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भूिमका
नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १५२ मा ग0रएको खास िकिसम र 3कृितका म7
ु ाह9को
कारवाही र िकनारा गन; संघीय कानून बमोिजम िनयिमत अदालतह9 बाहेक अCय िविशिEकृत
अदालत, Cयाियक िनकाय वा Cयायािधकरण Gथापना र गठन गन; सिकने JयवGथा अन9ु प
िनजामती सेवा, GवाGथ सेवा, संघीय-संसद सेवाका कम; चारी, सामदु ाियक िवMालयका िशNक,
3देश िनजामती सेवा, Gथानीय तह एवं नेपाल सरकार वा 3देश सरकारको पचास 3ितशत
वा सो भCदा बढी शेयर वा जायजेथामा GवािमQव वा िनयCRण रहेको संGथा, िनयमनकारी
िनकाय समेतका कम; चारीको स9वा, बढुवा तथा िवभागीय सजाय सSबCधी म7
ु ा वा िवषयमा
भएको िनण; य वा अिCतम आदेश उपर पनु रावेदन सनु ी िशWताका साथ िकनारा गन; का लािग
3शासकXय अदालत ऐन, २०७६ बमोिजम एउटा िविशिEकृत अदालतको 9पमा यस अदालतको
िमित २०७६।६।२४ मा Gथापना भएको र यस अदालतको NेRािधकार र दायरा सरकारी सेवाका
कम; चारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय उपर पनु रावेदन सCु ने सािवकको 3शासकXय अदालतको
भCदा Jयापक र िवGता0रत भएको िविदतै छ ।
यस अदालतको गठन भएसँगै कोिभड-१९ को संeमण सघन हfदँ ै गएको कारणबाट उQपCन
असहज िGथितका वावजदु यस अदालतले िनधा; 0रत अिधकांश लgय हािसल गन; सफल भएको
छ । कानूनी राiय र सशु ासनका माCयतालाई साकार बनाउने काय; मा आjनो कामकारवाही
माफ;त 3शासकXय अदालतले िनरCतर सकृय भूिमका िनवा; ह गदk आएको छ । सािवकको
3शासकXय अदालतबाट सSपािदत कामकारवाही पारदशl गनm उnेoयका साथ बल
ु ेिटन 3काशन
गनm अpयासको थालनी भएको हो । यसै अpयासलाई िनरCतरता िदंदै यस अदालतबाट भएका
िनण; य र कामकारवाहीको संिNq िववरण सिहतको सामrीह9 यस बल
ु ेिटनमा समावेश गरी
3काशन ग0रएको छ । यसबाट सSबिCधत सबैका लािग के ही जानकारी िदन एवं सSबिCधत
NेRलाई िविधको शासन र सशु ासन कायम गन; के ही सहयोग पsु ने अपेNा ग0रएको छ । अCतमा
3Gततु बल
ु ेिटन 3काशनमा संलsन हfने र सहयोग गनm सSबिCधत सबैमा हािद; क धCयवाद िदन
चाहCछु । धCयवाद !
भाu २०७८
(िडxलीराज िघिमरे)
अzयN
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पदािधकारी तथा कम&चारी दरब)दी िववरण
अ-य/
सद1य
सद1य

पदािधकारी
•शासक•य अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३(१) (क) बमोिजम िनय8
ु
ऐनको दफा ३(१) (ख) बमोिजम िनय8
ु
ऐनको दफा ३(१) (ग) बमोिजम िनय8
ु
कम&चारी
पद

रिज<=ार
उपरिज<=ार
शाखा अिधकृत
इजलास अिधकृत
िनजी सहायक
नायब सHु वा
सूचना •िविध सहायक
पNु तकालय सहायक
िनजी सहायक
लेखापाल
कPQयटु र अपरेटर
तामेलदार
हलक
ु ा सवारी चालक
कायाU लय सहयोगी

2ेणी
रा.प.•थम
रा.प. िBतीय
रा.प.ततृ ीय
रा.प.ततृ ीय
रा.प.ततृ ीय
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं.•थम
रा.प.अनं. िBतीय
Sेणी िवहीन
Sेणी िवहीन
जPमा

सं5या
१
१
१
२
१
८
१
१
१
१
१
२
१
५
२७
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स•माननीय "धान$यायाधीश&यू सम( यस अदालतका अ.य(ले
शपथ 2हण गद6

यस अदालतका अ.य( सम( सद7यह8ले सपथ 2हण गद6
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•शासक•य अदालत
पदािधकारीह,

-ी िड5लीराज िघिमरे
अ9य:

-ी रीता मैनाली

-ी कृ/ण•साद पौडेल

सद4य

सद4य

-ी घने=> अिधकारी
िन. रिज/@ार
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साङ् गठिनक संरचना तथा दरब+दी िववरण
/शासक1य अदालतमा रहेका शाखा तथा
फाँटह<
रिज>?ार-१
(रा.प.•थम)

उप-रिज>?ार-१
(रा.प.ि!तीय)

िनजी सहायक -१
(रा.प.तृतीय)

/शासन शाखा

िनजी सहायक-१
(रा.प.अनं.•थम)
मFु ा तथा इजलास शाखा

लेखा शाखा

शाखा अिधकृ त-१
(रा.प.तृतीय)

इजलास अिधकृ त-२
(रा.प.तृतीय)

लेखापाल-१
(रा.प.अनं.•थम)

नायव स6ु वा -१
(रा.प.अनं.•थम)

नायब स6ु बा -५
(रा.प.अनं.•थम)

तामेलदार-१
(रा.प.अनं. ि!तीय)

िज+सी शाखा

अिभलेख शाखा पुIतकालय शाखा

सूचना /िविध
शाखा

नायब स6ु बा -१
(रा.प.अनं.•थम)

नायब स6ु बा-१
(रा.प.अनं.•थम)

सूचना •िविध
सहायक-१
(रा.प.अन.•थम)

तामेलदार-१
(रा.प.अनं.ि!तीय)
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प?ु तकालयक सहायक-१
(रा.प.अनं.•थम)

कCDयटु र
अपरेटर-१
(रा.प.अनं.•थम)

•शासक•य अदालतमा काय'रत कम'चारीह,को नामावली
िस.नं. पद
रिज••ार
उपरिज••ार
शाखा अिधकृत
इजलास अिधकृत
िनजी सहायक

4ेणी
रा.प.!थम
रा.प.ि'तीय
रा.प.ततृ ीय
रा.प.ततृ ीय
रा.प.ततृ ीय

नाम, थर
$र%
घने/0 अिधकारी
िड9ली !साद पराजल
ु ी
− िगता लईु टेल
− राजन िमB
नवराज सापकोटा (हाल अ•ययन
िवदामा)

नायब सGु बा

रा.प.अनं.!थम

उमIला ितवारी लJसाल

िनजी सहायक

रा.प.अनं.!थम

िनशा िघिमरे

पKु तकालय सहायक रा.प.अनं.!थम

लिलता काकI

लेखापाल

रा.प.अनं.!थम

ऋिषराज मरािसनी

कJNयटु र अपरेटर

रा.प.अनं.!थम

शशी शमाO

तामेलदार

रा.प.अनं.ि'तीय

− राजन लािमछाने
− अKमीता चौलागाई

हलक
ु ा सवारी
चालक

Bेणी िवहीन

कायाO लय सहयोगी

Bेणी िवहीन

रामबहादरु सवु ेदी
−
−
−
−
−

चनु कुमारी TेUी
िव/दु पोडे
िव/दीया पज
ु ारी
गंगा कुईके ल पौडेल
सिवता कुमाल
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प•र•छेद - तीन
फैसलाह8
वलदेव पा<डेय िव89 िज?ला वन काया& लय वैतडी
नाथु साह िव89 संघीय मािमला तथा Fथानीय िवकास मGHालय
राजकुमार सवु ेदी िव89 वन तथा वातावरण मGHालय
मान 'साद िव.क. िव89 महािनदKशक, भGसार िवभाग, काठमाडाै ं
'मोद कुमार यादव िव89 वन तथा वातावरण मGHालय
िममबहादरु शाही िव89 लोक सेवा आयोग
लालबाबु कवारी िव89 उQोग, वािणRय तथा आपूित& मGHालय
'काश कुमार लामा िव89 संघीय संसद सिचवालय
िवनोद कोइराला िव89 भूिम सधु ार तथा WयवFथापन िवभाग
इGX भूषण कुमार यादव िव89 दYु ध िवकास संFथान
Zयाम कुमार [े\ िव89 ह]रभजन बFनेत
अज& नु राज पाठक िव89 लोक सेवा आयोग
सGतोष पा<डे िव89 नेपाल वायु सेवा िनगम
कण& बहादरु राउत िव89 राि^_य वािणRय ब`क
िवजय कुमार पासवान िव89 सा?ट _ेिडङ कपcरेशन िलिमटेड
सोम बहादरु िव.क. िव89 िज?ला िनवा& चन काया& लय, वारा
लdमण कुमार शाeय िव89 लोक सेवा आयोग
कृ^ण 'साद यादव िव89 नेपाल िवQतु 'ािधकरण
नेH बहादरु थापा िव89 िश4क सेवा अायाेग
ठYगरु ाम चौधरी िव89 दाच& ल
ु ा िज?ला अदालत

प•र•छेद–एक
#शासक'य अदालतको आ.व. २०७७/०७८ को वािष8क #ितवेदन
१.१ प<ृ भिू म
साव#जिनक सेवा नाग+रक आव.यकतामा आधा+रत, गणु 6तरीय, िछटोछ+रतो, ;यनू लागत
र जनताको निजकको सेवा6थलबाट @वाह हBन सके मा Cयो बढी @भावकारी हB;छ । यसका
लािग िनजामती लगायत साव#जिनक @शासन सHम, सIु ढ, सेवामल
ू क र उKरदायी हBनपु नN
हB;छ ।राOPसेवक कम#चारीहR कत#SयिनT र िजUमेवारी वहन गन# सHम भएमा नै नितजामख
ू ी
@शासनको िवकास हBन सYदछ ।
साव#जिनक सेवा @वाहलाई च6ु त, मया#िदत एवं समयानक
ु ू ल बनाउन यसमा आव\ कम#चारीहRको
सेवाका शत#, सिु वधा एवं सरु Hाको Sयव6था काननू बमोिजम गनN ग+र;छ।साव#जिनक @शासनलाई
थप @भावकारी बनाई यसमा आव\ कम#चारीहRको मनोबल उचो बनाउन समेत कम#चारीको
िनयिु ] एवं द^ड र परु 6कारलाई व6तिु नT बनाउनु जRरी हB;छ।नेपालको संिवधानको धारा
१५२ को उपधारा (१) मा खास िकिसम र @कृितका मfु ाको कारवाही र िकनारा गन# संघीय
काननू बमोिजम िनयिमत अदालतहR बाहेकका अ;य िविशiीकृत अदालत, ;याियक िनकाय वा
;यायािधकरणको 6थापना र गठन गन# सिकनेछ भ;ने Sयव6था छ।िनजामती सेवाका कम#चारीलाई
ग+रने िवभागीय सजाय उपरको पनु रावेदन सनु ी अि;तम िनण#य िदने िनकायको kपमा िव.सं.
२०४४ साल भाo २२ गते 6थापना भएको यस @शासकpय अदालतलाई 6थापनाकालमा
िनजामती सेवा ऐन, २०१३ अनसु ार िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले
सेवाबाट बखा#6त गरेको सजायको आदेश उपर माs पनु रावेदन स;ु ने अिधकार िदइएकोमा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सबै @कृितका िवभागीय सजाय उपरको पनु रावेदन सनु ी अि;तम
िनण#य गनN िनकायको kपमा यस अदालतलाई तोके को िथयो।िमित २०७६ आिxन २४ गते
देिख लागू भएको @शासकpय अदालत ऐन, २०७६ बमोिजम @शासकpय अदालतको 6थापना
र िमित २०७७ साउन ५ गते गठन भई यस अदालतले कामकारवाही गदy आइरहेको छ ।
१.२ अदालतको गठन: @शासकpय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोिजमको मfु ा वा सो दफा
बमोिजमको िवषयमा पनु रावेदन स;ु नको लािग नेपाल सरकारले नेपाल राजपsमा सचू ना
@काशन गरी देहाय बमोिजमका अ|यH र सद6य रहेको @शासकpय अदालत गठन गनN Sयव6था
ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको छः–
(क) उ~च अदालतको म•ु य ;यायाधीश भइरहेको वा हBने यो€यता पगु क
े ा वा नेपाल ;याय
सेवाका िविशi •ेणीको पदमा काम गरेका Sयि]हR म|येबाट ;याय प+रषदक
् ो परामश#मा
नेपाल सरकारले तोके को वा िनय]
अ|यH
ु गरेको Sयि] (ख) नेपाल ;याय सेवाको िविशi •ेणीको पदबाट सेवा िनवK
ृ वा काननू मा 6नातकोपािध
@ा„ गरी काननू वा ;यायको Hेsमा कUतीमा बीस बष#को अनभु व@ा„ Sयि]हR म|येबाट
नेपाल सरकारले िनय]
सद6य
ु गरेको Sयि] (ग) िनजामती सेवाको िविशi •ेणीको पदबाट सेवा िनवK
ृ वा कुनै िवषयमा 6नातकोपािध
@ा„ गरी साव#जिनक @शासनको Hेsमा कUतीमा बीस बष#को अनभु व@ा„ Sयि]हR
सद6य
म|येबाट नेपाल सरकारले िनय]
ु गरेको Sयि] -
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उपय••
ु बमोिजम गठन भएको अदालतको मक
ु ाम काठमा1डौ उप4यकामा रहने र सो अदालतको
9ादेिशक ;े<ािधकार नेपालभर ह>ने भ?ने @यवBथा रहेको छ ।
साथै, कुनै 9देशबाट दईु सय भ?दा बढी मLु ा यस अदालतमा दता• भई चालू अवBथामा रहेमा 4यस
9देशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप<मा सचू ना 9काशन गरी 4यBतो 9देशको राजधानीमा
मक
ु ाम रहने गरी छुOै 9शासकPय अदालत गठन गनQ र 4यसरी 9देशको लािग छुOै अदालत
गठन ह>दँ ाका बखत सो अदालतको 9ादेिशक ;े<ािधकारिभ< पनQ कुनै मLु ा यस अदालतमा
िवचाराधीन रहेको भएमा 4यBतो मLु ा उ• अदालतमा सनQ काननू ी @यवBथा रहेको छ ।
१.३ अिधकार #े%
यस अदालतको अिधकार ;े<को बारेमा 9शासकPय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ मा
@यवBथा गZरएको छ । दफा ७ को उपदफा (१) अनसु ार 9चिलत काननू मा जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भए तापिन अदालतलाई देहायका मLु ा वा िवषयमा भएको िनण•य वा अि?तम आदेश
उपर पनु रावेदन स?ु ने अिधकार रहेको छ:(क) 9चिलत काननू बमोिजम कम•चारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय,
(ख) कम•चारीको बढुवा,
(ग) कम•चारीको सdवा ।
सeबि?धत कम•चारीको सेवा शत• सeब?धी काननू मा 4यBतो कम•चारीलाई िदइएको िवभागीय
सजाय वा बढुवाको सeब?धमा कुनै िनकाय वा पदािधकारी सम; उजरु ी वा पनु रावेदन लाfने
रहेछ भने 4यBतो िनकाय वा पदािधकारीले सो िवषयमा िनण•य गरेपिछ सो िनण•य उपर यस
अदालतमा पनु रावेदन लाfने @यवBथा छ ।
नेपाल सरकारको िनजामती सेवा, नेपाल BवाBथ सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवा वा साव•जिनक
संBथाको सेवामा काय•रत कम•चारी एवं देहायका @यि•लाई समेत जनाउने गरी ऐनको दफा
२(ग) मा कम•चारीको पZरभाषा गZरएको छ :(१) सामदु ाियक िवiालयमा काय•रत िश;क,
(२) 9देश काननू बमोिजम गठन ह>ने 9देश िनजामती सेवा, अ?य सरकारी सेवा वा 9देश
सरकारको पचास 9ितशत भ?दा बढी Bवािम4व ह>ने संBथाको सेवामा रहेको कम•चारी,
(३) Bथानीय तहका कम•चारी ।
साथै, दफा २(च) ले देहायको संBथालाई साव•जिनक संBथाको dपमा पZरभाषा गरेको छ:(१) पचास 9ितशत वा सो भ?दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको Bवािम4व
वा िनय?<ण भएको कeपनी, बkक, संBथान, 9ािधकरण, िनगम, 9ितlान, बोड•, के ?m,
पZरषद् वा नेपाल सरकारबाट िनयिमत dपमा अनदु ान9ाo िवiालय र यBतै 9कृितका
अ?य संगिठत संBथा,
(२) 9चिलत संघीय काननू बमोिजम गठन भएको िनयमनकारी िनकाय,
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजप<मा सचू ना 9काशन गरी साव•जिनक संBथा भनी तोके को
अ?य संBथा ।
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१.४ अिधकार#े%को 'योग
•शासक•य अदालत ऐन, २०७६ को दफा 8 को उपदफा (१) मा अदालतको अिधकार 7े:को
•योग तीनै जना सद?यले सामिू हक Bपले गनC Dयव?था गGरएको छ ।
तर एक जना सद?य उिपि?थत भएको इजलासले मNु ाको कारबाही र अPय7 सिहत दईु जना
सद?य उिपि?थत भएको इजलासले मNु ाको कारबाही र िकनारा गनR सSने •ावधान छ । दफा
८ को उपदफा (२) मा तीन जना सद?य उपि?थत भएको इजलासमा तीनै जना सद?यको
एकमत वा दईु जना सद?यको बहUमत कायम भए सो मत अदालतको िनणRय मािनने Dयव?था
छ । दफा ८ को उपदफा (३) मा दईु जना सद?य उपि?थत भएको इजलासमा एकमत कायम
नभए कारबाहीको हकमा अPय7 सिहतको इजलास भए अPय7को राय बमोिजम र अPय7
बाहेकको इजलास भए वGरX सद?यको राय बमोिजम गनR ु पनC, मNु ाको फै सला वा अिZतम
आदेशको हकमा पिहला अनपु ि?थत रहेको सद?य सम7 पेश गरी िनजले समथRन गरेको राय
अदालतको िनणRय मािनने तथा उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोिजम पिहला अनपु ि?थत
रहेको सद?य सम7 पेश गदाR पिन फरक-फरक राय हUन गएमा अPय7को राय नै अदालतको
िनणRय हUने Dयव?था छ ।
१.५ म/ु ा स1ब3धी िववरण
यस अदालतमा आ.व. २०७७÷७८ मा िज_मेवारी सरी आएको २० थान, यस वषR परेको २७
थान गरी मNु ाको कुल लगत संbया ४७ थान रहेकोमा २१ थान अथाRत् ४४.६८% •ितशत
मNु ा फछeट भई यस आ.व. मा िज_मेवारी सरी बाँक• मNु ा २६ रहेको छ ।
१.६ कम8चारी स1ब3धी िववरण
यस अदालतमा राजप:ांङ्िकत अिधकृत तफR रा.प. •थम jेणी रिजklार १, रा.प. िmतीय jेणी
उप–रिजklार १, रा.प.ततृ ीय jेणी शा.अ.१, इजलास अिधकृत, रा.प.ततृ ीय jेणी शा.अ.२ र
िनजी सहायक रा.प.ततृ ीय jेणी शा.अ.१ को दरबZदी रहेको छ भने राजप: अनंङ्िकत तफR
रा.प.अनं. •थम jेणी ना.सु ८, िनजी सहायक रा.प.अनं. •थम jेणी १, सचू ना •िविध सहायक,
रा.प.अनं.•थम jेणी १, प?ु तकालय सहायक, रा.प.अनं.•थम jेणी १, लेखापाल, रा.प.अनं.
•थम jेणी १, क_pयटु र अपरेटर, रा.प.अनं. •थम jेणी १, तामेलदार रा.प.अनं.िmतीय jेणी
२, jेणीिवहीन तफR ह.स.चा. १, कायाRलय सहयोगी ५ रहेको छ।क_pयटु र अपरेटर, रा.प.अनं.
•थम jेणीको दरबZदी Gरr रहन आएकोले सो पदमा करारमा १ जना, हलक
ु ा सवारी चालकमा
१ जना, कायाRलय सहयोगी ३ जना करारमा रहेका छन् । यस अदालतमा रा.प.•थम १, सचू ना
•िविध सहायक १ र ना.स.ु ७ पद हाल Gरr रहेको छ ।
१.७ अदालतको िव>ीय िववरण
आ.व. २०७७।०७८ मा यस अदालतलाई साधारण तफR २ करोड २६ लाख ९ हजार ९ सय
९० Bपैयाँ िविनयोिजत भै B १ करोड ६२ लाख ४८ हजार २ सय ६९ Bँपैया १३ पैसा
िनकासा भएकोमा िनकासा भएको रकम खचR भएको छ । यस अदालतबाट Zयाियक शuु क वापत
B १६ हजार १ सय ६४ vपैयाँ ५७ पैसा राजw सङ् कलन भएको छ । यस आ.व.मा पजुँ ीगत
तफR B. ४,००,०००।- िविनयोिजत भई B ३,९९,८९७।- िनकासा भएकोमा सो रकम खचR
भएको छ । धरौटी मौyदात यस आ.व. ०७७।०७८ मा नभएको ।
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१.८ अदालतको भौितक ि'थित
(क) भवन: यस अदालतको हालस*म आ-नै ज1गा र काया4लय भवन नभएकोले हाल
के 9:ीय सिभ4स से9टरको दो>ो त?लाको पवू 4 पBCको कोठा र भईू त?लाको पिFमपCीको
कोठाहGमा अदालतको काय4 सHचालन भैरहेको अवJथा छ ।
(ख) सवारी साधन र मेशीन औजार : यस अदालतमा रहेका भौितक सामानमOये हलक
ु ा
सवारी साधन बा.१ झ ८५८०, बा.१ झ. ८०१६, बा.१ झ ८१२९, र बा. २ झ.
१३७१ नं को Jकिप4यो जीप `योगमा रहेको छ । मोटरसाइकलहG वा २ ब २७२८, वा
१ ब ८९४०, वा २ ब २६७१, बा २ ब ४८४२ समेत थान ४ (चार) चालू अवJथामा
रहेको र १थान मोटरसाइकल मम4त गन4 नसeने अवJथामा रहेको छ । साथै, Jकुटर बा
२ ब ९५१९ चालु अवJथामा रहेको र बा १ ब ४३३३ मम4त गन4 नसeने अवJथामा
रहेको छ । साइकल थान ७ मम4त गन4 नसeने अवJथामा रहेका छन् । साथै, यस
अदालतमा क*gयटु र थान १२ चालु अवJथामा रहेको, थान ४ मम4त गन4पु नh र थान
१० काम नला1ने अवJथामा रहेको, ?यापटप ३ (तीन) थान चालु अवJथामा रहेको
र थान २ मम4त गन4 ु पनh अवJथामा रहेको छ । यस अदालतमा रहेका ि`9टरहG ८
थान चालु अवJथामा रहेको र १० काम नला1ने अवJथामा रहेका छन् । Jeयानर ३
थान, टेिलफोन सेट ९ थान, िडJgले िटिभ, १ थान तथा इ9टरनेट िडभाइसहG चालू
अवJथामा रहेका छन् । फोटोकपी मेसीन थान १ परु ानो भै समय समयमा मम4त गरी
`योगमा ?याइएको छ । साथै `ोजेeटर थान २ फोटोकपी मेशीन थान २ काम नला1ने
अवJथामा रहेका छन् । एसी ४ थान रहेकोमा ३ थान चालु अवJथामा रही थान १ मम4त
गन4 ु पनh अवJथामा रहेको छ ।
(ग) फिन;चर तथा फिन;िसङ् ग: यस अदालतमा `योग भएको फिन4चरहl परु ानो
भैसके कोले आवmयकता अनसु ार नयाँ फिन4चरको oयवJथा गन4पु नh देिख9छ ।
(घ) प'ु तकालय: यस अदालतमा पJु तकालय शाखाको छुCै oयवJथा गरी oयवJथापनका
लािग पJु तकालय सहायकलाई िज*मेवारी तोकq oयविJथत गBरएको छ । पJु तकालयमा
काननू स*ब9धी िविभ9न िवषयका रािstय एवम् अ9तरा4िstय पJु तकहlका साथै
अ9य िविवध िवषयका पJु तकहG रहेका छन् । स*मािनत सवuvच अदालतबाट
`कािशत भएका िवषयगत निजरहG, काननू पिwका तथा राजपw समेत पJु तकालयमा
oयवJथापन गBरएको छ । समसामियक काननू स*ब9धी नयाँ नयाँ पJु तकहG समेत
पJु तकालयमा रािखएको छ । साथै, रािstय Jतरका दैिनक, साxािहक एवम् पािyक
पिwकाहl उपल{ध ह|ने oयवJथा गBरएको छ ।
१.९ बल
ु िे टन Gकाशन
`शासकqय अदालतको वािष4क `ितवेदन तथा यस अदालतले गरेका फै सलाहl समेत समावेश
गरी यस आिथ4क वष4मा बलु िे टन अङ् क २८ `काशन गBरएको छ ।
१.१० सझ
ु ाव
`शासकqय अदालतलाई अझ सबल, सyम र स~ु ढ बनाउन र यसको काम कारवाहीको
`भावकाBरतामा अिभविृ ‚ गन4 देहाय बमोिजम गन4पु नh देिख9छ:•
`शासकqय अदालत ऐन, २०७६ ले `शासकqय अदालतको yेwािधकार िवJतार गरेको
पBर`े†यमा स*बि9धत सरोकारवालाहGलाई त‡स*ब9धमा आवmयक जानकारी `दान

•
•
•
•
•
•

गन• •देश तथा िज'ला)तरमा गो-ी, अ1तरकृया ज)ता सचेतनामल
ू क काय•8मह:
स;चालन गन•पु न> र सोको लािग आवAयक Bोत र साधनको Dयव)था हEनपु न> ।
•शासकGय अदालतको आHनै काया•लय भवन नभएकोले आवAयक जLगाको Dयव)था
गरी नयाँ भवन िनमा•ण गन•पु न> वा )थायी •कृितको छुPै अदालत भवनको Dयव)थापन
गQरनपु न> ।
•शासकGय अदालतको वेवसाइट िनमा•ण गरी अदालतका दैिनक कामकारवाहीका
वारेमा सरोकारवाला पTले समयमै जानकारी •ाU गन• सVने गरी सचू ना •िविधको
िवकास गन> ।
•शासकGय अदालत ऐन, २०७६ र •शासकGय अदालत िनयमावली, २०७७ मा
समसामियक पQरमाज•न, सधु ार गन•पु न> आवAयकता देिखएको ।
दरब1दी अनसु ारका कम•चारीको पदपिू त• गरी काय•स^पादनमा थप •भावकाQरता
'याउनपु न> ।
सवारी साधन, फिन•चर, 'यापटप, क^aयटु र, फोटोकपी मेसीन लगायतका आवAयक
भौितक Bोत साधनको Dयव)थापनका लािग आवAयक िवcीय Bोत साधनको
Dयव)थापन गQरनपु न> ।
यस अदालतमा काय•रत कम•चारीह:को Tमता अिभविृ d गन•का लािग Tमता अिभविृ d
स^ब1धी काय•8मका लािग आवAयक Bोत साधनको Dयव)था हEनपु न> ।
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२. आिथ•क वष• २०७७।०७८ को काय• स+पादन समी2ा
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कै िफयत

