनन ुपदयछ । संिीर् धनजामती सेवा ऐन धनमायणका क्रममा सरकारबाट 

संसदमा पेश भएको ऐनको यवर्षर्वस्तमुा छलफल हुँदा काननु धनमायता यवधायर्का गम्भीर बन्नु र 

आवश्र्क पररमाजयनसाथ सशुासन तथा यविाधसलो राज्र् संर्न्त्र धनमायणमा लाग्न ु अधत जरुरी 
देव्िन्छ । साथै संिीर् धनजामती सेवा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो धनमायण गनय जरुरी देव्िन्छ । 
देश संिीर् संरचनामा गइसकेको तथा नर्ाँ संरचना अनसुारको धनजामती सेवा ऐन आउन 
नसकेको कारण हाल कार्ायन्वर्नमा रहेको धनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनसुार कमयचारी 
व्र्वस्थापन गनय अप्ठर्ारो हनेु गरेको देव्िन्छ । केन्र, प्रदेश र स्थानीर् तहको सबै सेवा 
समूहको सेवा प्रवाह गनय संगठन धनमायण ढाँचा, यवधध, प्रयक्रर्ा र मापदण्डलाई न्र्ार्पूणय बनाएर सबै 

तहका पदाधधकारीहरुलाई उपर्कु्त सेवामा समेयटन आवश्र्क देव्िन्छ । 
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१२. सङ्घीर् धनजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतय सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय 
बनेको यवधेर्क सम्बन्धी राज्र् व्र्वस्था तथा सशुासन सधमधतको प्रधतवेदन, २०७६ को 
मस्र्ौदा  
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स्वच्छ सनुवुाइ, धसद्धान्त र यवभागीर् कारवाहीमा र्सको प्रर्ोग 

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री  प्रकाश ज्ञवाली   

 

पररच्छेद–१ 

कार्यपत्रको पररचर् 

१.१ पषृ्ठभमुी  

यववादका सबै पक्षहरुलाई उव्चत र प्रर्ाप्त सनुवुाइको मौका प्रदान गनुय, यववादका पक्षले 
आफु यवरुद्द भैरहेको न्र्ायर्क कारवायहको बारेमा र्थासक्र् धछटो र स्पष्ट सचुना पाउन,ु 
आफ्नो काननु ब्र्बसार्ी माफय त सफाइको मौका पाउन ुतथा आधार र कारण सयहतको 
धनणयर् हनु ुनै स्वच्छ सनुवुाई हो । स्वच्छ सनुवुाईलाई न्र्ार् प्रणालीको आत्मा माधनन्छ 
। प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्दान्त स्वच्छ सनुवुाईको मलु ममय र आधार पधन हो । न्र्ार् 
सम्पादन प्रकृर्ालाई धनश्पक्ष एवं पवुायग्रहरयहत रुपमा सम्पादन गनय स्वच्छ सनुवुाईको 
अवधारणालाई पवुयशतयको रुपमा अगाडी साररएको पाइन्छ । अन्तरायिर् दस्तावेजले 
उल्लेि गरेका स्वच्छ सनुवुाइका धसद्धान्तलाई रायिर् काननुले आत्मसात गरेका छन ्। 
स्वच्छ सनुवुाईको प्रत्र्ाभधुतको अभाबमा धनदोर्ष ब्र्व्क्त सजार्को भागी हनेु मात्र नभई दोर्षी 
ब्र्व्क्त समेत उम्कन सक्दछ । फौजदारी कार्ययवधधमा स्वच्छ सनुवुाई यपधडत, यपडक र 
समाज सबैका लाधग आवश्र्क हनु्छ । स्वच्छ सनुवुाईको धसद्दान्त अनसुार सनुवुाई 
प्रकृर्ालाई तीन चरणमा धबभाजन गररएको पाइन्छ । जसमा सनुवुाई अगाधडको चरण, 
सनुवुाईको चरण र सनुवुाई पश्चातको चरण । त्र्सकारण र्ो धसद्दान्तको पररपालना तीनै 
चरणमा अधत आवश्र्क पदयछ । कुनै पधन चरणमा स्वच्छ सनुवुाईको ममयलाई आत्मसात 
गनय नसयकएमा न्र्ायर्क स्वच्छता कार्म हनु सक्दैन ।  

नागररक र राजनीधतक अधधकारसम्बन्धी अन्तरायिर् प्रधतज्ञापत्र, १९६६ लगार्तका 
मानवअधधकारसँग सम्वव्न्धत धबिब्र्ापी महासव्न्धहरु तथा अन्र् अन्तरायिर् दस्तावेजहरुले 
फौजदारी न्र्ार्सम्पादनमा स्वच्छ सनुवुाईसम्बन्धी आवश्र्क व्र्वस्था गरेको पाइन्छ । 
नेपालको संयवधानले मौधलक हकको रुपमा स्वच्छ सनुवुाइको अधधकारलाई प्रत्र्ाभतु 
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गरेको छ, जसमा न्र्ार् सम्बन्धी हकमा प्रत्रे्क व्र्व्क्तलाई स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र सक्षम 
अदालत वा न्र्ायर्क धनकार्बाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनेुछ भन्ने व्र्वस्था साथै अन्र् 
प्रचधलत कानूनहरुमा पधन स्वच्छ सनुवुाइको ममयलाइ आत्मसात गदै यवधभन्न ब्र्बस्थाहरु 
गररएका छन । सवोच्च अदालतले पधन यवधभन्न समर्मा स्वच्छ सनुवुाइको अधधकारलाई 
न्र्ायर्क प्रणालीमा आधारभतु अधधकारको रुपमा मानेर धसद्धान्तहरु स्थायपत गरको छ ।  

१.२ समस्र्ाको पयहचान  

र्स कार्यपत्रमा धनम्न समस्र्ाहरु पयहचान गररएको छ ।  

 नेपालमा स्वच्छ सनुावाईको काननुी व्र्वस्था भएपधन यवभागीर् कारवाहीको 
व्शलधसलामा व्र्बहाररक रुपमा पूणय कार्ायन्वर्न नभएको । 

 यवभागीर् कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाउनै पने प्रर्ाप्त आधार कारण हुँदाहुँदै पधन 
यवधधसम्मत प्रकृर्ा अवलम्वन नगररएकै कारणले अदालतबाट बदर हनेु अवस्था 
आउने गरेको । 

१.३ अध्र्र्नको उद्देश्र्  

प्रस्ततु कार्यपत्र अध्र्र्नको उद्देश्र् धनम्नानसुार रहेको छ । 

 कुनैपधन कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाही गदाय स्वच्छ सनुवुाइको प्रर्ोगमा सहर्ोग 
परु्ायउने उपार् पयहल्र्ाइ ब्र्व्क्तगत जीवनरक्षा, स्वतन्त्रता तथा सामाव्जक न्र्ार्मा 
सहर्ोग परु्ायउन ु।  

 संयवधान र काननुको पालना तफय  सम्वव्न्धत धनकार् र पदाधधकारीको ध्र्ानाकर्षयण 
गराउँदै काननुी राज्र् धनमायणमा सहर्ोग  परु्ायउन ु।  

१.४ अध्र्र्नको महत्व 

 न्र्ार् गरेरमात्र हदैुन न्र्ार् भएको देव्िन ुपदयछ भन्ने न्र्ार्को मान्र् धसद्धान्त हो 
। प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको एउटा िम्बा साथै समग्र न्र्ार् प्रणालीको आत्माको 
रुपमा रहेको स्वच्छ सनुवुाई आधारभतु अधधकारको रुपमा सवयत्र स्वीकार गररएको हुँदा 
र्सको प्रर्ोगमा सबै सचेत हनु ु अत्र्न्तै जरुरी छ । यवधभन्न अन्तरायिर् काननु साथै 
नेपालको संयवधान र अन्र् कानूनले पधन स्वच्छ सनुवुाइको हकलाई अहरणीर् हकको 
रुपमा स्वीकार गरेका छन । नेपालमा हालसम्म स्वच्छ सनुवुाइको अवस्था र्सको 
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स्वरुप र प्रर्ोगमा के कस्तो कानूनी संस्थागत प्रर्ासहरु भएका छन, साथै अवका र्दनमा 
स्वच्छ सनुवुाइको हकको प्रर्ोगमा सहर्ोग परु्ायउन के गनय सयकन्छ भन्ने यवर्षर्मा 
अध्र्र्न अनसुन्धान गदाय र्सले आउँदा र्दनमा आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था र संस्थागत 
रुपमा कार्य र्ोजना बनाउन समेत सकारात्मक भधूमका िेल्न सक्ने हदुा अनसुन्धान 
मलुक कार्यपत्र तर्ार गनुय आफैमा धनकै महत्वपूणय कार्यको रुपमा रहेको छ ।  

१.५ अध्र्र्नको धसमा  

  शोधपत्र तर्ार गनुय एक जयटल एवम ्महत्वपूणय कार्य हो । यवशेर्ष अध्र्र्न र 
अनसुन्धानको लाधग धनव्श्चत क्षेत्र तोकेमा मात्र अध्र्र्न गनय सहज हनेु  हनु्छ । 
उल्लेव्ित कार्यपत्रको यवर्षर्को अध्र्र्न क्षेत्र धनकै व्र्ापक एवं फरायकलो भएकोले र्स 
कार्यपत्रमा सबै यवर्षर्बस्तहुरु समेट्न ु धनकै जयटल एवं चनुौधतपूणय हनेु हुँदा र्ो कार्यपत्र 
िासगरी यवभागीर् कारवाही गदाय स्वच्छ सनुवुाइको प्रर्ोगको वतयमान अवस्था, कानूनी 
तथा संस्थागत प्रर्ास एवं यवश्लरे्षण सयहत समाधानका उपार्हरुको बारेमा मात्र केन्रीत 
रहेको छ । 

धसमाङ्कनका कारणहरुः  

 समर् अभाव 

 व्र्ापक र यवस्ताररत क्षेत्र 

१.६ वाङ्मर् अध्र्र्न 

र्स अध्र्र्न सम्पन्न गने क्रममा मखु्र्त नेपालमा यवधभन्न समर्मा जारी भएका 
संयवधानहरु, अन्तरायिर् सन्धीहरु, ऐन, धनर्मावलीहरु, ऐधतहाधसक पसु्तकहरु, पत्रपधत्रका, 
लेिरचनाहरुलाई प्रमिु आधारको रुपमा धलएको छु । साथै यवधभन्न समर्मा र्स 
यवर्षर्मा भएका िोज अनसुन्धान, प्रकाशनहरु तथा इधतहास, शासनप्रणाली, संवैधाधनक 
यवकासक्रमसँगै सम्बव्न्धत संिसंस्थाका प्रकाशनहरुलाई आधारको रुपमा धलइएको छ । 

१.७ अध्र्र्नको संरचना  

र्स शोधपत्रको रुपमा गररएको अध्र्र्नलाई धनम्नानसुारको ढाँचामा प्रस्ततु गररएको छ। 
जसको लाधग धनम्नानसुारको पररच्छेद र आवश्र्कताअनसुार शीर्षयक र उपशीर्षयकमा 
यवभाजन गररएको छ । 
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पयहलो पररच्छेद – कार्यपत्रको पररचर्  

दोश्रो पररच्छेद –  स्वच्छ सनुवुाइ र सैद्दाव्न्तक अवधारणा 

तेस्रो पररच्छेद – यवभागीर् कारवाही र स्वच्छ सनुवुाइ 

चौथो पररच्छेद– धनश्कर्षय र सझुावहरु 

१.८ अध्र्र्न यवधध  

कुनै पधन अनसुन्धान गदाय र्समा अपनाइने पद्धधतको महत्वपूणय भधूमका रहेको हनु्छ । 
यविसनीर् अध्र्र्न पद्धधतले सो अनसुन्धानको धनष्कर्षयलाई पधन यविसनीर् बनाउँदछ भने 
गलत अनसुन्धान पद्धधतले धनष्कर्षयलाई पधन गलत बनाउँदछ । त्र्सैले कुनैपधन 
अनसुन्धान गदाय त्र्सका त्र्ाङ्क, सूचना, त्र्समा प्रर्ोग गररएका शोधपत्र, अनसुन्धान 
प्रधतवेदन आर्दको कुन पद्धधत र प्रयक्रर्ाबाट धनष्कर्षय धनकाधलएको छ भन्ने कुराले 
महत्वपूणय स्थान राख्दछ ।  

र्ो कार्यपत्र अध्र्र्नको लाधग यवधभन्न अध्र्र्न यवधधको प्रर्ोग गररएको छ । जसमा 
यवश्लरे्षणात्मक, ब्र्ाख्र्ात्मक, ऐधतहाधसक िोज एवं पसु्तकालर् यवधधको बढी प्रर्ोग गररएको 
छ । र्ो कार्यपत्र बणयनात्मक र यवश्लरे्षणात्मक दबैु रुपमा तर्ार गररएको भएपधन 
प्राथधमक स्रोतको भने प्रर्ोग गररएको छैन । र्द्वधतर् स्रोतको रुपमा नेपालको संयवधान, 

ऐन धनर्म, यवधभन्न पसु्तक, लेिरचनालाई उच्चतम प्रर्ोग गररएको छ । 

दोश्रो पररच्छेद 

२.१ स्वच्छ सनुवुाइ र सैद्धाव्न्तक अवधारणा 
स्वच्छ सनुवुाइको अधधकार मानबअधधकारको आधारभतु पक्ष हो । जब र्ो अधधकार को 
उलङ्घन हनु्छ तब धनदोर्ष ब्र्व्क्तलाई कसरुदार ठहर गररन्छ, कैद सजार् तोयकन्छ र 
मतृ्र्दुण्डको सजार् भएका मलुकुमा सो सजार् समेत र्दइन्छ । र्स्तो अवस्थामा 
जनताको न्र्ार्प्रणाली प्रधतको यविासको धरोहर टुट्न पगु्छ । स्वच्छ सनुवुाइले अधभर्कु्त 
र समाज दबैुलाई लाभ परु्ायउँछ ।1105 कुनै कसरुको आरोप लागेको ब्र्व्क्तले सो कसरु 
गरेको हो होइन भनी स्वच्छरुपमा परीक्षण गररन ुनै स्वच्छ सनुवुाइ हो अथायत, कुनै पधन 
                                                           
1105 State of Punjab vs. Baldev Singh, AIR 1999, SC 2378 
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ब्र्व्क्त उपर लागेको आरोपको सनुवुाइ आरोयपत ब्र्व्क्तलाई सचुना र्दई धनजको कुरा 
सनेुर मात्र गाररने कार्य नै स्वच्छ सनुवुाइ हो ।  कसरुको अधभर्ोग लागेको ब्र्व्क्तलाई 
स्वच्छ सनुवुाइको हक रहन्छ । िासगरी फौजदारी कार्ययवधध अन्तरगत पक्षको 
संवैधाधनक तथा काननुी हकको सम्मान गदै काननुी कार्ययवधधको पूणय प्रयक्रर्ासयहत गररने 
सनुवुाइको ब्र्बस्था नै स्वच्छ सनुवुाइ हो ।1106 धनश्पक्षता नै न्र्ार्को प्रमिु यवशेर्षता हो 
। स्वच्छ सनुवुाइ न्र्ार् प्रणालीको आत्मा हो । न्र्ार् सम्पादन प्रयक्रर्ालाई धनष्पक्ष 
एवम ् पूवायग्रहरयहत रुपमा सम्पादन गनय आवश्र्क पूवयशतयको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको 
अधधकारलाई धलने गररन्छ । वैर्व्क्तक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवम ्व्र्व्क्तको आधारभतू 
अधधकारको संरक्षणका लाधग स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी अवधारणा यवकास भएको हो । 
स्वच्छ सनुवुाइको अभाबमा न्र्ार् सम्पादन प्रयक्रर्ा प्रभाबकारी बन्न सक्दैन । जहाँ 
प्रजातन्त्र हनु्छ त्र्हाँ कानूनको शासन हनु्छ । जहाँ कानूनको शासन हनु्छ त्र्हाँ 
व्र्व्क्तका आधारभतू अधधकारहरु संरक्षण गररएको हनु्छ । जहाँ व्र्व्क्तका अधधकारहरु 
संरक्षण गररएको हनु्छ त्र्हाँ शासकीर् अधधकारको प्रर्ोगमा सीमा लगाइएको हनु्छ । 
न्र्ार् सम्पादन प्रयक्रर्ामा संलग्न रहने सावयजधनक अधधकारीहरुलाई सीमा लगाई वैर्व्क्तक 
स्वतन्त्रताको संरक्षण गने कडीको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको धसद्धान्तलाई धलने गररन्छ । 
आफ्नो मदु्दामा आफै न्र्ार्ाधीश हनु ुहदैुन, अथायत न्र्ार् सम्पादनमा पूवायग्रह देव्िन ुहदैुन, 

अको पक्षलाई जानकारी नर्दई उसका यवरुद्ध धनणयर् गनुय हदैुन, अथायत सनुवुाईको मौका 
नर्दई कसैका यवरुद्ध धनणयर् गनुय हदैुन र धनणयर्मा आधार र कारण िलेुको हनु ु पदयछ 
भन्ने प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तले स्वच्छ सनुवुाईको मान्र्तालाई अंधगकार गररएको छ 
।1107 

व्र्व्क्तगत स्वतन्त्रता माधनसको अहरणीर् अधधकार हो । तर केयह र्स्ता पररव्स्थधतहरु 
छन, जसमा माधनसका स्वतन्त्रताहरु धसधमत गने अधधकार राज्र्लाई प्राप्त हनु्छ तथायप 
राज्र्को त्र्ो कार्य वैध र इमान्दारपूणय हनुपुछय । र्स सम्बन्धमा प्रोफेसर बेसब्रोड 
(Professor Weissbrodt) को भनाई महत्वपूणय माधनन्छ, जनु र्सप्रकार रहेको छः The 

                                                           
1106 Shankar Kumar Shrestha, Dictionary of Law and Justice, Pairavi Prakashan. 

1107 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन ,अकँ २४  
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right to a fair trial is a fundamental safeguard to assure that individuals are not 

unjustly punished. 1108 

सबै िालका यववादको धनरोपणका क्रममा स्वच्छ सनुवुाईको अवधारणा आकयर्षयत हनेु 
भधनए पधन मखु्र्तः र्ो फौजदारी कसूरको कारवाही र यकनारामा बढी आकय यर्षयत हनेु गदयछ 
। र्सलाई प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको अधभन्न  यवर्षर्को रुपमा पधन धलने गररन्छ । 

न्र्ार् गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो देव्िन ुपदयछ । राज्र् शव्क्तको प्रर्ोग गनय व्र्व्क्त 
वा धनकार्ले स्वेच्छाचारी रुपमा नभइ उव्चत रुपमा त्र्सको प्रर्ोग गनुयपदयछ, न्र्ार् 
वस्तगुत त्र्मा आधाररत हनुपुदयछ भन्ने मान्र्ताबाट स्वच्छ सनुवुाइको धसद्धान्तको 
यवकास भएको हो । काननुका अगाडी समानता, काननुको सबोच्चता र स्वच्छ एवं 
धनश्पक्ष न्र्ार्प्रणाली जस्ता मान्र्ाताहरुले स्वच्छ सनुवुाइको मान्र्तालाई धबस्तार गरेको 
हो । अपराध अनसुन्धान गने धनकार्, अधभर्ोजनकताय, अदालत वा मदु्दा हेने अधधकारी 
लगार्त प्रशासधनक कार्य सम्पादन गने अधधकारीले र्सका मान्र्ता अबलम्बन गरेमा नै 
काननुको शासन कार्म हनु र न्र्ार् प्रणाली सबल हनु सक्छ ।1109

 

स्वच्छ सनुवुाइको मान्र्ताले मलुत प्रयक्रर्ागत स्वच्छता, सनुवुाइको अवसर, प्रधतवादको 
अवसर, जबरजस्ती धबरुद्दको अवसर, प्राकृधतक न्र्ार्को अबलम्बन तथा पालना, 
धनश्पक्षता, इमान्दारीता तथा पक्षपात तथा स्वाथयरयहत व्र्वहार संग सरोकार राख्दछ । 
िास गरी काननुको दृयष्टमा समानता, काननुद्वारा समान उपचारको हक र न्र्ार्मा समान 
पहुँचको अधधकार सधुनव्श्चत गनुय नै स्वच्छ सनुवुाइको मलु ध्रे्र् हो ।1110

 

फौजदारी न्र्ार् सम्पादन प्रकृर्ामा संलग्न रहने सावयजधनक अधधकारीहरुलाई धसमा लगाई 
वैर्व्क्तत स्वतन्त्रताको संरक्षण गने कडीको रुपमा स्वच्छ सनुवुाइको धसद्दान्तलाई धलने 
गररन्छ । 

स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त (Doctrine of fair trail) अन्तरगत न्र्ायर्क स्वच्छताका साथै 
प्रयक्रर्ागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ । अथायत काननु 

                                                           
1108 Amnesty International, Fair Trails Manual ( Amnesty International Publications, London, 1998.) 

1109 संव्जब राज रेग्मी ,मानवअधधकार र स्वच्छ सनुवुाइको हकः एक अध्र्र्न ,संबाहक ,रायिर् मानवअधधकार 
आर्ोग ,नेपाल 

1110 स्वच्छ सनुवुाइ सम्वन्धी स्रोत पवु्स्तका ,महान्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ायलर् ,२०७४ भार । 
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बमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको आधारमा कोयह दोर्षी 
व्र्व्क्त हो होइन भधन धनणयर् र्दन सयकन्छ ।1111  

स्वच्छ सनुवुाइ भन्नाले देहार्का यवर्षर्हरु पदयछन ।1112  

१. Right to access to a court or tribunal. 

२. Right to equality of Arms.  

३. Rights to hearing by a competent tribunal. 

४. Right to hearing by an independent tribunal. 

५. Reasonable opportunity of presenting the parties case. 

६. Reasonable opportunity of an accused to defend himself/herself. 

 

स्वच्छ सनुवुाइको लाधग देहार्को कुराहरु आवश्र्क पदयछः1113 
क. मदु्दा हेने अधधकारी वा अदालत काननु द्वारा गर्ठत हनुपुछय । 

ख. मदु्दा हेने अधधकारी Competent, independent र impartial हनुपुछय । 

ग. अधभर्ोग लागेको अधभर्ोगको बारेमा उसले बझु्ने भार्षामा तरुुन्त जानकारी गराउन ु
पदयछ ।  

 

स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणाको प्रर्ोग यवधभन्न चरणमा अधनवार्यरुपमा अवलम्बन गररन ु
पदयछ ।  

२.१.१ स्वच्छ सनुवुाइका चरणहरु 1114 

न्र्ार् सम्पादन प्रयक्रर्ामा अभ्र्ास गररने स्वच्छ सनुवुाइको अधधकारलाई तीन चरणमा अभ्र्ास 
गनुयपने देव्िन्छ ।  

 पवुय सनुवुाइको अधधकार (Pre Trail Rights) 

 सनुवुाइको अधधकार (Rights at Trails) 

                                                           
1111 व्चत्रदेव जोशी धबरुद्द यवपक्षीः न्र्ार् पररर्षद सव्चवालर् समेत ,नेकाप २०६९ ,अंक ७ ,धन.नं .८८५७ । 

1112 बलाराम के.सी ,.फौजदारी न्र्ार्मा सधुारको आश ,अधभर्ोजन जनयल ,अंक १ ,वर्षय २०७५ ,पषृ्ठ २० । 

1113 यकशोर भन्न ेराम ब .हमाल यवरुद्द कारागार व्र्वस्थापन यवभाग समेत ,नेकाप २०६७ ,अंक ४ ,धन.नं .८३४५ 
। 

1114 स्वच्छ सनुवुाइसम्वन्धी अनसुन्धानमलुक अध्र्र्न ,अनौपचाररक क्षेत्र सेवा केन्र ,रायिर् न्र्ायर्क प्रधतष्ठान ,
२०६९ मव्ङ्सर । 



   

 940  
 

 सनुवुाइपश्चातको अधधकार ( Post Trail Rights) 

कुनैपधन व्र्व्क्तले सनुवुाइ पूवय चरणमा प्राप्त गने अधधकारहरु र्स प्रकार रहेका छन ्ए1115 
 स्वतन्त्रताको हक 

 थनुा यवरुद्ध चनुौती र्दने अधधकार 
 र्ातना धबरुद्धको अधधकार 
 पक्राउ र अधभर्ोगबारे तरुुन्त थाहा पउने अधधकार  
 आफु यवरुद्ध साक्षी हनु कर नलगाइने अधधकार 
 तत्काल काननुी सहार्ता प्राप्त गने अधधकार 
 धनःशलु्क काननुी सहार्ताको अधधकार 
 न्र्ार्ाधीश वा मदु्दा हेने अधधकारीसमक्ष तरुुन्त उपव्स्थत गराउनपुने अधधकार 
 मनाधसब समर् धभत्र मदु्दा चलाउनपुने वा थनुामकु्त गनुयपने अधधकार 
 गैरकाननुी रुपमा स्वतन्त्रताबाट बव्ञ्चत गररएमा क्षधतपधुतयको अधधकार 
 सम्पकय यवयहन थनुाको सम्बन्धमा अधभर्कु्तको अधधकार 
 गोपधनर्ताको अधधकार 
 प्रधतरक्षाको तर्ारीको लाधग पर्ायप्त समर् र सयुवधा प्राप्त गने अधधकार 
सनुवुाइको चरणका अधधकारहरुः1116 
 समानताको अधधकार 
 पक्षहरुको समानताको अधधकार  
 सावयजधनक सनुवुाइको हक 

 सक्षम ,स्वतन्त्र र धनष्पक्ष अदालतद्वारा सनुवुाइको अधधकार 
 पपुयक्ष र सनुवुाइमा उपव्स्थत हनेु हक  
 धनदोयर्षता अनमुानको अधधकार 
 आफु यवरुद्धको अधभर्ोग जानकारी प्राप्त गने अधधकार 
 आफ्नो यवरुद्ध आफै साक्षी हनु कर नलगाइने अधधकार 
 प्रधतरक्षाको तर्ारीको अधधकार 

                                                           
1115 उयह 

1116 उयह 



   

 941  
 

 उव्चत समर्धभत्र पपुयक्षको अधधकार 
 रोजेको काननु व्र्वसार्ीद्वारा प्रधतरक्षाको हक 

 धनःशलु्क काननुी सहार्ताको हक 

 अनपुव्स्थधतमा पपुयक्ष र सनुवुाइ 

 आफ्नै यवरुद्ध प्रमाण र्दन वा अधभर्ोग स्वीकार गनुयपने बाध्र्ता धबरुद्धको हक 

 गैरकाननुी तररका बाट प्राप्त गररएको प्रमाण प्रर्ोग गनय बन्देज 

 साक्षी व्झकाउने र परीक्षण गने गराउने अधधकार  
 दोभासेको सेवा धनःशलु्क पाउने हक 

 पश्चातदशी काननुहरु बाट मवु्क्त 

 दोहोरो ितरा यवरुद्धको अधधकार 
 संकटकालमा स्वच्छ सनुवुाइको अधधकार 
 

सनुवुाइ पधछका अधधकारहरुः1117 
 सावयजधनक फैसलाको हक 

 तकय पणुय फैसला पाउने हक 

 काननुी सहार्ताको अधधकार  
 सजार् सम्बन्धी अधधकार 
 पनुरावेदनको अधधकार  
 पनुरावलोकनको अधधकार 
 फैसलाको पणुय पाठ प्राधप्तको अधधकार  
 क्षधतपधुतयको अधधकार 

२.१.२ संवैधाधनक तथा काननुी व्र्वस्था 
नेपालको संयवधानले न्र्ार्सम्बन्धी हक (धारा २०) मा स्वच्छ सनुवुाइका आधारभतू मान्र्ता 
र धसद्धान्तलाई आत्मसात ्गरेको छ । 

धारा २०. न्र्ार् सम्बन्धी हक 1118 

                                                           
1117 उयह 

1118 नेपालको संयवधान ,धारा २० 
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(१) कुनैपधन व्र्व्क्तलाई पक्राउ भएको कारण सयहतको सूचना नर्दई थनुामा राव्िने छैन । 

(२) पक्राउमा परेका व्र्व्क्तलाई पक्राउ परेको समर्देव्ि नै आफूले रोजेको काननु 
व्र्वसार्ीसँग सल्लाह धलन पाउने तथा काननु व्र्वसार्ीद्वारा पपुयक्ष गने हक हनेुछ । त्र्स्तो 
व्र्व्क्तले आफ्नो काननु व्र्वसार्ीसँग गरेको परामशय र धनजले र्दएको सल्लाह गोप्र् रहनेछ 
। तर शत्र ुदेशको नागररकको हकमा र्ो उपधारा लाग ुहनेु छैन । 

स्पष्टीकरणः र्स उपधाराको प्रर्ोजनका लाधग ‘काननु व्र्वसार्ी’ भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा 
कुनै व्र्व्क्तको प्रधतधनधधत्व गनय काननुले अधधकार र्दएको व्र्व्क्त सम्झन ुपछय । 

(३) पक्राउ गररएको व्र्व्क्तलाई पक्राउ भएको समर् तथा स्थानबाट बाटोको म्र्ाद बाहेक 
चौधबस िण्टाधभत्र मदु्या हेने अधधकारी समक्ष उपव्स्थत गराउन ुपनेछ र त्र्स्तो अधधकारीबाट 
आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्र्व्क्तलाई थनुामा राव्िने छैन । तर धनवारक 
नजरबन्दमा राव्िएको व्र्व्क्त र शत्र ुदेशको नागररकको हकमा र्ो उपधारा लाग ुहनेु छैन 
। 

(४) तत्काल प्रचधलत काननुले सजार् नहनेु कुनै काम गरेबापत कुनै व्र्व्क्त सजार्भागी हनेु 
छैन र कुनैपधन व्र्व्क्तलाई कसूर गदायको अवस्थामा काननुमा तोयकएभन्दा बढी सजार् र्दइने 
छैन । 

(५) कुनै अधभर्ोग लागेको व्र्व्क्तलाई धनजले गरेको कसूर प्रमाव्णत नभएसम्म कसूरदार 
माधनने छैन । 

(६) कुनै पधन व्र्व्क्त यवरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मदु्दा चलाइने र 
सजार् र्दइने छैन । 

(७) कुनै कसूरको अधभर्ोग लागेको व्र्व्क्तलाई आफ्नो यवरुद्ध साक्षी हनु बाध्र् पाररने छैन 
। 

(८) प्रत्रे्क व्र्व्क्तलाई धनज यवरुद्ध गररएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हनेुछ । 

(९) प्रत्रे्क व्र्व्क्तलाई स्वतन्त्र, धनष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्र्ायर्क धनकार्बाट स्वच्छ 
सनुवुाइको हक हनेुछ । 

(१०) असमथय पक्षलाई काननु बमोव्जम धनःशलु्क काननुी सहार्ता पाउने हक हनेुछ । 
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प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा (९) पक्षले व्र्क्त गरेका कुरा 1119 

२(क) फौजदारी मदु्यामा कुनै अधभर्कु्तले धनज उपर लगाइएको अधभर्ोगको सन्दभयमा 
अदालत बाहेक अन्र्त्र व्र्क्त गरेको कुरा अदालतले देहार्को अवस्थामा मात्र प्रमाणमा धलन 
हनु्छ ए 
(क) सो कुरा व्र्क्त गदाय अधभर्कु्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बझु्न 
सक्ने अवस्थामा धथर्ो भन्ने पषु्टी भएमा, 
(ि) धनजलाई बाध्र् गरी वा धनज वा अरु कसैलाई र्ातना र्दई वा र्ातना र्दने धम्की र्दई 
वा धनजलाई आफ्नो ईच्छा यवरुद्ध सो कुरा व्र्क्त गने व्स्थधतमा पारी सो कुरा व्र्क्त गरेको 
होइन भन्ने पयुष्ट भएमा, 
(ग) धनज उपर लागेको अधभर्ोगको सम्बन्धमा कारवाही गने अधधकारीले त्र्स्तो कुनै धम्की 
वा आिासन र्दएको धथएन जसबाट धनजले सो कुरा अन्र्था व्र्क्त गने सम्भावना धथर्ो भन्ने 
पयुष्ट भएमा । 

२.१.३ अन्तारायिर् दस्तावेजमाहरुमा गररएका व्र्वस्था 1120 

सन ्१२१५ मा जारी गररएको ‘म्र्ाग्नाकाटाय’ मा भधनएको धथर्ो –हामी अधधकार र न्र्ार् 
कसैलाई बेच्ने छैनौँ, कसैलाई यढला गने छैनौँ र कसैलाई इन्कार गने छैनौँ । र्ो 
अवधारणालाई स्वच्छ सनुवुाईको आधार मान्ने गररन्छ । 

मानव अधधकारको यविव्र्ापी िोर्षणपत्र, १९४८ को धारा १० ले र्ो अवधारणालाई 
आत्मसात ्गरेको छ । सो धारामा भधनएको छ – “Everyone is entitled in full equality to 

a fair and public hearing”.1121 

नागररक तथा राजनीधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तारायिर् अनबुन्ध, १९६६ को धारा १४(१) 
लाई स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणालाई प्रष्ट रुपमा अधँगकार गने व्र्वस्था भधनन्छ । र्ो 
धाराले कुनैपधन फौजदारी कसूरको आरोप धनधायरण गदाय स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणालाई 
अपनाउन ु पने अधनवार्य व्र्वस्था गरेको छ । उक्त धारामा भधनएको छ -“In the 

                                                           
1119 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा (९) 

1120 प्रशासकीर् अदालत बलेुयटन, अकँ २४ 

1121 मानव अधधकारको यविव्र्ापी िोर्षणपत्र, १९४८, धारा १० । 
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determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a 

suit at a law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing.”1122 

नेपालले मानव अधधकारको यविव्र्ापी िोर्षणापत्रप्रधत प्रधतबद्धता व्र्क्त गरेको छ र नागररक 
तथा राजनीधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तरायिर् अनबुन्धको पक्ष बनेको छ । त्र्सैले र्ी 
व्र्वस्था मतुायवकको रायिर् काननुी व्र्वस्था गनुय राज्र्को दायर्त्व पधन हनु्छ । र्स्तै 
व्र्वस्था मानव अधधकार सम्बन्धी रू्रोयपर्न चाटयर समेतमा उल्लेि भएको छ । 

न्र्ायर्क प्रयक्रर्ा भन्नासाथ स्वच्छ सनुवुाइको अवसर र कारण सयहतको धनणयर् अधनवार्य 
रुपमा अगाधड आउँदछ र न्र्ायर्क प्रयक्रर्ाको आत्माको रुपमा रहेका तत्वको अभावमा भए 
गररएका काम कारवाहीलाई न्र्ायर्क काम कारवाहीको संज्ञा र्दन नधमल्ने । कुनै कुराको 
दोर्ष वा आरोप लागेको व्र्व्क्तले आफू उपर लागेको आरोपको जानकारी त्र्सको उव्चत 
प्रधतरक्षा गने अवसर, सक्षम अदालत वा न्र्ायर्क धनकार्बाट स्वच्छ सनुवुाइ र आफूले गरेको 
गल्ती प्रमाव्णत भएको व्चत्त बझु्दो आधार धनणयर्बाट थाहा पाउन ुधनजको आधारभतू अधधकार 
धभत्र पने । माधनसलाई नैसधगयक रुपमा प्राप्त भएको आफू यवरुद्धको कारवाही बारे थाहा 
पाउने र स्वच्छ सनुवुाइको हकलाई अन्तररम संयवधानले मौधलक हकको रुपमा समेटेको 
हुँदा धतनको पालना नगरी वा प्रधतकुल हनेु गरी धनमायण गररएका जनुसकैु काननु संयवधान 
सम्मत हनु नसक्ने हनु्छ ।1123 