बाँकH लगत

फछ:ट %

फछ:ट

ज+मा लगत

२०७७/०७८
आ.व. मा दता•
भएको

मBु तवी

िज+मेवारी
सरेको

२.१ बािष•क लगत फछ:ट िववरण
अदालतमा गत आ.व.बाट िज(मेवारी सरेको २० र यस आ.व.मा दता3 ह5न आएका २७ थान
समेत गरी ज(मा ४७ थान म<ु ाको लगत कायम रहेको छ । िमित २०७६।०१।०६ बाट अAयB
तथा सदCयको पदाविध समाF भई IरJ पदमा िमित २०७७।४।५ को िनण3य अनसु ार अAयB
तथा सदCय िनयJ
ु भई अदालतको इजलासले पणू 3ता पाई Oयायस(पादनको कामकारवाही
िनयिमत Pपमा स(पािदत ह5दँ ै आइरहेको छ । गत आ.व.को Sावण देिख यस आ.व.को हालस(म
कोिभड-१९ को कारण नेपाल सरकारको िविभOन िमितको िनणा3यनसु ार पटक पटक िनषेधाYा
आदेश जारी भई सम[ अदालतको काम कारवाही \भािवत भएको ह5दँ ा वािष3क काय3 योजना
अनPु प के ही ल]य हािसल गन3 नसिकएको अवCथा िव^मान रहेको छ । यस अदालतको म<ु ा
तफ3को समि`गत वािष3क लगत, फछbट र बाँकcको िववरण देहायको तािलकामा िदईएको छः–

२०
१
२७
४७
२१
४४.६८% २६
२.२ पेशी KयवLथापन
यस अदालतमा दायर ह5न आएका म<ु ाहPको सनु वु ाइका लािग आईतबार देिख शf
ु बारस(म
आवgयकता अनसु ार िनयिमत Pपमा पेशी चढाउने गIरएको छ ।
२.३ मBु तवी
यस अदालतमा कारवाहीको fममा रहेका म<ु ाहPमAये १ (एक) थान म<ु ा मलु तवीमा रहेकोमा
सोसँग स(बिOधत म<ु ाहP िबशेष अदालत काठमाnडौमा र उpच अदालत पाटनमा कारवाहीकै
fममा रहेको देिखOछ ।
अिघrलो आ.व. मा २ थान म<ु ा मrु तवीमा रहेकोमा थान १ मrु तवी म<ु ासँग स(बिOधत ठगी म<ु ा
स(मािनत सवspच अदालतबाट फै सला भई सोको फै सलाको \मािणत \ितिलिप \ाF भएपिछ
जगाउने आदेश भई उJ ठगी म<ु ा स(मािनत सवspच अदालतबाट िमित २०७५।८।१८ मा
फै सला भई सो फै सलाको \ितिलिप यस अदालतमा िमित २०७६।३।१२ मा \ाF भई यस
आ.व. मा उJ मrु तवी म<ु ा जागी कारवाहीयJ
ु अवCथामा रहेको छ ।
२.४ अिभलेख KयवLथापन
यस अदालतको अिभलेख तफ3 फै सला भएका िमिसलहP फै सला िमितका आधारमा uयवCथापन
गरी क(vयटु रमा समेत रेकड3 राwने ल]य अनPु प \शासकcय अदालत Cथापना भए देिख आ.व.
२०७७।०७८ स(मका सबै िमिसलहPको अिभलेख अAयाविधक गIरसिकएको र िमिसल
खोxनासाथ पाउन सyने गरी fमबz Pपमा uयविCथत गरी दराजमा सरु िBत राwने \बOध
िमलाइएको छ ।आिथ3क वष3 २०७८।०७९ देिख अिभलेख रहेका १०११ थान िमिसलहPलाई
Scan गरी िडिजटाइxड गन€ काय3योजना समेत रहेको छ । यसरी अिभलेख uयवCथापन गदा3
काननू बमोिजम कागज सडाउने, धrु याउने काम पिन सँगसँगै गIरद‚ आएको छ ।
अिभलेख स+बQधी िववरण
अिभलेख शPु वष3
आ.व. २०७७।०७८ स(मको िमिसल संwया
१०११
२०४४ देिख

प•र•छेद–दइु #
एेन तथा िनयमावलीकाे पाठ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

प•र•छेद-तीन
$शासक)य अदालतबाट भएका फैसलाह6
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फैसला

एक

वलदेव पा!डेय िव•• िज&ला वन काया)लय वैतडी

शासक%य अदालत
इजलास
-ी िड&लीराज िघिमरे ........... अ3य4
-ी रीता मैनाली .....................सद6य
-ी कृ8ण:साद पौडेल..............सद6य

फैसला
स<वत् २०७४ सालको प.ु वे.नं. ००२
म2ु ा: िवभागीय सजाय
वैतडी िज&ला दशरथ चHद नगरपािलका, वडा नं.३ घर भै िज&ला वन
पनरावेदक
काया) लय, बैतडीको तNकालीन वन र4क वलदेव पा!डेय........................१ ु
िब••
-ी लोक सेवा आयोग के HQीय काया) लय अनामनगर, काठमाडS................१
-ी िज&ला वन काया) लय, वैतडी .....................................................१ िवप4ी
-ी िज&ला वन अिधकृत, िज&ला वन काया) लय, वैतडी .........................१

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा :शासक\य अदालत
िनयमावली, २०५१ को िनयम ६ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको :6ततु म_ु ाको संि4` तaय र
िनण)य यस :कार छ:िमित २०६४।११।१५ देिख िबना सचू ना अनपु ि6थत रहेकोमा कत)iय jयान म_ु ामा थनु ामा
रही िज&ला अदालत, बैतडीबाट िमित २०६५।११।२८ मा भएको फै सला अनसु ार तपाईलाई jयान
स<बHधी महलको १ नं. को कसरू अपराधमा सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम जHम कै दको सजाय
तोिकएकोले तपाईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख) र ऐ. ऐनको दफा ६१(२)(क)
बमोिजम नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठहnरएको हoदँ ा भिव8यमा
सरकारी सेवाको िनिमq अयोrय ठहnरने गरी सेवाबाट बखा)6त िकन नगनs ? यो पu पाएको िमितले २४
घ!टा िभu सHतोषजनक कारण सिहतको 6पwीकरण पेश गन) ु भHने समेत iयहोराको िमित २०६६।३।१२
मा िज&ला वन काया)लय, बैतडीले पनु रावेदकलाई 6पwीकरण पेश गनs स<बHधमा लेखक
े ो पu ।
यस काया)लयका वन र4क बलदेव पा!डेय िमित २०६४।११।१५ मा कत)iय jयान म_ु ामा
परी िमित २०६५।११।२८ मा िज&ला अदालत, बैतडीबाट jयान स<बHधी महलको १ नं.को कसरू
अपराधमा सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम जHम कै दको सजाय तोिकएकोमा सो मािथ िनजले
पनु रावेदन अदालत कHचनपरु मा गरेको पनु रावेदनको फै सलामा पिन िनजले म_ु ा हारेको र पनु : िनजले
सवxyच अदालतमा पनु रावेदन गरेको भHने िनजको घर पnरवारबाट मौिखक जानकारी माu :ा` हoन
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आएको र पनु रावेदन स(ब*धी म.ु ाको स(ब*धमा पनु रावेदन अदालत, क*चनपरु लाई फोन गरी ब7ु दा
सोको फै सलाको जानकारी िनजलाई नै िदइने भएको ह>दँ ा हाल फै सला भएको िमिसल रा@ने AयिC २,
३ िदन पिछ माG कायाHलयमा हािजर ह>ने भएकोले बाँकI जानकारी के ही िदन पिछ माG िदन सिकने भनी
पनु रावेदन अदालत कJचनपरु ले पठाएको पG ।
िमित २०६९।४।९ मा िजQला वन कायाHलय, वैतडीले वन िवभागलाई वन रSक वलदेव पाTडेले
Uयान स(ब*धी महलको १ नं. िवपYरत कायH गरेकोले ऐ.१३(४) बमोिजम ज*म कै दको सजाय ह>ने फै सला
भएकोले िनज उपर िवभागीय कारवाहीको लािग परामशH माग गरी लोक सेवा आयोगलाई पठाएको पG ।
सव_`च अदालतको फै सला अनसु ारको सबतु aमाणबाट िनज बलदेव पाTडेयले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६१(क) को उपदफा (२) को खTड (क) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनज
बलदेव पाTडेय उपर सोही ऐनको दफा ५९ को खTड (ख) को देहाय (२) बमोिजम भिवgयमा सरकारी
सेवाको लािग अयोhय ठहYरने गरी सेवाबाट बखाHiत गनj सजाय aiतािवत गरी सो सजाय गनHका िनिमk
लोक सेवा आयोगबाट परामशH aाl भए अनmु प िनज बलदेव पाTडेयलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६१ (क) को उपदफा (२) को खTड (क) बमोिजम भिवgयमा सरकारी सेवाको लािग अयोhय
ठहYरने गरी िमित ०६४।११।१५ देिख लागू ह>ने गरी अवकाश िदइएको छ भ*ने समेत Aयहोराको िमित
२०७०।१।२५ को िजQला वन कायाHलय, वैतडीको सजाय आदेशको िनणHय ।
िमित २०७०।१।२५ को िनणHयानसु ार तपाईले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(क)
को उपदफा (२) को खTड (क) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले सोही ऐनको दफा ५९ को खTड
(ख) को देहाय (२) बमोिजम भिवgयमा सरकारी सेवाको लािग अयोhय ठहYरने गरी िमित ०६४।११।१५
देिख लागू ह>ने गरी सेवाबाट बखाHiत गनj सजाय िदइएको छ।यो आदेशमा िचk नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ को खTड (घ) को (यादिभG aशासकIय अदालतमा पनु रावेदन
गनH सिकनेछ भ*ने समेत Aयहोराको िमित २०७०।१।३० मा िजQला वन कायाHलय, बैतडीले िनज
पनु रावेदकलाई िदएको जानकारी सिहतको अवकासपG ।
म पनु रावेदकलाई तहतह अदालतबाट मलु क
ु I ऐन, Uयान स(ब*धी महलको १३(४) नं बमोिजम
ज*म कै दको सजाय भएको भएपिन अदालतबाट भएको फै सलामा मैले नैितक पतन देिखने फौजदारी
कायH गरेको भनी उQलेख भएको छैन। िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वा अ*य कुनै पिन aचिलत काननू मा
यो यiतो म.ु ा वा अिभयोगलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोग मा*नु पनj भ*ने उQलेख भएको
पाइ*न।मलाई िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले कुनै पिन iपrीकरण नै सोधेको अवiथा नै नभएकोले
के वल Uयान म.ु ामा सजाय पाएको भ*ने स(म उQलेख गरी मलाई सेवाबाट वखाHiत गनj गरी भएको
िनणHय आदेश iवतः नै बदरभागी छ।*याियक वा अधH*याियक िनकाय वा अिधकारीबाट गYरने िनणHय
पणू H mपले आधारयC
ु तथा वiतगु त ह>नु पदHछ।आuमगत आधारमा कुनै पिन िनणHय ह>न सvदैन।मलाई
सजाय गनj िनणHय पचाHमा मेरो के कुन कायH के कसरी र कुन आधारमा नैितक पतन देिखने फौजदारी
अिभयोग अ*तगHत पदHछ भ*ने कुनै Aया@या, िवwेषण नै गरेको पाइ*न । यस अवiथामा िनणHयकताH
iवयंले नैितक पतन भनी देखाउन एवं aमािणत गनH नसके को अवiथामा मलाई नोकरीबाट वखाHiत
गनj गरी भएको िवभागीय सजाय ने.का.प.२०६७, अंक १०, पzृ १७१७ मा aितपािदत काननू ी
िस{ा*त aितकूल भएकोले समेत िबपSीबाट भएको िनणHय बदरभागी छ । मलाई Uयान म.ु ामा Uयान
स(ब*धी महलको १३(४) नं बमोिजम कै दको सजाय गनj गरी फै सला भएपिन मलाई अिभयोग दायर गनj
नेपाल सरकारबाटै कै द माफI िदई कै दमC
ु गरेको अवiथा छ। एकातफH नैितक पतन देिखने फौजदारी
अिभयोग लागेको अवiथा रहेको छैन भने अक_तफH अिभयोग दायर गनj बादीले नै कै द माफI िदएको
अवiथा समेत भएकोले िबपSीबाट मलाई बखाHiत गनj गरी भएको िनणHय iवतः नै बदरभागी छ।िबपSी

िज•ला वन अिधकृतबाट मलाई सेवाबाट वखा./त गन1 गरी २०७० सालमा िनण.य गरेको भएपिन िमित
२०६४।११।१५ देिख नै लागू हFने गरी भGने उ•लेख भएको पाइGछ।िबपKी िज•ला वन अिधकृतबाट
भएको सLपणू . िनण.य नै गैरकाननू ी छ।Mयसमा पिन िनण.य गन. ु भGदा अिघको िमित अथा.त कQरब ७
वष. अिघ देिख लागू हFने गरी भतू लKी असर हFने गरी िनण.य गन. कदापी पिन निम•ने भएकोले सो
आधारमा समेत मलाई सेवाबाट बखा./त गन1 गरी भएको िनण.य /वतः नै बदरभागी छ। मलाई सेवाबाट
बखा./त गन1 गरी गरेको िनण.यको जानकारी मैले िमित २०७३।१२।०६ मा नVकल सारी थाहा पाएको
हF।ँ अतएवं म पनु रावेदकलाई भिवYयमा सरकारी सेवाका िनिमZ अयो[य ठहQरने गरी सेबाबाट बखा./त
गन1 गरी िबपKी िज•ला वन काया.लय वैतडीका िज•ला वन अिधकृतबाट भएको िनण.य काननू ी ^पले
_िु टपणू . तथा सLमािनत सव`aच अदालतबाट cितपािदत काननू ी िसdाGत समेतको cितकूल हFदँ ा मलाई
सेवाबाट वखा./त गन1 गरी भएको िनण.य बदर गरी सेवामा पनु व.हाली गरी पनु व.हाली हFदँ ाका िमित सLमको
तलब भZा, तलव बिृ d, चाडपव. खच. समेत िदलाई पाऊँ भGने समेत gयहोराको पनु रावेदकले िमित
२०७४।०१।१९ मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप_ ।
यसमा, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ र ६७ बमोिजम सफाई पेश गन. /पlीकरणको
मौका िदनपु न1मा सजाय गन. ु पवू . /पlीकरणको मौका नै निदई सेवाबाट बखा./त गन1 गरी गQरएको िवभागीय
सजायको िनण.य _िु टपणू . भएको, Mयसमा पिन नैितक पतन हFने फौजदारी कसरू मा सजाय पाएको भनी
नोकरीबाट बखा./त गन1 िनण.य सव`aच अदालतबाट cितपािदत िसdाGत (ने.का.प.२०६७, अङ् क
१०, पrृ १७१७) cितकूल भएको भGने पनु रावेदकको िजिकर िवचारणीय भएकोले मलु क
ु t देवानी
काय.िविध(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३) बमोिजम िवपKीलाई महाGयायािधवuाको
काया.लय माफ.त सचू ना िदई िनयमानसु ार पेश गन. ु भGने समेत gयहोराको िमित २०७५।५।२१ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समK पेश हFन अएको c/ततु मwु ामा
पनु रावेदकका तफ.बाट उपि/थत हFनु भएका िवxान अिधवuाह^ yी ब•लभ ब/नेत, yी सपना सवु दे ी,
yी मनु ा दाहाल र yी ि/न[धा भzले पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय गदा. /पlीकरणको पया.{ मौका
समेत निदई cाकृितक Gयायको िसdाGत िवपQरत हFने गरी एवं अि|तयारवालाले /पlीकरण सो}नु
पन1मा िनिमZ काया.लय cमख
ु ले सोधेको /पlीकरणको आधारमा गQरएको िवभागीय सजायको िनण.य
काननू सLमत नभएको, कत.gय ~यान नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू हो भनी कुनै पिन cचिलत
काननू मा /पl gयव/था नरहे, नभएको, पनु रावेदकलाई कत.gय ~यान मwु ामा कसरू दार ठहराएको
सव`aच अदालतको फै सलामा समेत िनजले नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू गरेको भनी उ•लेख
नभएको अव/थामा िनण.यकता.ले पनु रावेदकलाई सजाय गदा. लगाएको अिभयोग के कसरी नैितक पतन
देिखने काय. हो भनी िनण.य आदेशमा कुनै gया|या र िववेचना नै नगरी नैितक पतन देिखने फौजदारी
कसरू गरेको अिभयोगमा पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा./त गन1 गरी गरेको िनण.य वदरभागी भएको तथा
िवभागीय सजायको िनण.य गदा. भतू लKी असर पन1 गरी िनण.य भएकोले सो िनण.य काननू तथा Gयायका
माGय िसdाGत cितकूल भएकोले िवपKी िज•ला वन अिधकृतबाट पनु रावेदकलाई िमित २०७०।१।२५
मा गरेको िवभागीय सजायको िनण.य बदर हFनपु छ. भनी गन. ु भएको वहस र िवपKीका तफ.बाट उपि/थत
हFनु भएका िवxान सहायक Gयायािधवuा yी ठाकुर cसाद ब/ताकोटीले पनु रावेदकले दश बष. भGदा बढी
कै द सजाय हFने कसरू गरेको ठहर भएको अव/थामा िनजले गLभीर कसरू गरेको एवं िनजको आचरण
िनजामती कम.चारीको आचरण अनक
ु ू ल नभएकोले पनु रावेदकलाई िदइएको िवभागीय सजायको िनण.य
काननू सLमत नै भएकोले अि|तयारcा{ अिधकारीले काननू को Qरत परु याई
् गरेको सो िनण.य सदर
हFनपु छ. भनी गन. ु भएको वहस समेत सनु ी िमिसल संल[न कागजात अ}ययन गरी हेदा. c/ततु पनु रावेदन
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प• िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ (घ) बमोिजमको 5यादिभ• दता8 ह:न आएको हो
वा होइन ? तथा पनु रावेदनप•मा माग गरे बमोिजम पनु रावेदक उपर भएको िवभागीय सजायको िनण8य
बदर ह:नपु नE हो वा होइन ? भFने GHमा नै िनण8य गन8पु नE देिखन आयो ।
िजLला अदालत, वैतडीबाट िमित २०६५।११।२८ मा पनु रावेदकलाई कत8Sय Tयान मUु ामा
जFम कै दको सजाय ह:ने ठहर गरी फै सला भएको आधारमा िनजले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६१(२क) मा उिLलिखत नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठह]रएको
भFने कसरू मा सो ऐनको दफा ५९(ख)(२) बमोिजम भिव^यमा सरकारी सेवाको िनिम_ अयो`य ठह]रने गरी
सेवाबाट बखा8aत गनE गरी िजLला वन काया8लय, वैतडीका िजLला वन अिधकृतले िमित २०७०।१।२५
मा िनण8य गरेको देिखयो। पनु रावेदक िमित २०६४।११।१५ मा कत8Sय Tयान मUु ामा थनु ामा परी िमित
२०७३।२।१५ मा कै दमe
ु भएको िमिसल संल`न कागजातबाट खLु न आउँछ।पनु रावेदक उपर कुनै
िकिसमको िवभागीय सजाय भएको स5बFधमा जानकारी नभएकोले कै द मe
ु भएपिछ काया8लयमा
हािजर ह:न गएकोमा पटक पटक पिछ आउनु भFदै लामो समयस5म हािजर नगराई राiनक
ु ो कारण िमित
२०७०।१।२५ मा नै सेवाबाट बखा8aत गनE गरी भएको िनण8य रहेछ भFने कुरा िमित २०७३।१२।०६ मा
सो िनण8यको नjकल Gाk गरी सो िमितमा मा• जानकारी भएकोले िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११४(घ) को 5यादिभ•ै यस अदालतमा पनु रावेदन गन8 आएको भFने Sयहोरा उLलेख गदl
अिiतयारGाk अिधकारी वाहेकका Sयिeबाट सोिधएको aपmीकरणका आधारमा िवभागीय सजायको
िनण8य ग]रएको, िनण8यकता8ले िनण8यमा पनु रावेदकले कत8Sय Tयान कसरू मा कै दको सजाय पाउने ठहर
भएकोमा सो कसरू कुन आधार र कारणबाट नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू हो भFने कुराको
Sयाiया र िववेचना नै नगरी िनण8य गरेको, सफाईको पया8k मौका नै निदई Gाकृितक Fयायका िसoाFत
समेतको उLलङ् घन एवं भतू लrी असर ह:ने गरी िनण8य गरेकोले सो िनण8य काननू र Fयायका माFय
िसoाFत िवप]रत भएकोले उe िनण8य बदर गरी सेवामा पनु व8हाली ह:न पाउँ भFने मiु य िजिकर िलई
पनु रावेदकले िमित २०७४।१।१९ मा यस अदालतमा पनु रावेदन दायर गरेको देिखFछ ।
Gaततु मUु ाको िबषयमा हद5याद र 5याद स5बFधी िसoाFतको रोहमा Gथमतः िववेचना गन8पु नE
देिखन आयो। 5याद भFनाले कुनै कामको लािग स5बिFधत िनकायमा Gवेश गन8 पाउने काननू ले तोके को
समय हो।काननू ले यaतो समयको िनधा8रण Sयिeले स5बिFधत िनकायमा आउन गन8पु नE तयारीमा ला`ने
समय, आउँदा ला`ने समय Sयिeको दैिनक समयाविधको समेत अनमु ान तथा िवचार गरी िनधा8रण ग]र
िदएको ह:Fछ।कुनै पिन Sयिe स5बिFधत कामको लािग स5बिFधत िनकायमा Gवेश गन8 सहजै Sयवaथापन
गरी आउन सकोस र अvयिधक िबल5ब गरी काय8 नै Gभािवत ह:ने गरी पिन नआओस् भFने उUेxयले
5यादको Sयवaथा ग]रएको ह:ने भनी •िवना(िबना)िसंह डंगोल को म-ु ा (ने.का.प २०७४,अङ् क ७,
िन.नं.९८४२) मा स5मािनत सवyzच अदालतबाट िसoाFत Gितपादन भएको छ।vयaतै, काननू मा नै
हद5यादको स5बFधमा aपm Sयवaथा गरेको अवaथामा उe हद5याद नघाई वष{ पिछ िदएको उजरु ीले
माFयता पाउन नसjने (म;जु देवी ग?ु ा िव•@ पनु रावेदन अदालत राजिवराज, ने.का.प. २०७४, अंक
१, िन.नं. ९७४९) भFने aथािपत िसoाFत रहेको छ।साथै, कुनै पिन मUु ाको िनण8य उपर पनु रावेदन
गन8 काननू ले िनि|त 5याद तोके को ह:ने ह:दँ ा सो 5यादिभ• पनु रावेदन गन8पु नE स5बिFधत पrको काननू ी
दाियvव पिन हो। काननू ले के वल vयaतो Sयिeको हकको रrा गन8 सjछ, जो आ}नो हक Gित सचेत
रही सो उपभोग गन8 Gयvनशील रहFछ।आ}नो हक Gित बेवाaता गनEलाई काननू ले सहयोग गन8 सjदैन
भFने िसoाFत (स.अ.बल
ु िे टन, वषF २६, अङ् क २९, पूणाFङ्क ३७८) पिन Gितपादन भएको पाइFछ।
5याद काननू ले तोके को समय सीमा हो।यो अनFतकालस5म रहँदनै ।यिद रहने हो भने िववादको अFvय
पिन ह:दँ नै ।vयसैले आफू िव~o भएको कारवाही अवगत भईसjदा पिन उपचार खोTन नलागी 5याद