र्सरी हेदाय स्वच्छ सनुवुाइको हक अहरणीर् मानवअधधकार भएपधन कार्ययवधधगत रुपमा 
यवधभन्न यकधसमले उल्लङ्घन हनु सक्दछ । तर आरोयपत ब्र्व्क्तलाई हरेक अवस्थामा आफ्नो 
सफाइ पेश गने, आफु यवरुद्धका प्रमाणहरुलाई चनुौती र्दने जस्ता कार्यहरु उपर्ुयक्त 
वातावरणमा गनय पाउने अवसर प्रदान गररन ुपदयछ । त्र्सको लाधग अदालत तथा न्र्ायर्क 
धनकार्मा समान पहुँच एउटा पबुयसतय हो । 

 

                                                           
1122 नागररक तथा राजनीधतक अधधकार सम्बन्धी अन्तारायिर् अनबुन्ध, १९६६ को धारा १४(१) 

1123 अच्र्तु प्रसाद िरेल यव .प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षद्को कार्ायलर् समेत, २०६४ सालको ररट नं .०००३ आदेश 
धमधत २०६६।०१।३१ 
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तेस्रो पररच्छेद 

३.१ यवभागीर् कारवाही र स्वच्छ सनुवुाइ 

कुनै पधन कमयचारीलाई संगठनको कामको प्रकृधतको आधारमा उसले पालना गनुयपने कतयब्र् 
वा सांगठधनक उत्तरदायर्त्व धनवायह नगरेमा अथवा कमयचारीले गनय नहनेु भधन धनर्षधे गरेका 
काम गरेको अवस्थामा अधधकार प्राप्त अव्ख्तर्ारवालाले कमयचारीलाई गने सजार् नै यवभागीर् 
कारवाही हो । कमयचारीले आचरणगत रुपमा पालना गनुयपने धनर्महरु पालना नगरेमा र्स्तो 
सजार् र्दइन्छ । संगठनका कमयचारीहरुलाई आचरण यवपररत गरेमा गररने कारवाही भनेको 
Non criminal र Disciplinary Action को कारवाही हो ।1124समर्पालना र धनर्धमतता, 
अनशुासन र आज्ञापालन, राजनैधतक वा अवाछछनीर् प्रभाव पानय नहनेु, राजानीधतमा भाग धलन 
नहनेु, सरकारको आलोचना गनय नहनेु, सरकारी कामकाज सम्वन्धी समाचार प्रकाशनमा 
प्रधतवन्ध, दान, उपहार, चन्दा आर्द प्राप्त गनय र सापटी धलनमा प्रधतवन्ध, कम्पनीको स्थापना 
र संचालन तथा ब्र्ापार व्र्वसार् गनय नहनेु, धनवायचनमा भाग धलन नहनेु, अन्र्त्र नोकरी वा 
सेवा गनय नहनेु, स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलन नहनेु, प्रदशयन र हड्ताल गनय प्रधतवन्ध, 
हड्ताल, थनुछेक तथा िेराउ गनय प्रधतवन्ध, प्रधतधनधधत्व गनय प्रधतवन्ध, आधधकाररक टे्रड 
र्धुनर्नको तफय बाट गररने प्रधतधनधधत्व बाहेक प्रधतधनधधत्व गनय नहनेु, सम्पव्त्त यववरण र्दन ुपने, 
र्ातना र्दन नहनेु, सेवाग्राही प्रधतको व्र्वहार मर्ायर्दत हनु पने, आफ्नो सेवा र पद अनसुारको 
आचरण पालन गनुय पने 1125 तथा अन्र् काननुले तोकेका व्शष्टता, धनश्पक्षता, धछटोछररतो 
कार्यसम्पादन जस्ता कुराहरुको पालना नगरेमा कुनैपधन कमयचारी यवभागीर् कारवाहीमा पनय 
सक्दछ ।  धनजामती कमयचारीको आचरणका सम्बन्धमा धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
पररच्छेद ७ मा यवयवध व्र्वस्थाहरु रहेका छन ्। उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा धनजामती 
कमयचारीलाई धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा २ प्रकारका सजार्को व्र्वस्था 
गररएको छ । 

 सामान्र् सजार् 

 यवशेर्ष सजार् 

                                                           
1124 रामप्रसाद धसटौला धबरुद्द यटम्वर कपोरेसन अफ नेपाल, नेकाप २०६४, अंक २, धन.नं. ७८१६ । 

1125 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
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सामान्र् सजार् 

 नधसहत र्दने 

 दईु वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तलब वयृद्ध रोक्का गने 

 दईु देिी पाँच वर्षयसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईु देिी पाँच तलब वयृद्धसम्म रोक्का गने 

यवशेर्ष सजार् 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने 

 भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने 

 

३.१.१ यवभागीर् कारवाही गदायको कार्ययवधध 1126 

 कुनै कमयचारी उपर यवभागीर् कारवाही गनुय पने अवस्था धसजयना भएमा सो को १५ 
र्दन धभत्र कारवाही प्रारम्भ गनुय पने  

 कमयचारी उपर कारवाही गदाय सजार् र्दन पाउने अधधकारीले धनलम्बन गनुय पने भएमा 
सफाई पेश गने मौका र्दइएको पत्रसाथ धनलम्बन गररएको जानकारी गराइएको पत्र 
समेत र्दनपुने  

 यवभागीर् कारवाहीको लाधग जाँचबझु गने क्रममा जाँच बझु गने अधधकारीले 
कमयचारीको बर्ान धलने, प्रमाण पेश गराउने र सजार् गने अधधकारी छुटै्ट भए सो को 
प्रधतवेदन पेश गने 

 सामान्र् सजार् हनेु अवस्थामा वा भागी बेपत्ता भएको कमयचारीको हकमा वा नैधतक 
पतन देव्िने फौजदारी सजार् भएको वा भ्रष्टाचारमा सजार् पाएको कमयचारीको हकमा 
जाँचबझु गनुय नपने 

 यवभागीर् कारवाही गररन लागेको कमयचारीलाई के कुन कारणले कारवाही गनय 
लाधगएको हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेि गरी सफाई पेश गनय १५ र्दनको समर् र्दई 
सफाईको मौका र्दन ुपने 

 उक्त बमोव्जम सफाईको मौका र्दएकोमा तोयकएको समर्धभत्र सफाई पेश नगरे वा 
धनजले पेश गरेको सफाई सन्तोर्षजनक नभएमा धनजलाई गररन लागेको सजार् 

                                                           
1126 उयह 
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सम्बन्धी आधार र कारण सयहतको सजार्को प्रस्ताव गरी ३० र्दनको म्र्ाद र्दई 
स्पष्टीकरण माग गनुयपने । 

 धनज कमयचारीले पेश गरेको सफाई वा धनजले र्दएको स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक 
नलागेमा सजार् र्दन पाउने अधधकारीले लोकसेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपने 

३.१.२ यवभागीर् कारवाही र स्वच्छ सनुवुाइमा अदालतको दृयष्टकोण 

व्चत्रदेव जोशी यव. न्र्ार् पररर्षद सव्चवालर्  ने.का.प. २०६९, अंक ७, धन.नं. ८८५७, 

१०४१ 

स्वच्छ कारवाहीको धसद्धान्त (Doctrine of Fair Trail) अन्तगयत न्र्ायर्क स्वच्छताका साथै 
प्रयक्रर्ागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पधन आवश्र्क तत्व हनु्छ । अथायत ्
कानूनबमोव्जमको प्रयक्रर्ा र कार्ययवधध अवलम्बन गरेपधछ मात्र प्रमाणको आधारमा कोही 
व्र्व्क्त दोर्षी हो, होइन भनी धनणयर् गनय सयकन्छ । यवभागीर् कारवाहीमा पधन र्ो धसद्धान्त 
लागू हनेु हुँदा र्सको बेवास्ता वा उपेक्षा गनय नधमल्ने । 

पदमकु्त गने सजार् गदाय कम्तीमा पधन जनु आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको 
सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पदयछ । पदमकु्त गने सजार् गनयसक्ने न्र्ार् पररर्षद्को 
अधधकारअन्तगयत सम्बव्न्धत न्र्ार्ाधीशलाई सनुवुाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा 
कसूरको यवर्षर्मा स्पष्टीकरण सोधी अकै कसूरमा पदमकु्त गनय सक्ने अधधकारलाई सही 
मान्न नसयकने । 

न्र्ार् पररर्षद् जस्तो उच्च तहको संवैधाधनक धनकार्ले कुनै न्र्ार्ाधीशउपर कारवाही गदाय 
मापदण्डको बेवास्ता गनय र संवैधाधनक प्रयक्रर्ाको अवलम्बन नगरी आफूिशुी (Doctrine 

of Pleasure) को आधारमा कारवाही गनय वा पदमकु्त गनय नधमल्ने । 

 

वीरबहादरु राउत अयहर यव. नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्समेत 

ने.का.प. २०६८ अंक ८, धन.नं. ८६६३, प.ृ १२७६ ।  

जस्तोसकैु गम्भीर प्रकृधतको आरोप लगाइएको व्र्व्क्तलाई पधन सो आरोप ठहर गनुयपूवय 
आफ्नो कुरा भन्ने मौका र्दनपुने । 

सेवाबाटै बिायस्त गने जस्तो अव्न्तम र कठोर सजार् गदाय प्रचधलत सेवासम्बन्धी ऐन 
धनर्ममा उव्ल्लव्ित कार्ययवधधको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गररएको हनु ु पदयछ । 
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प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको उल्लंिन गरी वा कानूनबमोव्जमको उव्चत प्रयक्रर्ा पालना 
नगरी धनणयर् हनु पगु्दछ भने त्र्स्तो धनणयर्लाई कानूनको दृयष्टमा शून्र् मान्नुपने । 

गोरिापत्रमा प्रकाव्शत गररएको भधनएको सूचनामा हाव्जर हनु आउन ुभन्नेसम्मको ब्र्होरा 
उल्लेि गरेको देव्िए पधन प्रहरी सेवाबाट हटाउन ुपनेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार 
उल्लेि गरी स्पष्टीकरण सोधधएको नदेव्िएकोले सनुवुाइको मौका नर्दई प्राकृधतक 
न्र्ार्को धसद्धान्त प्रधतकूल हनेु गरी सेवाबाट हटाएको देव्िने । 

 

धभमप्रसाद लाधमछाने यव. व्जल्ला व्शक्षा कार्ायलर्, हमु्लासमेत 

ने.का.प. २०६७, अंक ११, धन.नं. ८४९६, प.ृ १८२०  

यवदा स्वीकृत नगराई अनपुव्स्थत रहेमा आचरणयवपरीत काम गरेको र कतयव्र् पालनामा 
लापरवाही गरेका आधारमा यवभागीर् कारबाही गनय सयकने भएतापधन कारबाही गनय नपने 
कारण केही भए प्रमाणसयहत सम्बव्न्धत व्र्व्क्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े वा भन्ने मौका 
प्रदान गनुयपने । 

र्र्द धनवेदकलाई लागू हनेु सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा यवभागीर् कारबाही भएको 
कमयचारीले मदु्दा गरी यवभागीर् कारबाही गने धनणयर् अदालतबाट बदर भएमा बीचको 
अवधधको तलब भत्तालगार्तको सम्पूणय सयुवधा पाउने कानूनी व्र्वस्था भएमा यवभागीर् 
कारबाही गने धनणयर् बदर भएपधछ त्र्स्तो सम्पूणय सयुवधा प्राप्त गदयछ । तर र्र्द 
सोसम्बन्धी यवर्षर्मा सेवा शतयसम्बन्धी कानूनमा त्र्स्तो व्र्वस्था छैन भने बीचको 
अवधधको तलब भत्ता लगार्तको सयुवधा पाउन नसक्ने । 

 

दशरथचन्र काकी यव. प्रशासकीर् अदालत  ने.का.प. २०४७, अंक १०, धन.नं. ४२१५ 

सफाइको बारेमा पयहलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजार् प्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा गरेको कानून सम्मत भन्न नधमल्ने । 

धनणयर् गने अधधकारी आफैं ले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्र्क सबदु प्रमाण 
बझुी सोको मूल्र्ांकन समेत गरी धनणयर्मा पगु्न ुअधनवार्य हनु्छ । 

शािा अधधकृत स्तरबाट उठेको यटप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपधछ 
त्र्स्तो यटप्पणी धनणयर्लाई स्वीकृत गरेको ... बदर हनेु । 
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प्रमानन्द चौधरी यव. व्जल्ला प्रहरी कार्ायलर् मोरङ, यवराटनगरसमेत 

ने.का.प. २०७५, अंक १, धन.नं. ९९३८  

भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पकय  स्थायपत गनय असम्भव भएको 
कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी धनणयर् गदायको अवस्थामा सफाइ पेस गने मौका र्दन 
नपने भएमा सो कुराको छुटै्ट पचाय िडा गरी धनणयर् गनुयपने । 

प्रकाश र्ादव यव. प्रशासयकर् अदालत काठमाडौं (ने.का.प. २०६३, अंक ६, धन.नं. 
७७१५) 
सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पयष्टकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पयष्टकरणको 
आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न 
नधमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश र्दने गरी वन यवभागका महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र 
सोलाई सदर गने गरी प्रशासयकर् अदालतवाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िंदा 
उत्प्ररे्षणको आदेशवाट वदर हनेु । 

अच्र्तु प्रसाद िरेल यव. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररर्षद्को कार्ायलर् समेत, २०६४ सालको 
ररट नं. ०००३ आदेश धमधत २०६६।०१।३१ 

न्र्ायर्क प्रयक्रर्ा भन्नासाथ स्वच्छ सनुवुाइको अवसर र कारण सयहतको धनणयर् अधनवार्य 
रुपमा अगाधड आउँदछ र न्र्ायर्क प्रयक्रर्ाको आत्माको रुपमा रहेका तत्वको अभावमा भए 
गररएका काम कारवाहीलाई न्र्ायर्क काम कारवाहीको संज्ञा र्दन नधमल्ने । कुनै कुराको 
दोर्ष वा आरोप लागेको व्र्व्क्तले आफू उपर लागेको आरोपको जानकारी त्र्सको उव्चत 
प्रधतरक्षा गने अवसर, सक्षम अदालत वा न्र्ायर्क धनकार्बाट स्वच्छ सनुवुाइ र आफूले गरेको 
गल्ती प्रमाव्णत भएको व्चत्त बझु्दो आधार धनणयर्बाट थाहा पाउन ुधनजको आधारभतू अधधकार 
धभत्र पने । माधनसलाई नैसधगयक रुपमा प्राप्त भएको आफू यवरुद्धको कारवाही बारे थाहा 
पाउने र स्वच्छ सनुवुाइको हकलाई अन्तररम संयवधानले मौधलक हकको रुपमा समेटेको 
हुँदा धतनको पालना नगरी वा प्रधतकुल हनेु गरी धनमायण गररएका जनुसकैु काननु संयवधान 
सम्मत हनु नसक्ने । 
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चौँथो पररच्छेद 

धनश्कर्षय तथा सझुाबहरु  

४.१ धनश्कर्षय 
स्वच्छ सनुवुाइ न्र्ार् प्रणालीको आत्मा हो।प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्दान्तको एउटा प्रमिु 
पक्ष स्वच्छ सनुवुाइ हो।कुनै व्र्व्क्तलाइ आफु उपर लागेको आरोपको समर्मा नै 
जानकारी प्राप्त गने, आधार र कारण धबना कुनै पधन कारबाही गनय नधमल्ने कुराको 
सधुनव्श्चतता हनु ु नै स्वच्छ सनुवुाइको अबधारणा हो ।स्वच्छ सनुवुाइको सम्बन्धमा 
मानबअधधकार सम्बन्धी धबधभन्न अन्तरायिर् काननु तथा रायिर् काननुहरुमा पधन व्र्बस्था 
गररएको छ भने कार्य धबधधगत प्रकृर्ामा पधन र्सको सवयमान्र्तालाइ अयङ्गकार गररएको 
छ।र्स्तो स्वच्छ सनुवुाइको हक सनुवुाइ अगाधड अथवा अनसुन्धानको अवस्थामा 
सनुवुाइको चरणमा र सनुवुाइको पश्चातको चरणमा पधन आवश्र्क पदयछ। 

नेपालमा पधन स्वच्छ सनुवुाइ सनुवुाहको सम्बन्धमा यवधभन्न काननुी व्र्बस्थाहरु रहेका 
छन।्सवयमान्र् प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको एउटा िम्बाको रुपमा रहेको स्वच्छ 
सनुवुाइको यवर्षर्मा सबोच्च अदालतबाट पधन यवधभन्न धसद्धान्तहरु प्रधतपादन भएका छन 
तथायप अझै कधतपर् काननुी व्र्वस्थाहरु पूणयरुपमा व्र्वहारमा आएका छैनन ्भने कधतपर् 
व्र्वस्थाहरु पररमाजयन गनुयपने अवस्थामा छन । त्र्स्ता काननुको पधन समर्ानसुार 
संसोधन हनु आवश्र्क देव्िन्छ ।  