गजु ारी बसेकोलाई पनु रावेदकले अ-यथा 0मािणत गन5 सके को देिखएन।यस अव9थामा आदेशमा िच=
नब>ु ने प?ले काननू ले तोके को अविध िभC पनु रावेदन गन5पु छ5 अ-यथा सो आदेश नै अि-तम हG-छ।
यसरी अि-तम भएर बसेको आदेश िवHI काननू ले तोके को Jयाद नाघी बषM पिछ उजरु ी िदइ-छ भने
सो हदJयादको िसIा-तको 0ितकूल त हG-छ नै फै सलाको अि-तमता (Finality of decision) को
िसIा-तको पिन 0ितकूल हGन पTु ने भ-ने सJमािनत सवUVच अदालतको WयाXया (म•जदु वे ी ग$ु ा िव'(
पनु रावेदन अदालत,राजिवराज, नेकाप २०७४,अङ् क १, िन.नं.९७४९) माफ5त िसIा-त 9थािपत
भएको पाइ-छ।Yयसैगरी काननू को JयादिभC दायर नभएको पनु रावेदनमा सो पनु रावेदनको िबषयब9तमु ा
0वेश गरी िनण5य गन5 ु नपनZ काननू र -यायको मा-य िसIा-त रहेको छ भ-ने कुरा यस अदालतबाट
(ल=मीका>त कण@ िव'( िजAला िवकास सिमित वाराका Cथानीय िवकास अिधकारी, 0शासक\य
अदालत बलु िे टन अङ् क १७, २०७१, प.ृ ३४९-५०) 9थािपत भइसके को छ ।
हदJयाद र Jयाद सJब-धी उिvलिखत िसIा-तको पwृ भिू ममा 09ततु मxु ाको िमिसल कागजात
अzययन गरी हेदा5, िमित २०७०।१।३० मा िजvला वन काया5लय, वैतडीले पनु रावेदकले कै द सजाय
भोिगरहेको कारागार काया5लय, डोटीमा उ| िवभागीय सजायको जानकारीपC पठाएको पाइयो।उ|
पCलाई आधार मानी पनु रावेदकले िमित २०७०।१०।२७ मा कारागार काया5लय डोटी माफ5त िजvला
वन काया5लय, वैतडीमा आफूले िमित २०७०।१।३० मा नै अवकाश पाइसके कोमा आफूले पाउनु पनZ
आिथ5क सिु वधा पाउँ भनी िनवेदन िदएको र िमित २०७१।२।७ मा पिन सोही Wयहोराको िनवेदन िदएको
देिख-छ।साथै,कै दम|
ु भई सके पिछ पनु रावेदकले िमित २०७३।४।२६ मा िजvला वन काया5लयमा आफू
िवHI कारवाहीको िसलिसलामा “िमित २०६४।११।१५ देिख लागू हGने गरी िजvला वन काया5लयबाट
िमित २०७०।१।३० का िदन अवकाशपC 0ा‚ भएको हGदँ ा” भ-ने समेतको Wयहोरा उvलेख गरी िदएको
िनवेदनका सJब-धमा िजvला वन काया5लय, वैतडीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)
बमोिजम भिव„यमा सरकारी सेवामा अयोTय ठह…रने गरी सेवाबाट बखा59त गरेको देिखएकोले य9तो
अव9थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०(क) तथा ७१(ख) बमोिजम बीमा रकम र कम5चारी
संचय कोषको रकम बाहेक अ-य कुनै सिु वधा उपल‡ध हGन नसˆने भनी िमित २०७३।७।८ को पCबाट
िनजलाई जानकारी गराएको देिख-छ ।
पनु रावेदकले िजvला वन काया5लयमा पेश गरेका उिvलिखत िविभ-न िमितका िनवेदनमा
उvलेख गरेको Wयहोराबाट िनजले िमित २०७३।१२।०६ भ-दा अिघ नै िवभागीय सजायको िनण5यको
जानकारी पाइसके को देिखन आयो। यस स-दभ5मा, पनु रावेदकले कारागार काया5लय, डोटी माफ5त
आफूले अवकाश पाएकोले काननू बमोिजम पाउने सिु वधाको लािग िजvला वन काया5लयमा पिहलो
िनवेदन िदएको िमित २०७०।१०।२७ मा नै िनजलाई उ| िवभागीय सजायको जानकारी भएको
देिख-छ। पनु रावेदक िवHIको िवभागीय सजायको िनण5यको जानकारी िमित २०७०।१०।२७ मा नै
थाहा पाइसके को स-दभ5मा पनु रावेदकले िवभागीय सजाय भएको सJब-धमा जानकारी नभएको भिन
कै दम|
ु भएपिछ काया5लयमा हािजर हGन आउँदा पटक पटक पिछ आउनु भ-दै लामो समयसJम हािजर
नगराएको र २०७३।१२।०६ मा माCै िनण5यको नˆकल 0ा‚ गरी थाहा पाएको भ-ने पनु रावेदकको
दावी िमिसल संलTन 0माण कागजातबाट पŠु ी हGन आएन।पनु रावेदकले िमित २०७३।१२।०६ मा माCै
िनण5यको नˆकल 0ा‚ गरेको भ-ने आधारमा पनु रावेदन िदएको देिखंदा सेवाबाट बखा59त गनZ िनण5य
भइसके को छ भ-ने कुराको जानकारी िनजलाई िमित २०७०।१०।२७ मा नै भइसके को िथयो भिन
मा-नु पनZ देिखयो ।
आ‹नो अिधकार हनन भएकोमा उपचारको माग गनZले आ‹नो कुरा सबै देखाई आउनपु छ5 । तŒय
लक
ु ाई आउनेलाई अदालतले मxत गन5 सˆदैन भ-ने िसIा-त (कुमाले अछामे साकH िवHI मzयमाŽचल
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•े•ीय अदालत, काठमाड), ने.का.प. २०४४, अङ् क २, िन.नं.२९९५, प8ृ १६०) का स=दभ?मा हेदा?,
यी पनु रावेदकले िजEला वन काया?लयमा कारागार काया?लय डोटी माफ?त िदएको िमित २०७०।१०।२७
र २०७१।२।७ को िनवेदन एवं आफू कै दमP
ु भई सके पिछ िदएको िमित २०७३।४।२६ को िनवेदनको
कुनै पिन स=दभ? र Tयहोरा पनु रावेदनप•मा उEलेख गरेको देिखंदनै ।यसबाट िनजले िवभागीय सजायको
िनण?यको जानकारी पिहले नै पाइसके को तZय लक
ु ाई यस अदालतमा पनु रावेदनप• दायर गरेको
अव[था देिखन आयो।यस तZयलाई लक
ु ाई आफू कारागारबाट िमित २०७३।२।१५मा कै दमP
ु भई
छुटे प]ात पिन िनकै लामो समयपिछ िमित २०७४।१।१९ मा मा• पनु रावेदन गन? आएको देिख=छ ।
अब, पनु रावेदकले िवभागीय सजायको िनण?यको जानकारी पाएको देिखएको िमित
२०७०।१०।२७ बाट पनु रावेदन दायर गन^ _यादिभ• `[ततु पनु रावेदनप• दायर भएको छ, छैन
भनी हेदा? िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४(घ) मा िनजामती कम?चारीले ऐनको
दफा ५९ को खeड (क) को देहाय (२) बमोिजम आफूलाई िदएको िवभागीय सजाय िवfg पनु रावेदन
िदनु परेमा सजायको आदेश पाएको िमितले पiतीस िदनिभ• पनु रावेदन िदनपु न^छ।तर पनु रावेदनको
_याद नघाई पनु रावेदन गन^ TयिPले पया?j कारण देखाई िनवेदन िदएमा पनु रावेदन स=ु ने अिधकारीले
मनािसब ठहराएमा दईु मिहनास_म परेको पनु रावेदनलाई दता? गन? सlनेछ भ=ने र तmकाल वहाल रहेको
`शासकnय अदालत िनयमावली, २०५१ को िनयम ६(१) मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम
िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले भिवoयमा सरकारी सेवाको िनिमp अयोqय नठहrरने गरी वा अयोqय
ठहrरने गरी सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय सजायको आदेश सनु ी पाएको वा mयसको सचू ना तामेल
भएको िमितले पiतीस िदनिभ• स_बि=धत TयिPले अदालतमा पनु रावेदन िदन सlनेछ।तर स_बि=धत
प•को काबू बािहरको पrरि[थितले गदा? _याद गिु sएकोमा बढीमा तीस िदनस_मको _याद थािमन सlनेछ
भ=ने समेतको Tयव[था गrरएको देिख=छ ।
अत: पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा?[त गरेको िनण?यको जानकारी िमित २०७०।१०।२७ मा
भइसके को देिखएको अव[थामा सो िमितबाट पiतीस िदनिभ• पनु रावेदन िदनु पन^ र पया?j कारण देखाई
सो _याद नघाइ पनु रावेदन परेमा दईु मिहनास_म परेको पनु रावेदन दता? गन? सिकने काननू ी Tयव[था रहेको
देिखंदा पिहले नै िनण?यको जानकारी पाएको तZय लक
ु ाई िमित २०७३।१२।०६ मा मा•ै सो िनण?यको
जानकारी भएको भनी िमित २०७४।१।१९ मा परेको पनु रावेदनप• िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११४ (घ) एवं तmकाल वहाल रहेको `शासकnय अदालत िनयमावली, २०५१ को िनयम
६(१) बमोिजमको _यादिभ• दता? हvन आएको नदेिखंदा `[ततु मwु ाको िबषयव[तु (Merits) िभ• `वेश
गरी िनण?य गन?पु न^ देिखएन।`[ततु पनु रावेदनप• काननू को _यादिभ• दायर भएको नदेिखंदा खारेज हvने
ठहछ? ।यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवप•ी तथा िवशेष सरकारी विकलको काया?लय समेतलाई
िदई मwु ाको दायरी लगत क€ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझ
ु ाई िदनु ।
........................
(रीता मैनाली)
सद[य
उP रायमा सहमत छ) ।
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..........................
.........................
(कृoण `साद पौडेल)
(िडEलीराज िघिमरे)
सद[य
अ„य•
इित स_बत् २०७७ साल भदौ २९ गते रोज २ शभु म् ..................................।

फैसला

दइु >

नाथु साह िव•• संघीय मािमला तथा )थानीय िवकास म,-ालय

शासक%य अदालत
इजलास
.ी िड0लीराज िघिमरे..................अ6य7
.ी रीता मैनाली ..........................सद)य
.ी कृ;ण =साद पौडेल .................सद)य

फैसला
स@वत् २०७४ सालको प.ु वे.नं. 3/०२३
म2ु ा - िवभागीय सजाय (निसहत िदएको) ।
पसाJ िज0ला पोखरीया नगर कायJ पािलका कायाJ लयमा कायJ कारी अिधकृत
पनु रावेदक
पदमा कायJ रत वषJ ३९ को नाथु शाह .................................................१
िव••
सिचव, संघीय मािमला तथा )थानीय िवकास म,-ालय, नेपाल सरकार .....१ िवप7ी

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा =शासकZय अदालत
िनयमावली, २०५१ को िनयम ६ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको =)ततु म_ु ाको त`य र िनणJय
यस =कार छः–
अिcतयार दdु पयोग अनसु ,धान आयोगको िमित २०७३।१।२४ को िनणJय कायाJ,वयन
स@ब,धी ताके ता प- समेतबाट िज0ला िवकास सिमित (िज.िव.स.) को कायाJलय पसाJबाट )वीकृत बजेट
अनसु ार कामै नगरेको भ,ने समेत hयहोराको उजरु ीको स@ब,धमा अनसु ,धान हiदँ ा िज0ला =शासन
कायाJलय पसाJमा तkकालीन समयमा =शासकZय अिधकृतको dपमा कायJरत तपाई समेतले िज. िव.
स. बाट स@पािदत िनमाJण कायJको अनगु मन गदाJ कामै नभएको, के ही काम भएको भनी =ितवेदनमा
उ0लेख भए तापिन आयोग सम7 वयान गदाJ एकZन साथ भ,न सिकएन भनी फरक आसयको mयहोरा
उ0लेख गरेकोले तपाई समेतलाई अिcतयार दdु पयोग अनसु ,धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ)
oारा पpरभािषत अनिु चत कायJ गरेको देिखँदा सोही ऐनको दफा १२क. वमोिजम िवभागीय कारबाही
गरी सोको जानकारी गराउन आयोगबाट लेखी आएको हiदँ ा उq िवषयमा के भएको हो ? १५ िदनिभिनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम सफाई पेस गनJ ु भनी नेपाल सरकार (सिचव)तर) को
िनणJयानसु ार जानकारी गराइJ,छ भ,ने समेत mयहोराको संघीय मािमला तथा )थानीय िवकास म,-ालयले
पनु रावेदकलाई लेखक
े ो िमित २०७३।५।८ को प- ।
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म २०६६ माघ देिख २०६८ जेठस)म िज*ला ,शासन काया1लय पसा1मा ,शासक3य अिधकृत
पदमा काय1रत रहेको िथएँ । िज.िव.स. काया1लय पसा1Aारा संचािलत सडक Eाभेल सGदभ1मा िज*ला
,शासन काया1लय पसा1मा उजरु ी परेको र तKकालीन ,.िज.अ.को आदेश अनसु ार सो उजरु ी स)बGधमा
,शासक3य अिधकृत गणेश ,साद अया1लको नेतKृ वमा म समेत तीन जना ,शासक3य अिधकृत Pथलगत
Qपमा गइ Pथानीयवासीको गनु ासो सनु ी आउनु भने अनसु ार िलपनी िबता1 गा.िव.स.मा गइ1 हामी ,ािविधक
कम1चारी नभएकोले Pथानीयवासीसंग उि*लिखत योजनाका स)वGधमा सोधपछ
ू गरी ,.िज.अ. समU
,ितवेदन पेश गरेका िथयV । सोही Wयहोराको उजरु ी अिXतयारमा समेत परेकोमा अिXतयारले िज*ला
,शासन काया1लय पसा1बाट फाइल िझकाउँदा हामीले पेश गरेको ,ितवेदन समेत संल\न रहेको तथा
आयोगका अनसु Gधान अिधकृत समU मैले बयान िदँदा र ,ितवेदनमा पेश गरेको ^यहोरामा तािKवक
अGतर नरहेको र उि*लिखत प_ृ भिू ममा मैले ,चिलत काननू को प`रिधभGदा बािहर गई कुनै काय1
नगरेकोले िनजामती सेवा िनयमावली अनसु ार िबभागीय कारबाही हbदँ ा मलाइ1 मका1 पनc भई सो हbनु नपनc
भGने समेत Wयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७३।६।१६ मा संघीय मािमला तथा Pथानीय िवकास
मGgालयमा पेश गरेको (मGgालयमा िमित २०७३।६।१८ मा दता1 भएको) सफाई ।
तपाईले िमित २०७३।६।१८ मा पेश गरेको सफाइ1 सGतोषजनक नदेिखएकोले तपाईलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(१) वमोिजम निसहत िदने सजाय िकन नगनc ? सजाय
गन1 ु नपनc कुनै कारण भए पg ,ाq गरेको िमितले सात िदनिभg Pपrीकरण पेश गन1 ु भनी नेपाल सरकार
(सिचवPतर) को िमित २०७३।१०।११ को िनण1य अनसु ार जानकारी गराइGछ भGने समेत ^यहोराको
संघीय मािमला तथा Pथानीय िवकास मGgालयले पनु रावेदकलाई Pपrीकरण पेश गनc स)बGधमा लेखक
े ो
िमित २०७३।१०।१३ को पg ।
म २०६६ देिख २०६८ जेठस)म िज*ला ,शासन काया1लय पसा1मा ,शासक3य अिधकृत
पदमा काय1रत रहेको िथएँ । िज.िव.स.को काया1लय पसा1Aारा सsचािलत सडक Eाभेल सGदभ1मा
तKकािलन समयमा िज*ला ,शासन काया1लय पसा1मा उजरु ी परेको र ,.िज.अ.को आदेश अनसु ार सो
उजरु ी स)बGधमा ,शासक3य अिधकृत गणेश ,साद अया1लको नेतKृ वमा म समेत तीनै जना ,शासक3य
अिधकृतहt Pथलगत Qपमा गइ हामी ,ािविधक कम1चारी नभएकोले Pथानीयवासी संग उि*लिखत
योजनाका स)वGधमा सोधपछ
ू गरी ,.िज.अ. समU ,ितवेदन पेश गरेका िथयV । सोही Wयहोराको उजरु ी
अिXतयार दQु पयोग अनसु Gधान आयोगमा समेत परेकोमा आयोगले िज*ला ,शासन काया1लय पसा1बाट
फाइल िझकाउँदा हामीले पेश गरेको ,ितवेदन समेत संल\न रहेको र आयोगले हामी तीनै जनालाई
बयानका लािग वोलाएकोमा गणेश,साद अया1ल र िकरणिनिध ितवारी पिहले बयानका लािग गएको र
तKकालीन अनसु Gधान अिधकृतले उहाँहtको बयान पढ् न िदनु भएको (जनु एउटै र हामीले पेश गरेको
,ितवेदनसंग िम*दो िथयो) र मैले पिन सोही बयान िदएको हbदँ ा बयान र ,ितवेदनमा पेश गरेको ^यहोरामा
अGतर नरहेको एवं उि*लिखत प_ृ भिू ममा मैले ,चिलत काननू को प`रिधभGदा बािहर गई कुनै काय1
नगरेकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(१) वमोिजम मलाई कुनै िकिसमको िवभागीय
कारबाही हbनपु नc होइन भGने समेत Wयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७३।११।९ मा संघीय मािमला तथा
Pथानीय िवकास मGgालयमा पेश गरेको Pपrीकरण ।
वारा िज*ला कलैया नगरपािलकाका काय1कारी अिधकृत नाथु शाह िज*ला ,शासन काया1लय
पसा1मा ,शासक3य अिधकृत हbदँ ा िज.िव.स.को काया1लय पसा1बाट Pवीकृत बजेट अनसु ार कामै नभएको
भGने उजरु ीका स)बGधमा छानिबन टोलीमा रही िदएको ,ितवेदनमा कामै नभएको, के ही काम भएको
भGने उ*लेख गरी अिXतयार दQु पयोग अनसु Gधान आयोगमा वयान गदा1 एक3न साथ भGन सिकएन
भनी फरक आसयको ^यहोरा उ*लेख गरेको कसरू मा आयोगवाट लेखी आए अनसु ार िनजामती

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) बमोिजम 2चिलत काननू ले तोके को दािय8व िज9मेवारीपवू क= परू ा
नगरेको अिभयोगमा िनजलाई सोही ऐनको दफा ५९(क)(१) बमोिजम निसहत िदने सजाय िदन 2Eताव
गFरएकोले ऐनको दफा ६८ बमोिजम परामश=को लािग िमित २०७३।११।१९ मा संघीय मािमला तथा
Eथानीय िवकास मOPालयले लोक सेवा आयोगलाई लेखक
े ो पP ।
संघीय मािमला तथा Eथानीय िवकास मOPालयको िमित २०७३।११।१९ को पPबाट माग
भएबमोिजम वारा िजTला कलैया नगरपािलकामा पदािधकार काय=कारी अिधकृत (रा.प. ततृ ीय) नाथु
शाहलाई िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६०(घ) को कसरू मा सेही ऐनको दफा ५९(क)(१) वमोिजम
निसहत िदने िवभागीय सजाय गन= परामश= िदने र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२(५)
बमोिजम तोिकएको अविधिभP िवभागीय कारबाही स9पOन गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई िदनु
हZन भOने समेत [यहोराको िमित २०७४।१।२६ मा लोक सेवा आयोगले सो मOPालयलाइ= परामश= सिहत
स]कल फाइल िफता= पठाएको पP ।
अि_तयार द`ु पयोग अनसु Oधान आयोगको िमित २०७१।१।९ को िनण=य काया=Oवयन गनb
िवषयको पPबाट िज.िव.स. को काया=लय पसा=बाट Eवीकृत बजेट अनसु ार कामै नगरेको भOने समेत
dयहोराको उजरु ीको स9बOधमा अनसु Oधान हZदँ ा िजTला 2शासन काया=लय पसा=मा त8कालीन समयमा
2शासकgय अिधकृत पदमा काय=रत पनु रावेदक समेतले िज.िव.स. बाट स9पािदत िनमा=ण काय=को
अनगु मन गदा= कामै नभएको, के ही काम भएको भनी 2ितवेदनमा उTलेख गरे तापिन आयोग समh
बयान गदा= एकgन साथ भOन सिकएन भनी फरक आसयको [यहोरा उTलेख गरेकोले िनजले अि_तयार
द`ु पयोग अनसु Oधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) jारा पFरभािषत अनिु चत काय= गरेको देिखँदा
िनजलाई िवभागीय कारबाही गन= लेखी आए अनसु ार सो स9बOधमा िनजसँग िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६६(१) बमोिजम पOk िदनको 9याद िदई सफाइ= माग गFरएकोमा िनजले िमित २०७३।६।१६ मा
पेश गरेको सफाइको [यहोराबाट आफू छानिबन सिमितमा रही पेश गरेको 2ितवेदनको िबषयमा आlनो
उmरदािय8व वहन गरी आयोग समh बयान गदा= 2ितवेदनमा िदइएको [यहोरा बमोिजम कै [यहोरा उTलेख
गरी बयान गन=पु नbमा सो नगरी एकgन साथ भOन सिकएन भनी वयान पFरवत=न गरी गैरिज9मेवारीपवू =क
आlनो उmरदािय8व 2ित लापरवाही गरेको कारणबाट सOतोषजनक देिखएन । तसथ=, िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खnड (क)(१) बमोिजम निसहत िदने िवभागीय सजाय िनजलाई िकन
नगनb ? सो गन= ु नपनb कुनै सवदु 2माण वा कारण के ही भए सात िदनिभP Eपqीकरण पेस गन= ु भनी ऐनको
दफा ६७ बमोिजम िनजसँग Eपqीकरण माग गFरएकोमा िनजले म २०६६ देिख २०६८ सालस9म
िजTला 2शासन काया=लय पसा=मा 2शासकgय अिधकृत पदमा काय=रत रहेको िथएँ । िज.िव.स.को
काया=लय पसा=jारा सrचािलत सडक sाभेल सOदभ=मा िजTला 2शासन काया=लय पसा=मा उजरु ी परेको
र त8काल 2.िज.अ.को आदेश अनसु ार सो उजरु ीका स9बOधमा 2शासकgय अिधकृत गणेश 2साद
अया=लको नेत8ृ वमा 2शासकgय अिधकृत िकरणिनिध ितवारी र म समेत तीनै जना Eथलगत `पमा गई
हामी 2ािविधक कम=चारी नभएकोले Eथानीयबासीको गनु ासो सनु ी त8स9बOधमा सोधपछु गरी 2.िज.अ.
समh 2ितवेदन पेश गरेका िथयt । सोही [यहोराको उजरु ी अि_तयारमा समेत परेको र अि_तयारले
िजTला 2शासन काया=लयबाट फाइल िझकाउँदा हामीले पेश गरेको 2ितवेदन समेत संलvन रहेको र
आयोगले हामी तीनै जनालाई बयानका लािग बोलाएकोमा गणेश 2साद अया=ल र िकरणिनिध ितवारी
पिहले बयानका लािग गएका र 8यसको के ही िदनपिछ म वयानको लािग गएको र त8कालीन अनसु Oधान
अिधकृतले उहाँह`को बयान पढ् न िदनु भएको (जनु एउटै र हामीले पेश गरेको 2ितवेदनसँग िमTदो
िथयो) र मैले पिन सोही बयान िदएको हZदँ ा वयान र 2ितवेदनमा पेश गरेको [यहोरामा अOतर नरहेको भनी
Eपqीकरण पेश गरेको देिखयो । यस स9बOधमा पेश भएको Eपqीकरण उपर समेत िवचार गदा= िनजले
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•ितवेदन पेश गदा& कामै नभएको, के ही काम भएको भनी •ितवेदन िदएको तथा आयोग सम4 बयान गदा&
एक6न साथ भ7न सिकएन भनी फरक आसयको :यहोरा उ<लेख गरेको देिखँदा िनजले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) वमोिजम •चिलत काननू ले तोके को पदीय दाियLव िजMमेवारीपवू &क परू ा
नगरेको कसरू गरेको देिखएकोले िनज उपर ऐनको दफा ५९(क)(१) वमोिजम निसहत िदने िवभागीय
सजायको •Pताव गरी सो सजाय गन&को िनिमQ लोक सेवा आयोगको िमित २०७४।१।२६ को पTबाट
िनजलाइ& उि<लिखत •Pतािवत सजाय गन& परामश& •ाW भए अनZु प िनज काय&कारी अिधकृत नाथु
शाहलाई ऐनको दफा ५९(क)(१) वमोिजम निसहत िदने िवभागीय सजाय िदने िनण&य आदेश ग_रएको
छ । यो आदेशमा िचQ नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४(घ) को Mयाद
िभT •शासक6य अदालत सम4 पनु रावेदन िदन सिकनेछ भ7ने समेत :यहोराको िमित २०७४।२।१ मा
संघीय मािमला तथा Pथानीय िवकास म7Tालयका सिचवले पनु रावेदकलाई गरेको िवभागीय सजायको
िनण&य आदेश ।
िज<ला •शासन काया&लय पसा&मा •शासक6य अिधकृत हcदँ ा िज.िव.स. को काया&लय पसा&बाट
Pवीकृत बजेट अनसु ार कामै नभएको भ7ने उजरु ीको सMब7धमा छानिबन टोलीमा रही िदएको •ितवेदनमा
कामै नभएको, के ही काम भएको भ7ने :यहोरा उ<लेख गरी अिeतयार दZु पयोग अनसु 7धान आयोग सम4
बयान गदा& यक6न साथ भ7न सिकएन भनी फरक आसयको fयहोरा उ<लेख गरेको कसरू मा आयोगबाट
िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी आए अनसु ार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) बमोिजम
•चिलत काननू ले तोके को दाियLव िजMमेवारीपवू &क परू ा नगरेको अिभयोगमा सोही ऐनको दफा ५९(क)
(१) बमोिजम तपाईलाई निसहत िदने िवभागीय सजाय ग_रएको fयहोरा नेपाल सरकार (सिचवPतर) को
िमित २०७४।२।१ को िनण&यानसु ार अनरु ोध छ भ7ने समेत fयहोराको िमित २०७४।२।२ मा संघीय
मािमला तथा Pथानीय िवकास म7Tालयले पनु रावेदकलाई िदएको िवभागीय कारबाहीको जानकारी
सMब7धी पT ।
पनु रावेदकले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वा •चिलत काननू ले तोके को के कPतो पदीय दाियLव
िजMमेवारीपवू &क परु ा नगरेको हो सो :यहोरा Pपg खलु ाई उचीत र पया&W कारण देखाई िनण&यकता&ले िनण&य
गन&पु नhमा सो नगरी िनजले पेश गरेको सफाई, Pपgीकरणलाई गिMभरतापवू &क मनन नगरी िनजामती सेवा
ऐनको दफा ६०(घ) को कसरू मा िनजलाई निसहत िदने िवभागीय सजाय गनh गरी संघीय मािमला तथा
Pथानीय िवकास म7Tालयका सिचववाट भएको िमित २०७४।२।१ को िनण&य िनजामती सेवा ऐनको
दफा ५९ र ६६ तथा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ११२ समेत •ितकूल भई गिMभर Tिु टपणू &
भएको, िनण&यकता&ले सजायको आदेशमा आiनो Pपg राय सिहत िनयमावलीको िनयम ११२(१) तथा
अनसु चू ी १७ वमोिजम िनण&य गन&पु नhमा शाखा अिधकृतबाट उठाएको िटkपणीमा सदर भनी गरेको िनण&य
िवभागीय सजायको िनण&य हcन नसlने, िवभागीय सजाय सMब7धी fयवPथामा िनजामती सेवा ऐनको
दफा ५९ मा सामा7य सजाय निसहत िदने भनी उ<लेख भएको र अिeतयार दZु पयोग अनसु 7धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. को अ7य आवnयक कारबाहीिभT िवभागीय सजाय नपनh भएकोले
पनु रावेदक िवZo आकिष&त नै हcन नसlने आधार उ<लेख गरी िवभागीय सजाय िदने िनण&य सोही
ऐनको दफा ११ र १२ तथा अिeतयार दZु पयोग अनसु 7धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम
२५ समेत •ितकूल भएको, िलपनी िबता& समेतका गा.िव.स.मा िज.िव.स. पसा&oारा सqचािलत सडक
िनमा&ण, मम&त सMभारको काममा कुनै काम नभएको, के ही काम भएको भ7ने समेत fयहोराको •ितवेदन
पनु रावेदक समेतवाट •.िज.अ. सम4 •Pततु ग_रएको र आयोगमा अनसु 7धानको िसलिसलामा
पनु रावेदकले वयान गदा& कामै नगरी भs
ु ानी भयो भएन भ7ने िवषयमा एक6न साथ भ7न नसिकएको र
Pथानीय fयिsहZले भनेको आधारमा देखाई िदएको Pथान हेरी •ितवेदन िदएको भनी यथाथ& िववरण