स्वच्छ सनुवुाइ आफैमा अहरणीर् मौधलक अधधकारको रुपमा अन्तरायिर् मान्र्ता पाएको 
यवर्षर् भएतापधन काननु कार्ायन्वर्नका अधधकारी, अधभर्कु्त, पीधडत तथा आम 
सवयसाधारणहरु पधन आफ्ना अधधकार र स्वच्छ सनुवुाइका मान्र्ता प्रधत सचेत रहेको 
पाइँदैन । र्स्तो सवयस्वीकार्य, अयवभाव्जत, अहरणीर् मानवअधधकारको यवर्षर्को 
उल्लङ्घनमा शनु्र् सहनशीलताको नीधत अव्ख्तर्ार गनय नसयकएकोले स्वच्छ सनुवुाइको 
व्र्वहाररक प्रर्ोग अपेव्क्षत रुपमा हनु नसकेको देव्िन्छ ।  

कमयचारीलाई यवभागीर् कारवाहीको सन्दभयमा पधन काननुमा स्पस्ट रुपमा व्र्वस्था भएपधन 
परम्परागत सोच र मान्र्ताका आधारमा कार्य गने कार्यशैलीले गदाय स्वच्छ सनुवुाइ जस्तो 
अधत महत्वपूणय यवर्षर्मा समेत यवधधगत र प्रयक्रर्ागत समस्र्ाहरु धबद्यमान छन । सजार् 
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र्दने आदेश र्दन ुअगाडी कारवाही गनय लाधगएको कारण उल्लेि गरी काननु बमोव्जम 
सफाई पेश गने मौका र्दनपुने भधनएपधन सम्बव्न्धत कमयचारीलाई सनुवुाइको मौका नर्दने, 
कारबाहीको सचुना नर्दने, एउटा कसरुमा सफाई मागेर अकोमा सजार् गने, काननु 
बमोव्जम समर् प्रदान नगने, सम्वद्ध ऐनले गरेको व्र्वस्था, कार्ययवधध वा प्रकृर्ा पालना 
नगरी धनणयर् गने, स्पयष्टकरण समेत नधलई कारवाही गने, सफाइको मौका र्दँदा सम्वव्न्धत 
व्र्व्क्तले सचुना पाए नपाएको (सचुना धमधत, तामेधल धमधत) आर्दमा ध्र्ान नर्दने जस्ता 
कारणले गदाय कमयचारीलाई हटाउनै पने अथवा यवभागीर् कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाउनै 
पने प्रर्ाप्त आधार कारण हुँदाहुँदै पधन यवधधसम्मत प्रकृर्ा अवलम्वन नगररएकै कारणले 
अदालतबाट बदर हनेु अवस्था आउने कुरा नकानय सयकँदैन । र्स्तो अवस्थामा दोर्षीले 
सजार् नपाउने अवस्थाको धसजयना हनु्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रयक्रर्ालाई स्वच्छ, धनष्पक्ष, 

भेदभावरयहत र पूवायग्रहमकु्त बनाउनका लाधग स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणा अपररहार्य छ । 
संयवधान र काननुले गरेका व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्न प्रभावकारी बनाई ती धसद्धान्तहरु 
व्र्वहारमा रुपान्तरण गनयका लाधग सबै सरोकारवालाको साझा प्रर्त्न आवश्र्क देव्िएको छ 
। स्वच्छ सनुवुाइको प्रर्ोगको अभावमा हनुसक्ने संभायवत दिुयटनालाई कम गनय मदु्दा हेने 
धनकार् र र्ी धनकार्मा कार्यरत कार्ायन्वर्न गने अधधकारीहरु स्वच्छ सनुवुाइ र र्सको 
मान्र्ता प्रधत अत्र्न्तै व्जम्मेवार हनु ुआवश्र्क छ । 

४.२ सझुावहरु 

स्वच्छ सनुवुाइका अन्तरायिर् मापदण्डहरुलाई नेपालले स्वीकार गरेको भएतापधन ऐनका 
थपु्र ै व्र्वस्थाहरु अन्तरायिर्मापदणड अनकुुल नभएको भनी धेरै ठाउँमा बहस भएको 
सधुनन्छ । त्र्सैले, काननुको पनुरावलोकन गरी अन्तरायिर् मापदण्ड अनरुुप पररमाजयन 
गनुय पयहलो आवश्र्कता हो । स्वच्छ सनुवुाइको प्रकृर्ालाई वेवास्ता गरी कारवाही 
अगाडी बढाउने कुरा आफैमा अको अपराध भएकोले स्वच्छ सनुवुाइको अभावमा कसैलाई 
दोर्षी करार गररन्छ भने त्र्सको क्षधतपधुतयको लाधग काननुमा व्र्वस्था गररन ु पदयछ । 
जसले गदाय कारवाहीको दौरानमा पालना गनुयपने कार्ययवधधगत प्रकृर्ामा कारवाही गने 
अधधकारीलाई बढी व्जम्मेवार बनाउन सयकन्छ । काननुमा प्रष्ट व्र्वस्था गररएका 
यवर्षर्लाई कार्ायन्वर्न गने गराउने तफय  सचेत गराउने, अस्पष्ट काननुी व्र्वस्थालाई 
पररमाजयन गने, स्वच्छ सनुवुाइ सम्वन्धमा भएका छररएका व्र्वस्थाहरुलाई एकधत्रत गरेर 
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त्र्स सम्वन्धमा धनदेव्शका, कार्ययवधध तर्ार पारी लाग ुगने, आधार र कारण यवना कुनै 
पधन धनणयर् गनय नर्दने जस्ता काननुी रुपमा गनुयपने कार्यहरुलाई र्थाव्शघ्र कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाउन ु पदयछ । व्र्वहाररक तवरमा पधन स्वच्छ सनुवुाइको सवयमान्र् धसद्धान्तलाई 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने तथा प्राकृधतक न्र्ार्को सवयमान्र् धसद्दान्तको आधारको रुपमा 
रहेको स्वच्छ सनुवुाइको अभ्र्ासलाई व्र्वहारमा प्रत्र्ाभतु गनय न्र्ार्ाधीश, सरकारी 
वयकल तथा काननु कार्ायन्वर्नका सबै पक्षहरुलाई स्वच्छ सनुवुाइ संग सम्वव्न्धत 
अन्तरायिर् व्र्वस्था र मानबअधधकारबारे पूणय ज्ञान र्दलाउन आवश्र्क कार्यक्रम संचालन 
गने, आमनागररकलाई स्वच्छ सनुवुाइ र उधनहरुको हकबारे जनचेतनामलुक कार्यक्रम 
संचालन गने, कमयचारीहरुलाई समेत स्वच्छ सनुवुाइको हक सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन 
गने जस्ता क्षमता यवकासका कार्यबाट पधन स्वच्छ सनुवुाइको हक कार्ायन्वर्नमा सहजता 
हनु सक्ने देव्िन्छ । 
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धनजामती सेवामा यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री पूणेन्र पाण्डेर् 
 

 

 

पषृ्ठभधूम 

प्रशासधनक संर्न्त्र सरकारले जनताप्रधत प्रवाह गनुय पने सेवा सयुवधाहरू सहज र 
सरल रूपमा परु् र्ाउने अङ्ग हो ।नागररक र सरकारको बीचमा प्रत्र्क्ष सम्बन्ध सेतकुो 
रूपमा रहेर प्रशासधनक संर्न्त्रले प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफय त सरकारको प्रत्र्क्ष 
उपव्स्थधत जनाइरहेको हनु्छ । सरकारी सेवा सयुवधाको प्रवाहको मूलभतू स्थार्ी संर्न्त्र 
तथा जन आकाङ्क्षाहरूलाई नीधत धनमायणको लाधग जनताबाट पषृ्ठपोर्षण प्राप्त गरी सरकार 
समक्ष परुर््ाइर्दने संवाहकको रूपमा सावयजधनक प्रशासनको भधूमकामा धनजामती सेवाका 
कमयचारीहरु रहेका हनु्छन ्। धनष्पक्षता, तटस्थता, सदाचाररता, पारदव्शयता धनजामती सेवाका 
मूलभतू न्रू्नतम यवशेर्षताहरू हनु ् । र्ी यवशेर्षताहरूको सक्षम उपव्स्थधतले नै सक्षम 
धनजामती सेवाको कल्पना गनय सयकन्छ र र्ी यवशेर्षताहरूको न्रू्न उपव्स्थधत वा 
क्षर्ीकरणले धनजामती सेवाका मात्र होइन समग्र शासकीर् संर्न्त्र नै व्र्ापक आलोचनाको 
पात्र बन्न पगु्दछ , जसले धनजामती सेवा, शासकीर् संरचना र सरकार  ) राज्र् संर्न्त्र (प्रधत 
जनताको अपनत्व बोध समाप्त हनु जाने ितरा बढ्दछ । 

धनजामती कमयचारीहरू सरकारको अङ्ग भएको हनुाले उ समाजको एउटा आदशय 
चररत्रको रूपमा समेत रहने गदयछ । उनीहरूको सक्षमता र प्रभावकाररता भनेको पेशागत 
दक्षता सयहतको व्र्ावसायर्कता, कार्यसम्पादनमा तटस्थता र धनष्पक्षता, काननुको 
पररपालना गदै व्र्वहारोपर्ोगी अन्तर वैर्व्क्तक र सेवाग्राहीसँगको सयहष्णतुा, भ्रष्टाचार 
रयहत कार्यशैलीले र्कु्त सदाचाररतको अवलम्बन जस्ता कसीमा उत्तम साधबत हनु ुहो । 

धनजामती सेवाको र्ो गररमा र महत्त्वलाई दृयष्टगत गरेर र्सलाई सक्षम र प्रभावकारी 
बनाउन यवधभन्न उपार्हरूको अवलम्बन गररएको हनु्छ ।धनजामती सेवालाइय बढी सक्षम, 
सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउन धनजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शतय 
सम्बन्धी व्र्वस्था गनयका लागी धनजामती सेवा ऐन र धनर्मावली जारी गररएको छ 
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।नेपाल सरकारका यवधभन्न धनकार्हरुमा कार्यरत धनजामती कमयचारीहरुबाट 
व्र्वस्थापकीर् तथा कार्य सञ्चालन स्तरका काम कारबाही सम्पादन गदाय प्रचधलत धनर्म 
काननु र कार्य यवधधको पालना गराइय मानवीर् र भौधतक स्रोत साधनको अधधकतम 
उपर्ोग माफय त प्रशासकीर् दक्षता र प्रभावकारीता माफय त सावयजधनक प्रशासनलाइय 
नधतजामिुी र पारदशी बनाइ प्रशासकीर् कामकारवाही काननुी राज्र्को अवधारणा 
बमोव्जम सञ्चालन गनय तथा धनजामती कमयचारीहरुमा सावयजधनक जवाफदेहीता अधभवयृि 
गदै जनउत्तरदार्ी बनाउन धनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९,६०,६०क,६१ र 
६१क मा यवभागीर् कारबाही सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको पाइन्छ । 

 

यवभागीर् कारवाहीको आवश्र्कता र औव्चत्र् -ए 
 

कमयचारी पररवार, समाज, राि र यवि समदुार्को एउटा सदस्र् हो र्सभन्दा अव्ि 
उ एउटा व्र्व्क्त हो । एउटा व्र्व्क्तको हैधसर्तले उ धभत्र सकारात्मकता र 
नकारात्मकताका धेरै गणु र अवगणुहरू हनु सक्दछन ् । तर जब उ व्र्व्क्तबाट 
सावयजधनक प्रशासनको एउटा संर्न्त्र बन्न पगु्दछ तब उ व्र्व्क्तगत चररत्रको यकत्ताबाट 
अझै माधथ उठेर सावयजधनक चररत्रको सवयस्वीकार्य सीमारेिा धभत्र बाँधधन पगु्न ुपदयछ । 
र्सपधछ उसमा एउटा सामान्र् व्र्व्क्तको हैधसर्तमा स्वाभायवक रूपमा रहन सक्ने 
नकारात्मक गणुको उपव्स्थधतलाई ग्राह्य माधनदैँन। र्सथय धनजामती सेवाका कतायहरूमा 
सकारात्मकता, सदाचाररता र सयहष्णतुाको प्रवद्धयन अधनवार्य सतय बन्न पगुेको हो । 

कमयचारी एउटा सेवा प्रदार्क ,एउटा रणनीधतकताय, नीधत धनमायता, सहमधतकताय, द्वन्द्व 
धनवारक, सम्झौताकताय, मध्र्स्थकताय, समाज र यवि पररवतयनको एउटा संवाहकको बह ु
पयहचान र बह ुभधूमकामा उ उधभन ुपदयछ । र्सको लाधग उ आफैप्रधत ,पररवार प्रधत ,
समाज प्रधत उधत नै अनशुाधसत, व्जम्मेवार, धनष्ठावान ्र चररत्रवान ्हनु ुआवश्र्क हनु्छ । 
र्सको लाधग मानवता, प्रकृधत र समाजको लाधग आवश्र्क र स्वीकार्य मूल्र् तथा 
मान्र्ताहरू ती मान्र्ताहरूको आन्तररक र बाह्य प्रवद्धयनका आधारहरू र त्र्सको प्रर्ोग 
प्रधतको तत्परताको आवश्र्कता हनु्छ ।धनजामधत कमयचारीहरूमा उपर्ुयक्त आचरण र 
अनशुासनलाई धनर्धमत र व्र्वव्स्थत गनयको लाधग धनजामधत सेवा धभत्र तपव्शल 
बमोव्जमका आचरणहरूलाई अवलम्वन गनुय उपर्ुयक्त देव्िन्छ । 
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 धनजामती सेवा धभत्रका रािसेवकहरुलाइय तोयकएको व्जम्मेवारी परुा गनय र पदीर् 
मर्ायदा कार्म राख्नका लागी, 

 कार्ायलर् समर्को पालना र धनर्धमतता कार्म राख्न,  

 अनशुासन र आज्ञापालन गराउन ] 

 आफू कार्यरत संस्थाको सवोत्तम यहत अनकूुल कार्यसम्पादन गनय  
 कार्ायधलर् कार्य सम्पादनमा व्जम्मेवारी र जवाफदेहीता अधभवरृ्द्द गनय  
 संस्थाको भौधतक सम्पव्त्तको संरक्षण र सम्वधयन गनय] । 

 पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारी पूवयक धनवायह गनय । 

 आधथयक अनशुासन र धमतव्व्र्ता कार्म राख्न । 

 सेवाग्राही मैत्री सावयजधनक सेवा प्रवाह गनय । 

 पदसोपान र आदेशको एकात्मकतालाइय सही रुपमा कार्ायन्वर्न गनय । 

 कार्ायलीर् िचय प्रणालीलाइय पारदशी र धमत्व्र्र्ी बनाउन । 

 

यवभागीर् कारवाहीको प्रकार-ए 
 

धनजामती सेवाका कमयचारीहरुको काम कारबाहीमा स्वच्छता, समानता, धनष्पक्षता 
तथा एकरूपता कार्म गनय यवभागीर् कारबाही आवश्र्क हनु्छ । कमयचारीहरुको 
कार्यलाई सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक, मर्ायर्दत तथा यविसनीर् बनाउन समेत यवभागीर् 
कारबाहीको सम्बन्ध रहेको हनु्छ । यवभागीर् कारबाही अनशुासन सम्बन्धी आचरणका 
धनर्म उल्लंिन गरेको अवस्थामा गररन्छ । कमयचारीले अनसुशान सम्बन्धी धनर्म पालना 
गरेमा र्सको आवश्र्कता पदैन । यवभागीर् कारबाही गदाय पधन अनौपचाररक र 
औपचाररक गरी दईु प्रकारबाट गने गररन्छ । अनौपचाररक प्रयक्रर्ाबाट कारबाही गदाय 
कारबाहीको प्रार्ः अधभलेि नराख्न े गरी गररन्छ । जस्तै गल्ती महससु गराई सधुध्रने 
अवसर प्रदान गने, धनदेशन गने, सचेत गराउने, सरुवा गने, व्जम्मेवारीबाट केही समर्का 
लाधग मकु्त गने आर्द ।औपचाररक रूपमा यवभागीर् कारबाही गदाय कमयचारीसँग सम्बद्ध 
कानूनका आधारमा प्रयक्रर्ा पूरा गरी सजार् गररन्छ र त्र्सको अधभलेि राख्न ेगररन्छ 
।र्ी दवैु प्रयक्रर्ाबाट यवभागीर् कारवाही गनुयको उद्देश्र् कमयचारीलाई अनशुासनमा रािी 
संगठनले अधधकतम उपलव्ब्ध हाधसल गने नै हो । र्सकारण संगठन वा धनकार्मा 
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कार्यरत कमयचारीलाई व्र्वव्स्थत रूपमा पररचालन गनयका लाधग तोयकएको अनशुासनका 
धनर्म पालना गराई लव्क्षत उपलव्ब्ध हाधसल गनयका लाधग यवभागीर् कारबाही अधनवार्य 
हनु्छ । 

सामान्र्तर्ाः कमयचारीलाई अनशुासन उल्लंिन गरेको अवस्थामा औपचाररक रूपमा 
र्दइने सजार् सामान्र् सजार् र यवशेर्ष सजार् गरी दईु प्रकारका छन ्। कमयचारीलाई 
सामान्र् सजार् र्दँदा नधसहत र्दने, तलब वयृद्ध रोक्का, बढुवा रोक्का गने गररन्छ । धनजामती 
कमयचारीलाई र्दइने सामान्र् सजार् धनधायरणका आधारहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन ्:- 
  
क. समर्पालन नगरेमा वा कार्ायलर्मा धनर्धमत नरहेमा, 
ि. अनशुासन वा आज्ञापालन नगरेमा, 
ग. संस्थाको यहत व्चताई व्जम्मेवारीपूवयक कार्य नगरेमा, 
ि. सम्पादन गरेको काम सन्तोर्षजनक नभएमा, 
ङ. बरबझुारथ नगरेमा, 
च. एक वर्षयमा दईु पटकसम्म चेतावनी पाएमा, 
छ. एक वर्षयमा दईु पटकभन्दा बढी सचेत गराइएमा, 
ज. पदीर् दायर्त्व व्जम्मेवारीपूवयक पूरा नगरेमा, 
झ. सेवाग्राहीको यपरमकाय वा उजरुीको बेवास्ता गरेमा, 
ञ. प्रचधलत कानून बमोव्जम पेश्की फछ्र्र्ौट नगरेमा, 
ट. व्र्वस्थापन परीक्षणबाट धनर्धमत गनय र्दइएको धनदेशन पालन नगरेमा, 
ठ. कानून बमोव्जम पूरा गनुयपने कतयव्र् पूरा नगरेमा, 
ड. कार्ायलर्बाट हनेु िचयमा लापरवाही गरेमा, 
ढ. पूवय स्वीकृधत नधलई कार्ायलर्मा अनपुव्स्थत रहेमा, 
ण. सेवा शतय सम्बन्धी कानूनले तोकेका आचारण सम्बन्धी यवर्षर् उल्लंिन गरेमा । 

 

यवभागीर् सजार् अन्तगयत यवशेर्ष सजार् गदाय धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट मकु्त गने 
सजार् र्दइन्छ।त्र्स अन्तगयत भयवष्र्मा सरकारी सेवाको धनधमत्त अर्ोग्र् नठहररने गरी 
सेवाबाट हटाउने वा अर्ोग्र् ठहररने गरी सेवाबाट बिायस्त गने गरी दईु प्रकारको सजार् 
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गररन्छ । धनजामती कमयचारीलाई यवशेर्ष सजार् धनधायरणका लाधग धलइने आधार देहार् 
बमोव्जम रहेका छनः्–  
क. आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंिन गरेमा, 
ि. कार्ायलर् समर्मा बारम्बार मादक पदाथय सेवन गरेमा, 
ग. पटक पटक अनशुासनहीन काम गरेमा, 
ि. राजनीधतमा भाग धलएमा, 
ङ. आफ्नो पदको व्जम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, 
च. कमयचारीले शारीररक तथा मानधसक अर्ोग्र्ताको कारणले आफ्नो पदको काम वा 

व्जम्मेवारी पूरा गनय नसकेमा, 
छ. भ्रष्टाचार गरेमा, 
ज. नैधतकपतन देव्िने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट सजार् पाएमा, 
झ. स्थार्ी आवासीर् अनमुधत धलएमा वा सोको लाधग आवेदन र्दएमा, 
ञ. धनर्वु्क्त हनेु वा बहाल रहने उद्देश्र्ले नागररकता, उमेर वा र्ोग्र्ता ढाँटेको 
प्रमाव्णत भएमा, 
ट. कार्ायलर्को स्वीकृधत नधलई वा कार्ायलर्लाई जानकारी नगराई लगातार नब्बे 
र्दनसम्म गर्ल भएमा, 
 

यवभागीर् कारबाहीका धसद्धान्त-ए 
धनजामधत सेवालाई धनर्धमत र सचुारु रूपले सेवा सञ्चालनकालाधग केही धनर्म, 

मापदण्ड, कार्ययवधधहरू स्थायपत गररएका हनु्छन ्। साथै सांगठधनक उद्देश्र् हाँधसल गनय 
प्रधतबद्ध कमयचारीहरूले पालना गनुयपने आचरण, नीधत धनर्म, व्र्वहार तथा धनभाउन ुपने 
कतयव्र् समेत धनर्दयष्ट गररएका हनु्छन ्। र्स्ता धनर्महरूको उल्लंिन हुँदा तथा कतयव्र्को 
पालना नहुँदा कमयचारीहरूलाई विायस्त सम्मको यवभागीर् कारबाही गने गररन्छ । 
कमयचारीले आचरण सम्बन्धी धनर्मको पालना नगरी यवभागीर् कारवाही गनुय पनायका 
कारण रहेका छन ्। त्र्स सम्बद्ध धसद्धान्तहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन ्  
क . अनसुशानको धसद्धान्त 

कमयचारीको गहना नै अनशुासन हो । पदीर् मर्ायदामा रही माधथल्लो पदका 
पदाधधकारीको धनदेशन अनसुार आफु मातहतका कमयचारी पररचालन गरी कमयचारीले 
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काम गदयछन ्। पदीर् सोपानमा रही र्दइएको व्जम्मेवारी धनधायररत समर्मा पूरा गनुय 
पदयछ । प्रत्रे्क कमयचारीले आफ्नो पदीर् मर्ायदामा रही अनशुाधसत भएर संगठनको 
कार्य गनुय पदयछ । कमयचारीलाई अनशुाधसत, मर्ायर्दत बनाउन र संगठनलाई 
पद्धधतमा संचालन गनय अनशुासन नै महत्वपूणय कडी माधनने हुँदा अनशुासन कार्म 
राख्न यवभागीर् कारबाही आवश्र्क हनु्छ । 

ि . उत्प्ररेणाको धसद्धान्त 

संगठनमा राम्रो काम गने र नराम्रो काम गने दवैु प्रकृधतका कमयचारी हनु सक्छन ्
। सही काम गनेलाई गलत काम गनेबाट छुट्टर्ाउन यवभागीर् कारबाही गनुय पने 
हनु्छ।सही काम गनेलाई उत्प्ररेरत गनय परुस्कृत गने र गलत काम गनेलाई सजार् 
र्दलाउन यवभागीर् कारबाही आवश्र्क पदयछ । 

ग . इमान्दाररताको धसद्धान्त 

मानव स्वभावैले स्वाथय केव्न्रत रहेको हनु्छ । आफ्नो अनकूुल वा आफुलाई फाइदा 
हनेु गरी कार्य गनय तत्पर रहेको हनु्छ । संगठनमा काम गने कमयचारीलाई व्र्व्क्त 
केव्न्रत स्वाथयमा भन्दा संस्थाको यहत, स्वाथयमा इमान्दाररतापूवयक कार्य गनय लगाउन, 

सोको वातावरण तर्ार गनय यवभागीर् कारबाहीले मद्दत गरेको हनु्छ । 

ि . समानताको धसद्धान्त 

समानता भनेको न्र्ार्पूणय अवस्था हो । समानता धनरपेक्ष हुँदैन । समान बीच 
समान व्र्वहार र असमान बीच असमान व्र्वहार नै समानताको धसद्धान्तको मूल 
अधभप्रार् हो । कमयचारीले पालन गनुय पने आचरण पालना गने र नगने बीच फरक 
व्र्वहार गनय तथा समान अवस्थाका कमयचारी बीच समान व्र्वहार गनय यवभागीर् 
कारबाहीले मद्दत गदयछ ।  

ङ . एकरूपताको धसद्धान्त 

संगठनले गने काम कारबाही पद्धधतपूणय बनाउन र कार्यमा एकरूपता कार्म गनय 
यवभागीर् कारबाही उपर्कु्त माध्र्म हो । र्सले फरक व्र्वहार, तररका वा 
पद्धधतलाई रोक्दछ । व्र्व्क्तको इच्छा अनसुार नभई संगठनको पद्धधत र प्रयक्रर्ा 
अनसुार कार्य संचालन गनय बाध्र् बनाउँदछ  । र्र्द सो अवस्था नभएमा यवभागीर् 
कारबाही व्र्होनुय पने हनु्छ ।  
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च . सधुारको धसद्धान्त 

असल धनर्तले काम गदै गदाय कारणवश गल्ती, त्रयुट हनु सक्ने हनु्छ । र्सका 
यवधभन्न कारणहरू पधन हनु्छन।्अञ्जानमा, यवशेर्ष पररव्स्थधतमा, आवश्र्कतामा, उव्चत ध्र्ान 
नपगु्दा आर्द अवस्थामा कमयचारीहरूबाट गल्ती हनु जाने हनु्छ । कारणवश हनु पगुेका 
ससाना प्रकृधतका त्रयुट, गल्तीलाई पनुः नदोहोररने अवस्था यवभागीर् कारबाहीले गराउँदछ 
। गल्ती गने तर सजार् नगदाय हनेु अराजकतालाई सजार्ले सधुाररएर पनुः गल्ती नगने 
वातावरण धसजयना गराउँदछ ।  

 

धनजामधत कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही र सजार् गदाय सामान्र्तर्ाः देहार्का धनर्मको 
पालना गनुयपने उल्लेि छः–  
 

 अधधकारक्षेत्र नभएको यवर्षर्मा कुनै कारबाही र धनणयर् नगने, 

 तत्काल प्रचधलत कानूनले सजार् नहनेु काम गरे वापत कसैलाई यवभागीर् 
कारबाही नगररने, 

 सफाइ सन्तोर्षजनक नभएको भन्न ेलागेमा सोको कारण िलुाउन ुपने, 

 यवशेर्ष सजार् गदाय अधनवार्य रूपमा स्पष्टीकरण माग गनुय पने, 

 सफाइ माग गदाय कसरु र स्पष्टीकरण माग गदाय कसरु र सजार् यकटान गनुय पने, 

 आरोयपत कमयचारी बहालमा रयहरहँदा यवभागीर् कारबाहीको अनसुन्धानमा अवरोध 
हनेु वा झटु्टा प्रमाण पेश हनु सक्ने वा सबदु प्रमाण गार्ब हनु सक्ने अवस्थामा 
त्र्स्तो कमयचारीलाई धनलम्बन गनय सक्ने, 

 यवभागीर् सजार् गदाय कसूरको मात्रा र उल्लिंन गरेको आचरण र अनशुासनका 
धनर्मको गम्भीरताको आधारमा गररने, 

 पटक पटक कसरु गने वा आचरण वा अनशुासन उल्लंिन गनेलाई पटके कार्म 
गरी थप वा ठुलो सजार् गने, 

 कारबाही र सजार्बाट बच्न वा कारबाही प्रयक्रर्ा उल्लंिन गनय प्रर्ास गरेमा वा 
आफै वा संगर्ठत तररकाबाट अनवु्चत दबाब र्दएमा वा र्दन लगाएमा आधार र 
कारण िोली थप सजार् र्दन सक्ने, 
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 कसरु गनय वा आचरण वा अनशुासनका धनर्म उल्लंिन गनय अरुलाई पधन 
उक्साउने वा भड्काउने कार्य गरेको आधार प्रमाण भएमा कारण िोली थप 
सजार् गनय सक्ने, 

 नाताधभत्रको कमयचारीको र आफ्नो यहत स्वाथय भएकोमा धनणयर् नगने, 

 प्रचधलत नेपाल कानून बमोव्जम कुनै कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही गनय लेिी 
पठाएकोमा तोयकएको अधधकारीले आवश्र्क प्रयक्रर्ा पूरा गरी यवभागीर् सजार् 
गनुयपने, 

 धनधमत्त भई काम गरररहेको अवस्थामा सो अधधकारीले न्र्ायर्क प्रकृधतको धनणयर् 
नगने, 

 प्राकृधतक न्र्ार्का आधारभतू धसद्धान्त यवपरीत नहनेु गरी धनणयर् गनुयपने । 

 

यवभागीर् कारवाहीको प्रकृर्ा, चरण  
धनजामधत कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गने पदाधधकारी कानूनमा नै उल्लेि 

गररएको हनु्छ । सजार् गने पदाधधकारी सजार् पाउने कमयचारी भन्दा सजार् गने 
कमयचारी माधथल्लो दजायको हनु ुपदयछ । कानूनमा अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सयकने स्पष्ट 
व्र्वस्था भएकोमा बाहेक तोयकएको कमयचारीले मात्र सजार् र्दन ु पदयछ । अधधकार 
प्रत्र्ार्ोजन गररएकोमा प्रत्र्ार्ोव्जत अधधकार बमोव्जम तोयकएको समर्सम्म सो अधधकार 
प्रर्ोग गनुय पदयछ ।यवशेर्ष सजार्को अधभर्ोग लागेको कमयचारीलाई यवभागीर् सजार् गनुय 
पूवय कुनै कमयचारीलाई लागेको अधभर्ोग सम्बन्धमा जाँचबझु गनुय परेमा सो जाँचबझु 
समाप्त नहञ्ुजेल सजार् गनय पाउने कमयचारीले अधभर्ोग लागेको कमयचारीलाई धनलम्बन 
गनय सक्दछ । धनलम्बन अवधधमा कमयचारीले आधा तलब पाउँदछ । धनलम्बनको अवधध 
सामान्र्तर्ाः दईु मयहना भन्दा बढी नहनेु गरी गनुय पदयछ । नैधतक पतन देव्िने 
फौजदारी अधभर्ोग वा सरकार वादी फौजदारी मदु्दामा अधभर्ोग लागी थनुामा वा कैदमा 
बसेको कमयचारी स्वतः थनुामा वा कैदमा बसेको अवधधभर स्वतः धनलम्बन भएको 
माधनन्छ । र्र्द अधभर्ोग लागेको कमयचारीले सफाइ पाएमा धनलम्बन स्वतः िारेज हनु्छ 
। कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बिायस्त गनय सयकने प्रकृधतको अधभर्ोगमा जाँचबझु 
गनुय परेमा देहार्का अवस्थामा जाँचबझु समाप्त नहनु्जेलसम्मका लाधग सजार् र्दन पाउने 
अधधकारीले धनलम्बन गनय सक्दछ ए-   
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क. आफ्ना यवरुद्धको प्रमाण नष्ट गने वा गार्ब गनय सक्ने अवस्था वा सम्भावना भएमा, 
ि.  झठुा प्रमाण संकलन गनय सक्ने सम्भावना भएमा, 
ग.  संगर्ठत संस्थालाई हाधन नोक्सानी प¥ुर्ाउन सक्ने सम्भावना भएमा, 
ि.  आफ्नो यहत रक्षाको लाधग मातहत कमयचारीलाई अनवु्चत प्रभावमा पानय सक्ने 

सम्भावना भएमा । 

यवभागीर् सजार् र्दन पाउने अधधकारीले कुनै कमयचारीलाई सजार् र्दने आदेश र्दनभुन्दा 
अव्ि कारबाही गनय लाधगएको कारण उल्लेि गरी सो कमयचारीलाई उव्चत म्र्ाद  र्दई 
आफ्नो सफाइ पेश गने मौका र्दन ुपदयछ । र्सरी मौका र्दंदा धनजमाधथ लगाइएको 
आरोप स्पष्ट रूपले यकयटएको र प्रत्रे्क आरोप कुन–कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ 
सो समेत िलुाउन ुपदयछ । सम्बव्न्धत कमयचारीले सूचना बमोव्जम तोयकएको म्र्ादधभत्र 
आफ्नो सफाइ पेश गनुय पदयछ । यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने अधधकारीले 
आवश्र्क ठानेमा स्वरं् वा कुनै अन्र् अधधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्दछ । जाँचबझु 
गने अधधकृतले तोयकएको कार्ययवधधको पालन गनुय पदयछ । 

यवशेर्ष सजार्को आदेश र्दनभुन्दा पयहले यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने 
अधधकारीले धनजामधत सेवा ऐन ,२०४९ को दफा ६६ बमोव्जम सफाइ पेश गनय र्दइएको 
म्र्ादधभत्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाइ सन्तोर्षजनक नभएमा त्र्स्तो 
धनजामती कमयचारीलाई र्दन लाधगएको प्रस्तायवत सजार् यकन नर्दन ुभनी त्र्स सम्बन्धमा 
उव्चत म्र्ाद  र्दई स्पष्टीकरण माग्न ु पदयछ । यवभागीर् सजार्को कारबाहीको 
धसलधसलामा सम्बव्न्धत धनजामती कमयचारीले र्दएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोर्षजनक 
नभई त्र्स्तो कमयचारीलाई सजार् गनुयपने देव्िएमा यवभागीर् सजार्को आदेश र्दन पाउने 
अधधकारीले सजार् गनुय पूवय लोक सेवा आर्ोगको परामशय धलन ुपदयछ।र्सरी परामशय धलन ु
पने व्र्वस्था भएकोमा लोक सेवा आर्ोगको परामशय यवना सजार् गनुय हुँदैन । 

यवभागीर् कारबाहीको कार्य आफैमा न्र्ायर्क प्रकृधतको कार्य हो । र्स्तो अधधकार 
कानूनमा उल्लेि भएकोमा बाहेक प्रत्र्ार्ोजन गनय सयकँदैन । धनधमत्तको रुपमा कार्य गने 
अधधकारीले यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् गनुय हुँदैन । तल्लो तहका कमयचारीको यटप्पणी 
सदर गरी यवभागीर् कारबाही धनणयर् गनुय हुँदैन । यवभागीर् कारबाहीको धनणयर् गदाय 
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धनणयर् पचाय िडा गरी यवभागीर् कारबाही गनुय पनायका आधार कारण स्पष्ट उल्लेि गरी 
धनणयर् गनुय पदयछ । 

 

यवभागीर् कारबाही सम्बन्धमा सवोच्च अदालतको दृयष्टकोणए-  
सेवा कानून सम्बन्धी यववादमा बढुवा र यवभागीर् कारबाहीका यववाद अन्र् 

यवर्षर्का भन्दा धेरै परेको देव्िन्छ । यवभागीर् कारबाही उपर सवोच्च अदालतमा 
सनुवुाइका लाधग पेश भएका हालसम्मका यववाद ररट धनवेदन माफय त आएका हनु ्
।वैकव्ल्पक उपचारको माग गदै सवोच्च अदालतमा पेश भएका ररट धनवेदनमा सवोच्चमा 
अदालत सनुवुाइ गरी प्रधतपार्दत धसद्धान्तहरू देहार् बमोव्जम रहेका छन ्ए- 