उ•लेख गरी बयान गरेको ह*दँ ा िनजले फरक आसयको 2यहोरा उ•लेख गरेको अव5था नभएको तर सोही
आधारमा अि<तयार द>ु पयोग अनसु @धान आयोगको िनदAशनयC
ु पDको पFृ भिू ममा अथाHत आयोगबाट
लेखी आएको भ@ने आधार (Base) मा सफाई माग गरी सो सफाई, 5पOीकरण समेतको म•ू याङ् कन र
िववेचना सTम नगरी िनणHयकताHले आUनो िववेक Vयोग नगरी याि@Dक (Mechanical) >पमा िनदAिशत
(Directed) भै गरेको निसहत िदने िनणHय काननू र सवZ[च अदालतबाट ने.का.प. २०६४, अङ् क १,
िन.नं. ७८०२ र ने.का.प. २०६३, अङ् क ३, िन.नं. ७६६५ मा Vितपािदत िसoा@त समेत िवपpरत
भएको ह*दँ ा िनजलाई निसहत िदने िवभागीय सजायको उC िनणHय वदर गरी पाउँ भ@ने समेत 2यहोराको
पनु रावेदकले िमित २०७४।३।२० मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनपD ।
िवभागीय सजायको िनणHय गदाH सवदू Vमाणको म•ू याङ् कन नै नगरी @याियक मनको अभावमा
आधार कारण िवना नै गpरएको िवभागीय सजाय सवZ[च अदालतबाट ने.का.प. २०६४, अङ् क १,
िन.नं. ७८०२ मा Vितपािदत िसoा@त समेतको Vितकूल भएको भ@ने पनु रावेदकको िजिकर िवचारणीय
भएकोले अ.वं. २०२ नं. वमोिजम Vuयथvलाई महा@यायािधवCाको कायाHलय माफHत सचू ना िदई
िनयमानसु ार पेश गनH ु भ@ने 2यहोराको िमित २०७४।५।२६ मा यस अदालतवाट भएको आदेश ।
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समy पेश ह*न आएको V5ततु मzु ामा
पनु रावेदकको तफHबाट उपि5थत ह*नु भएका िवoान अिधवCा {ी प|ु पराम पौडेलले अि<तयार
द>ु पयोग अनसु @धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. को अ@य आव‚यक कारवाहीिभD िवभागीय
कारबाही नपनA ह*दं ा उC दफा १२क. वमोिजम लेखी आएको भनी आकिषHत नै ह*न नस„ने आधारमा
पनु रावेदकलाई निसहत िदने िवभागीय सजायको िनणHय सोही ऐनकै दफा १२ र अि<तयार द>ु पयोग
अनसु @धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम २५ Vितकूल भएको, Dिु टपणू H िनणHयको आधारमा
आयोगबाट लेखी आए बमोिजम नै िनणHयकताHले आUनो िववेक Vयोग नगरी याि@Dक †पमा िनदAिशत भई
गरेको निसहत िदने िनणHय सTमािनत सवZ[च अदालतबाट Vितपािदत िसoा@त समेत िवपरीत भएको
र VारिTभक चरणदेिख नै 5पO काननू ी Dटु ी भएको िनणHयका आधारमा भए गरेका सTपणू H कामकारबाही
पिन 5वतः Dटु ीपणू H नै ह*ने ह*दँ ा पनु रावेदकलाई निसहत िदने िमित २०७४।२।१ को िनणHय काननू सTमत
नभएकोले बदर ह*नपु छH भनी गनH ु भएको वहस तथा िवपyीको तफHबाट उपि5थत ह*नु भएका िवoान
सहायक @यायािधवCा {ी ठाकुर Vसाद व5ताकोटीले अि<तयार द>ु पयोग अनसु @धान आयोगवाट
िवभागीय कारबाही गनH लेखी आएको समेत स@दभHमा िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीले िनिदHO
गरेका शतH, VिŠया एवं कायHिविध परू ा गरी अिधकारVा‹ अिधकारीले पनु रावेदकलाइH निसहत िदने गरी
गरेको िवभागीय सजायको िनणHय काननू सTमत भएकोले सदर ह*नपु छH भनी गनH ु भएको वहस समेत सनु ी
सTबि@धत िमिसल कागजात अŒययन गरी हेदाH V5ततु मzु ामा यस अदालतबाट देहायका VŽमा िनणHय
िदनपु नA देिखन आयोः१. क5तो अव5थामा गpरएको िवभागीय सजायको िनणHय याि@Dक >पमा िनदAिशत भै गpरएको
िनणHय मािन@छ ? र uय5तो िनणHय काननू र @यायको मा@य िसoा@त अनक
ु ू ल ह*@छ वा ह*दँ नै ?
२. अि<तयार द>ु पयोग अनसु @धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोिजमको अ@य
आव‚यक कारबाहीिभD िवभागीय कारवाही वा सजाय समेत पनA हो वा होइन?
३. पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) वमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको
दफा ५९(क)(१) वमोिजम निसहत िदने गरी गरेको िवभागीय सजायको िनणHय काननू सTमत छ
वा छैन ? र सो िनणHय बदर ह*नपु नA हो वा होइन ?
१. क5तो अव5थामा गpरएको िवभागीय सजायको िनणHय याि@Dक >पमा िनदAिशत भै गpरएको िनणHय
मािन@छ ? र uय5तो िनणHय काननू र @यायको मा@य िसoा@त अनक
ु ू ल ह*@छ वा ह*दँ नै ? भ@ने पिहलो
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••का स•ब"धमा हेदा(, •शासक*य "यायसंग स•बि"धत मल
ू भतू िस4ा"तह5को रोहमा •8ततु ••मा
िवचार गन( ु सा"दिभ(क ह=ने देिख"छ।कुनै पिन CयिDको हक, अिधकार वा वैध अपेFामा आघात पानI वा
असर गनI कुनै पिन अिधकार•ाJ अिधकारीको िनण(य मा"य ह=न Mय8तो िनण(य काननू स•मत (Lawful),
मनािसव (Reasonable) र 8वQछ (Fair) ह=नपु छ( । Mय8तो िनण(यमा काननू ी Tटु ी (Error of Law) वा
दरू ाशयपणू ( (Maliciously) भएमा अवैधािनक (Illegality) ह=न,े 8वेQछाचारी र िनरंकुश िकिसमको वा
8वीकृत नैितक मा"यता िवपरीत भए अिववेक* (Irrationality) ह=ने र वा[याMमक •कृया वा •ाकृितक
"यायका िस4ा"त पालना नगरी भएमा काय(िविधगत असंगित (Procedural Impropriety) भइ वदर
ह=ने काननू र "यायका सव(मा"य िस^ा"तह5 8थािपत 5पमा रहेका छन् (Council of Civil Service
Unions v Minister of State for the Civil Service [1985], AC 374; Associated Provincial
Picture House Ltd. v Wednesbury Corporation, 1948, 1KB 223; Hilaire Barnett,
Constitutional and Administrative Law, 10th ed, Routledge Taylor & Francis Group,
London and New York, 2013, pp. 593-623) ।
अिधकार•ाJ अिधकारीले गरेको "याियक वा अध("याियक •कृितको िनण(यले वैधता र मा"यता
पाउनको लािग के क8ता •शासक*य "यायका िस4ा"तलाई पालना गरी िनण(य गरेको ह=नपु छ( भ"ने
स•ब"धमा यस अदालतवाट भूप वहादरु बोगटी िव12 महािनद5शक भूिमसधु ार तथा <यव>थापन िवभाग
को म^ु ामा िमित २०६४।११।३० मा िवशद िववेचना र œयाžया भइसके को छ (•शासक*य अदालत
बलु िे टन २०७१, अङ् क १७, प¡ृ ४१२-१७) ।साथै, स•मािनत सव¢Qच अदालतले िविभ"न म^ु ाको
रोहमा Cयाžया गरी •शासक*य "यायका यी िस4ा"तह5लाई मा"यता िदएको पिन देिख"छ । सरसत£
हेदा( नै काननू ी Tटु ी िव¤मान देिखएमा (Error of law apparent on the face of the record),
•ाकृितक "यायको िस4ा"त उ¥लङ् घन भएमा (Breach of the principles of natural justice), ह=दँ ै
नभएको अिधकारFेT ¨हण गरेमा वा भएको अिधकारFेTको बढी •योग गरेमा वा द5
ु पयोग गरेमा (Lack
of power, excess of power, abuse of power), अिनवाय( «पमा पालना गन(पु नI काय(िविधको Tटु ी
भएमा (Error of procedures), काननू को Tटु ी भएमा (Error of law) वा जालसाजपणू ( तवरले •योग
गरेमा (Fraud on law), काननू ी कत(Cयको पालना नभएमा (Failure to perform duty), कलिु षत
िनण(य भएमा (Bad faith) असाधारण अिधकारFेT ¨हण गरी ®रट जारी ह=ने िस4ा"त •ितपादन भएको
पाइ"छ (ल@मी जोशी िव12 लोक सेवा अयोग, ने.का.प. २०७६,अङ् क ७, िन.नं. १०३१७ मा उ^®रत
सनु सरी मोरङ िसँचाई िवकास सिमित (बोडQ)का तफQबाट अिनल कुमार पोखरेल िव12 लासQन एYड टुवZ
िल. समेत,२०५९ सालको ®रट नं. ३०२९, आ.िम. २०६३।९।२५) ।
अिधकार•ाJ अिधकारीले गरेको िनण(य क8तो अव8थामा याि"Tक «पमा गरेको िनण(य
मािन"छ भ"ने िवषय मल
ू तः 8विववेक*य अिधकारको •योग (Exercise of discretionary power)
संग स•बि"धत देिखंदा •8ततु िवषयलाइ( तMस•ब"धी •शासक*य "यायका देहाय बमोिजमका मल
ू भतू
िस4ा"तह5को प®र•े²यमा हेन( ु पनI ह="छः–
• काननू ले जनु अिधकारीलाई िनण(य गनI अिधकार िदएको छ सोही अिधकारीले Mय8तो
अिधकार •योग गन(पु छ( (Statutory power must be exercised by the authority in
whom it is vested)। काननू ले नै 8प· «पमा •Mयायोजन गन(स¸ने अिधकार निदएस•म
Mय8तो अिधकार •Mयायोजन गन( सिक"न। •Mयायोिजत अिधकार पनु ः •Mयायोजन ह=न
स¸दैन (Delegatus non potest delegare)।मािथ¥लो तहको अिधकारीलाई भएको
अिधकार त¥लो तहको अिधकारी वा िनिम¹ भई काम गनI अिधकारीले •योग गरेको रहेछ
भने Mय8तो िनण(य मा"य ह=दँ नै । Mयसैगरी, त¥लो िनकाय वा अिधकारीलाई भएको अिधकार

मािथ•लो िनकाय वा अिधकारीले िमची वा हरण गरी गरेको िनण/य 0े1ािधकार हरण िव23को
िस3ा5त (Rule against usurpation) को आधारमा मा5य नह:ने (भूप वहादरु बोगटी,
;शासक=य अदालत बलु िे टन २०७१, अङ् क १७, पKृ ४१८; Kennedy v Birmingham
19722 All ER 305) ।
• काननू वमोिजम अि\तयार;ा] अिधकारीले िनण/य गदा/ ^यसको सनु वु ाइ/ गरी त^स`ब5धी
तbय, ;माण, काननू , निजर र िस3ा5तको िववेचना र म•ू याङ् कन गरी आधार र कारण खोली
(Speaking order) 5याियक मनको ;योग गरी (Application of judicial mind) िनण/य
गरेको ह:नपु द/छ। िनण/यकता/को िनण/यमा आधार र कारण खलु क
े ो छैन वा आधार र कारण
खलु ाइए तापिन ^यyतो आधार र कारण अyपz छ वा स5तोषजनक र तक/पणू / छैन भने
^यyतो िनण/य yवे}छाचारी (Arbitrary) मािनने र 5यायको रोहमा मा5य नह:ने (Padfield v
Minister of Agricultural Fisheries and Food, 1968, AC 997; Breen v AEU,
1971 2QB 175, p. 191; R v Industrial Inquiries Commissioner, 1968, LKIR
621) ।
• काननू बमोिजम yविववेक=य अिधकार ;योग गरी िनण/य गनŽ अिधकार पाएको िनण/यकता/ले
आ‘नो yविववेक=य अिधकारको ;योग िववेकपणू / िकिसमले आफै ले गरेको ह:नपु द/छ
।िनण/यकता/ले कसैको िनदŽशनमा िनण/य गद/छ (Acting under dictation) भने ^यो अनिु चत
ह:5छ । िनण/यकता/ले आ‘नो yविववेक=य अिधकार अका/को िनदŽशनमा ;योग गन/ ु ह:दँ नै (No
act under dictation from any quarters)।5याियक वा अध/5याियक ;कृितको िनण/य गनŽ
अिधकारीलाई मािथ•लो िनकाय वा अिधकारी (Higher body or authority) वा अकš कुनै
िनकायले िनण/यमा असर वा ;भाव परु य् ा/उने गरी िनदŽशन िदन सœै न । यिद ^यyतो िनदŽशन
बमोिजम िनण/य गरेको रहेछ भने ^यyतो िनण/य मा5य ह:दँ नै ।साथै, िनण/यकता/ले आ‘नो
yविववेक=य अिधकार पžर^याग (Abdication) गरी िनण/य भएको रहेछ भने पिन ^यyतो
िनण/य मा5य ह:दँ नै । िनण/यकता/ले आ‘नो िनण/यमा yविववेक ;योग गरी िनण/य गन/पु नŽमा
अका/ले पेश गरेको िटŸपणी सदर गरी य51वत 2पमा काम गरेमा (Acting mechanically)
^यyतो िनण/य मा5य नह:ने (भूप वहादरु बोगटी, ;शासक=य अदालत बलु िे टन २०७१,
अङ् क १७,पKृ ४१८)।“The authority cannot permit to be influenced by the
dictation of others at as this would amount to abdication and surrender of
its discretion. It would then not be the authority’s discretion that is exercised,
but someone else’s. If an authority ‘hands over its discretion to another body
it acts ultra vires.’ Such an interference by a person or body extraneous to
the power would plainly be contrary to the nature of the power conferred on
the authority.” State of UP v Maharaja Dharmander Prasad (1989) 2 SCC
505, 523) ।
उि•लिखत िस3ा5तह§लाइ/ समेत मा5यता िदंदै स`मािनत सवš}च अदालतबाट देहाय
वमोिजमका िस3ा5त समेत ;ितपादन भएको पाइ5छ:–
• सजाय गन/ पाउने अिधकारी आफ« ले काननू बमोिजम yपzीकरण िलई आफूले 5याियक
मनको ;योग गरी िनण/य गन/ ु पनŽमा सो नगरी सजायँ िदने अिधकारी बाहेक अ5य
अिधकारीबाट िलइएका yपzीकरण स`ब5धी कारवाहीलाई ¬हण गरी शाखा अिधकृत
yतरबाट उठेको िटŸपणीको आधारमा तह तह भई आ‘नो छेउ आएपिछ ^यyतो िटŸपणी
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िनण•यलाई #वीकृत गरेको िनण•य -िु टपणू • भई वदर ह5ने (दशरथच• काक$ िव'(
)शासक+य अदालत समेत, ने.का.प.२०४७, अङ् क १०, िन.नं. ४२१५) ।
• िवभागीय कारबाही गन• पाउने अिधकारीबाट #पHीकरण माग नगJरएको अव#थामा
अिधकारMाN अिधकारीबाट िनण•य भएपिन Oय#तो कारबाहीले काननू ी माPयता MाN गनQ
ि#थित नह5ने ()काश यादव िव'( )शासक+य अदालत समेत, ने.का.प.२०६३,अङ् क
६, िन.नं. ७७१५) ।
• िनण•य गनQ अिधकारीले आफूमा िनिहत अिधकारलाई काननू सWमत ढङ् गले आधार र कारण
खलु ाई आZनो िववेक Mयोग गरी िनण•य गन•पु नQ । अिधकारको Mयोग गदा• अPय िनकाय वा
अिधकारीको िनदQशनलाई आधार िलएर िनण•य गन• ु उिचत र काननू संगत नह5ने । अ]को
िनदQशन बमोिजम आZनो िववेक Mयोग नगरी गरेको िनण•यलाई अिधकारको Mechanical
Exercise भPनपु नQ ह5Pछ । जनु काननू को उdेfय िवपरीत ह5न जाPछ । यसलाई अिधकारको
िववेकपणू • Mयोग भPन नसिकने (ह4रनारायण रौिनयार समेत िव'( म8यमा9चल :े;ीय
िसंचाइ? िनद@शनालय समेत, ने.का.प. २०६३, अङ् क ३, िन.नं.७६६५) ।
• Mशासिकय अिधकारीले Pयाियक अिधकारको Mयोग गदा• तह-तह उठेका िटkपणी सदर
नगरी Pयाियक मनको Mयोग गरी Pयाियक Mिmया र िविधको अबलWबनबाट आधार र
कारण सिहत िनण•य गन•पु नQ । िनिमoको िजWमेवारी तोिकएको पदािधकारीलाई अध•Pयाियक
Mकृितको िनण•य गनQ अिधकार काननू त: नह5ने । िनण•य गनQ अिधकारीले िनण•य गदा• कसैको
Mभाव, िनदQशन र दवावमा नपरी #वतP- tपले Pयाियक मन Mयोग गरेको ह5नपु द•छ ।
यसो नभई िनदQिशत िनण•यले वा#तवमा िनण•यको #थान िलन नसuने ( राम )साद
भCराई िव'( कै लाली भ•सार काया?लय धनगढी समेत, ने.का.प. 2067, अङ् क 5, िन.नं.
8365) ।
• िनण•यकता•ले आZनो िनण•यमा आधार, कारण र तक• उvलेख गरी िनwकष•मा पगु क
े ो ह5नपु छ•
। िनण•य गनQ अिधकार नभएको कम•चारीले पेश गरेको िटkपणी सदर गरी गनQ िनण•यमा
िनण•यकता•ले यP-वत tपमा काम गरेको मािनPछ । Pयाियक वा अध•Pयाियक Mकृितको
िनण•य गदा• िनण•यकता•ले िटkपणी सदर गरी गरेको िनण•यमा Pयाियक मनको Mयोग भएको
मािनंदनै (पासाङ् ग शेपा? िव'( सगरमाथा अ9चल )हरी काया?लय, राजिवराज समेत,
ने.का.प.२०५०, अङ् क २, िन.नं. ४७०) ।
• िनण•य गनQ अिधकार नभएको कम•चारीले पेश गरेको िटkपणीलाई सदर भनी गरेको िनण•य
Pयाियक मनको Mयोग नगरी -िु टपणू • िनण•य गरेको भPने देिखने (शारदा माWके समेत िव'(
भूिमसधु ार काया?लय मोरङ समेत, ने.का.प.२०४०, अङ् क ८, िन.नं.१७३४) ।
तसथ•, उिvलिखत िस{ाPतह] समेतको आधारमा हेदा•, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६०, ६०क. र ६१ वमोिजम तोिकएको आचरण र अनशु ासन पालना नगनQ िनजामती कम•चारीलाई
कसरू को गािWभय•ता र मा-ा अनसु ार अिधकारMाN अिधकारीले दफा ५९ बमोिजम िवभागीय सजाय
गन•सuने नै देिखPछ । तर Oयसरी सजाय गन• ु अिघ उ€ ऐनको दफा ६६, ६७ र ६८ को काय•िविध परू ा
गJरसके पिछ िनण•यकता•ले िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ वमोिजम अनसु चू ी १७
को ढाँचामा िनण•य गन•पु द•छ । कुनै पिन िनजामती कम•चारी उपरको कसरू वा आरोपमा िनण•यकता•ले
िवभागीय कारबाही र सजायको िनण•य गदा• िनजलाई सफाई वा #पHीकरण पेश गन• पया•N मौका Mदान
भए, नभएको समेत िवचार गरी िनजबाट पेश भएको सफाई, #पHीकरणलाइ• गिWभरतापवू •क मनन गरी
उपल…ध सवै सबदु , Mमाणको मvू याङ् कन गरी #पH अधार र कारण खलु ाई िनण•य गरेको ह5नपु द•छ

।•याियक मन र •याियक कारणको अभावमा )यि*गत धारणालाई आधार बनाई गरेको िनण3यले वैधता
र मा•यता पाउन स8दैन ।िनजामती सेवा ऐन बमोिजम िनजामती कम3चारीलाई ग>रने िवभागीय सजायको
िनण3य अध3•याियक ?कृितको िनण3य भएकोले BयCतो िनण3य गदा3 िनण3यकता3ले काननू र •यायका मा•य
िसEा•तको प>रपालना गरी िनण3य गरेको हGनपु द3छ ।िनण3य गनJ अिधकार नभएको अधीनCथ कम3चारीले
पेस गरेको िटMपणी रायलाई य•Nवत Oपमा (Acting mechanically) सदर गरी गरेको िनण3य वा कुनै
मािथSलो वा अ•य िनकाय वा अिधकारीको िनदJशन वा िसफा>रस बमोिजम (Acting under dictation)
मVु ाको तWय र प>रिCथित (Facts and circumstances) को मSू याङ् कन नगरी गरेको िनण3यमा
िनण3यकता3ले •याियक मनको ?योग भएको भ•ने नहGदँ ा BयCतो िनण3यलाई याि•Nक Oपमा िनदJिशत भई
ग>रएको िनण3य मािन•छ र BयCतो िनण3य काननू र •यायका मा•य िसEा•त अनक
ु ु ल हGदँ नै ।
२. अि^तयार दOु पयोग अनसु •धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोिजमको अ•य
आवkयक कारबाहीिभN िवभागीय कारवाही वा सजाय समेत पनJ हो वा होइन ? भ•ने दोvो ?wमा ?वेश
गन3 ु अिघ सेवा िविधशाzको मल
ू मा•यता एवं िसEा•तको वारेमा सं|पे मा चचा3 गन3 ु सा•दिभ3क देिखयो ।
एकातफ3 Cवे~छाचारी िकिसमले कम3चारी उपर कारबाही गन3 नसिकयोस् भनी मनोमानी कारबाही िवOE
कम3चारीको संर|ण काननू Eारा ग>रएको हG•छ भने अक€तफ3 काननू बमोिजम तोिकएको कत3)य र दाियBव
पालना नगनJ वा काननू ?ितकूल हGने गरी काय3 गनJ कम3चारीलाई सजायको भािगदार बनाइएमा नै कम3चारी
?शासनमा अनशु ासन कायम भै Cव~छ ?शासनको िवकास हG•छ भ•ने मा•यता समेत सेवा िविधशाzको
रही आएको देिख•छ (राजीव •साद रौिनयार िव'( िव)ान तथा •िविध म./ालय, २०६७ सालको
प.ु वे.नं २७, ?शासक„य अदालत वलु िे टन २०७५, अङ् क २५, प†ृ २८४) ।
यCतो मा•यतालाइ3 भारतको सव€~च अदालतले देहाय वमोिजम )या^या गरेको पाइ•छः–
The efficiency and incorruptibility of public administration is of such
importance that it is essential to afford to the civil servants adequate protection
against capricious action from their superior authority. As a permanent civil servant
is guilty of misconduct he should no doubt be proceeded against promptly under
the relevant disciplinary rules subject of course to the safeguards prescribed under
Article 311(2), but in regard to honest, straight forward and efficient permanent civil
servants, it is of utmost importance even from the point of view of the state that they
should enjoy a sense of security which alone can make them independent and truly
efficient. (Motiram Deka v General Manager N. F. Railway, AIR 1964, SC 600 (610).
Bयसैगरी, स¡मािनत सव€~च अदालतले िविभ•न मVु ाको रोहमा गरेको )या^या र ?ितपादन
गरेका िसEा•तमा पिन सेवा िविधशाzको उिSलिखत मल
ू मा•यतालाइ3 आBमसात ग>रएको पाई•छ ।कुनै
पिन कम3चारी िवOE उसको आचरण ¢यवहार स¡ब•धमा कारवाही गदा3 बढो सतक3तासाथ काननू र
िनयमको पालना गरी गन3पु नJ हG•छ।िकनिक रोजगारीको अिधकार जीवनको अिधकारसँग जोिडएको हG•छ
र स¡बि•धत ¢यि* माN होइन उसँग आि¥त प>रवारमािथ पिन यCता कारबाहीले ?ितकूल ?भाव पान3
स8दछ (िदिलपबहादरु भ.ने ताराबहादरु रानामगर िव9( नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७२, अङ् क ७,
िन.नं. ९४३६) तथा कुनै पिन िनजामती कम3चारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनेको ठूलो सजाय हो।Bयसरी
सजाय गदा3 मनोमानी तवरबाट गन3 नसिकयोस् भ•ने िनजामती कम3चारीको सेवाको सरु |ा िनजामती
सेवा ऐन र िनयमले गरेको पाइ•छ ।ऐन िनयमले िनजामती कम3चारीलाई ?दान गरेको सरु |ा ऐन िनयमकै
अि^तयारबाट माN समा© हGनस8छ।काननू ी राज भनेको नै ?ªसँग काननू «ारा को>रएको िनिद3ª घेराको
मया3दा कायम रा^नु हो (लिलत र;न शा=य िव9( >ी ५को सरकार, वन तथा भू-संरHण म./ालय
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समेत, ने.का.प. २०५०, अङ् क २, िन.नं. ४७०३) भनी स1मािनत सव56च अदालतबाट <ितपािदत
िस=ा>तलाइ@ यसको CDा>तको Eपमा उGलेख गन@ सिक>छ ।
वLततु , िनजामती सेवा स1ब>धी काननू को जग नै सेवा िविधशाSको यही मल
ू मम@ र मा>यता
हो भ>ने कुरा राVय सWचालन गनX <शासिनक संय>Yको मेZद[डको Zपमा रहेको िनजामती सेवालाई
स^म, सेवामल
ू क र उ_रदायी बनाउन िनजामती सेवाको गठन र सेवाको शत@ स1ब>धी aयवLथा गन@
वनेको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गeरएको कम@चारीको सेवाको सरु ^ा तथा िवभागीय कारवाही
स1ब>धी gयवLथाहE समेतवाट वोध गन@ सिक>छ । सोही अनZु प, िनजामती कम@चारीवाट सेवाको शत@
उGलङ् घन नभई मया@िदत Zपमा पालना होस् भ>ने अिभ<ायका साथ काननू बमोिजमको कत@gय र
दाियiव पालना नगनX वा काननू <ितकूल काय@ गनX कम@चारीलाई िवभागीय कारबाही LवZप सजायको
aयवLथा गeरएको देिख>छ । अिjतयारवालाले िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीले तोके का शत@ र
<िkया परू ा गरी कसरू को माYा अनसु ार iयLता कम@चारीलाई िवभागीय सजाय गन@ सlने नै हm>छ ।
यस स>दभ@मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गeरएको िवभागीय कारबाही र सजाय स1ब>धी िवशेष
gयवLथा पिन िवचारणीय छ । ऐनको दफा ६१क.(१) मा यस ऐनमा अ>यY जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन अिjतयार दZु पयोग अनसु >धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम सो आयोग र <चिलत काननू
बमोिजम स1वि>धत िनकायवाट कुनै िनजामती कम@चारीलाई िवभागीय कारबाही गन@ लेखी आएमा
आवvयक <िkया परु य् ा@इ सोही बमोिजम िवभागीय सजाय गन@पु नXछ भ>ने समेतको gयवLथा गeरएको
देिख>छ । ऐनका अ>य gयवLथालाई पeरिसिमत (Overriding) गनX <भाव रहेको <Lततु gयवLथाले
एकातफ@ उ€ आयोग तथा अ>य सािधकार िनकायवाट लेखी आए वमोिजम िवभागीय सजाय गन@पु नX
गरी अिjतयारवालाको दाियiव िसज@ना गरेको देिख>छ भने अक5तफ@ iयसरी सजाय गदा@ पिन काननू ले
तोके को आवvयक <िkया अवल1वन नगरी सजाय नगeरने <iयाभिू त गद‚ अिjतयारवालावाट हmनसlने
Lवे6छाचारी िनण@य िवZ= िनजामती कम@चारीलाइ@ संर^ण गन@ खोजेको देिख>छ ।
अव, iयसरी िबभागीय कारबाही गन@ लेखी पठाउनसlने अिjतयार दZु पयोग अनसु >धान
आयोगको अिधकारका स1ब>धमा अिjतयार दZु पयोग अनसु >धान आयोग ऐन, २०४८ मा के gयवLथा
गeरएको रहेछ भनी हेदा@, ऐनको दफा ३ ले जानी जानी वा लापरवाही साथ आƒनो अिधकारिभYको कुनै
काम गन@ इ>कार गनX, आफनो अिधकार नभएको कुनै काम गनX, कुनै िनण@य वा आदेश गदा@ वा„याiमक
Zपले अपनाउनु पनX काय@िविधको पालना नगनX, आफूलाई <ा… अिधकार स1बि>धत काननू , िनण@य
वा आदेश िवपरीत अक‚ उ†ेvय वा काय@मा <योग गनX, आƒनो तजिबजी अिधकार बदिनयतसाथ वा
Lवे6छाचारी Zपमा <योग गनX, आƒनो पदको <कृित अनसु ार पालन गन@ ु पनX कुनै पदीय कत@aय पालन
नगनX समेतका काय@लाइ@ अनिु चत काय@ मािनने gयवLथा गरेको देिख>छ ।
ऐ. ऐनको दफा ८ देिख दफा १२ग. स1म अनिु चत काय@ स1ब>धी gयवLथा गeरएको
पाइ>छ । दफा ११ मा आयोगले गरेको अनसु >धानबाट साव@जिनक पद धारण गरेको कुनै gयि€ले अनिु चत
काय@ गरेको देिखएमा वा िवˆास गन@पु नX मनािसब कारण भएमा आयोगले iयLतो gयि€लाई िनज उपर
परेको उजरु ीको अनसु >धानबाट <ा… िववरण उGलेख गरी सो स1ब>धमा LपDीकरण पेश गन@ मनािसव
1याद तोक‰ सचू ना िदनपु नX र यसरी सचू ना िदंदा iयLतो aयि€ उपर परेको उजरु ी र सो स1ब>धमा
भएको अनसु >धानबाट <ा… िववरण र िनज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाeरत छ र
सो आरोप ठहeरएमा के कLतो िवभागीय कारबाही वा सजाय हmने हो सो समेत खलु ाउनु पनX gयवLथा
गeरएको देिख>छ ।दफा १२ मा साव@जिनक पद धारण गरेको aयि€ले मनािसव 1यादिभY LपDीकरण पेश
नगरेमा वा िनजले पेश गरेको LपDीकरण आयोगलाई स>तोषजनक नलागेमा आयोगले िनजलाई सचेत
गराउन वा कसरू को माYा अनसु ार कारण र आधार खलु ाई िवभागीय सजाय गन@ अिjतयारवालालाई
लेखी पठाउन सlने र iयसरी लेखी आएमा स1बि>धत अिjतयारवालाले उपय€
ु सजाय <Lताव गरी