 

(क)   दशरथचन्र काकी यव. प्रशासकीर् अदालत  
सफाइको बारेमा पयहलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजार् प्रस्तायवत गदाय अको 
आरोपमा दोस्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नर्दएको आरोपमा सजार् 
प्रस्तायवत गरेको देव्िँदा र्ी सबै कारवाहीहरू कानून अनकूुल नहुँदा र्स्ता 
कारवाहीहरूलाई कानून सम्मत भन्न नधमल्ने । 

कुनै पधन व्र्व्क्तको हक यहतमा असर पने गरी धनणयर् गदाय धनणयर् गने अधधकारी आफैं ले 
सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्र्क सबदु प्रमाण बझुी सोको मूल्र्ांकन समेत 
गरी धनणयर्मा पगु्न ुअधनवार्य हनु्छ । 

सजार् गनय पाउने अधधकारी आफैं ले कानून बमोव्जम स्पष्टीकरण धलई आफूले न्र्ायर्क 
मनको प्रर्ोग गरी धनणयर् गनुय पनेमा सो नगरी सजार् र्दने अधधकारी बाहेक अन्र् 
अधधकारीबाट धलइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शािा अधधकृत 
स्तरबाट उठेको यटप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपधछ त्र्स्तो यटप्पणी 
धनणयर्लाई स्वीकृत गरेको धनणयर् पचाय र धनणयर्लाई सदर गरेको प्रशासकीर् अदालतको 
पनुरावेदन फैसला समेत त्रयुटपूणय देव्िँदा उक्त धनणयर् एवं फैसला उत्प्ररे्षणको आदेशद्वारा 
बदर हनेु । 

(ि)  लधलतरत्न शाक्र् यव. श्री ५ को सरकार वन तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्   
कुनै पधन धनजामती कमयचारीलाई सेवाबाट हटाउन ु भनेको ठुलो सजार् हो । त्र्सरी 
सजार् गदाय मनोमानी तवरबाट गनय नसयकर्ोस ्भन्ने धनजामती कमयचारीको सेवाको सरुक्षा 
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धनजामती सेवा ऐन र धनर्मले गरेको पाइन्छ।ऐन धनर्मले धनजामती कमयचारीलाई प्रदान 
गरेको सरुक्षा ऐन, धनर्मकै अव्ख्तर्ारबाट मात्र समाप्त हनु सक्छ । 

कुनै पधन व्र्व्क्तलाई प्रधतकूल असर पने गरी धनणयर् गनुय भन्दा पयहल्रै् धनजको सनुवाई 
हनु ु पने भन्ने कुरा प्राकृधतक न्र्ार्को मलुभतू धसद्धान्त हो । र्ो धसद्धान्तको रूपमा 
स्थायपत भइसकेको छ । 

लगाइएको आरोप प्रष्टसँग बस्तधुनष्ठ प्रमाणको आधारमा समधथयत हनेु कुरा उल्लेि गरी 
सफाइको मौका र्दएमा मात्र मनाधसब मौका र्दएको माधनन्छ । मनाधसब मौकाधभत्र 
आफ्नो प्रधतकार गनय सक्ने र्थेष्ट समर्, आफूले प्रधतकार गनुय पने यवर्षर्को स्पष्टता, आफ्नो 
कुरा भन्न वा देिाउन सक्ने अनकूुल पररव्स्थधत समेत पनय आउंछ । र्समा आफ्नो 
प्रधतधनधधत्व गनय सक्ने मनाधसब मायफकको अवसर प्राप्त भएको हनु ुपदयछ । 

धनवेदक माधथ लगाइएका आरोप वस्तधुनष्ठ भन्दा बढी आत्मधनष्ठ देव्िएकोले सो अरोपलाई 
र्वु्क्तसंगत भन्न सयकने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाइको 
सबदु र्दने मनाधसब मौका र्दएको भन्न नसयकने । 

 

(ग)  प्रकाश र्ादव यव. प्रशासकीर् अदालत काठमाडौं समेत   
धनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६६ र ६७ बमोव्जम माग गररएका स्पयष्टकरणहरू 
सजार् र्दन पाउने अधधकारीवाट नसोधधएको अवस्थामा अन्र् व्र्व्क्तहरूले धलएको 
स्पयष्टकरणको आधार धलएर गररएको यवभागीर् कारवाहीले कानूनी मान्र्ता पाउन नसक्ने 
। 

यवभागीर् कारवाही गनय पाउने अधधकारीवाट स्पयष्टकरण माग नगररएको अवस्थामा 
अधधकार प्राप्त अधधकारीवाट धनणयर् भएपधन त्र्स्तो कारवाहीले कानूनी मान्र्ता प्राप्त गने 
व्स्थधत नहनेु । 

सजार् र्दन पाउने अधधकारीले स्पयष्टकरण नसोधी अन्र् व्र्व्क्तले सोधेको स्पयष्टकरणको 
आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गररएको यवभागीर् कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न 
नधमल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश र्दने गरी वन यवभागका महाधनदेशकवाट भएको धनणयर् र 
सोलाई सदर गने गरी प्रशासयकर् अदालतवाट भएको फैसला कानून यवपरीतको देव्िंदा 
उत्प्ररे्षणको आदेशवाट वदर हनेु । 

(ि)  इव्न्दरा झा यव. व्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् धनरु्षासमेत   
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कानून बमोव्जम यवभागीर् कारवाही लगार्तका कारवाही गदाय कारवाही गने अधधकारीसँग 
त्र्स्तो कारवाही गने अधधकार भए नभएको स्पष्ट हनुपुने र अधधकार प्राप्त अधधकारीले 
कारवाही गदाय पधन कानूनको उव्चत प्रयक्रर्ा पूरा गरेको हनुपुने  
कानूनको स्पष्ट अधधकार निलुाइकन र्दएको आदेश धनदेशको अन्धाधनु्ध पालना गने वा 
गनय र्दने हो भने कानूनको मर्ायदा उल्लंिन हनेु व्स्थधत शृ्रजना भई व्र्व्क्त वा नागररक 
असरुव्क्षत बन्ने अवस्था रहने । 

कसैलाई पधन कारवाही गने अधधकार भनेको अधधकार प्राप्त अधधकारीले मात्र प्रर्ोग 
गनुयपने यवर्षर् हुँदा सो बाहेक अरुले प्रर्ोग गरेमा कानूनको दृयष्टमा आपव्त्तजनक र 
दोर्षपूणय हनु जाने र त्र्स्तो त्रयुट अधधकारक्षेत्रात्मक त्रयुट हनेु र्स्तो अधधकारक्षेत्रात्मक 
त्रयुट भएको धनणयर् कानूनको दृयष्टमा अमान्र् हनेु । 

 

(ङ)  गोयवन्दप्रसाद थपधलर्ा यव. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् 
समेत  

कानूनले सफाइको मौका प्रदान गनय मनाधसव नभएमा सफाइको मौका नर्दए पधन हनेु 
भनी गरेको व्र्वस्थाले सफाइको मौकाको महत्व प्रधतस्थायपत गरेको नभै िास र उव्चत 
अवस्थाहरूमा त्र्स्तो मौकाको अधनवार्यताको अपवादात्मक व्र्वस्थासम्म गरेको देव्िन्छ 
। अथायत कसैले पधन आफ्नो यवरुद्धको कारवाहीमा सफाइ पेश गने मौका पाउन ुपछय 
भन्ने आधारभतू न्र्ार्को धसद्धान्त हो जनु प्राकृधतक न्र्ार्को धसद्धान्तको रूपमा पररभायर्षत 
छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्र्वस्था गरेकोमा बाहेक र्ो धसद्धान्तको 
सामान्र् रूपमा पालना गनय जरुरी हनेु । 

कारवाही गने धनकार् वा अधधकारीको भरमग्दरु प्रर्ासको अधतररक्त जसलाई सफाइको 
मौका र्दन िोव्जएको हो सो व्र्व्क्त पहुँच वायहर भएको, िोजी पत्ता लगाउन नसकेको, 
भौगोधलक धसमा बायहर रहेको वा त्र्स्तै धनजसँग सम्पकय  गनय नसयकने वा सम्पकय  बायहर 
रहन उद्यत रही कारवाही छल्न िोजेको देव्िने वा त्र्स्तो पररव्स्थधत धसजयना गरी 
कारवाहीहरूमा िोर असहर्ोग प्रदशयन गरेको भन्न सयकने जस्ता यवशेर्ष अवस्थाहरूमा 
सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्न सयकने अवस्थाहरू आउन सक्छन ्। र्ो पधन 
मदु्दै यपच्छे यवर्षर्वस्तकुो औव्चत्र्को आधारमा यवचार गने कुरा हनु्छ । र्सो भन्नुको 
मतलव के हो भने आफनो यवरुद्ध हनु लागेको कारवाहीमा आफ्नो सफाइ पेश गने मौका 
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सम्बव्न्धत व्र्व्क्तको लाधग सामान्र्त उपलब्ध हनुपुछय र त्र्स्तो मौका नर्दने भए कानूनी 
अव्ख्तर्ारी सयहत मनाधसव अवस्थाहरू उल्लेि गररन ुपदयछ । त्र्सो नभएमा सफाइको 
मौका र्दने वा नर्दने भन्ने कुरा कारवाही गने अधधकारीको अधनर्व्न्त्रत स्वयववेकको 
अधधनमा पगु्न सक्दछ, जनु कारवाहीमा स्वच्छता सधुनव्श्चत गने यहसावले आपव्त्तजनक हनु 
सक्ने । 

सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएको भन्ने आधारमा सफाइको मौका नर्दई कारवाही 
गदाय त्र्स्तो गनुय परेको कारणहरू सयहत धनणयर् पचायमा लेव्िएको हनुपुने । 

कुनै धनणयर् पचायमा उल्लेव्ित आधारहरू र्थाथयमा मनाधसव छन ् वा छैनन ् भन्ने कुरा 
धनतान्त प्रशासधनक यवर्षर् वा आत्मसन्तयुष्टको यवर्षर् नभै न्र्ायर्क धनरोपण गनय सयकने गरी 
वस्तपुरक हनु जरुरी हनेु हुँदा त्र्स्तो धनणयर्कतायले न्र्ायर्क यववेकको साथमा आफनो 
आधारहरू धनणयर्पचायमा लेख्न सक्नपुने । 

धनणयर् पचायमा उल्लेव्ित आधारहरू मनाधसव छन वा छैनन ् वा त्र्सको आधारमा 
सफाइको मौका र्दन मनाधसव नभएमा भनी सम्बव्न्धत अधधकार प्राप्त अधधकारीले गरेको 
धनणयर् न्र्ार्को रोहमा अदालतले यवचार गनय सक्ने । 

धनणयर्कतायले धनणयर्को प्रर्ोजनको लाधग र्दने आधारहरू न्र्ायर्कता, स्वच्छता, व्र्वहाररकता 
र औव्चत्र्लाई मापदण्ड बनाएर उल्लेि गनुय पने । 

सजार् गने अधधकारीले अधधकारको प्रर्ोग गदाय कानूनको उव्चत कार्ययवधी पूरा नगरी गनय 
नधमल्ने । 

 

(च)   दीपेन्रबहादरु के्षत्री यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षद्को कार्ायलर् समेत   
कसैलाई आरोप वा अधभर्ोग लगाउनपुदाय मात्र त्र्स्तो आरोप वा अधभर्ोग अनसुारको 
काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गने मौका प्रदान गनुयपने । 

 

(छ)  मनोज पौडेल यव. नेपाल सरकार व्शक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालर् समेत  
धनणयर्कतायले आफ्नो स्वयववेकीर् अधधकार प्रर्ोग गदाय स्वतन्त्र रूपमा प्रर्ोग भएको 
आभास देव्िन ु पदयछ । अनाधधकार धनकार्बाट र्दएको धनदेशन वा धनणयर्लाई 
व्शरोधार्य गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई धनणयर् गदाय धनणयर्कतायको यववेक 
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शनु्र्मा पररणत हनु जाने हुँदा धनवेदकलाई अनाधधकार धनकार्को आदेशबाट 
उत्प्ररेरत भई सेवाबाट हटाउने कार्य धनर्म अनकूुल नहनेु । 

(ज) रामप्रसाद भट्टराई यव. प्रमिु, भन्सार अधधकृत, कैलाली भन्सार कार्ायलर्समेत (प.ुइ.)  
प्रशासकीर् अधधकारीले न्र्ायर्क अधधकारको प्रर्ोग गदाय तह–तह उठेको यटप्पणी 
सदर नगरी न्र्ायर्क मनको प्रर्ोग गरी न्र्ायर्क प्रयक्रर्ा र यवधधको अवलम्बनबाट 
आधार र कारणसयहत धनणयर् गनुयपने । 

धनजामती कमयचारीहरूलाई व्र्व्क्तगत रूपमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पनय जाने 
असरको यवर्षर्मा गररने धनणयर्लाई कार्यकारी वा प्रशासकीर् प्रकृधतको धनणयर्का 
रूपमा धलन नधमल्ने । 

धनजामती कमयचारीहरू सरकार मातहतकै कमयचारी हनेु र सेवासम्बन्धी कानूनद्वारा 
उनीहरूको पेशा रोजगार धनर्मन हनेु कुरालाई स्वीकार नै गदाय पधन 
कानूनबमोव्जम प्राप्त हनेु धनजामती कमयचारीको पदमा प्रधतकूल असर पने गरी 
धनणयर् गदाय कानून बमोव्जम धनधायरण गररएका प्रयक्रर्ाहरू पूरा भएको हनुपुने । 

कार्ायलर् प्रमिु वा यवभागीर् प्रमिुको अनपुव्स्थधतमा कार्ायलर्को दैधनक रूपमा 
भैपरी आउने प्रशासकीर् काम सम्पन्न गनयका लाधग धनजभन्दा तल्लो तहका 
कमयचारीले धनधमत्त भई अधत आवश्र्क प्रशासकीर् काम कारबाहीसम्म गनय पाउने 
हनु्छ र र्सरी धनधमत्तको व्जम्मेवारी तोयकएको पदाधधकारीलाई अधयन्र्ायर्क 
प्रकृधतको धनणयर् गने अधधकार कानूनतः नहनेु । 

धनणयर् गने अधधकारीले धनणयर् गदाय कसैको प्रभाव, धनदेशन र दवावमा नपरी 
स्वतन्त्र रूपले न्र्ायर्क मन प्रर्ोग गरेको हनुपुदयछ । र्सो नभई धनदेव्शत 
धनणयर्ले वास्तवमा धनणयर्को स्थान धलन नसक्ने । 

(झ)  कुलबहादरु धलम्बू यव. पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्समेत  
उव्चत र पर्ायप्त कारण भएमा तोयकएको अधधकारीले कानूनको रीत प¥ुर्ाई 
स्पष्टीकरण माग गने कार्य सेवा शतयसम्बन्धी कानूनको सामान्र् र धनर्धमत प्रयक्रर्ा 
भएकाले स्पष्टीकरण माग गदैमा हक हनन नहनेु । 
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स्पष्टीकरण माग गने व्र्वस्था संगठनको कमयचारीको मनोमानी विायस्ती वा 
मनोमानी यवभागीर् सजार्को पहरेदारको रूपले भm्उयर्थभच यवरुद्ध प्राप्त प्राकृधतक 
न्र्ार्को हक हनेु । 

कमयचारीले आचरणयवपरीत काम गरेमा त्र्स्तो कमयचारीलाई यवभागीर् कारबाही 
एवं सजार् गनुयपछय । छाडा र अनशुासनहीन गधतयवधध कुनै पधन संगठन वा 
धनकार्लाई मान्र् नहनेु । 

सजार् गनुयपदाय अव्ख्तर्ारवालाले आवेशमा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारबाही 
गनय सक्दैन । अव्ख्तर्ारवालाले प्रर्ोग गने सेवा शतयसम्बन्धी कानून बाट धनदेश 
हनुपने । 

तोयकएको अधधकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गने लगार्तको यवभागीर् कारबाही 
गने कारबाही गनय सक्छ । कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएका वाहेक धनर्वु्क्त गने 
अधधकार पाएको अधधकारी भन्दा तलको अधधकारीले यवभागीर् कारबाही गनय 
नसक्ने । 

(ञ)  व्शवप्रसाद चौधरी यव. नापी यवभागसमेत  
यवदा स्वीकृत नगराई कार्ायलर्मा अधनव्श्चत कालसम्म अनपुव्स्थत रहेको अवस्थामा 
यवभागीर् सजार् गरी कानूनको स्थायपत प्रयक्रर्ा बमोव्जम सेवाबाट हटाएकोलाई 
अन्र्था भन्न नधमल्ने । 

कमयचारीले यवदा स्वीकृत नगराई लामो अवधधसम्म कार्ायलर् अनपुव्स्थत रहेको 
भनी अव्ख्तर्ारवालाबाट कानूनबमोव्जम स्पष्टीकरण समेत माग गरी धनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५९(ि)(१) बमोव्जमको प्रयक्रर्ा पूरा गरी सेवाबाट 
हटाएको अवस्थामा कानूनबमोव्जम भए गरेको कार्यबाट संयवधान र कानूनद्वारा 
प्रदत्त हक हनन ्भएको सम्झन नधमल्ने । 

 

धनष्कर्षय 
 

धनजामधत कमयचारीलाई संरक्षण गरी कामबाट अधधकतम लाभ धलने र्दशामा 
संगठन वा धनकार् लागेको हनु्छ । यवभागीर् कारबाही गनुय संगठनको रहर नभई 
बाध्र्ता हो । अनशुाव्शत, मर्ायर्दत रूपमा कार्य संचालन गनय र्ो आवश्र्क 
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माधनन्छ ।धनजामधत कमयचारीलाई सताउने वा हैरानी र्दने गरी र्सको दरुुपर्ोग 
गनुय पधन हुँदैन । साथै कमयचारीले आचरण यवपररतको कार्य गरेको अवस्थामा 
त्र्सलाई अनदेिा गनुय पधन हुँदैन । कमयचारीलाई गररने यवभागीर् सजार्का 
सम्बन्धमा कमयचारीसँग सम्बव्न्धत कानूनमा र्सका प्रयक्रर्ा, यवधध, अधधकारी तथा 
सजार्का प्रकृधतका बारेमा उल्लेि गररएको छ । यववादको रूपमा अदालत प्रवेश 
गरेका ररट धनवेदनमा समेत सवोच्च अदालतले कार्ययवधध र प्रयक्रर्ाका बारेमा 
र्दशाधनदेश गरेको अवस्था छ । तर अदालतको धनणयर् र धनदेशनका बाबजतु 
यवभागीर् कारबाही गदाय एकै यकधसमका त्रयुटहरू बारम्बार हनेु गरेको देव्िन्छ । 
यवभागीर् कारबाही सामान्र् अवस्थामा कसैको कुरामा व्चत्त नबझु्दैमा कारबाही 
गने यवर्षर् होइन ।  

कमयचारीले आफ्नो सेवा शतय सम्बन्धी कानून धबपररतको कार्य गदयछ भने 
यवभागीर् कारबाहीको दार्रमा ल्र्ाउन ु पदयछ । धनजलाई यवभागीर् कारबाही 
नगरेमा र्सले धनरन्तरता पाउने, अरु कमयचारीले समेत ती आचरणका धनर्म 
उल्लंिन गने र अनशुासनहीन कार्यले बढावा पाउने अवस्था हनु्छ । र्सबाट 
धनजामधत सेवाको लक्ष्र् र उद्देश्र्मा असर पाने, सेवा प्रवाह कमजोर हनेु र 
दण्डहीनताले प्रश्रर् पाउने अवस्था हनु जान्छ । र्सकारण यवभागीर् आवश्र्क 
हनु्छ । सजार् गदाय कसूरको अवस्था अनसुार उव्चत सजार् गनुय पदयछ । सजार् 
गदाय कानूनले तोकेको प्रयक्रर्ा पूरा गरी गनुय पदयछ । कानूनी प्रयक्रर्ा पूरा नगरी 
यवभागीर् कारबाही गदाय सो धनणयर् बदर हनु्छ । र्सबाट गल्ती गनेले सजार् 
नपाउने मात्र नभई कमयचारीले काम नगरेको अवधधको तलब लगार्तका सयुवधा 
एकमषु्ट उपलब्ध गराउँदाको नोक्सानी व्र्होनुय पदयछ । साथै नेततृ्व वा 
व्र्वस्थापकको व्र्व्क्तगत कारणको धसकार कमयचारी बन्नु हनेु अवस्था समेत 
धसजयना गनुय हुँदैन । कारबाही नै हनु ु नपने कमयचारीलाई कारबाहीको भाधगदार 
बनाई कमयचारीको मनोबल ह्रास गराउने, हतोत्साही गराउन हुँदैन । र्स्तो कार्यले 
कमयचारीको कार्यमा र अन्तत्वोगत्वा संगठनको प्रधतफलमा असर पादयछ । अतः 
यवभागीर् कारबाही गनुय नै पने अवस्थामा सम्बव्न्धत कानूनी प्रयक्रर्ा र अदालतबाट 
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भएका धनदेशन बमोव्जम प्रयक्रर्ा पूरा गरी गनुय पदयछ । साथै यवभागीर् 
कारबाहीलाई व्र्व्क्तगत ररसइवी साध्ने साधन बनाउन हुँदैन ।  
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धनजामती सेवामा समावेशीकरणको सवालमा सवोच्च अदालतले िेलेको भधूमका 

- सहार्क न्र्ार्ाधधवक्ता श्री सरुबहादरु पररर्ार 

 

यवर्षर् प्रवेश  

धनजामती सेवामा समावेशीकरण 

राज्र्का तफय बाट मनुाफ आजयन नगरी सवयसाधरण जननतालाई यवनाभेदभाव सहर्ोग गने 
उद्देश्र्ले गररकएको कार्य वा सरकार वा सरकारी धनकार्हरुले जनतालाई मतु्र्पुर्यन्त 
उपलब्ध गराएको सेवा सयुवधालाई नै सावयजधनक सेवा भधनन्छ । नेपालको संयवधानको 
धारा २८५ को उपदफा १ मा१ सरकारी सेवा भन्नाले नेपाल सरकारले देशको शासन 
प्रशासन सञ्चालन गनय संिीर् धनजामती सेवा र आवश्र्कता अनसुा।र अन्र् संिीर् 
सरकारी सेवा गठन गने सक्नेछ । संयवधानको धारा २८५ उपदफा २ मा संिीर् 
धनजामती सेवा लगाएत सवै संिीर् सरकारी सेवामा प्रधतर्ोधगतात्मक परीक्षाद्धारा पदपूती 
गदाय संिीर् कानून बमोव्जम िलुा र समानपुाधत समावेशी धसद्दान्तका आधारमा हनेु 
उल्लेि छ । 

लोकतान्त्रीक मलु्र् मान्र्ताका  रुपमा समावेशीकरण रहेको छ । लोकतन्त्रमा सवै बगय 
एवम ्समदुार्को प्रधतधनधधत्व कुराको सधुनव्श्चत हनु ुपदयछ । नेपालमा सकरात्मक यवभेद 
पधन महत्वपूणय लोकतान्त्रीक मलु्र् मान्र्ता हो । लोकतव्न्त्रक शासन व्र्वस्थामा 
समानताको धसद्दान्तका आधारमा राज्र्ाबाट प्राप्त हनेु सेवा सयुवधा प्राप्त गनय नसक्ने बगय 
जस्तै मयहला ा दधलता आर्दवासी जनजाधत, मधेशी, थारु , अल्पसंख्र्क,अपाङ्गता भएका 
व्र्क्तीका लाधग सरकारले यवशेर्ष व्र्वस्था गनुयपदयछ भन्ने मान्र्ता नै सकरात्मक यवभेद हो 
। 

समावेशीकरणको अधभन्न अङ्गको रुपमा रहेको सकरात्मक यवभेदको नीधतलाई संयवधानले 
प्रत्र्ाभतु गरेको छ । संयवधानको धारा ४२ मा सामाव्जक न्र्ार्को हक मा सामाव्जक 
रुपले पछाधड पाररकएका मयहला , दधलत , आर्दवासी जनजाधत, मधेशी, थारु , 
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अल्पसंख्र्क,अपाङ्गता भएका व्र्क्ती यकसान  श्रधमक , उत्पीधडत वा यपछाधडएको क्षेत्र 
नागररक यवपन्न िस आर्यलाई समावेशी धसद्दान्तका आधारमा राज्र्का धनकार्मा 
सहभाधगताको हक हनेु कुरा प्रत्र्ाभधूत गररएको छ । धनजामधत सेवामा सकरात्मक 
यवभेदका माध्र्मका रुपमा धनजामती सेवा ऐन , २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा२ 
धनजामती सेवामा कमयचारी भनाय छनौट िलु्ला प्रधतर्ोधगताद्धारा पदपूती गररने पदको ४५% 

लाई १००% माधन धनम्नानसुारको आरक्षणको व्र्वस्था गरेको छ ।मयहला ३३%  , 

आर्दवासी जनजाधत २७% , मधेशी २२% , दधलत ९% ,  अपाङ्ग ५% ा  यपछाधडएका क्षेत्र 
४%  आरव्क्षत गरेको छ । 

समावेशीकरणमा सवोच्चको भधूमका  

सामावेशीकरणका यवधभन्न उपार्हरुमध्रे् सावयजधनक प्रशासनमा सकरात्मक यवभेद तथा 
आरक्षण सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले केही महत्वपणुय आदेश तथा फैशाला गरेको छ । 
नेपाल अधधराज्र्को संयवधान, २०४७ को धारा ११(३) को आधारमा परेको प्रध्रोस क्षेत्री 
यव. मव्न्त्रपररर्षद सव्चवाल समेत ३ भएको मदु्दामा सवोच्च अदालतले सरकारको नाममा 
धनदेनात्मक आदेश जारी गरी  संयवधानको धारा ११ बमोव्जम यवशेर्षधधकार व्र्वस्थाको 
फैशाला गरेको धथर्ो ।  

नेपाल अधधराज्र्को संयवधान ११(३) प्रधतवन्धात्मक वाक्र्ाश व्र्वस्था गरे बमोव्जम 
मयहला, बालक वा शारीररक वा मानधसक रुपले अशक्त व्र्क्ती वा आधथयक सामाव्जक वा 
शैव्क्षक दृयष्टले यपछधडएको वगयको संरक्षण  वा यवकाशको लाधग कानूनद्धारा यवशेर्ष 
व्र्वस्था गनय सयकने व्र्वस्था गरेकोमा  संयवधान लाग ु भएको र्धत लामो अवधध 
यवधतसक्दा पधन कानून धनमायण तफय  सरकारको दृयष्ट पधुग समर्मा कानून धनमायण भएको 
अवस्था नदेव्िएकोले त्र्लाई गम्भीरताका साथ धलएको देव्िन्छ । अदातले संरक्षण 
आवश्र्क भएको यपछाधडएको बगय वा समदुार्का मयहलालाई राज्र्वाट यवशेर्ष व्र्वस्था 
हनु धनतान्त आवश्र्क भएकोले र्सै आधथयक वर्षय धभत्रमा र्थाशक्र् चाडो आधथयक 
सामाव्जक वा शैव्क्षक दृयष्टवाट यपछधडएको  र अश्कत भन्ने कुरा धनरुपणका स्पष्ट आधार 
तोकी कानून धनमायण गरी यपछाधडएका संरक्षण आवश्र्क भएका बगय मयहलाको संरक्षण र 
सन्तोधलत यवकाशको कार्यक्रम संचालन गनुय भधन सरकारको नाममा आदेश गरेको धथर्ो 
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। त्र्सै गरी रुपक ढकाल यव . प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्र पररर्षदको कार्ायलर्मा४ नेपाल 
अधधराज्र्को संयवधान २०४७ को धारा ११(२) मा प्रत्र्ाभतू गररएको समनताको हकलाई 
सारभतु रुपमा कार्ायन्वर्न गनयको लाधग उक्त धारा ११(३) को प्रधतबन्धात्मक वाक्र्ाशले 
धनदेव्शष्ट गरेको मयहला,बालक वदृ्ध वा शारीररक तथा मानधसक रुपमा अशक्त व्र्व्क्त वा 
आधथयक,सामाव्जक वा शैव्क्षक रुपले यपछाधडएको बगयको संरक्षण र यवकाशको लाधग 
आधार कारण सयहतको कानूनी व्र्वस्था गरी आरक्षण गनुय पनेमा सो नगरी यवना आधार 
र मापदणको आधारमा छात्रवृधत धनमावाली २०६०मा गररएको व्र्वस्था संयवधानको धारा 
११(३) उदेश्र् तथा भावना यवपरीत भएको भधन अमान्र् तथा वदर िोयर्षत गनुय पने 
धनवेदनको दायव धथर्ो । सवोच्च अदालत धारा ११(३) को वाक्र्ाशले धनर्दयष्ठ गरे 
अनसुारको वगय तथा व्र्व्क्तको संरक्षण यवकाशका लाधग आधार कारण समेत धनव्श्चनत 
मापदण्ड समेत तोयक कानून धनमायण तफय  आवश्र्क व्र्वस्था धमलाउन ुभधन सरकारको 
नाममा धनदेशनात्मक आदेश जारी गरेको धथर्ो । 

त्र्स्तै सदुशयन सवेुदी यव.मव्न्त्रपररर्षद सव्चवालर् समेत५ भएको ररट धनवेदनमा उठाएका 
यवर्षर्मा सनुवुाई गदै सवोच्च अदालतले अन्धा बयहरा ससु्तमनस्थधत भएको व्र्व्क्तहरुलाई 
नेपाल राज्र्भररका सावयजधनक यवद्यालर् , यवियवद्यालर् तथा ताधलम केन्रमा धनशलु्क भनाय 
गरी धनजहरुवाट कुनै शलु्क नधलन ु धलन नगाउन ु भन्ने धनदेशनात्म आदेश जारी गरेको 
पाईन्छ । 

 

 धडलबहादरु यविकमाय यव.प्रधानमव्न्त्र तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर्६ समेत भएको 
मदु्दामा सवोच्च अदालतले आधथयक तथा सामाव्जक रुपले यपछधडएको जाधत र समदुार्को 
शैव्क्षक उत्थान र यवकाश गने गरी संयवधानद्धारा धनधाररत धनधत अनरुुप राज्र्ले संरक्षण 
र्दन ु पने समदुार्लाई संरक्षण नर्दई सामाव्जक रुपमा उच्च वगयलाई संरक्षण गने गरी 
तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बव्न्ध यवधनर्म २०४८ को यवधनर्म १४.८६ को िण्ड ि 
मा उक्त छात्रावास प्रवेश गनयको लाधग बतयबन्ध गरेको र  २४ वर्षय ननािेको बटुक हनु ु
पने व्र्वस्था तत्काधलन संयवधानको धारा ११ तथा महेन्द यवियवद्यालर् ऐन २०४७ को 
दफा १२ समेतसंग बाव्झएको भधन फैशाला धमधतवाट नै वदर तथा अमान्र् िोयर्षत गरर 
र्दएको धथर्ो ।  
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र्दपक भट्टराई यव प्रधानमव्न्त्र तथा मन्त्रपररर्षदको कार्ायलर् समेत ७ भएको मदु्दामा 
लोककल्र्ाणकारी राज्र्ले नागररकलाई अनकुुलतामा मात्र अधधकार उपभोग गने सक्षम 
बनाउने होइन सरकारले नागररकलाई समान रुपमा अधधकार उपभोग गने सक्ने बनाउन 
पवुायधारको प्रवन्ध गनुय पछय भधनएको छ ।  अपाङ्गताहरुलाई कानूनले प्रदान गरेको 
सयुवधा र्दलाई सक्षम बनाउन पछय भन्दै राज्र्ले समन्र्ायर्कको आधारमा यवतरण मवु्ि 
धनधत अवलम्वन गरी यपछधडएका नागररलाई यवशेर्ष व्र्वस्था गनुय पने र उलेि छ । 
र्स्तै सवोच्च अदालतले सवै अपाङ्गहरुलाई एकै बगयमा राव्ि अधधकारको सवु्न्श्चत गरेको 
भन्ने तकय ले अधधकार सधुनश्चत गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने ।नेपाल पक्ष भएका 
अनबुन्धमा भएका व्र्वस्था ऐनले प्रदान गरेका अधधकार तथा सयुवधा उपलव्ध गराउन 
राज्र्को दायर्त्व हो । सवोच्च अदालतको आदेश पालाना गनुय सरकारको कतयव्र् हो । 
ऐनले प्रदान गरेका अधधकारहरु मध्रे् कुनै एउटा अधधका तथा सयुवधाको लाधग लेव्ि 
पठाउन ु वा प्रधतवद्दता जाहेर गनुय मात्र पर्ायप्त हदैुन्न । लव्क्षत बगयले अधधकार तथा 
सयुवधाका उपभोग गनय नपाए सम्म कागजमा पत्रचार गरेर वा गररनेछ भन्ने प्रधतवद्दता 
धनथयक हनेु ।सरकारले नागररका अधधकारको पूणय प्रत्र्ाभधूत गराउन र सम्पणुय जनतालाई 
राज्र्का उपलव्धीहरुको समान उपभोग बनाउन पने हनु्छ । राज्र्को यवतरण 
प्रणालीलाई सवै जनतामा समानपुाधत पहुँच परु्ायउन ु र त्र्स्ता समानपुाधतक यवतरणवाट 
उपलव्धीहरु उपभोग गनुय क्षमता नभएका नागररकलाई सो प्राप्त गने सक्षम बनाउन समेत 
राज्र्को कतयव्र् नै हनुजान्छ । देशभरीका दृयष्ठयवयहन अपाङ्गहरुको छुट्ट लगत धलई 
िाध्र् आवास स्वास््र् शैव्क्षक प्रधतस्ठान सरुक्षा वेलधलयपमा पाठ्यपसु्तक व्शपमलुकु 
ताधलम सचुना तथा संचार सयहत एयककृत सामाग्री सरुक्षाको प्र्ाकेज सयहतका नीधत 
धनमायणको अधतररक्त दृयष्टयवयहन संरक्षण केन्रको पवुायधारयवकास गरी दृयष्टयवयहन 
अपाङ्गहरुको लाधग कल्र्ाणकारी व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गने आवश्र्क पहल गनुय गराउन ु
भधन आदेश जारी भएको पाईन्छ । 

त्र्स्तै अपाङ्गताको अधधकार समावेश भएको इन्र प्रसाद उपाध्र्ार् यव. मयहला 
बालबाधलका तथा समाजकल्र्ण मन्त्रालर् समेत८ ररट धनवेदनमा सवोच्च अदालतले 
राज्र्का सवै अङ्गहरुमा सवै वगय र क्षेत्रको समान प्रधतधनधधत्व हनु ुपदयछ । सवैले समान 
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अवसर प्रदान गनुय पदयछ र अवसमा मात्र नभई पररणाममा पधन समनता हनु ुपदयछ भन्ने 
वास्तयवक समनताको धसद्दान्तलाई हाम्रो संवैधाधनक व्र्वस्थाले आत्मसाथ गरेको छ ।  