तीन मिहनािभ# $चिलत काननू बमोिजम िवभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई िदनु पन6
7यव8था ग:रएको देिख>छ ।
दफा १२क. मा अ>य आवFयक कारबाहीका लािग लेखी पठाउने सIब>धमा देहायको 7यव8था
ग:रएको देिख>छः–
“१२क. अ>य आवFयक कारबाहीका लािग लेखी पठाउने: सावMजिनक पद धारण गरेको OयिPले
अनिु चत कायM गरी नेपाल सरकार वा सावMजिनक सं8थालाई हािन, नोSसानी परु य् ाMएकोमा Uय8तो हािन
नोSसानी सIबि>धत OयिPबाट भ:रभराउ गनM वा आयोगले उपयP
ु ठानेको अ>य आवFयक कारबाही
गनMका लािग सIबि>धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।”
Uयसैगरी, दफा १२ख. मा सावMजिनक पद धारण गरेको OयिPले गरेको अनिु चत कायMबाट
उUप>न दXु प:रणाम $चिलत काननू बमोिजम सYयाउनका लािग आयोगले सIबि>धत अिधकारी वा
िनकायलाई लेखी पठाउन सSने र दफा १२क. वा १२ख. बमोिजम लेखी आएकोमा सIबि>धत िनकाय
वा अिधकारीले Uयसरी लेखी आएको िमितले तीन मिहनािभ# लेखी आए बमोिजम कारबाही गरी सोको
जानकारी आयोगलाई िदनु पन6 7यव8था दफा १२ग. मा रहेको देिख>छ ।
अव, उP ऐन अ>तगMत वनेको िनयमावलीले अ>य आवFयक कारवाहीका सIब>धमा के क8तो
7यव8था गरेको रहेछ भनी हेदाM, अि[तयार द\ु पयोग अनसु >धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम
२५ मा देहायको 7यव8था ग:रएको देिख>छः–
“२५. अ>य आवFयक कारबाहीः आयोगले ऐनको दफा १२क. को $योजनको लािग देहाय
बमोिजमको कारबाहीलाई अ>य आवFयक कारबाहीको `पमा $योग गनM सSनेछः–
(क) भ:रभराउ गन6,
(ख) दईु वषM सIम सावMजिनक जवाफदेहीको पदमा िनयिु P नगन6,
(ग) बढीमा दईु वषMसIमको लािग Uय8तो िजIमेवारीको पदमा काम गनM नलगाउने,
(घ) दईु वषMसIम आिथMक तथा $शासिनक िनणMय गन6 िजIमेवारी निदने,
(ङ) दईु वषMसIम वैदिे शक तालीम, अhययन, सेिमनारमा भाग िलन रोक लगाउने,
(च) दईु वषMसIम कुनै खास काम गनM ब>देज लगाउने,
(छ) आयोगले उपयP
ु ठहर्याMएको अ>य कारबाही ।”
उिiलिखत काननू ी 7यव8थालाइM समkमा अि[तयार द\ु पयोग अनसु >धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा ११ मा िवभागीय कारबाही सIब>धी कायMिविध, दफा १२ मा अयोगले िवभागीय कारबाहीको
लािग लेखी पठाउने र दफा १२क. मा आयोगले अ>य आवFयक कारबाहीको लािग लेखी पठाउने
सIब>धी 7यव8था रहेको देिख>छ ।
साथै, अि[तयार द\ु पयोग अनसु >धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम िवभागीय
कारबाहीको लािग लेखी पठाउँदा पिन अि[तयार द\ु पयोग अनसु >धान आयोगले सजाय नै िकटानी गरी
लेखी पठाउन िमiने देिखंदनै ।ऐ ऐनको दफा १२(१) को सIब>धमा आयोगले अनसु >धान गरेको मoु ामा
कमMचारीलाई िवभागीय कारवाही गनMपु न6 भएमा आयोग आफै ले सजाय तोके र पठाउन निमiने ।कसरू को
मा#ा उiलेख गरी अि[तयारवालालाई लेखी पठाउन सSने मा# आयोगको अिधकार हpने Oयव8था भएको
भनी (िवनोद िगरी िव#$ अि&तयार द+ु पयोग अनस
ु .धान आयोग समेत, ने.का.प. २०६३, अङ् क
८, िन.नं. ७७५१) तथा आयोगले सजाय नै िकटान गरी लेखी पठाएको र अि[तयारवालाले समेत
आयेगबाट लेखी आए बमोिजम नै कायM अिघ बढेको 8पt \पमा देिखएको अव8थामा अि[तयारवालाले
िवभागीय कारवाही ग:रनसके को भ>ने आधारमा $8ततु :रट िनवेदनलाइ Premature भ>न
निमiने । उP ऐनको दफा १२(२) र (३) मा िनि|त अविधिभ# कारवाही ग:रसSनु पन6 गरी ग:रएको
िकटानी Oयव8था र आयोगबाट लेखी आए बमोिजम आयोगले िकटानी गरेको सजायलाई नै आधार
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बनाई •प!ीकरण सोिधएको ि•थितमा यिद कारबाहीले पणू 4ता पाउन बाँक7 नरहेको मानी 8रट िनवेदनलाई
Premature को सं<ा िदई प=छाइिदने हो भने A•ततु िवषयले िनकास नपाउने अव•थाको िसज4ना हFन
जाने भनी (••कुमार "े$ िव'( अि*तयार द'ु पयोग अनस
ु 3धान आयोग, ने. का. प.२०६४, अङ् क
१, िन.नं.७८०२) सUमािनत सवVWच अदालतबाट YयाZया एवं िस[ा=त Aितपादन समेत भइरहेको
अव•था छ ।
अिZतयार द]ु पयोग अनसु =धान आयोग ऐन, २०४८ मा ग8रएको िवभागीय कारबाही सUब=धी
दफा १२ र अ=य आवcयक कारबाही सUब=धी दफा १२क. को Yयव•थालाइ4 फरक, फरक Aकृितका
Standalone Aव=धको hपमा रािखएको देिख=छ।कारबाहीका लािग लेखी पठाउँदा अवलUबन गन4पु नk
Aकृया वा काय4िविधको pि!कोणवाट पिन यी दइु 4 Aब=धहh वीचको िभ=नता वोध गन4 सिक=छ ।
उq ऐनको दफा ३७ बाट Avयायोिजत अिधकार Aयोग गरी आयोगले वनाएको अिZतयार द]ु पयोग
अनसु =धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम २५ ले अ=य आवcयक कारबाही िभy पनk
कारवाहीका •वhपहhको सांकेितक सचू ी A•ततु गरेकोमा सो सचू ीमा िवभागीय कारबाही नसमेिटएको
तzयबाट समेत सो िभ=नता •प! देिख=छ । साथै, ऐनको दफा १२ अनसु ार िवभागीय कारबाहीका लािग
लेखी पठाउने िनण4य गदा4 माy दफा ११ अनसु ारको काय4िविध अवलUबन गरी •प!ीकरण सो|नपु नk •प!
हF=छ । तर दफा १२क. अनसु ार अ=य आवcयक कारवाहीको लािग लेखी पठाउँदा पिन दफा ११ मा
उि}लिखत िवभागीय कारबाही गदा4 अवलUबन गन4पु नk काय4िविध अवलUबन गन4पु छ4 भ=ने Yयव•था उq
दफामा रहेको देिखँदनै ।
साव4जिनक पद धारण गरेको ~यिqले अनिु चत काय4 गरी परु य् ा4एको हािन नो€सानी सUबि=धत
~यिqहhबाट भ8रभराउ गन4 वा आयोगले उपयq
ु ठानेको अ=य आवcयक कारबाही गन4का लािग
सUबि=धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी पठाउन तथा vय•तो अनिु चत काय4बाट उvप=न द‚ु प8रणाम
सWयाउनको लािग लेखी पठाउन स€ने अिधकार िवपƒी आयोगलाई नभएको मा=न निम}ने । अिZतयार
द]ु पयोग अनसु =धान आयोग ऐनको दफा १२क. अनसु ारको आदेश िदने कारबाही िवशेष Aकारको
कारबाही हFनाले vय•तो कारबाहीलाई िवभागीय कारबाही भ=न निम}ने । दफा १२क. अनसु ारको
कारबाही गदा4 पिन दफा ११ अनसु ारको •प!ीकरण सोिधने काय4िविध अवलUबन गन4 ु पनk बा|याvमक
काननू ी ~यव•था रहेको नदेिखएकोले यस सUब=धी िनवेदन •वीकाय4 नदेिखने भनी सUमािनत सवVWच
अदालतबाट िस[ा=त Aितपादन समेतभएको पाइ=छ (पूण8च3• ढुगं ल
े िव'( अि*तयार द'ु पयोग
अनस
ु 3धान आयोग समेत, ने.का.प. २०६२, अङ् क १०, िन.नं. ७६०४) ।यस निजर, िस[ा=तबाट
समेत अ=य आवcयक कारबाहीका लािग लेखी पठाउने र िवभागीय सजायका लािग लेखी पठाउने
कारबाही दइु 4 पथृ क पथृ क कारबाही हFन् र अ=य आवcयक कारबाहीका लािग लेखी पठाएकोमा िवभागीय
सजाय गन4 िम}दैन भ=ने तzय •थािपत हFन आउँदछ ।
अिZतयार द]ु पयोग अनसु =धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. अ=तग4तको अ=य
आवcयक कारबाहीिभy िवभागीय कारबाही पिन सिUमिलत हF=छ भनी अथ4 गनk हो भने िवभागीय कारबाही
गन4 लेखी पठाउने आयोगको अिधकारको िविसि!कृत ]पमा Yयव•था गनk दफा १२ नै िन‚Aयोिजत हFन
प…ु दछ र दफा १२क. वमोिजम िवभागीय कारवाही गन4 लेखी पठाउने िनण4य गदा4 सफाइको मनािसव मौका
नै निदई िवभागीय कारबाही गन4 लेखी पठाउन स€ने भ=ने आसयको द‚ु कृितपणू 4 प8रणाम वा अथ4 िन•कन
जाने हF=छ । ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको YयाZया गदा4 अकV दफा वा उपदफा िनरथ4क हFने गरी YयाZया
गन4 नहFने भ=ने काननू YयाZयाको •थािपत िनयम पिन हो ।अतः अिZतयार द]ु पयोग अनसु =धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोिजमको अ=य आवcयक कारबाहीिभy िवभागीय कारवाही वा सजाय
समेत पछ4 भनी अथ4 गन4 िम}ने देिखएन ।

३. पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) वमोिजमको कसरू मा सोही
ऐनको दफा ५९(क)(१) वमोिजम निसहत िदने गरी गरेको िवभागीय सजायको िनणBय काननू सCमत छ वा
छैन ? र सो िनणBय बदर हHनपु नI हो वा होइन ? भKने तेLो MN तफB हेदाB, संघीय मािमला तथा Qथानीय
िवकास मKRालयका सिचवले गरेको निसहत िदने िवभागीय सजायको िमित २०७४।२।१ को िनणBयलाई
पनु रावेदकले मल
ू तः देहायका आधार (Grounds) मा चनु ौित िदएको देिखKछः–
(क) मKRालयका शाखा अिधकृतबाट उठाएको िटcपणीमा सिचववाट “सदर” भनी िनणBय गरेकोले
उe िनणBय यािKRक (Acting mechanically) भएको एवं अिqतयार दvु पयोग अनसु Kधान
आयोगले लेखी पठाएकै आधारमा िनणBयकताBले िनदIिशत भई (Under dictation) िनणBय
गरेकोले सो िनणBयले वैधता र माKयता पाउन नसxने,
(ख) अिqतयार दvु पयोग अनसु Kधान आयोग ऐन, २०४८को दफा १२क.बमोिजम िवभागीय
कारबाही गनB लेखी पठाउने आयोगको िमित २०७०।१२।२४ को िनणBय नै Rटु ीपणू B भएकोले
सोही िनणBयको आधारमा आयोगबाट लेखी आए बमोिजम नै िवभागीय सजाय िदने गरी ग{रएको
उe िनणBय पिन MारिCभक चरण देिख नै Rटु ीपणू B भइB वदरभागी भएको ।
मKRालयका शाखा अिधकृतबाट उठाएको िटcपणीमा सिचववाट “सदर” भनी गरेको िवभागीय
सजायको िनणBय यािKRक (Acting mechanically) भएको भKने पनु रावेदन िजिकर तफB हेदाB,
पनु रावेदक िवभागीय कारबाहीको Mकृया MारCभ हHदँ ाका वखत कलैया नगरपािलका कायाBलय, वारामा
कायBकारी अिधकृतको पद (रा.प. ततृ ीय }ेणी) मा कायBरत रहेको देिखँदा िनजलाइB िवभागीय सजाय िदन
सxने अिqतयारी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०६ बमोिजम संघीय मािमला तथा
Qथानीय िवकास मKRालयका सिचवलाइB भएकोमा िववाद देिखंदनै ।
िज.िब.स.को कायाBलय पसाBवाट सCपािदत िनमाBण कायBमा अिनयिमतता भएको भKने उजरु ीका
सCबKधमा अनसु Kधान गदाB अनगु मन गनI त~कािलन Mशासक€य अिधकृतह‚ लगायत सCबिKधत
ƒयिeह‚को वयान एवं संकिलत सवदु , Mमाण समेतको आधारमा उजरु ीमा उि„लिखत िवषय प†ु ी हHन
सxने देिखएन । िमित २०६७।५।१७ मा Mितवेदन पेश गनI त~कालीन Mशासक€य अिधकृतहvले आफूले
पेश गरेको Mितवेदनमा कामै नभएको भKने उ„लेख गरेको तर आयोग सम‡ बयान गदाB एक€न साथ भKन
सिकएन भनी फरक आसयको ƒयहोरा उ„लेख गरेकोले िनजहvलाई अिqतयार दvु पयोग अनसु Kधान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खˆड (छ) Šारा प{रभािषत अनिु चत कायB गरेको देिखंदा िनजहvलाई
अिqतयार दvु पयोग अनसु Kधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. वमोिजम िवभागीय कारबाही गनB
अिqतयारवाला सम‡ लेखी पठाउने भनी िमित २०७०।१२।२४ मा अिqतयार दvु पयोग अनसु Kधान
आयोगवाट भएको िनणBयका आधारमा यी पनु रावेदकलाई उe दफा १२क. वमोिजम िवभागीय कारवाही
गनB िमित २०७१।१।९ मा आयोगले संघीय मािमला तथा Qथानीय िवकास मKRालयमा लेखी पठाएको,
आयोगवाट ~यसरी लेखी आएको आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ वमोिजम १५
िदनिभR सफाइB पेश गनB उe मKRालयको िमित २०७३।५।८ को पRबाट यी पनु रावेदकलाइB जानकारी
गराइएको, िनजले िमित २०७३।६।१८ मा सफाइB पेश गरेकोमा सो सफाइB सKतोषजनक नदेिखएकोले
तपाईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(१) बमोिजम निसहत िदने सजाय िकन नगनI ?
सजाय गनB ु नपनI कुनै कारण भए पR Mा‹ भएको िमितले ७ िदनिभR Qप†ीकरण पेश गनB नेपाल सरकार
(सिचवQतर) को िमित २०७३।१०।११ को िनणBयानसु ार जानकारी गराउँदै िमित २०७३।१०।१३
मा उe मKRालयले पनु रावेदकलाइB पR लेखक
े ो र िनजले िमित २०७३।११।९ मा सो मKRालयमा
Qप†ीकरण पेश गरेको देिखKछ ।
िमिसल संलŒन संघीय मािमला तथा Qथानीय िवकास मKRालयको िटcपणी र आदेश हेदाB उe
मKRालयका शाखा अिधकृतले पनु रावेदकलाई Mचिलत काननू ले तोके को दािय~व िजCमेवारीपवू Bक परु ा
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नगरेको अिभयोगमा निसहत िदने िवभागीय सजाय गन. िनण0याथ0 उपसिचव सम5 िट7पणी पेश गरेकोमा
उपसिचवले पिन सोही :यहोरा उ;लेख गरी सहसिचव सम5 पेश गरेको र लोक सेवा आयोगवाट >ा?
परामश0 वमोिजम वारा िज;ला कलैया नगरपािलकाका तAकालीन काय0कारी अिधकृत नाथु शाहलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(क)(१) वमोिजम
निसहत िदन मनािसव देखी पेश गरेको छु भUने :यहोराको सहसिचववाट पेश भएको िट7पणीलाई िमित
२०७४।२।१ मा सो मUYालयका सिचवले सदर गरेको देिखUछ । यसका साथै, पेश भएको Zप[ीकरण
उपर िवचार गदा0 िनजले >ितवेदन िदँदा कामै नभएको, के ही काम भएको >ितवेदन िदएको तथा आयोग
सम5 बयान गदा0 एक^न साथ भUन सिकएन भनी फरक आसयको _यहोरा उ;लेख गरेको देिखँदा
िनजले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) बमोिजम >चिलत काननू ले तोके को पदीय दाियAव
िज`मेवारीपवू 0क परू ा नगरेको कसरू गरेको देिखएकोले पनु रावेदक उपर ऐनको दफा ५९(क)(१) बमोिजम
निसहत िदने िवभागीय सजायको >Zताव गरी सो सजाय गन0को िनिमa लोक सेवा आयोगवाट िनजलाई
>Zतािवत सजाय गन0 परामश0 >ा? भए अनसु ार िनजलाई ऐनको दफा ५९(क)(१) बमोिजम निसहत िदने
िवभागीय सजाय िदने िनण0य आदेश गbरएको छ भUने समेत :यहोराको िवभागीय सजायको आदेशको
िनण0य िमित २०७४।२।१ मा उc मUYालयका सिचववाट िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ११२(१)(क) संग स`विUधत अनसु चू ी १७ वमोिजमको ढाँचामा भएको पिन देिखयो ।तसथ0,
पनु रावेदकलाई निसहत िदने िवभागीय सजायको आदेशको िनण0य गदा0 अिधनZथ कम0चारीवाट पेश
भएको िट7पणीलाई सदर स`म गरी यािUYक fपमा िनण0य गbरएको भUने पनु रावेदकको िजक^रसंग
सहमत हgन सिकएन ।
जहाँस`म आयोगले लेखी पठाएकै आधारमा िनण0यकता0ले िनद.िशत भई (Under dictation)
िनण0य गरेकोले सो िनण0यले वैधता पाउन नसqने भUने िजिकर छ सो तफ0 हेदा0, पनु रावेदकलाइ0 सफाइ0
पेश गन0 जानकारी गराइएको संघीय मािमला तथा Zथानीय िवकास मUYालयको िमित २०७३।५।८
को पYमा “अिwतयार दfु पयोग अनसु Uधान आयोगको िमित २०७३।१।२४ को पY समेतवाट.....
तपाई समेतले ...... िनमा0ण काय0को अनगु मन गदा0 कामै नभएको, के ही काम भएको भनी >ितवेदनमा
उ;लेख भए तापिन आयोग सम5 वयान गदा0 एक^न साथ भUन सिकएन भनी फरक आसयको :यहोरा
उ;लेख गरेकोले तपाई समेतलाई अिwतयार दfु पयोग अनसु Uधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को
खyड (छ) {ारा पbरभािषत अनिु चत काय0 गरेको देिखँदा अिwतयार दfु पयोग अनसु Uधान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२क. वमोिजम िवभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी गराउन आयोगबाट लेखी
आएको हgदँ ा……“भUने :यहोरा उ;लेख भएको देिखUछ ।उc मUYालयले पनु रावेदकलाइ0 Zप[ीकरण
पेश गन0 जानकारी गराएको िमित २०७३।१०।१३ को पYमा पिन िमित २०७३।५।८ कै पYको सUदभ0
िदइएको देिखUछ ।उc मUYालयका सिचवले िमित २०७४।२।१ मा गरेको िवभागीय सजायको आदेशको
िनण0यमा “.....आयोगको िमित २०७१।१।९ को पYबाट .....उजरु ीको स`बUधमा अनसु Uधान हgदँ ा .......
पनु रावेदक समेतले ....... िनमा0ण काय0को अनगु मन गदा0 कामै नभएको, के ही काम भएको भनी >ितवेदनमा
उ;लेख गरे तापिन आयोग सम5 बयान गदा0 एक^न साथ भUन सिकएन भनी फरक आसयको _यहोरा
उ;लेख गरेकोले िनजले अिwतयार दfु पयोग अनसु Uधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खyड
(छ) {ारा पbरभािषत अनिु चत काय0 गरेको देिखँदा िनजलाई िवभागीय कारबाही गन0 लेखी आए अनसु ार
सो स`बUधमा िनजसँग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) बमोिजम पU} िदनको
`याद िदई सफाइ माग गbरएकोमा.....” भUने :यहोरा उ;लेख गbरएको देिखUछ ।
Aयसैगरी, पनु रावेदकलाइ0 िवभागीय कारवाहीको जानकारी िदइएको मUYालयको िमित
२०७४।२।२ को पYमा “.... उजरु ीको स`बUधमा ....आयोग सम5 बयान गदा0 एक^न साथ भUन सिकएन
भनी फरक आसयको _यहोरा उ;लेख गरेको कसरू मा आयोगबाट िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी

आए अनसु ार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख6ड (घ) बमोिजम <चिलत काननू ले
तोके को दाियAव िजBमेवारीपवू Dक परू ा नगरेको अिभयोगमा सोही ऐनको दफा ५९ को ख6ड (क) को देहाय
(१) बमोिजम तपाईलाई निसहत िदने िवभागीय सजाय गKरएको Lयहोरा….. अनरु ोध छ” भPने Lयहोरा
उRलेख गKरएको देिखPछ ।यसवाट अिUतयार दVु पयोग अनसु Pधान आयोगको िमित २०७०।१२।२४
को िनणDय कायाDPवयन गनD िमित २०७३।१।२४ मा आयोगले उZ मP[ालयलाइD लेखक
े ो प[को आधारमा
नै पनु रावेदक उपरको िवभागीय कारबाहीको <कृया <ारBभ भएको देिखयो ।
पनु रावेदकलाइD िवभागीय सजाय िदने िमित २०७४।२।१ को िनणDय आदेशमा …“िनजले ......
मा पेश गरेको सफाइको Lयहोराबाट आफू छानिबन सिमितमा रही पेश गरेको <ितवेदनको िबषयमा
आaनो उbरदाियAव वहन गरी आयोग समc बयान गदाD <ितवेदनमा िदइएको Lयहोरा बमोिजम कै
Lयहोरा उRलेख गरी बयान गनDपु नdमा सो नगरी एकeन साथ भPन सिकएन भनी वयान पKरवतDन गरी
गैरिजBमेवारीपवू Dक आaनो उbरदाियAव <ित लापरवाही गरेको कारणबाट सPतोषजनक देिखएन....”
भPने gयहोरा उRलेख भएको देिखPछ । अिUतयार दVु पयोग अनसु Pधान आयोगको २०७०।१२।२४ को
िनणDयको <मािणत <ितिलिप हेदाD िज.िव.स.को कायाDलय पसाDवाट hवीकृत वजेट अनसु ार काम नभएको
भPने उजरु ीमा अनसु Pधान हiदँ ा पनु रावेदक समेतले िदएको वयानका आधारमा उजरु ीमा उिRलिखत
िवषय पkु ी हiन नसके को भPने देिखPछ । साथै, आयोग समc वयान गदाD “ कामै नगरी भZ
ु ानी भयो भएन
भPने िवषयमा एकeन साथ भPन नसिकएको“ भPने समेत gयहोरा उRलेख गरेको हiदँ ा <ितवेदन भPदा
फरक आसयको वयान नगरेको भPने पिन पनु रावेदकको दावी रहेको देिखPछ, जसलाइD िवपcीले ख6डन
गनD सके को पिन देिखएन ।
यसरी पनु रावेदकले फरक आसयको वयान िदएको भPने िवषयमा समेत कुनै कुरा जाँची बझ
ु ी
िनणDय गरेको पिन िमिसल संलnन कागजातबाट देिखन आएन । साथै, अिUतयारवालाले िवभागीय
सजायको उZ िनणDय गदाD पनु रावेदकले के कुन काननू अPतगDत के <कृया नअपनाई कायD गरेकोले
अनिु चत कायD भएको हो र िनजामती सेवा ऐन अPतगDत िवभागीय सजाय िकन गनD ु परेको हो भPने समेत
कुराको जवाफ उZ िनणDय आदेश माफDत िदन सके को पिन देिखएन ।
यसरी उिRलिखत तoयगत पpृ भिू मवाट <hततु मqु ामा अिUतयारवालाले िनजामती सेवा ऐनको
पKरrछेद ९ बमोिजम तोिकएको आचरण, अनशु ासन पनु रावेदकबाट उRलङ् घन भएको भनी अनसु Pधान
गरी सबतु <माणको मRू याङ् कनuारा Pयाियक मनको <योग गरी िनणDय गरेको नभई अिUतयार दVु पयोग
अनसु Pधान आयोगबाट िवभागीय कारवाहीका लािग लेखी आए बमोिजम नै िनदdिशत भई (Under
dictation) आयोगको िमित २०७०।१२।२४ को िनणDय कै िनरPतरता (Continuum) हiने गरी
कारवाही गरी सजायको िनणDय गरेको देिखन आयो ।तसथD, पनु रावेदकलाइD िदइDएको िवभागीय सजायको
िनणDय िनजामती सेवा ऐन, िनयमावली तथा ह•रनारायण रौिनयारको म(ु ा (ने.का.प.२०६३, अङ् क ३,
िन.नं.७६६५) मा सBमािनत सव†rच अदालतवाट <ितपािदत िस‡ाPत समेत अनक
ु ू ल छ भPन िमRने
देिखएन ।
अव, आयोगको िमित २०७०।१२।२४ को [टु ीपणू D िनणDयको आधारमा लेखी आए बमोिजम
नै िवभागीय सजाय िदने गरी गKरएको िनणDय पिन <ारिBभक चरण देिख नै [टु ीपणू D भइD वदरभागी भएको
भPने िजिकर तफD हेदाD, िमिसल संलnन कागजात तथा आयोगको िमित २०७०।१२।२४ को िनणDयको
gयहोरावाट िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाउनु अिघ यी पनु रावेदकलाइD वयानसBम गराइएको तर
hपkीकरण सो‰ने लगायतका ऐ. ऐनको दफा ११ वमोिजमको कायDिविध परु ा गKरएको देिखंदनै ।
काननू ी राŠयमा काननू भPदा मािथ कुनै पिन gयिZ वा िनकाय रहन स‹दैन र काननू ले
पालना गनDपु नd भनी िनधाDरण गरेका <ावधानहŒलाइD सBबिPधत सवैले अिनवायD Œपमा अवलBवन
गनD ु नै पदDछ।अिUतयार दVु पयोग अनसु Pधान आयोगले पिन आफूलाइD भएको अिधकारको <योग गदाD
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उि•लिखत काननू ी &कृया र &ावधान मतु ािवक गन/पु न1मा िववाद छैन । तर &6ततु म7ु ाका &ितवादी.......
लाइ/ ऐ. ऐनको दफा १२क. बमोिजम िवभागीय कारबाही गन/ लेखी पठाउने भनी ......आयोगबाट िनण/य
गदा/ काननू ले िनिद/H गरेको 6पHीकरण सोJने लगायतका कुनै पिन &ावधान र &कृया अवलLवन गरेको
नदेिखँदा Nय6तो िनण/य काननू बमोिजम भएको भनी अथ/ गन/ निम•ने भनी (नेपाल सरकार िव%&
रिव शमा) अया)ल, स.अ. वलु िे टन २०७३, माघ-१, पXृ ४) सLमािनत सव[\च अदालतवाट िस^ा_त
&ितपादन भएको पाइ_छ ।
अि`तयार दaु पयोग अनसु _धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. ले िवभागीय कारबाही
भ_दा िभ_नै िकिसमको िवशेष &कारको कारबाहीको eयव6था गरेको हfनाले यस दफा अ_तग/त िवभागीय
कारबाही गन/ लेखी पठाउने िवषय नपन1 भएकोले Nयसरी िवभागीय कारबाही गन/ लेखी पठाउने आयोगको
िनण/य ऐ. ऐनको दफा १२ र अि`तयार दaु पयोग अनसु _धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम
२५ &ितकूल भइ/ काननू सLमत देिखंदनै ।अ_य आवjयक कारबाहीका लािग लेखी पठाउने र िवभागीय
सजायका लािग लेखी पठाउने कारवाही दईु पथृ क पथृ क कारबाही भएको र िवभागीय सजायको लािग
लेखी पठाएकोमा बाहेक अ_य आवjयक कारबाहीको लािग लेखी पठाएकोमा िवभागीय सजाय गन/
निम•ने अव6थामा Nयसरी लेखी आएको आधारमा पनु रावेदकलाइ/ गरेको निसहत िदने सजायको िनण/य
सLमािनत सव[\च अदालतवाट &ितपािदत उ•लेिखत िस^ा_त (स.अ. वलु िे टन २०७३, माघ -१, पXृ
४) एवं ने.का.प. २०६२,अङ् क १०, िन.नं. ७६०४ मा &ितपािदत िस^ा_त समेत अनक
ु ू ल देिखएन ।
&6ततु म7ु ामा अि`तयार दaु पयोग अनसु _धान आयोगले oटु ीपणू / िनण/य गरी अि`तयार दaु पयोग
अनसु _धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोिजम िवभागीय कारबाहीको लािग अि`तयारवाला
समp लेखी पठाएको र अि`तयारवालाले पिन सोही आधारमा नै कारबाही गरी पनु रावेदकलाइ/ िवभागीय
सजाय गरेको अव6था रहेको देिख_छ ।यसरी, Nय6तो oटु ीपणू / िनण/यका आधारमा आयोगवाट लेखी
आए वमोिजम नै पनु रावेदकलाई निसहत िदने सजायको &कृया &ारLभ गरी गरेको िनण/य िनजामती सेवा
ऐन तथा िनयमावली अनक
ु ू ल भएको मा_न सिकएन ।काननू िवपqरतको िनण/यको अधारमा भए गरेका
पिछका अ_य कुनै पिन काम कारवाहीले मा_यता पाउन नसrने काननू र _यायको मा_य िस^ा_तनै
हो । अि`तयारवालाले सवदु &माणको म•ू याङ् कन^ारा _याियक मनको &योग गरी िनण/य गरेको
नदेिखँदा आयोगको oटु ीपणू / िनण/य बमोिजम य_oवत aपमा पनु रावेदकलाइ/ निसहत िदने िवभागीय
सजायको िनण/य काननू र _यायका मा_य िस^ा_त &ितकूल भएको देिखन आयो ।तसथ/, िमित
२०७४।२।१ मा संघीय मािमला तथा 6थानीय िवकास म_oालयका सिचवले पनु रावेदक नाथु शाहलाई
निसहत िदने गरी गरेको िवभागीय सजायको िनण/य उि•लिखत आधार र कारणवाट कायम रहन नसकs
वदर हfने ठहछ/ । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवपpी तथा िवशेष सरकारी विकलको काया/लय
समेतलाई िदई दायरीको लगत कtा गरी िमिसल िनयमानसु ार वझु ाई िदनु ।
(िड•लीराज िघिमरे)
अJयp
उw रायमा सहमत छx ।
(कृyण &साद पौडेल)
सद6य

(रीता मैनाली)
सद6य

इित सLबत् २०७७ साल आि{न १५ गते रोज ५ शभु म्...........................।
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फैसला

तीन

राजकुमार सवु दे ी िव•• वन तथा वातावरण म*+ालय

!शासक&य अदालत
इजलास
.ी िड1लीराज िघिमरे.................अ5य6
.ी रीता मैनाली ........................सद8य
.ी कृ:ण ;साद पौडेल ...............सद8य

फैसला
स>वत् २०७५ सालको प.ु वे.नं...........४/००५
म2ु ा: िवभागीय सजाय (दईु वष9स;म बढुवा रो@का) ।
राि:Hय िनकुIज तथा व*यज*तु संर6ण िवभागमा नायव सLु वा पदमा कायM रत
पनु रावेदक
राज कुमार सवु ेदी ..........................................................................
िव••
वन तथा वातावरण म*+ालय, राि:Hय िनकुIज तथा व*यज*तु संर6ण िवभाग,
िवप6ी
ववरमहल, काठमाPडौ.....................................................................

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा ;शासक[य अदालत
िनयमावली, २०५१ को िनयम ६ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ;8ततु म^ु ाको संि6_ त`य र
िनणMय यस ;कार छ:काdेपलाIचोक िज1ला ना1दमु गा.िव.स वडा नं ६ िक.नं. २४८ को 6े+फल ९-१०-०-०
जgगाको िलखत पाiरत भइसके को अव8थामा सो बमोिजम रोkका फुकुवा नहlदँ ै अकn Lयिoको नाममा
नामसारी भई गएको देिखएकाले रोkका राqन पनr दाियsव भएका कमMचारीले अनिु चत कायM गरेकोले
िवभागीय कारवाही गनM अिqतयार दtु पयोग अनसु *धान आयोगबाट लेखी आए बमोिजम काdेपलाIचोक
मालपोत कायाMलयमा कायMरत तsकालीन कमMचारीहtम5ये भिू मसधु ार तथा Lयव8थापन िवभागको िमित
२०७०।९।३० को प+मा उ1लेख गiरए अनसु ार मालपोत अिधकृत ;ेम बहादरु देसार .म तथा रोजगार
म*+ालयमा सtवा भई गएको, ना.स.ु िवनोद कोइराला मालपोत कायाMलय पा1पामा सtवा भई गएको,
ना.स.ु राजकुमार सवु दे ी राि:Hय िनकुIज तथा व*यज*तु संर6ण िवभागमा कायMरत रहेको हlदँ ा ना.स.ु
िवनोद कोइरालालाई भिू मसधु ार तथा Lयव8थापन िवभागबाट िवभागीय कारवाही गiरएको र तsकािलन
िनिम{ मालपोत ;मख
ु अिधकृत ;ेम बहादरु देसार र ना.स.ु राजकुमार सवु दे ीलाई िवभागीय कारवाही
गनMका लािग .म तथा रोजगार म*+ालय र वन तथा भू संर6ण म*+ालयमा प+ाचार गiरएको भ*ने उo
प+मा लेखक
े ो देिखएकोले िनज ;ेम बहादरु देसार र ना.स.ु राजकुमार सवु दे ीलाई के क8तो कारवाही
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भइरहेको छ ? #म तथा रोजगार म*+ालय र वन तथा भू संर3ण म*+ालयबाट जवाफ मगाई आएपिछ
पेश गन@ ु भ*ने आदेश भएको हBदँ ा यो प+ लेिखएको छ । अतः तहाँ म*+ालय अ*तग@त रािHIय िनकुJज
तथा व*यज*तु संर3ण िवभागमा काय@रत ना.स.ु राजकुमार सवु दे ीलाई के कMतो कारवाही भइरहेको
छ ? सोको जवाफ यथािशN पठाई िदन हBन आदेशानसु ार अनरु ोध गQर*छ भनी लेखी आएको हBदँ ा
उपरोSानसु ार तपाइले काननू Tारा िनिद@U काय@ नगरी कत@Vय र आचार िवपQरत काय@ गरेको देिखएकोले
तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम कारवाही िकन नगन] ? सो नगन@ ु पन] कुनै कारण _माण
भए सो समेत राखी १५ िदनिभ+ MपUीकरण पेश गन@ ु होला अ*यथा काननू बमोिजम कारवाही भई जाने
Vयहोरा जानकारी गQर*छ भ*ने समेत Vयहोराको रािHIय िनकुJज तथा व*यज*तु संर3ण िवभागले िमित
२०७४।४।३२ मा पनु रावेदकलाई MपUीकरण पेश गन] सdब*धमा लेखक
े ो प+ ।
मालपोत काया@लय, काeेपलाJचोकमा तfकाल काय@रत म मोठ फाँटमा रही कामकाज गदg
आइरहेकोमा उS िलखत रोhका मोठ िभडाई रिजHIेशन पासको लािग रिजHIेशन फाँटमा गएको Vयहोरा
अनरु ोध छ । रिजHIेशन फाँटमा रोhका मोठ िभिड गएको िलखत रिजHIेशन पास भयो या भएन भ*ने
थाहा नभएको र रिजHIेशन पास भए पjात सdबि*धतले रोhका राkन नlयाएको कारण उS पाQरत
mिUब*धक रोhका रिजHIेशनमा रोhका रहन नगएको हो । यसमा मैले जानी जानी आnनो कत@Vय िवपQरत
हBने अनिु चत काय@ नगरेको हBदँ ा मलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम कारवाही हBनु नपन] भ*ने
समेत Vयहोराको िमित २०७४।५।१४ मा रािHIय िनकुJज तथा व*यज*तु संर3ण िवभागमा पनु रावेदकले
पेश गरेको MपUीकरण ।
काeेपलाJचोक िजlला नाlदमु गा.िव.स.वडा नं. ६ िक.नं. २४८ को 3े+फल ९–१०–०–०
जqगाको mिUब*धक िलखत पाQरत भइसके को अवMथामा सो बमोिजम रोhका फुकुवा नहBदँ ै मालपोत
काया@लय, काeेपलाJचोकबाट िमित २०६९।१।२१ मा भएको िनण@यबाट उS जqगा सJचमाया
तामाङको नाममा नामसारी भई गएको देिखएकोले रोhका राkनु पन] उS जqगा नामसारी गन] गरी भएको
अनिु चत काय@मा संलqन तfकालीन नायब सsु बा राज कुमार सवु दे ीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम आवtयक कारवाही गन] भनी लेखी आएकोमा िनज हाल
तहाँ म*+ालय अ*तग@त रहेको भ*ने जानकारी _ाu हBन आएकोले िनजलाई आवtयक कारवाही गरी
सोको जानकारी अिkतयार दvु पयोग अनसु *धान आयोगको अनगु मन तथा तामेली महाशाखामा गराउने
VयवMथा हBन यस म*+ालयबाट िमित २०७२।१०।११ मा तहाँ म*+ालयमा अनरु ोध गरी आयोगको
उS िनण@य काया@*वयन भयो भएन, भएको भए सोको जानकारी यस म*+ालयलाई समेत गराई िदनु हBन
अनरु ोध छ भ*ने समेत Vयहोराको िमित २०७४।६।४ मा भिू मसधु ार तथा VयवMथा म*+ालयले वन तथा
भस
े ो प+ ।
ू रं 3ण म*+ालयलाई आयोगको िनण@य काया@*वयन सdब*धमा लेखक
काeेपलाJचोक िजlला नाlदमु गा.िव.स वडा नं ६, िक नं. २४८ को 3े+फल ९-१०-०० जqगाको mिUब*धक िलखत पाQरत भइसके को अवMथामा सो बमोिजम रोhका फुकुवा नहBदँ ै अकg
VयिSको नाममा नामसारी भई गएको देिखएकोले तपाइ जqगा रोhका राkनु पन] दाियfव भएको कम@चारी
भएर पिन काननू Tारा िनिद@U काय@ नगरी कत@Vय र आचार िवपQरत अनिु चत काय@ गरेको देिखएकोले
तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम िकन कारवाही नगन] ? सो नगन@ ु पन] कुनै कारण वा
_माण भए १५ िदनिभ+ MपUीकरण पेश गन@ ु भनी यस िवभागको िमित २०७४।४।३२ को प+बाट

सोिधएको !प#ीकरणको जवाफ स+तोषजनक देिखएन । तसथ4, तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६० (क)(घ) को कसरू मा उE ऐनको दफा ५९ को (क) (२) बमोिजम दईु वष4सIम बढुवा रोKका
वा बढीमा दईु तलव विृ M रोKका गनO कारवाही िकन नगनO ? सो नगन4 ु पनO कुनै ठोस कारण भएमा १५
िदनिभV अिभलेखीय Yमाण सिहतको िलिखत !प#ीकरण पेश गन4 ु ह[न िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६७ को Yयोजनाथ4 सफाई पेश गनO अि+तम मौका िदइएको ^यहोरा जानकारी गराई+छ भने समेत
^यहोराको राि`aय िनकुbज तथा व+यज+तु संरdण िवभागले िमित २०७४।७।५ मा पनु रावेदकलाई पनु ः
!प#ीकरण पेश गनO सब+धमा लेखक
े ो पV ।
मालपोत काया4लय, काfेपलाbचोकमा तhकाल काय4रत म मोठ फाँटमा कामकाज गदk
आइरहेकोमा उE िलखत रोKका मोठ िभडाई रिज`aेशन पासको लािग रिज`aेशन फाँटमा गएको ^यहोरा
अनरु ोध छ।रिज`aेशन फाँटमा रोKका मोठ िभडी गएको िलखत रिज`aेशन पास भयो या भएन भ+ने
थाहा नभएको, रिज`aेशन पास भए पnात सIबि+धतले रोKका राoन नpयाएको कारण उE पाqरत
rि#ब+धक रोKका रिज`aेशनमा रोKका रहन नगएको हो । यसमा मैले जानी जानी आsनो कत4^य र
आचार िवपqरत ह[ने अनिु चत काय4 नगरेको ह[दँ ा मलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम कारवाही
ह[नु नपनO ^यहोरा अनरु ोध गद4छु भ+ने समेत ^यहोराको िमित २०७४।७।१४ मा पनु रावेदकले राि`aय
िनकुbज तथा व+यज+तु संरdण िवभागका महािनदOशक समd पेश गरेको पनु : !प#ीकरण जवाफ ।
वन तथा भू संरdण म+Vालयको िमित २०७४।८।४ को पVबाट माग भए बमोिजम राि`aय
िनकुbज तथा व+य ज+तु संरdण िवभागका नायब सvु बा राज कुमार सवु दे ीलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६० को खwड (क) र (घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को खwड (क) को
देहाय (२) बमोिजम दईु (२) बष4 बढुवा रोKका गनO िवभागीय सजाय गन4 परामश4 िदने र िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ को उपिनयम (५) बमोिजम तोिकएको अविधिभV िवभागीय
सजायको कारवाही सIप+न गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने भ+ने परामश4
सिहत लोक सेवा आयोगले वन तथा भू संरdण म+Vालयलाई िमित २०७४।११।१५ मा लेखक
े ो पV ।
तhकालीन समयमा काfेपलाbचोक मालपोत काया4लयमा काय4रत हाल राि`aय िनकुbज तथा
व+यज+तु संरdण िवभागमा काय4रत ना.स.ु राजकुमार सवु दे ीले काfेपलाbचोक िजpला नाpदमु वडा नं.
६ को िक.नं. २४८ को dेVफल ९–१०–०–० जyगाको rि#ब+धक िलखत पाqरत भई सके को अव!थामा
सो बमोिजम रोKका फुकुवा नह[दँ ै मालपोत काया4लय, काfेपलाbचोकबाट िमित २०६९।१।२१ मा
भएको िनण4य बमोिजम उE जyगा सbचमाया तामाङ् गको नाममा नामसारी भई गएको उE िलखत रोKका
मोठ िभडाई रिज`aेशन पासको लािग रिज`aेशन फाँटमा गएको, रिज`aेशन फाँटमा रोKका मोठ िभडी
गएको िलखत रिज`aेशन पास भयो भएन भ+ने थाहा नभएको रिज`aेशन पास भए पnात सIबि+धतले
रोKका राoन नpयाएको कारण उE पाqरत rि#ब+धक रोKका रिज#रमा रोKका रहन नगएको भ+ने
समेत ^यहोराको िनजले यस िवभागमा पेश गरेको !प#ीकरणको जवाफ िच| ब}ु दो र आधार YमाणयE
ु
नदेिखएकोले उE रोKका राoनु पनO जyगा नामसारी गनO गरी भएको अनिु चत काय4मा संलyन तhकालीन
नायब सvु बा राजकुमार सवु दे ीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खwड (क) बमोिजम
िनजले सIपादन गरेको काम स+तोषजनक नभएको र खwड (घ) बमोिजम यो ऐन वा Yचिलत काननू ले
तोके को पदीय दाियhव िजIमेवारीपवू 4क परु ा नगरेको भ+ने कसरू गरेको प#ु ी ह[न आएको ह[दँ ा िनज नायब
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स•ु बा राजकुमार सवु दे ीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख7ड (क) र (घ) को कसरू मा
सोही ऐनको दफा ५९ ख7ड (क)(२) को दईु बष@सAम बढुवा रोCका गनE िनण@य आदेश गJरएको छ । यो
आदेश उपर िचQ नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ११४ को ख7ड (घ) को AयादिभU
VशासकWय अदालतमा पनु रावेदन िदन सिकने छ भYने समेत Zयहोराको िमित २०७४।१२।१२ मा वन
तथा वातावरण मYUालय, राि]^य िनकु_ज तथा वYयजYतु संरaण िवभागका महािनदEशक मन बहादरु
खड् काले गरेको िवभागीय सजायको आदेशको िनण@य ।
यस िवभागमा काय@रत नायब स•ु बा राज कुमार सवु दे ीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६० को ख7ड (क) र ख7ड (घ) को कसरू गरेको पिु c हdन आएकोले तपाइलाई सोही ऐनको दफा ५९
को ख7ड (क) को (२) बमोिजम २ वष@ बढुवा रोCका वा २ वष@ तलव विृ g रोCका सजाय गन@ सCने
Vवाधान बमोिजम कसरू को माU हेरी २ वष@सAम बढुवा रोCका गनE सजाय Viताव गरी वन तथा वातावरण
मYUालय माफ@त लोक सेवा आयोगको परामश@को लािग पेश हdदँ ा लोक सेवा आयोगको परामश@ सिहत
वन तथा भरूं aण मYUालयको िमित २०७४।११।२१ को पUबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६० को ख7ड (क) र (घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को ख7ड (क) को देहाय (२) बमोिजम २
वष@ बढुवा रोCका गनE िवभागीय सजाय आदेशको िनण@य िमित २०७४।१२।१२ मा भएकोले आदेशको
िनण@य Vित यसैपU संलmन राखी जानकारीको लािग अनरु ोध छ भYने समेत Zयहोराको पनु रावेदकलाई
राि]^य िनकु_ज तथा वYयजYतु िवभागले िमित २०७४।१२।२१ मा िवभागीय सजाय सAबYधमा लेखक
े ो
जानकारी पU ।
काnेपला_चोक िजoला नाoदमु गा.िव.स. वडा नं. ६ को िक.नं. २४८ को aेUफल ९–१०–०–
० जmगा िमित २०६५।९।२९ मा rिcबYधक पाJरत भएको अवiथामा फुकुवा नहdदँ ै िमित २०६९।१।२१
मा भएको नामसारी िनण@यबाट स_चमाया तामाङ् गको नाममा गएको भYने कारण देखाई िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख7ड (क) र (घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को ख7ड (क) को
देहाय (२) बमोिजम दईु बष@ बढुवा रोCका गनE काननू ी आधार िलई मलाई कसरू दार ठहर गरी गरेको िवपaी
काया@लयको िनण@य गैरकाननू ी भएकोले वदरभागी छ । म मालपोत काया@लय, धिु लखेल, काnेमा मोठ
रोCका फाँटमा काय@रत रहेको र मैले आuनो पदीय दाियvव परु ा गरेको हd।ँ मोठ रोCका िभडी गएको िलखत
रिज]^ेशन फाँटबाट मलाई िफता@ नआएको अवiथामा मलाई िलखत पाJरत भए नभएको जानकारी
हdदँ नै । िलखत पाJरत भए पwात सAबिYधत रिज]^ेशन फाँटबाट पनु : पाJरत िलखत रोCका मोठमा आए
पिछ माU रोCका राyने सAबYधमा कारवाही हdने हdदँ ा िवपaीबाट मलाई सजाय गनE गरी भएको िनण@य
काननू संगत छैन।मैले जmगा Vशासन िनदEिशका, २०५८ को पJरzछेद १० मा भएको काय@ अनशु ािसत
तवरबाट गरेको हdदँ ा मलाई िवपaीबाट सजाय गनE गरी भएको िनण@य Uिु टपणू @ छ । मैले पदीय दाियvव
परु ा गरी आuनो िजAमाको काम कत@Zय पालना गरेको छु।मैले काननू {ारा िनिद@c काय@ गरेको, आचार
संिहता िवपJरत कुनै पिन अनिु चत काय@ नगदा@ नगद| २ बष@ बढुवा रोCका गनE गरी िवपaी काया@लयले
गरेको श}ु को कारवाही बदर गरी मलाई सफाई िदलाई Yयाय पाउँ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३२
ख ले यस ऐन बमोिजम मालपोत अिधकृतबाट जmगाको नामसारी दािखल खारेज लगायत Vचिलत
काननू बमोिजम गAभीर Uटु ी भएको छ भYने कुरा अदालतमा उजरु गन@ ु अिघ कसैको िनवेदन परी वा कुनै
Zयहोराले थाहा हdन आएमा मालपोत िवभागको महािनदEशकले उ€ िनण@य बदर गरी काननू बमोिजम पनु :

िनण•य गन• स"ने छ भ&ने काननू ी +यव-थाले पिन मालपोत िवभागले आफ6 ले सो दािखल खारेज बदर
गरी <ि=ब&धक बमोिजमको स?पि@ रो"का राखी <ि=ब&धक िलखत सरु िBत राCन नसिकने िथएन।यी
आधार Fमाणबाट शIु को मलाई सजाय हLने गरी गरेको िनण•य बदर गरी म राMN सेवक कम•चारीले आफूले
पालना गन•पु नP िज?मेवारी र दाियQव परु ा गरेको अव-थामा िवपBी काया•लयले मलाई कसरू दार ठहर
गरी दईु बष•स?म बढुवा रो"का हLने गरी िमित २०७४।१२।१२ मा गरेको काननू ी [टु ीपणू • िनण•य बदर
गरी मलाई सफाई िदलाई &याय पाउँ भ&ने समेत +यहोराको िमित २०७५।१।१६ मा पनु रावेदकले यस
अदालतमा पेश गरेको पनु रावेदन प[ ।
यसमा मोठ रो"का िभडी गएको िलखत रिजMNेशन फाँटबाट िफता• नआएको अव-थामा
आफूलाई जानकारी नहLने हLदँ ा अिधकार Fाa अिधकारीले सबदु Fमाणको मbू याङ् कन नै नगरी िवभागीय
सजाय गरेको िनण•य [टु ीपणू • भएको भ&ने पनु रावेदकको िजिकर िवचारणीय भएकोले मलु क
ु f देवानी
काय•िविध (संिहता) २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३) बमोिजम िवपBीलाई महा&यायािधवkाको
काया•लय माफ•त सचू ना िदई िनयमानसु ार पेश गन• ु भ&ने समेत +यहोराको िमित २०७५।५।१७ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी इजलास समB पेश हLन आएको F-ततु मmु ामा
पनु रावेदन िजिकरलाई समथ•न गदn जoगाको मोठ िभडाउने तथा रो"का राCने काम आpनो भए तापिन
रिजMNेशन शाखाबाट Qय-तो रेकड• नआएस?म आफूलाई थाहा नहLने हLदँ ा <ि=ब&धक रो"का नगरेको हो,
मैले रो"का मोठ िभडाई रिजMNेशन फाँटमा पठाएको स?म हो।उk िलखत पास भए नभएको आफूलाई
जानकारी छैन।Qय-तो अव-थामा आफूले गरेको काय• उपर गरेको िवभागीय सजाय अ&यायपणू • भएकोले
बदर गरी पाउँ भ&ने समेत +यहोराको पनु रावेदकको भनाई तथा िवपBीका तफ•बाट उपि-थत िवrान
सहायक &यायािधवkा sी ठाकुर Fसाद व-ताकोटीले पनु रावेदकले एउटै काया•लयमा रहेका िविभ&न
शाखाहI बीच सम&वय राCनु पनPमा सो नराखी काननू िवपtरत काय• गरेको, िनजको उk काय• उपर
गरेको कारवाहीका लािग अिCतयार दIु पयोग अनसु &धान आयोगले पिन लेखी पठाएको अव-था रहेको
तथा अिCतयार Fाa +यिkले लोक सेवा आयोगको परामश• िलई िनज उपर गरेको िवभागीय कारवाही
काननू स?मत भएको, पनु रावेदकको िजिकर अ&य कुनै Fमाणबाट समिथ•त हLन नआएको र राMN सेवकले
गन• ु पनP दाियQव समेत परू ा नगरेको हLनाले िनजमािथको कारवाही िमलेकै हLदँ ा सदर हLनपु छ• भनी गन• ु भएको
वहस समेत सनु ी िमिसल अuययन गरी िनण•य तफ• हेदा• F-ततु मmु ामा पनु रावेदकलाई दईु बष• बढुवा
रो"का गनP गरी रािMNय िनकुञ तथा व&यज&तु संरBण िवभागका महािनदPशकले िमित २०७४।१२।१२
मा गरेको िवभागीय सजायको िनण•य काननू स?मत छ वा छैन ? उk िनण•य बदर गन• ु पनP हो वा होइन ?
भ&ने Fxमा िनण•य गन•पु नP देिख&छ ।
F-ततु मmु ामा पनु रावेदक मालपोत काया•लय, काyेपलाzचोकमा काय•रत रहँदा काyेपलाzचोक
िजbला नाbदमु गा.िव.स. वडा नं. ६ को िक.नं.२४८ को Bे[फल ९-१०-०-० जoगाको <ि=ब&धक
िलखत पाtरत भइसके को अव-थामा सो जoगाको रो"का फुकुवा नहLदँ ै िमित २०६९।१।२१ मा अकn
+यिkका नाममा नामसारी भएको देिखएकोले रो"का राCनु पनP दाियQव भएका कम•चारीले आpनो
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दािय•व परु ा नगरी अनिु चत काय+ गरेको भ/ने आरोपमा यी पनु रावेदक उपर िवभागीय सजायको 5कृया
अिघ बढेको देिख/छ ।
िवभागका महािनद>शकले िमित २०७४।४।३२ मा पनु रावेदकलाई तपाइ जHगा रोIका राJनु
पन> दािय•व भएको कम+चारी भएर पिन काननू Mारा िनिद+N काय+ नगरी कत+Oय र आचार िवपPरत अनिु चत
काय+ गरेको देिखएकोले तपाइलाई िकन कारवाही नगन> ? सो गन+ ु नपन> कारण सिहत १५ िदन िभU
VपNीकरण पेश गन+ ु भनी पU लेखक
े ो पाइयो।िमित २०७४।५।१४ मा पनु रावेदकले VपNीकरण पेश गदW
आफू मोठ फाँटमा काय+रत रहेको र उ\ िलखत रोIका मोठ िभडाई रिज^_ेशन पासको लािग रिज^_ेशन
फाँटमा गएकोमा सो फाँटमा रोIका िभडी गएको िलखत रिज^_ेशन पास भयो वा भएन थाहा नभएको
र रिज^_ेशन पास भए पaात सbबि/धतले रोIका राJन नdयाएकोले उ\ पाPरत eिNब/धक रोIका
रिज^_ेशनमा रोIका रहन नगएको हो भनी पेश गरेको VपNीकरण स/तोषजनक नभएको भ/दै पनु : िमित
२०७४।७।५ मा िनजामती सेवा ऐनको दफा ६७ को 5योजनाथ+ सजाय 5Vताव गरी १५ िदनको bयाद
िदई सफाई पेश गन> अि/तम मौका सिहतको पU िदए पaात िमित २०७४।७।१४ मा पनु रावेदकले पनु :
VपNीकरण पेश गरेको देिख/छ । पनु : VपNीकरण पेश गदा+ पिन पनु रावेदकले आफूले मोठ िभडाई पठाएको
तर रिज^_ेशन पास भए नभएको थाहा नभएको भनी उdलेख गरेको देिखयो । त•पaात िनजामती सेवा
ऐनको दफा ६८ बमोिजम लोक सेवा आयोगको परामश+ बमोिजम िमित २०७४।१२।१२ मा राि^_य
िनकुmज तथा व/यज/तु संरoण िवभागका महािनद>शकले पनु रावेदकको दईु वष+ बढुवा रोIका गन> गरी
िवभागीय सजाय आदेशको िनण+य गरेको देिख/छ ।
िमिसल संलHन तpय र कागज 5माण हेरी िनण+य तफ+ िवचार गदा+, 5Vततु मrु ामा अिJतयार5ाs
अिधकारीले पनु रावेदकलाई १५ िदनको bयाद िदई VपNीकरण सोधेको र पनु रावेदकले पेश गरेको
VपNीकरण स/तोषजनक नभएको भनी सजाय 5Vताव गरी पनु : सफाई पेश गन> मौका 5दान गदा+ दबु ै
पटक आtनो िजbमेवारीबाट पि/छई आफूले मोठ िभडाई पठाएकोसbम हो, रिज^_ेशन पास भए नभएको
आफूलाई थाहा नभएको र पास भएको भए सbबि/धतले रोIका राJन नdयाएकोले उ\ जHगा रोIका
नरहेको भ/ने Oयहोरा उdलेख गरेबाट िनज आtनो िजbमेवारीबाट पि/छन खोजेको देिख/छ।जHगाको मोठ
uेVता िभडाउने र रोIका राJने काय+ आtनो िजbमेवारीिभU पन> कुरालाई पनु रावेदकले इ/कार गरेको
देिखएन । यस अवVथामा आtनो पदीय िजbमेवारीको पालना नगरी खाली ‘सbबि/धतले रोIका राJन
नdयाएको’ भ/ने आधारमा माUै आtनो िजbमेवारीबाट पि/छन िमdने हvदँ नै ।आफू काय+रत काया+लयमा
आtनो िजbमेवारीको काम कत+Oयिनw भई सbपादन गन+पु न> र सो कामसँग सbबि/धत अ/य शाखा तथा
फाँटहxसँग आवyयक सम/वय गरी अिभलेख दxु Vत राJनु पन> िजbमेवारी भएको कम+चारीले सेवाzाही
वा अ/य कसैले पाPरत भएको िलखतलाई रोIका राJन नdयाएको भनी िजbमेवारीबाट पि/छने काय+ले
आtनो पदीय दािय•व िजbमेवारीपवू +क पालना भएको मा/न िमdने देिखंदनै । •यित माU होइन आफूले
गरेका काममा Uटु ी भएको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२(ख) बमोिजम मालपोत िवभागका
महािनद>शकले उ\ िनण+य स}याउन सIनेमा सो नगरेको भ/दै पनु रावेदकले आtनो गdती अxमािथ
थोपन> 5य•न गन+ खोजेको अवVथा पिन देिख/छ ।
जHगा 5शासन िनद>िशका, २०५८ को नbवर २७२ मा िलखत पाPरत गदा+, दािखल खारेज र
नामसारी गदा+ समेत रोIका िभडाउनु पन> OयवVथा गPरएको र रोIका िभडाई िलखत पाPरत भए पaात