राधधका धगरी यव. लोकसेवा आर्ोग केव्न्रर् कार्ायलर् समेत ९ भएको मदु्दामा अमकु 
व्र्व्क्त संयवधान र कानून बमोव्जम आरव्क्षत गररएको वगय धभत्रको व्र्व्क्त हो वा होइन 
भन्ने यवर्षर्को धनणयर् गने सम्बन्धमा लोकसेवा आर्ोगलाई कुनै भधूमका र्दएको देव्िदैन्न र 
कुनै बगयले आरव्क्षत हनु पाउँनका लाधग कानूनद्धारा नै धनधायररत हनु ु पदयछ । त्र्स 
सम्बन्धमा लोकसेवा आर्ोगलाई उम्मेदवुार छनौट गने प्रर्ोजनका लाधग पररक्षा संचालन 
गने धसफाररस गने अधधकार कानूनद्धारा प्रदान नगररएको सन्दभयमा अन्तरधनयहत छ भधन 
पररभार्षा गनय धमल्दैन भन्दै सवोच्च अदालतले धनजामती सेवालाई समावेशी बनाउने 
प्रर्ोजनका लाधग िास िास बगयको लाधग िास प्रधतसतमा धसट आरक्षण गररएको र िास 
िास वगय धभत्र को को पने हो भधन धनधायरण गने कानूनले नै प्रयक्रर्ा धनधायरण गररसकेको 
अवस्थामा आफ्नै मनोगत यववेकको आधारमा धनधायररत कानूनी प्रयक्रर्ालाई प्रधतस्थापन 
गनय वा पन्छाउन देव्िन्न । 

प्रकाश चन्र धधमाल यव लोक सेवा आर्ोग १० भएको मदु्दामा ऐनले नै सवु्चकृत गरेको 
कुनै व्र्व्क्तलाई त्र्गत पसु्टाई वेगर आर्दवाधस जनजाधत रायिर् प्रधतष्ठानले वा आर्दवासी 
जनजाधत महासंिले आर्दवासी जनजाधत होइन भधन आफुिसुी धसफाररस गने नपाउने 
भएकोले त्र्स्ता धनकार्को धसफाररसको आधारमा लोकसेवा आर्ोगले धनणयर् गनुय कानून 
यवपरीत र  अनवु्चत हनेु कुरा सवोच्च अदालतले स्थायपत गरेको छ । 

राव्जवप्रसाद गपु्ता रौधनर्ार यव. प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको कार्ायलर् ११  व्र्व्क्त 
व्र्व्क्तहरु बीच धमय,वणय , धलङ्ग ,जात जाधत र उत्पधत जस्ता कुनै पधन आधारमा भेदभाव 
नगयन ुनै समनता हो । मौधलक अधधकारको सन्दभयमा समानताको धसद्दान्त राज्र्का काम 
कारवाहीहरु ( state action )   सग जोधडएको हनु्छ ।सरकार तथा सरकारको कुनै पधन 
धनकार्का कार्यवाट समान व्र्व्क्तहरुबीच भेदभाव भएको अवस्थामा संयवधान प्रदान 
नागररकको र्ो अधधकारमा प्रधतकुल भई आिात पगु्दछ । कुनै पधन व्र्व्क्त वा 
समूहहरुलाई कानूनको प्रर्ोग गदाय वा व्र्वहारमा समानता अवलम्वन गनुय नै समानताको 
धसद्दान्त ध्रे्र् भएकोले फरक व्स्थधत भएको अवस्थामा एउटै व्स्थधत परु्ायउन वा 
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पररणाममा समानता िोज्न ु पधन समानताको अको पक्ष माधनन्छ । समानहरुका बीच 
समान व्र्वहार गनुय र असमानहरुका बीच तायकय क वधगयकरण र फरक व्र्वहार गनुय नै 
समानताको सार हनेु । यवधायर्का राज्र् व्र्वस्थाको एक अङ्ग भएकोले राज्र् संचालन 
अन्तगयत यवधभन्न सावयव्जक कानूनहरु धनमायण गने एकमात्र अधधकार यवधायर्कामा नै धनयहत 
रहेको छ ।यवधायर्काद्धारा धनधमयत कानून संयवधानको धसमामा रयह धनमायण गनुय पने { . 

 डा  धमङ्गमार गलु्जन शेपाय यव= नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको 
कार्ायलर्मा १२

 सकरात्मक यवभेदका आधारमा समावेशीलाई कुन यवन्द ुसम्म लाने कुरा 
राज्र्का नीधतगत व्र्वस्था बमोव्जम हदुाँ िलुा प्रधतष्प्रधालाई सकरात्मक यवभेदका 
आधारमा सीमान्तकृत बगयको लाधग सङ्कर्ात्मक प्रधतसत धनधायरण गरी त्र्स्ता वगयहरुबीच 
छुटै्ट प्रधतस्पदाय गराई सेवामा प्रवेश गराउन राज्र्ले धलएको नीधतगत व्र्वस्था अदालतले 
हस्तक्षेप गनुय न्र्ायर्क व्द्ष्टले उव्चन मान्न नसयकने ।  समावेशी धसद्दान्तको मलु ममय 
भनेको राज्र्ले सीमान्नतकृत तथा आधथयक,सामाव्जक,सास्कृधतक र अन्र् कारणले पधछ 
परेका बगय एवं अल्पसंख्र् समेतलाई राज्र् व्र्वस्थाको मलु प्रवाहमा सयुवधा राज्र्वाट 
कुनै एक व्र्व्क्तलाई पटक पटक हन ु पने भनी माग गनय समानताको धसद्दान्त र 
समावेशीताको धसद्दान्तले नधमल्ने हदुाँ कुनै व्र्व्क्त समावेशीको आधारमा सेवामा प्रवेश गरे 
पश्चात धनजको हकमा पनु समावेशीको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे पश्चात धनजका 
हकमा पनु समावेशीबाट पाउनर ्लाभ सम्पात भएको मान्नु पने । 

धनजामती सेवा एक स्थार्ी सरकारको हो । राज्र् संचालनको एक मेरुदणका रुपमा 
धनजामती सेवालाई धलएको पाईन्छ । नेपालमा धनजामती सेवालाई आधधुनकरण यवस 
२०१३ सालमा धनजामती ऐन आए पधछ भएको हो ।नेपालमा धनजामती कमयचारीको भनाय 
र छनौट कार्यक्रम लोक सेवा आर्ोगले गदै आएको छ ।न्र्ार्ा सेवा कमयचारीको पररक्षा 
लोक सेवा संचालन गरे पधन धनर्वु्क्त न्र्ार्ा सेवा  आर्ोगले गदै आएको छ । 

नेपालको संयवधानमा नेपाल एक बहजुाधतर्, बहभुायर्षक,बहसंुस्कृधतक र भौगधलक यवयवधता 
भएको मलुकु हो । नेपालको लामो समर् देिी एकल जाधतर् र एक धाधमयक यवशेर्षको 
राजनीधतक तथा प्रशासधनक संरचनाका कारण यवधभन्न जाधत समदुार् र बगयका 
नागररकहरुले समावेशीका आवाज उठे पधछ २०६२/२०६३ साल धतर मधेश 
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आन्दोलनबाट राज्र्का सवै संरचनामा समावेशीकरण माग रािे पधछ नेपालको अन्तररम 
संयवधान २०६३ संसोधन गरेर समावेशीकरण व्र्वस्था लाग ु भएको हो । नेपालको 
धनजामती सेवा ऐन २०४९ मा संसोधन गरी धनजामती सेवालाई समावेशीकरण गनेका 
लाधग धनव्श्चत जाधत तथा समदुार्का नागररकलाई सावयजधनक प्रशासनमा आरक्षणको 
व्र्वस्था गररएको छ ।  

नेपाल धनजामती सेवामा समावेशीका लाधग सवोच्च अदालतले यवधभन्न समर्मा महत्वपणुय 
भधूमका िेलेको छ । धनजामती सेवामा समावेशीकरणका लाधग आरक्षण व्र्वस्था माफय त 
गररने नर्ाँ भनाय तथा बढुवा सन्दभयमा सवोच्च अदालतको यवधभन्न मदु्दामा फरक फरक  
व्र्ख्र्ा भए पधन वास्तयवक रुपमा नेपालमा धनजामती सेवामा समावेशीकरणमा सवोच्च 
अदालतले नर्ाँ व्र्ाख्र्ा तथा धसद्दान्त यवकाश गरेको छ । नेपालमा धनजामती सेवामा 
यवधभन्न जातजाधत समदुार्का उपव्स्थती बढेको छ ।  

न्र्ार्ालर्मा समावेशीकरणको अवस्था  

नेपालको संयवधानले  समावेशीकरण राज्र् व्र्वस्थामा जोड र्दएको छ । राज्र्को 
कार्यपाधलका ,न्र्ार्ापाधलका र व्र्वस्थायपकामा २०६४ साल देिी बाहलु जाधतर् , 
भायर्षक र लैयङ्गक रुपमा उपव्स्थती बढ्न थालेको छ । कार्ायपाधलका र व्र्वस्थायपकामा 
समावेशीकरण थोरै भए पधन संख्र्ात्मक उपव्स्थधत बढे पधन तर अयहले पधन न्र्ार्ालर्मा 
यवशेर्ष गरी न्र्ार्ालर् सवोच्चमा आफै समावेशीकरणमा उदासधनता देिाएको छ । न्र्ार्ा 
पररर्षद सव्चवालर्को वायर्षयक प्रधतवेदन २०७२/२०७३ को प्रधतवेदन अनसुार सवोच्च 
,उच्च अदालत र व्जल्ला अदालतमा गरी ३ सर् ७७ जना न्र्ार्ाधधस रहेका छन जस 
मध्रे् उच्च र सवोच्च अदालतमा गरी ११ जना मयहला रहेका छन जसको २.८९ 
प्रधतसत मयहला र ०.५३ प्रधतसत दधलत न्र्ार्ाधधस उपव्स्थती रहेको छ ।नेपालमा ५ 
प्रधतसत जनसंख्र्ा भएको मधेशी दधलत उपव्स्थती शनु्र् रहेको छ ।मधेशी , दधलत 
,मसु्लीम र थारु मयहला न्र्ार्ाधधस पधन शनु्र्को अवस्थामा रहेको छ ।नेपालमा पहाडी 
बाहनु क्षेत्रीको जनसंख्र्ा २८.५ प्रधतसतमा परुुर्ष पहाडी बाहनु क्षेत्री १४.४४ प्रधतसत 
रहेकोमा न्र्ार्ाधधस ८५.४४ प्रधतसत न्र्ार्ाधधस रहेको पाईन्छ ।  
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हाल पधछल्ला यववरण अनसुार व्जल्ला ,उच्च अदालत र सवोच्च अदालतमा ४ सर् २१ 
जना न्र्ार्ाधधस रहेका छन ।जसमा  व्जल्ला न्र्ार्ाधधस २ सर् ४० जना रहेका छन 
।उच्च अदालतमा १ सर् ६० जना न्र्ार्ाधधस रहेका छन । सवोच्च अदालतमा २१ 
जना न्र्ार्ाधधस रहेका छन । कुल न्र्ार्ाधधस मध्रे् दधलत समदुार्वाट २ जना 
न्र्ार्ाधधस रहेको छ । मधेशी समदुार्वाट १९ जना ,आर्दवासी तथा जनजाधत 
समदुार्वाट ३८ , मयहला १६ जना , यपछाधडएका क्षेत्रवाट ८ जना  न्र्ार्ाधधस छन । 
सवोच्च अदालतमा न्र्ार्ाधधस ७९ .५ िस आर्य समदुार्को मात्र सहभाधगता रहेको छ 
।न्र्ार् सेवाको प्रथम शे्रणीमा मयहला उपस्थती शनु्र् रहेको छ ।सरकारी वयकलको 
यवव्शष्ठ शे्रणी र प्रथम शे्रणीमा ९६ प्रधतसत बाहनु क्षेत्री समदुार्को मात्र उपव्स्थती रहेको 
छ ।न्र्ार् सेवाको यवव्शष्ठ शे्रणीमा १४ जना दरबन्दीमा दईु जनाको ररक्तमा १२ जना 
बाहनु क्षेत्री समदुार्को रहेका छन ।७७ व्जल्लामा २ सर् ४० जना व्जल्ला 
न्र्ार्ाधधसको दरबन्दी कार्म छ तर पधन अयहले पधन दधलत समदुार् र अपाङ्ग भएका 
व्र्व्क्तहरुवाट न्र्ार्ाधधस शनु्र्को अवस्था रहेको छ ।देशभरीका व्जल्ला अदालतमा ४ 
जना मयहला र चार जना मधेशी समदुार्का न्र्ार्ाधधस छन ।न्र्ार्ा पररर्षदले २०७४ 
सालमा ३८ जना न्र्ार्ाधधस धनर्कु्ती गदाय तीन मयहला , एक मधेशी र दईु आर्दवासी 
जनजाधत समदुार्वाट न्र्ार्ाधधस धनर्कु्ती भएका धथए ।जसमा ३२ जना िस आर्य 
समदुार्का मात्र न्र्ार्ाधधस धनर्कु्त भएका धथए । 

धनष्कर्षय  

अदाल सम्माधनत संस्था हो । देशमा भएको आमलु पररवतयनको संस्थागत यवकासका 
लाधग सवोच्च अदालतले महत्वपूणय भधूमका िेल्दै आएको छ । नेपालको संयवधानले 
समानपुाधतक समावेशीलाई समावेश मात्र होइन पणुय अंधगकार गरेको छ । नेपाल 
बाहजुाधतर् , बाहभुायर्षक, बाहसुास्कृधतक  र बाहकु्षेधत्रर् यवयवधता भएको मलुकु हो । 
यव.स. २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनवाट आएको राजनीधतक पररवतयनले धनजामती 
सेवामा संरचनागत ढाँचामा ठुलो पररवतयन ल्र्ाएको छ । नेपालमा धनजामती सेवालाई 
गणुस्तरीर् सेवा र्दनका लाधग सेवाको यवधधकरण गरे जसरी सेवा प्रभावमा पधन 
जनसहभाधगतामा पधन यवधधकरण बनाउने उद्देश्र्ले धनजामती सेवा ऐन २०४९ लाई 
संसोधन गरी धनजामती सेवाको पदपधुतय दफा ७ को उपदफा १ि िण्ड ७ उपदफा १ 
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मा मयहला ३३ प्रधतशत,आर्दवासी जनजाधत २७ प्रधतसत, मधेशी २२ प्रधतसत ,दधलत ९ 
प्रधतसत, अपांग ५ प्रधतसत र यपछधडएका क्षेत्र ४ प्रधतसत कुल दरबन्दीको ४५ प्रधतसत 
धनजामती सेवामा आरव्क्षत गरेको पाईन्छ । धनजामती सेवामा दधलत समदुार्वाट सव्चव 
हनेु अयहले पधन अनौठो मान्ने अवस्था रहेको छ । डा मानबहादरु यविकमय दधलत 
समदुार्वाट पयहलो सव्चवमा बढुवा भएको यवर्षर्मा संचार माध्र्म भरर भराउ भएको धथर्ो 
। कुल जनसंख्र्ाको १३ भएका दधलत समदुार्मा  इधतहासमा एक जना सव्चव भएको 
गौरव गनुय पने अवस्थाले हाम्रो देशमा समावेशीको अवस्था र शासनमा धसमान्तकृत 
समदुार्को सहभाधगता अवस्था जनाउछ । न्र्ार्ालर्मा एक जना दधलत समदुार्को 
व्र्क्ती  रत्नकार बाग्चन्द उच्च अदालतका न्र्ार्ाधधस भएको िवरले धनकै ठुलो सनसनी 
छाएको धथर्ो।  

अयहले सम्मको समावेशीकरणको अभ्र्ासलाई समेत आत्मसाथ गरी समावेशीकरणका 
मान्र्ताहरुलाई आत्मसाथ गरेको संव्िर् ढाचामा देशलाई रुपान्तररत गनुय जरुरीछ । तर 
समावेशीकरणका राजनीधतक,आधथयक ,सास्कृधतक तथा भायर्षक लगाएतका व्र्ापक 
आर्ामहरु भएकोले राज्र्ले र्सको कसरी व्र्वस्थापन गने भन्ने चनैुधत रहेको छ । 
समावेशीकरणका सम्पणुय प्रयक्रर्ा तथा पररणामले पयहचनाको सम्मानलाई समेत असर  
पाने प्रमिु यवर्षर् भएको हनुाले यवना भेदभाव पयहचानको अधधकारलाई कानूनी तथा 
व्र्वहाररक रुपमा सवु्श्चत हनु ु पदयछ । आत्म समान लोकताव्न्त्रक राज्र् व्र्वस्थाको 
मेरुदणड हनेु भएकोले कुनै पधन व्र्व्क्त र्स अधधकारवाट बव्न्ञत हनु ु भनेको 
बव्ञ्चधतकरणमात्र नभई आत्म समानमा धक्का लाग्न ुपधन हो ।  

 

सान्दधभयक सामाग्रीहरुः 
१ नेपाल संयवधान ,कानून , न्र्ार् तथा संसर्दर् माधमला मन्त्रालर्का प्रकाशनहरु  

२ धनजामधत सेवा ऐन,२०४९ ३ नेकाप २०६१ अंक ७ प ु९०१ 

४ ररट नं ५५/०६१, आदेश धमधत २०६३।२।२५ 

५ संवत २०५७ सालको ररट नं३५८६ 
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७ सवोच्च अदालत, आदेश धमधत २०६७।१०।१७ 
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११  डा धमङ्गमार गलु्जन शेपाय यव नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मव्न्त्रपररर्षदको 
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