•ि•ब•धक बमोिजमको ज%गा रो)का नराखी िदएको कारणले अक3 4यि6को नाममा ज%गा नामसारी भई
जानलु े िनजले आ<नो िज=मेवारी परू ा नगरेको त देिख•छ नै Dयसमािथ पिन स=बि•धतले रो)का राFन
नGयाएको भनी गैरिज=मेवार जवाफ पेश गरी उ=कन खोजेको देिख•छ । स=बि•धत कमLचारीले आफूले
गरेको र गनL ु पनN कामको िज=मेवारी र जवाफदेिहता वहन गनL ु पनN हP•छ र आफूलाई QाR िज=मेवारी
सSमताका साथ स=प•न गनL ु पिन िनजको दाियDविभT पदLछ । काननू Qितकूल कायL गनN राUV सेवक
कमLचारीलाई उसले गरेको कसरू को माTा अनसु ार सजाय नहPने हो भने राWय र काननू ी 4यवXथा Qित
नै सामा•य नागYरकको िवZास टुट्न स)छ भ•ने त]यलाई यस स•दभLमा मनन गनL ु बा^छनीय देिख•छ
। काननू ी राWयमा कुनै पिन िकिसमको काननू ी आचरण र अनशु ासन उGलङ् घन गनN छुट कसैलाई पिन
हPदँ नै । कसरू को गाि=भयLता र माTा अनसु ार DयXतो कसरू गनNले सजाय पाउनु नै पछL । अ•यथा कसरू मा
दbडिहनता बढेर जानक
ु ो साथै राWयमा काननू को पYरपालना हPन स)दैन । साथै, राUVसेवक कमLचारीले
आफूलाई तोके को िज=मेवारीबाट यसरी पि•छने हो भने सावLजिनक Qशासनको आधारभतू मा•यतामा
समेत खलल पनL जाने हP•छ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले िनजामती कमLचारीलाई अनशु ािसत, िनयिमत र िज=मेवार
रहनपु नN गरी आचरणका िनयमहkको 4यवXथा गरेको पाइ•छ । िनजामती कमLचारीले अनशु ासनपवू Lक
काम गरे वापत िनजको विृ n िवकास तथा पेशागत सरु Sाको 4यवXथाका साथै परु Xकारको समेत
4यवXथा गरेको छ । आफूलाई तोिकएको िज=मेवारीको पालना नगरेमा सजायको भागीदार ब•नु पनN
गरी दbडको 4यवXथा पिन सोही ऐनको पYरoछेद-९ अ•तगLतका िविभ•न दफाहkमा उGलेख गरेको
पाई•छ । यसरी राWयले िनजामती कमLचारीको वतLमान तथा भिवUय समेत सरु िSत रहने 4यवXथा गYरिदए
पिछ स=बि•धत कमLचारीले पिन आ<नो दाियDव परू ा गनL ु पनN हP•छ । राUVसेवक कमLचारीले आ<नो
आचार अनक
ु ू लको कायL नगरेको, आफूलाई तोिकएको दाियDव परू ा नगरेको कारण सेवाqाहीलाई मकाL
पनL गएमा वा हानी नो)सानी पगु मे ा सजायको भागीदार हPनपु नN कुरा अवrय=भावी छ । QXततु मsु ामा
पनु रावेदकले रकमको सरु Sा वापत साहtले QाR गनN िधतो वापतको ज%गा अ•य कसैलाई कुनै 4यहोराबाट
हक हXता•तरण वा ब•धकu राFन नपाउने गरी रो)का रािखिदनपु नNमा सो नगरेका कारण गैरकाननू ी
kपले हक हXता•तरण भई स=बि•धतलाई हानी नो)सानी प%ु न गएको देिख•छ । उिGलिखत िक.नं. २४८
को ज%गाको •ि•ब•धक िलखत पाYरत भइरहेको अवXथामा सो बमोिजम रो)का फकुवा नहPदँ ै अकy
4यि6 स^चमाया तामाङ् गको नाममा नामसारी गराउने कायLमा िनजको संल%नता रहेको िथएन भनी भ•न
िमGने पिन देिखदैन।अत: पनु रावेदकले आफूलाई तोिकएको दाियDव परू ा गदाLगद3 पिन कारवाही भएको
िमलेन भनी िलएको िजिकरसँग सहमत हPन सिकएन ।
यसरी, QXततु मsु ामा पनु रावेदकले आफूलाई तोिकएको दाियDव िज=मेवारीपवू Lक परू ा गरेको
भ•न सिकने अवXथा देिखएन । काननू को संरSण गनLपु नN कमLचारीले आ<नो आचरण र कतL4य िवपYरत
कायL गरेको अवXथामा िवभागीय सजाय िदन स)ने अिFतयारQाR अिधकारीले लोक सेवा आयोगको
परामशL समेत िलई काननू बमोिजमको Qकृया अपनाई सबदू Qमाणको मGू याङ् कन गरी गरेको िवभागीय
कारवाहीलाई अ•यथा भ•न िमलेन । तसथL, पनु रावेदक राजकुमार सवु दे ीले स=पादन गरेको कायL
स•तोषजनक नभएको तथा तोिकएको पदीय दाियDव िज=मेवारीपवू Lक परू ा नगरेको आरोपमा िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खbड (क) र (घ) बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को
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(क) को (२) बमोिजम दईु बष&स*म बढुवा रो/का गन2 राि34य िनकु6ज तथा व9यज9तु संर;ण िवभागका
महािनद2शकले िमित २०७४।१२।१२ मा गरेको िवभागीय सजायको आदेश िमलेकै देिखंदा सदर हKने
ठहछ& । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पOु न स/दैन । सरोकारवालालाई फै सलाको जानकारी िदई
मQु ाको दायरीको लगत कRा गरी िमिसल िनयमानसु र बझ
ु ाई िदनु ।
(रीता मैनाली)
सदTय
उV रायमा सहमत छW ।
(कृ3णYसाद पौडेल)
सदTय

(िड\लीराज िघिमरे)
अ_य;

इित स*वत् २०७७ साल मंिसर २२ गते रोज २ शभु म्.............................. ।

80

फैसला

चार

मान •साद िव.क. िव•• महािनद%शक, भ(सार िवभाग, काठमा-डौ

शासक%य अदालत
इजलास
1ी िड3लीराज िघिमरे..................अ9य;
1ी रीता मैनाली ..........................सद>य
1ी कृ@ण •साद पौडेल .................सद>य

फैसला
सCबत् २०७६ सालको प.ु वे.नं. ५/०११
म2ु ा ः– िवभागीय सजाय ।
भैरहवा भ(सार कायाQ लय, Rप(देहीमा कायQ रत भ(सार अिधकृत मान •साद पनु रावेदक
िव.क. ...........................................................................................
िब••
महािनद%शक भ(सार िवभाग, काठमा-डौ ............................................... िवप;ी

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा •शासक\य अदालत िनयमावली,
२०५१ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको •>ततु म^ु ाको संि;_ त`य र िनणQय यस •कार छः–
िमित २०७४।४।२६ गते भैरहवा भ(सार कायाQलय, बेलिहयाबाट नdकली •eापनपf माफQत
राजg चहु ावटज(य िiयाकलाप भएको, उj िiयाकलापमा भ(सार कमQचारी समेतको संलkनता भएको
भ(ने सCब(धमा यथाथQ खलु ाई यथािशn •ितिiया पठाउनु भ(ने समेत oयहोराको भ(सार िवभागले
भैरहवा भ(सार कायाQलयलाई लेखक
े ो िमित २०७४।५।७ को पf ।
िमित २०७४।४।२६ मा भैरहवा भ(सार कायाQलयबाट नdकली •eापनपf माफQत राजg
चहु ावटज(य िiयाकलाप भएको र उj िiयाकलापमा तपाई समेतको संलkनता रहेको भ(ने सCब(धमा
पf लेखी पf बझ
े ो िमितले ३ (तीन) िदनिभf आsनो िलिखत >पtीकरण पेश गनQ ु हuन िवभागको िमित
ु क
२०७४।५।७ मा िनणQयानसु ार अनरु ोध छ भ(ने समेत oयहोराको िमित २०७४।५।७ मा भ(सार िवभागले
पनु रावेदकलाई >पtीकरण पेश गन% वारे लेखक
े ो पf ।
भ(सार अिधकृतले •eापनपfहRमा द>तखत गदvमा माf कुनै पिन गाडीले गेट बािहर जाने
अनमु ित पाएको मािनदैन । कायाQलयको अि(तम Document Exit Note हो। जनु System generated
हu(छ र भ(सार अिधकृतको द>तखत पिछ System बाटै गाडी नं.राखेर माf Print गनQ िम3छ । उj गाडी
नं. ना. ४ ख ४१२६ ले •योग गरेको Exit Note के कसरी ब(यो र •योग गŽरयो भ(ने िवषय हालसCम
कही पिन छानिवन नभएकोले छानिवन हामीमा माf के (’ीत गरी परु ै Žरज3ट नआउने र छानिवनको
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सीमा एक प"ीय भयो भ&ने िवषयमा हामीले ./ उठाउन पाउने क2 नपाउने, यसथ5 Exit Note को
बारेमा समेत छानिवन ग;रनु काया5लयको अन लाइनबाट जहाँ सक
ु ै बाट जितसक
ु ै .ित Print गन5 सिकने
भएकोले यसबाट .CापनपD दGु पयोग हHने संभावना देिख&छ । िवगतमा भएका यLता िMयाकलापबाट
पाठ िसOन नसOनु र िवगतका गितिविधलाई िनGSसािहत गनT गरी कारवाही नहHन,ु सचू नाको उपयोग
राWरी गन5 नसOन,ु बाX वातावरणसँगको सम&वय .भावकारी बनाउन नसOन,ु जोिखमपणू 5 समयमा
उिचत र .भावकारी िनण5य नहHनु जLता ZयवLथापक2य कमजोरीहG देिखंदा यLता घटनाहG घट् ने
गरेका छन् भ&ने समेत Zयहोराको िमित २०७४।५।९ मा पनु रावेदकले पेश गरेको Lपdीकरण ।
िमित २०७४।४।२६ का िदन यस भ&सार काया5लयबाट .CापनपD दGु पयोग भई राजg
चहु ावटज&य िMयाकलाप भएको र उh िMयाकलापमा भ&सार कम5चारीहG समेतको संलjनता
भएको साथै काया5लय ZयवLथापन, िनय&Dण र सम&वयमा मेरो समेत भिू मकामा ./ उठेको भ&ने
िवषयका सkब&धमा मैले काया5लय ZयवLथापन, िनय&Dण र सम&वयका लािग गरेको काय5, एवं यस
काया5लयले अवलkवन गरेको समl भ&सार जाँचपास .िMया र िमित २०७४।४।२६ मा जाँचपास
भई ना ६ ख ५६३५ नं र ना ४ ख ४१२६ का qक नkवर उsलेख भएका .CापनपDकता5हGको
सkब&धमा मैले जाने बझ
ु से kमको यथाथ5 िववरण उsलेख ग;रसके को छु उिsलिखत घटनामा राजg
चहु ावटज&य िMयाकलापलाई .ोSसाहन पjु ने कुनै पिन िMयाकलाप नगरेको, यLता राजg चहु ावटज&य
िMयाकलापलाई िनय&Dण गरी वैध Zयापार सहजीकरणको माvयमबाट सही र यथाथ5 राजg संकलन गन5
सदैव िMयाशील एवं .ितवw भई काय5 सkपादन गरेको Zयहोरा अनरु ोध गद5छु भ&ने समेत Zयहोराको िमित
२०७४।५।१३ मा .मख
ु भ&सार अिधकृतले पेश गरेको राय ।
िमित २०७४।४।२६ मा भैरहवा भ&सार काया5लयबाट नOकली .CापनपD माफ5त राजg
चहु ावटज&य िMयाकलाप भएको र जाँचपास भई सके का उh .Cापन पD नं. M56787 Date
05/08/2017 र M56797 05/08/2017 हGमा तपाई समेतको हLता"र भएको देिखयो । तपाईले
सkपादन गरेको काम स&तोषजनक नदेिखएको तथा .चिलत काननू ले तोके को पदीय दाियSव
िजkमेवारीपवू 5क परू ा नगरेको देिखएकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) बमोिजम दईु
तलव विृ w रोOका गनT सजाय .Lताव ग;रएकोले .Lतािवत सजायका सkब&धमा सोही ऐनको दफा ६६
बमोिजम पD .ाŽ भएको िमितले १५ िदन िभD आ’नो दावी सिहतको िलिखत सफाई पेश गन5 ु भ&ने
समेत Zयहोराको िमित २०७४।६।२२ मा भ&सार िवभागले पनु रावेदकलाई Lपdीकरण सोधेको पD ।
पैठारीकता5 मनकामना ई&टरनेशनल Exim Code Number 6040770440120np ले भ&सार
एजेšट नं. ४७५, दाहाल किमशन एजे&टबाट मालबLतु पैठारीको लािग जाँचपास गराई छुटाई लैजान
िमित २०७४।४।२१ (५।८।२०१७) गते गाडी नं. ना.६ख ५६३५ मा ४ वटा .CापनपDहG M56797,
M56792, M56800 / M56787 काया5लयको Asycuda world system मा online entry गरी दता5
गरेको र उिsलिखत .CापनपDहGमा काया5लयको Online system बाटै Random basis मा जाँचक2
अतल
ु कुमार शमा5 र मलाई जाँचपासको लािग तोक लागेको िथयो । उिsलिखत .CापनपDहGमा रेिOजन
कपडा, पदा5 कपडा, सोफा कपडा र उलन टप जLता मालबLतहु G घोषणा ग;रए बमोिजमको मालवLतु
जाँचपास गराउन कािलका रोडवेजका Lटाफ भनी लामो समय देिख भ&सारमा काय5रत िवकास गŽु ा
.CापनपDहG िलई हामी दवु ै जना सम" पेश गरेका िथए भने मालधनी तथा भ&सार एजे&ट दबु क
ै ो उh
समयमा उपिLथित िथएन । िनज िवकास गŽु ाको आlहमा मालवLतक
ु ो भौितक परी"ण गन5 जाँचक2 र
म संयh
ु Gपमा भ&सारको २ नं. गोदामको दि"णितरको पि§मी भागमा गई ना.६ ख ५६३५ नं. गाडीमा
रहेका सबै मालबLतहु G पणू 5 Gपमा अनलोड गन5 लगाई भौितक परी"ण गदा5 मालबLतक
ु ो प;रमाण
.CापनपDहGमा घोषणा ग;रए बमोिजम नै रहेको िथयो भने मsू याङ् कन र वग©करण समेत मनािसब

देिखएकोले िनज िवकास ग*ु ालाई मालव-तु छुटाई लैजान जानकारी गराइएको िथयो । तर िनजले
महसलु तथा िनयमानसु ार ला9ने अ;य कर भ=
ु ानीका लािग पैठारीकता@ले पैसा नपठाएको भनी सोही िदन
साँझ जानकारी गराएको िथयो । कुनै पिन मालव-तक
ु ो भौितक परीDण भै सके पिछ उ= गाडीमा लोड
गदा@ HIापनपJहKमा भएको मालव-तु माJ लोड गन@ िदने र लोड भई सके पिछ उ= गाडीमा िसलब;दी
गनM गरी HNयेक गोदाममा काया@लय कै कम@चारीहK खटाइएकोले सोही बमोिजम हPने गरी छोिडएको
िथयो । तत् पRात िनज िवकास ग*ु ा िमित २०७४।४।२५ मा काया@लयमा आई जाँचकYलाई उिZलिखत
HIापनपJहKमा द-तखत गराएको रहेछ । िमित २०७४।४।२६ मा िनजले Assessment को लािग
म समD पेश गरेको िथयो र मैले काया@लयको Asycuda world system को Goods declaration
को Cons. trucks feature मा गई ना ६ ख ५६३५ entry u/L search गरेर ४ वटा HIापनपJहK
Assessment गpरिदएको िथएँ । तत् पRात िनजले काया@लयमा रहेको रािqvय बािणxय बzकको शाखामा
गई िनधा@रण भए बमोिजमको राज| रकम दािखला गरे पRात िनज िवकास ग*ु ाले ४ वटा HIापनपJहK
अ;य सेवा}ाहीहKको HIापनपJहK सँगै राखी द-तखतको लािग पेश गरेको िथयो । जनु HIापनपJहK
Assessment गदा@को समयमा नै हेpरएकोले मैले द-तखत गpर िदएको िथएँ । HIापनपJहK एम
५६७८७ र एम ५६७९७ मा द-तखत गरेको भ;ने स‚ब;धमा जाँचपासको लािग गाडी नं ना.६ख
५६३५ को भनी पेश गpरएको िथयो भने उ= HIापनपJहKमा घोषणा गpरए बमोिजमको मालव-तक
ु ो
भौितक परीDण समेत गpरएको िथयो । तर पैठारीकता@ले HIापनपJहK एम ५६७८७ र एम ५६७९७
जाँचपासको लािग पेश गदा@ HIापनपJको दईु Hित म†ये पाट‡ले मालव-तसु िहत लैजाने Hितमा गाडी
नं.ना ६ख ५६३५ र काया@लयमा रहने HIापनपJलाई िकतM गरी सˆकल छुट्याउन नसिकने बनाइ
पेश गरेकोले वा-तिवक गाडी नं. भएको HIापनपJ जाँचपास गदा@ Nयसकै अक‰ Hितमा पिन द-तखत
भल
ू वश हPन गएको हो । पैठारीकता@ले काया@लय Hितको िकतM र दKु पयोग गरी एउटै HIापनपJ Hयोग
गरी दईु वटा गाडी छुटाई लैजाने Hयास गदा@ Hा* सचू नाको आधारमा गाडी िनय;Jणमा िलइएको हो ।
यसथ@ असल िनयतका साथ गpरएको काममा पैठारीकता@ले कागजात अपचलन र िकतM गरी कम@चारीलाई
झˆु याउन सफल भएको हो । राज| चहु ावट नभएको, पैठारीकता@ले सरकारी कागजातहKको दKु पयोग
गरेको, भ;सार एजे;टलाई कारवाही गpरएको, पैठारीकता@ पŽाउको लािग Hहरीलाई पJाचार गpरएको,
चोरी पैठारी स‚ब;धी म‘ु ा चलाइएको र भ;सार एजे;टले समेत पैठारीकता@ कम@चारी फसाउन सरकारी
कागजात िकतM गरी कम@चारीलाई झˆु याई द-तखत गराएको भनी िलिखत बयान िदएको अव-थामा
मलाई िवभागीय कारवाहीको H-ताव गन@लु े असल िनयतका साथ गpरएको काममा समेत कारवाही
H-तावले ऐन िनयमको मम@ िवपpरत भएको ठ‚याई छ । काया@लय Hित Kजु गन@ नसˆनु मेरो दोष भए
तापिन काम पणू @ Kपमा असल िनयतका साथ गरेको िथएँ भ;ने समेत “यहोराको िमित २०७४।६।२३ मा
पनु रावेदकले भ;सार िवभागमा पेश गरेको -प”ीकरण ।
भ;सार िवभाग अ;तग@त भैरहवा भ;सार काया@लयमा काय@रत नेपाल Hशासन सेवा राज| समहू
रा.प.ततृ ीय –ेणी भ;सार अिधकृत मान Hसाद िव.क.ले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०
को ख—ड (क) बमोिजमको कसरू गरेको आधारमा सामा;य सजाय गन@ ऐ. ऐनको दफा ६८ बमोिजम
िवभागीय सजायको H-ताव गरी तहाँ स‚मािनत आयोगमा परामश@ उपलšध गराउन अनरु ोध गनM नेपाल
सरकार (सिचव-तर) को िमित २०७४।६।३० को िनण@यानसु ार अनरु ोध गद@छु भ;ने समेत “यहोराको
पनु रावेदकलाई िवभागीय सजायको परामश@ उपलšध गराउने स‚ब;धमा अथ@ म;Jालयले लोक सेवा
आयोगलाई लेखक
े ो पJ ।
भ;सार िवभाग अ;तग@त भैरहवा भ;सार काया@लयमा काय@रत भ;सार अिधकृत (रा.प.ततृ ीय)
मान Hसाद िव.क. लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख—ड (क) बमोिजमको कसरू मा
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सोही ऐनको दफा ५९ को ख(ड (क) को देहाय (२) बमोिजम दईु (२) तलव विृ 9 रो;का गन= िवभागीय
सजाय गन? परामश? माग भई आएकोमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०६ को ख(ड
(क) को देहाय (२) बमोिजम राजपHाङ् िकत कम?चारीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९
को ख(ड (क) देहाय (२) बमोिजमको सजाय गन= अिधकार िवभागीय Oमख
ु लाई तोिकएकोमा सोही
बमोिजम भPसार अिधकृत मान Oसाद िव.क.उपर महािनद=शकबाट TपUीकरण सोधे पिन सजाय गन=
अिधकारी मPHालयका सिचव उWलेख भएकाले सो Xरत पगु क
े ो नदेिखंदा Oकृया परू ा नभएकोले Oकृया
परू ा भई आएका बखत कारवाही अगाडी बढाउने गरी िमित २०७४।९।११ मा िनण?य भएको भPने समेत
^यहोराको िमित २०७४।९।१७ मा लोक सेवा आयोगले िवभागीय सजायको परामश? स_बPधमा लेखक
े ो
पH ।
भैरहवा भPसार काया?लय, aपPदेहीका भPसार अिधकृत(रा.प.ततृ ीय) मान Oसाद िव.क.लाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख(ड (क) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को ख(ड
(क) को देहाय (२) बमोिजम दईु तलव विृ 9 रो;का गन= िवभागीय सजाय गन? परामश? िदने र िनजामती
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ को उपिनयम (५) बमोिजम तोिकएको अविधिभH िवभागीय
सजायको कारवाही स_पPन गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने भPने समेत
^यहोराको िमित २०७५।४।१७ मा लोक सेवा आयोगले िवभागीय सजायको परामश? सिहत फाइल िफता?
पठाइएको स_बPधमा लेखक
े ो पH ।
भैरहवा भPसार काया?लय, बेलिहया aपPदेहीमा नेपाल Oशासन सेवा, राजd समहू , रा.प.ततृ ीय
eेणी, भPसार अिधकृत पदमा काय?रत मान Oसाद िव.क. ले िमित २०७४।४।२६ मा भैरहवा भPसार
काया?लयबाट न;कली Ofापन माफ?त राजd चहु ावटको काय? गरेको भPने िवषय भPसारबाट जाँचपास
भईसके का OfापनपH दता? न_बर M56787 Date 05/08/2017 र M56797 05/08/2017 िनजले
जाँचपास गरेको देिखन आएकोले िनज मान Oसाद िवकसँग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६
को उपदफा (१) बमोिजम यस िवभागको िमित २०७४।५।७ को पHबाट ३ िदनको _याद िदई सफाई पेश
गन= भिनएकोमा िनजले पेश गरेको सफाईको ^यहोरा सPतोषजनक देिखएन।तसथ? िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६० को ख(ड (क) बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को ख(ड (क) देहाय
(२) बमोिजमको सजाय िनजलाई िकन नगन=, सो नगन? ु पन= कुनै सबतु Oमाण वा कारण के ही भए १५
िदनिभH TपUीकरण पेश गन? भनी ऐनको दफा ६६ बमोिजम यस िवभागको िमित २०७४।६।२२ को
पHबाट TपUीकरण माग गXरएकोमा िनजले OfापनपH जाँचपास गदा? yयसकै अकz Oितमा पिन दTतखत
भल
ू वश ह{न गएको हो भPने समेत ^यहोराबाट िज_मेवार पदको कम?चारीबाट पेश गरेको TपUीकरण उपर
समेत िवचार गदा? संकलन भएका सबतु Oमाणबाट िनजले ऐनको दफा ६० को ख(ड (क) बमोिजमको
कसरू गरेको देिखएकोले िनज उपर ऐनको दफा ५९ को ख(ड (क) (२) बमोिजम सजाय OTतािवत गरी
सो सजाय गन?को िनिम| लोक सेवा आयोगको परामश? माग गXरएकोमा आयोगको िमित २०७५।४।१७
को पHबाट परामश? Oा} भए अनaु प मान Oसाद िव.क.लाई ऐनको दफा ५९ को ख(ड (क) को देहाय
(२) बमोिजम दईु तलव विृ 9 रो;का गन= सजाय िदने िनण?य आदेश गXरएको छ।यो आदेशमा िच| नबझ
ु मे ा
िनयम ११४ को ख(ड (घ) को _यादिभH Oशासकƒय अदालत सम„ पनु रावेदन िदन सिकनेछ भPने
समेत ^यहोराको िमित २०७५।४।२४ मा भPसार िवभागका महािनद=शकले गरेको िवभागीय सजायको
िनण?य पचा?। काया?लयमा रहनु पन= OfापनपHको काया?लय Oित काया?लयमा नरही िनज पैठारीकता?को
अि…तयारी Oा} ^यि†को हातमा रहनलु े यहाँ शंका उyपPन भएको छ िकनभने उ† अिभलेखको Oित
अिभलेखमा नरहनु र अि…तयार Oा} पैठारीकता?को हातमा रही अकz गाडीको लािग Oयोग गन? खो‡नलु े
यसमा मेरो कुनै संलˆनता नरही को कसको संलˆनता िथयो भPने कुरा अनसु Pधानको िबषय रहेको छ

।िवचारणीय कुरा के छ भने पैठारीकता.को अि1तयारी 2ा3 4यि5ले O/C कपी िकत8 गरी मलाई झ=ु याई
सही गराउन सफल भए तापिन काया.लयको फाईिलङ् ग शाखामा रहनु पन8 2HापनपIको 2ित फाइलमा
नरही एजेLटको हातमा रहेको कारण िनजले िकत8 कागजबाट गाडी िनकाQन 2यRन गरेको हो । िनजको
बदिनयतपणू . 2यास सUबLधी सचू ना काया.लयमा 2ा3 भए पिछ सबै कम.चारीहWको सिXयतामा गाडीलाई
भLसार कUपाउYड िभIै िनयLIणमा Qयाई चोरी पैठारी सUबLधी मZु ा चलाइएको छ । अिफसमा रा1नु
पन8 2ित अिफसमा नराखी एजेLटको हातमा िदने काय. कसले गरेको हो भनी अनसु Lधान नै नगरी मलाई
माI दोषी ठहर गरी गरेको िनण.य पवू ा.\ही ह]दँ ा वदर भागी रहेको छ । मैले आ`नो काय.aमता अनसु ार
इमाLदाbरपवू .क काय. गदc आएको छु । आ`नो दाियRवबाट एक रिdपिन िवमख
ु नभई काय. गदc आएकोमा
मेरो कारणले गदा. नभई पैठारीकता.को बदिनयत र अिभलेख शाखाको हेलचेXयाईपणू . काय.बाट म
पनु रावेदकको दईु तलव विृ f रो=का गन8 गरी भएको िवभागका महािनद8शकको िनण.य काननू संगत छैन ।
भLसार ऐन, २०३४ को दफा ६६ मा असल िनयतले गरेको काम कारवाही 2ित जवाफदेही नह]ने भLने
काननू ी 4यवoथा रहेको छ । आ`नो दाियRव परू ा गदा.गदc अW कसैको कारणले गदा. गरेको काय.बाट मैले
उ5 सजाय पाउनु काननू संगत नभएकोले उ5 सजायबाट सफाई पाउनु पद.छ भLने समेत 4यहोराको
पनु रावेदकले िमित २०७५।६।१ मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पI ।
यसमा पैठरीकता.ले िकत8 कागज खडा गरी गरेको काय.का सUबLधमा चोरी पैठारी सUबLधी मZु ा
चलाइएकोमा Rयसतफ. tयान नै निदई सबदु 2माणको मQू याङ् कन नै नगरी बदिनयतपणू . िकिसमबाट
गbरएको िवभागीय सजायको कारवाही Iिु टपणू . भएकोले बदर ह]नु पद.छ भLने पनु रावेदकको िजिकर
िवचारणीय भएकोले मलु क
ु u देवानी काय.िविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३)
बमोिजम िवपaी िझकाउने भLने समेत 4यहोराको िमित २०७५।१०।२४ मा भएको यस अदालतको
आदेश ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी इजलास समa पेश ह]न आएको 2oततु मZु ाको
पनु रावेदनपI सिहतको िमिसल अtययन गरी िवपaी तफ.बाट उपिoथत िबशेष सरकारी वकuल
काया.लयका िवyान सहायक Lयायािधव5ा ठाकुर 2साद वoताकोटीले पनु रावेदकले आफू भैरहवा
भLसार काया.लयको भLसार अिधकृत पदमा काय.रत रहँदा िमित २०७४।४।२६ मा भैरहवा भLसार
काया.लयबाट न=कली 2HापनपI माफ.त राजz चहु ावटको काय. गरेको र oप{ीकरण माग गदा. भल
ू वश
ह]न गएको भनी गैरिजUमेवार जवाफ पेश गरेकोले िनजको काम सLतोषजनक नभएको ह]दँ ा िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(क) को देहाय (२) बमोिजम दईु
तलव विृ f रो=का गन8 गरी भLसार िवभागबाट िमित २०७५।४।२४ मा भएको िवभागीय सजाय काननू
बमोिजम भएको ह]दँ ा सदर ह]नपु छ. भनी गन. ु भएको वहस समेत सिु नयो । 2oततु मZु ामा, पनु रावेदकले
पनु रावेदनपIमा म1ु य Wपमा देहाय बमोिजमको िजिकर िलएको देिखयो :िमित २०७४।४।२६मा ना.६ ख ५६३५नं. को गाडीबाट जाँचपास गन. चार वटा 2HापनपIहW
M56787, M56797, M56800 र M56792 पेश ह]न आएकोमा भौितक परीaण गदा. मालवoतु सही
देिखएको ह]दँ ा िनयमानसु ारको राजoव ितरी मालवoतु छुटाई लैजान हoतaर गbरिदएकोमा M56787 र
M56797 को 2HापनपIको काया.लय 2ित (Office Copy ) मा पैठारीकता.ले िनयतबस कागजात िकत8
गरी गािड नं. ना. ४ ख ४१२६ लेखी झ=ु यानमा पारी दoतखत गराएकोमा आफूले असल िनयतले काम
गदा. भल
ू वश ह]न गएको Iटु ीलाई बदिनयत साथ गbरएको गैरकाननू ी काय. माLन निमQने ।
काया.लयमा रहने काय.लय 2ितको एक 2ित अिभलेख 2योजनको लािग फाईिलङ शाखामा
रा1नपु न8मा पैठारीकता.को क•जामा कसरी रहन प–ु यो भLने िबषयमा अनसु Lधान नगरी मैले Good
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Faith मा काम गदा• भएको सामा%य मानवीय *टु ीलाई िनयतवश भनी ग2रएको िवभागीय सजायको
िनण•य पवू ा•8ही र अ%यायपणू • भई सो िनण•य बदरभागी भएको ।
पनु रावेदकले यस अदालतबाट िमित २०७६।५।२ मा तोके को तारेख गजु ारी बसेको र काननू ले
थाEने थमाउने Eयाद समेत Hयितत भईसके को िमिसल संलJन भरपाईबाट देिख%छ ।
अब, उिMलिखत पनु रावेदन िजिकर एवं िवपNीको तफ•बाट PQततु बहस बदुँ ा समेतलाई िवचार
गदा• PQततु िवषयमा पनु रावेदकलाई दईु तलव विृ V रोWका गनX गरी भएको िमित २०७५।४।२४ को
िवभागीय सजायको िनण•य काननू सEमत छ वा छैन र वदर ह[नु पनX हो वा होइन? भ%ने सEब%धमा िनण•य
िदनपु नX देिखयो ।
पनु रावेदक नWकली P_ापनप* माफ•त राज` चहु ावट गनX काय•मा संलJन देिखएकोमा िनजले
Qपbीकरण पेश गदा• भल
ू वश भएको भनी गैरिजEमेवार cपमा Qपbीकरण पेश गरेको देिखएको ह[दँ ा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खfड (क) को (२) बमोिजम दईु तलव विृ V रोWका गनX
गरी भ%सार िवभागका महािनदXशकले िमित २०७५।४।२४ मा िवभागीय सजायको िनण•य गरेकोमा असल
िनयतले काम गदा• भल
े ो र सोही काय•लाई पवू ा•8ही cपले बदिनयतपवू •क राजQव
ू वश दQतखत ह[न पगु क
चहु ावट गरेको भ%ने अथ• लगाई आफू मािथ ग2रएको अ%यायपणू • िवभागीय सजायको आदेश बदर गरी
पाउँ भ%ने पनु रावेदकको मmु य िजिकर रहेको PQततु मnु ाको तoय अpययन गरी तqसEब%धी काननू ी
HयवQथा हेदा•, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खfड (ख) बमोिजम िबशेष सजायको हकमा
राजप*ाङ् िकत िuvीय र तv
ृ ीय wेणीको कम•चारीलाई सजाय गनX अिधकार िनज काय•रत िनकायको
िविशb wेणीको अिधकारीलाई ह[ने भ%ने HयवQथा दफा ६२ को उपदफा (१) को खfड (ख) मा उMलेख
भएको देिखए तापिन िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को दफा १०६ को खfड (क) को (२) मा
काया•लय Pमख
ु वाहेक अ%य राजप*ाङ् िकत िनजामती कम•चारीलाई ऐनको दफा ५९ को खfड (क)
को (२) बमोिजमको सजाय िदन सWने अिधकार सEबि%धत िवभागीय Pमख
ु लाई ह[ने HयवQथा ग2रएको
देिख%छ । सो काननू ी HयवQथा हेदा•, PQततु मnु ामा, राजप*ाङ् िकत ततृ ीय wेणीको पदमा काय•रत
पनु रावेदक मान Pसाद िव.क.लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खfड (क) को (२)
बमोिजम दईु तलव विृ V रोWका गन• सWने अिधकार िनज काय•रत रहेको काया•लयको िवभागीय Pमख
ु लाई
रहे भएको देिखयो । यसरी, PQततु मnु ामा पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय िदन सWने अिधकार भ%सार
िवभागका महािनदXशकलाई रहे भएको नै देिखयो ।
अब, सEबि%धत काननू ी HयवQथा, Pशासकzय %यायका आधारभतू मा%यता, िसVा%त समेतको
रोहमा पनु रावेदकलाई िदइएको सजाय काननू सEमत भए, नभएको िवषयका सEब%धमा हेन•पु नX ह[न
आउँछ । सजायको आदेश िदने िनण•यलाई अध•%याियक Pकृितको िनण•यको cपमा हे2रनु
पद•छ । यQतो िनण•य गनX अिधकार Pqयायोजन गन• िमMदैन।काननू ले जसलाई अिधकार िदएको छ उसले
मा* सजाय गन• सWने काननू र %यायको सव•मा%य िसVा%त हो।यस अदालतबाट भपू बहादरु बोगटी
िवcV अिmतयार दcु पयोग अनसु %धान आयोग समेत (सEवत् २०६४ सालको प.ु वे.नं.२७ िनण•य िमित
२०६४।११।३०।५) को मnु ामा (१) काननू ी रा|यमा काननू ले िदएको अिधकारभ%दा बािहर गई गरेको
काय• अवैध र श%ू य (Ultravires: beyond powers ह[%छ, (२) िनण•यकता•लाई काननू ले कारवाही
र िनण•य गनX अिधकार (Power of Authorization) निदएको अवQथामा िनण•यकता•ले जितसक
ुै
अ%य कुराको 2रत प-ु याएको भए पिन qयQतो िनण•य मा%य ह[दँ नै , (३) िनण•यकता•ले Pाकृितक %यायको
िसVा%तलाई पणू • प2रपालना गरी िनण•य गरेको ह[नपु द•छ, (४) काननू ले अ%यथा HयवQथा गरेकोमा बाहेक
काननू ले जनु अिधकारीलाई िनणय• गनX अिधकार तोके को छ qयही अिधकारीले सो िनण•य गन•पु द•छ,
qयQतो अिधकार Pqयायोजन गन• सिक%न (Statutory power must be exercised by the

authority in whom it is vested), (५) अिधकार"ा# अिधकारीले आ*नो अिधकार सदासयतापवू 5क
(Utmost in good faith), असल िनयत र असल मनसायले "योग गरेको ह9नपु द5छ (Statutory
power must be exercised bonafide), (६) अिधकार"ा# अिधकारीले आ*नो अिधकारको "योग
दरु ाशय वा काननू को उ?े@य "ितकूल ह9ने गरी गन5 ु ह9दँ नै , (७) काननू ले जनु उ?े@य र अपेEा (Object
and expectation) राखेको ह9Gछ Hयही उ?े@य र अपेEा अनI
ु प िनण5यकता5ले काननू को "योग गरी
िनण5य गरेको ह9नपु द5छ, (८) िनण5यकता5ले आ*नो LविववेकMय अिधकारको "योग िववेकपणू 5 िकिसमले
आफै ले "योग गरेको ह9नपु द5छ । िनण5यकता5ले कसैको िनदQशनमा िनण5य गन5 ु ह9दँ नै , (९) काननू बमोिजम
LविववेकMय अिधकार "योग गरी िनण5य गनQ अिधकार पाएको िनण5यकता5ले आ*नो LविववेकMय अिधकार
पWरHयाग (Abdication) गरी िनण5य भएको रहेछ भने HयLतो िनण5य माGय ह9दँ नै , (१०) िनण5यकता5 कुनै
िनण5यमा प\ु न काननू ले कुनै िनि]त पवू ा5वLथा, पवू 5शत5 वा पवू ा5धार (Condition Precedent) तोके को
छ भने Lपk Iपमा सो पवू ा5धार िवlमान भएको ह9नपु द5छ, (११) काननू ी कत5qय वा दाियHव परू ा गन5पु नQ
िजzमेवारी रहेको कुनै पिन साव5जिनक अिधकारीले HयLतो कत5qय वा दाियHव परू ा नगनQ गरी कुनै सzझौता
वा िनदQशन बमोिजम छूट भएको भनी वा पWरप~ बमोिजम भनी HयLतो काननू ी दाियHव परू ा नगनQ गरी
इGकार गन5स‚दैन, (१२) िनण5यकता5ले हदzयाद, हकदैया, Eे~ािधकार, "ाङ् गGयाय वा दोहोरा खतराको
िस†ाGत जLता काननू का आधारभतू िस†ाGत एवं काननू र Gयायको माGय िस†ाGतलाई ‰यान िदई
िनण5य गन5 ु पद5छ, (१३) िनण5यकता5ले फौजदारी "कृितको कसरू मा िनण5य गन5पु वू 5 संिवधान तथा मानव
अिधकारका माGयता"ा# - अGतरा5िŽ‘य िलखतहIले "Hयाभतू गरेको फौजदारी Gयायको हकलाई
सzमान गद’ HयससzबGधी काय5िविधको पालना गरी िनण5य गरेको ह9नपु द5छ, तथा (१४) िनण5यकता5ले
आरोपीलाई कसरू को गािzभय5ता र मा~ाको अनपु ातमा सजाय िदएको (Doctrine of Proportionality)
भएमा नै HयLतो िनण5य माGय ह9Gछ” भनी "शासकMय अिधकारीले गरेको Gयाियक "कृितको िनण5यले
वैधता र माGयता "ा# गन5 "शासकMय Gयायका उ—लेिखत िस†ाGतह˜ अिनवाय5 ˜पमा पालना गWरएको
ह9नु पछ5 भनी िवशद qया™या गWरएको छ ।
िवधाियकाले काननू šारा Lपk Iपमा अिधकार निदएसzम कुनै पिन िनकाय वा साव5जिनक
अिधकारीले कसैको हक अिधकारमा अित›मण गनQ िकिसमले िनण5य गन5 स‚दैन भGने काननू र
Gयायको Lथािपत आधारभतू माGयता हो । "शासकMय काननू को आधारभतू िस†ाGत बमोिजम अिधकार
नभएको िनकाय वा अिधकारीले कुनै काम गन5 सœै न (Nobody can act beyond its Powers) ।
काननू ी राŸयमा िनण5यकता5ले िवधाियकM अि™तयारिभ~ (Legislative Mandate) HयLतो िनण5य गनQ
अिधकार आफूलाई छ भGने कुरा Lथािपत गन5पु द5छ अGयथा HयLतो िनण5यले माGयता "ा# गद’न (P.P.
Craig, Administrative Law, London; Sweet and Maxwell, 1994, p.22)। अिधकारEे~को
~टु ी Error of Jurisdiction) िविभGन िकिसमले ह9न स‚छ । अिधकार नै नभएको िनकाय वा qयिœले
अिधकार "योग गन5 ु वा अिधकार भएको qयिœ वा िनकायले काननू ले तोके को भGदा बढी अिधकार
"योग गन5 ु वा अिधकारको सीमाभGदा बािहर गई काय5 गन5 ु अिधकारEे~को ~टु ी (Error of Jurisdiction)
हो । यLता ~टु ीह˜ कुनै िनकाय वा qयिœलाई काननू बमोिजम सो िवषयवLतु हेनQ अिधकार नै नभएको वा
िवषयवLतु हेनQ अिधकार भए पिन HयLतो िनकायको गठन "ि›या नै काननू सzमत नभएको वा िनण5य गनQ
अिधकारीको सं™या नै नपगु क
े ो वा काननू ले Eे~ािधकार नतोके कोमा पEको सहमितले Eे~ािधकार -हण
गरी काय5 गरेको जLता िविभGन LवIपहI ह9न स‚छन् । अिधकारEे~ नै नभएको िवषयमा अिधकारEे~
भएको सzझी िववादको कारबाही र िकनारा गन5 ु अिधकारEे~को ~टु ी (Jurisdictional Error) हो भने
अिधकारEे~ भएकोमा काननू "ितकूल काय5 गन5 ु काननू ी ~टु ी (Error of Law)हो (Pearlman v.
Harrow School, 1979, 3Q.B. 56)। काननू ी अिधकार बािहर गई िनण5य गWरएको छ भने HयLतो
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िनण•य वदर ह$%छ (Associated Provincial Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation,
1948,1KB223) । यसरी, काननू ी रा5यमा कुनै पिन िवषयमा िनण•य गन> अिधकार काननू ले जसलाई
Iदान गरेको ह$%छ, सोही अिधकारीले काननू को रीत प-ु याई िनण•य गरेको रहेछ भने माQ RयSतो िनण•य
मा%य ह$%छ भ%ने IशासकUय %यायको आधारभतू िसXा%तको Yपम Sथािपत िसXा%त हो ।
लोकताि%Qक रा5य [यवSथामा िविधको शासनको मा%यता अनसु ार अिधकार नभएको [यि]ले
अिधकार^ेQ _हण गरी वा अिधकार^ेQ भए पिन अिधकार^ेQको सीमा नाघी काय• गरेमा RयSतो िनण•य
बदर ह$ने मा%यतालाई सgमािनत सवhjच अदालतबाट समेत िविभ%न मqु ाहwमा िसxा%त Sथािपत
भईसके को देिख%छ (ने.का.प. २०५१, अङ् क १०, प.ृ ८१४) । अिधकार^ेQ नभएको [यि]ले जितसक
ुै
†रत प-ु याई िनण•य गरेको भए पिन मा%य नह$ने ह$दँ ा अिधकार^ेQको Iˆ Iारgभमा मqु ाको िवषयवSतमु ा
Iवेश गन•भु %दा पिहले िन‰यŠल गन•पु न> िनण•यकता•को Iाथिमक कत•[य हो । अिधकार^ेQको Iितकूल ह$ने
गरी ग†रएको िनण•य मा%य नभई बदर ह$ने काननू र %यायको सव•मा%य िसxा%त रहेको देिख%छ (IशासकUय
अदालत फै सला सं_ह, अङ् क २२, २०७३ प.ृ १६७-१६९) ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०६ को ख”ड (क) मा ऐनको दफा ५९ को
ख”ड (क) बमोिजमको सजाय िदन पाउने अिधकारी तोिकएको पाइ%छ भने िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६६ मा सफाई पेश गन> मौका िदने सgब%धमा िनजामती कम•चारीलाई सजाय िदने आदेश
िदनभु %दा अिघ कारवाही गन• लािगएको कारण उšलेख गरी सो कम•चारीलाई उिचत gयाद िदई आ›नो
सफाई पेश गन> मौका िदनु पन>, यसरी मौका िदंदा िनजमािथ लगाइएको आरोप Sपœ Yपमा िकिटएको
र IRयेक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधा†रत छ सो समेत खलु ाउनु पन> भ%ने काननू ी [यवSथा
रहेको देिख%छ । उिšलिखत काननू ी [यवSथा, IशासकUय %यायका Sथािपत िसXा%त समेतका आधार
हेदा• सारत: काननू ले जसलाई सजाय गन> अिधकार तोके को छ उसैले नै Sपœीकरण सफाई माग गरी
सबदु Iमाणको समिू चत मšू याङ् कन गरी %याियक मनको Iयोग गरेर िनण•य गन• ु पन> ह$%छ ।
कुनै पिन कम•चारीलाई ग†रने कारवाहीको सgब%धमा Iचलनमा रहेको िनयम काननू ले Iœ Yपमा
पालना गन•पु न> गरी िविभ%न चरण तथा IकृयाहYको उšलेख गरेको छ भने सgबि%धत कम•चारीलाई
कारवाही गदा• उ] उिšलिखत सबै चरण तथा IकृयाहYको वाŸयाRमक Yपले पालना गन•पु न> ह$%छ । यSतो
कारवाहीमा काननू मा उिšलिखत िविभ%न चरण तथा IकृयाहYमŸये के हीको माQ पालना गरी कारवाही
ग†र%छ भने RयSतो कारवाहीलाई काननू बमोिजमको कारवाही भ%न निमšने (िदिलप बहादरु भ%ने तारा
बहादरु रानामगर िव. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७३, अङ् क ७, िन.नं. ९४३६), जनु [यि]ले सजाय
गन• पाउने अि तयारी पाएको ह$%छ उसैले माQ Sपœीकरण माग गरेको ह$नपु छ• , अिधकारै नभएको [यि]ले
मागेको Sपœीकरणलाई काननू ी मा%यताय]
ु भ%न निमšने (ने.का.प. २०४४, अङ् क७, िन.नं ३५२०),
अिधकार नभएको अिधकारीबाट भएको कारवाहीको िसलिसलामा अिधकारIा¡ अिधकारीबाट RयSतो
सजाय भए पिन RयSतो अिघšलो Sपœीकरण िनजामती सेवा िनयमावली बमोिजम जनु अिधकारीबाट
मािगनु पन> हो RयSतो अिधकारीबाट मािगएको छैन भने RयSतो कारवाहीले काननू ी मा%यता पाउने िSथित
देिख%न (ने.का.प. २०५१, अङ् क ९, िन.नं. ४९७७), सजाय िदन पाउने अिधकारीले Sपœीकरण
नसोधी अ%य [यि]ले सोधेको Sपœीकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी ग†रएको िवभागीय
कारवाही काननू सgमत हो भ%न निमšने ह$दँ ा सेवावाट अवकाश िदने गरी वन िवभागका महािनद>शकवाट
भएको िनण•य र सोलाई सदर गन> गरी IशासकUय अदालतवाट भएको फै सला काननू िवपरीतको देिखंदा
उRIेषणको आदेशवाट वदर ह$न,े िवभागीय कारवाही गन• पाउने अिधकारीवाट Sपœीकरण माग नग†रएको
अवSथामा अिधकार Iा¡ अिधकारीवाट िनण•य भएपिन RयSतो कारवाहीले काननू ी मा%यता Iा¡ गन>
िSथित नह$ने । िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोिजम माग ग†रएका SपœीकरणहY सजाय

िदन पाउने अिधकारीवाट नसोिधएको अव,थामा अ/य 1यि2ह4ले िलएको ,प6ीकरणको आधार
िलएर ग:रएको िवभागीय कारवाहीले काननू ी मा/यता पाउन नस>ने (ने.का.प.२०६३, अङ् क-६, िन.नं.
७७१५) भनी सNमािनत सवOPच अदालतबाट 1याSया भई िसUा/त Vितपादन भएको समेत देिख/छ ।
V,ततु म[ु ाको िमिसल हेदा\, पेश भएका V^ापनप_ह4म`ये M56787 र M56797 को
काया\लयमा रहने Vितमा पैठारीकता\ले बदिनयतपवू \क V^ापनप_को अ/य सNपणू \ िववरण यथावत राखी
गाडी नं. उjलेख हkनपु नl महलमा गाडी नं ना.६ख ५६३५ हkनपु नlमा गाडी नं.४ख ४१२६ लेखी ह,ताnर
गदा\का बखत अिधक िभडभाडको समयमा पेश गदा\ पैठारीकता\ले मालव,तु साथ लिग जाने Vित 4जु गरी
ह,ताnर गरेको र सोही Vित अनसु ार नै होला भनी काया\लय Vित नहेरी सही गरेको, मल
ू कपी अनसु ार
नै काया\लय Vित हkने हkदँ ा qयसमा पिन मल
ू कपी सँगै सही ग:रएको हो । पैठारीकता\ले िनयतवस झ>ु याई
काया\लय Vितमा फरक पारी गाडी नं. राखेको कुरा नोिटस गन\ नसकt सामा/य मानवीय _टु ीका कारण
V^ापनप_ जाँचपास गदा\ qयसकै अकO Vितमा पिन भल
ू वस द,तखत हkन गएको हो भनी पनु रावेदकले
,वीकार ग:ररहेको अव,था देिख/छ ।
भ/सार िवभागको िटuपणी फाइल हेदा\, न>कली V^ापनप_ खडा गरी राजw चहु ावटज/य
कृयाकलाप गन\ Vयास गरेको भए तापिन भ/सार काया\लयले यथासमयमा सचू ना Vाy गरेकोले zकलाई
िनय/_णमा िलई राजw चहु ावट हkन नपाएको अव,था देिख/छ । उ2 V^ापनप_मा ह,ताnर गनl भ/सार
अिधकृत मानVसाद िवwकमा\को सNब/धमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) र (घ)
बमोिजमको अव,था देिखएकाले सोही ऐनको दफा ५९(क)(२) बमोिजम बढीमा दईु तलव विृ U रो>का
गनl गरी सजायको V,ताव गरी िवभागीय कारवाही Vकृया अगाडी बढाउन भ/सार िवभागका िनदlशकबाट
िमित २०७४।६।६ मा पेश भएको िटuपणीमा "मािथको 1यहोरा अनसु ारको काय\वाही Vकृया अिघ बढाउने
गरी ,वीकृत । हाल ‚ीमान् महािनदlशकƒयू भारत „मणमा रहनु भएकोले काया\लयमा हािजर भए पिछ
समथ\न गराउने" भ/ने 1यहोरा उjलेख गरी िमित २०७४।६।२२ मा उपमहािनदlशकबाट िटuपणी सदर
ग:रएको देिख/छ ।
भ/सार िवभागको प.सं. ०७४।०७५, च.नं. ७७४ र िमित २०७४।६।२२ को प_ हेदा\ िमित
२०७४।४।२६ गते भैरहवा भ/सार काया\लयबाट न>कली V^ापनप_ माफ\त राजw चहु ावटज/य
कृयाकलाप भएको र जाँचपास भईसके का V^ापनप_ नं. M56787 05/08/2017, र M56797
05/08/2017 मा तपाई समेतको ह,ताnर भएको त‰यबाट तपाईले सNपादन गरेको काम स/तोषजनक
नदेिखएको तथा Vचिलत काननू ले तोके को पदीय दाियqव िजNमेवारीपवू \क परु ा नगरेको देिखएकोले
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) बमोिजम दईु तलव विृ U रो>का गनl सजाय V,ताव
ग:रएको छ । V,तािवत सजायका सNब/धमा सोही ऐनको दफा ६६ बमोिजम १५ िदनिभ_ आ‹नो
दावी सिहतको िलिखत सफाई पेश गन\ भनी िवभागका िनदlशकले पनु रावेदकलाई ,प6ीकरण सोधेको
देिख/छ । सोही प_बाट माग भए बमोिजम पनु रावेदकले पेश गरेको ,प6ीकरण उपर समेत िवचार गरी
भ/सार िवभागका महािनदlशकले िमित २०७५।४।२४ मा पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय गनl िनण\य
आदेश गरेको देिख/छ । यसबाट, पनु रावेदकलाई िवभागीय कारवाहीका िसलिसलामा भ/सार िवभागका
िनदlशकले ,प6ीकरण सोधी महािनदlशकले सजायको आदेश गरेको देिखन आयो । िवभागीय सजाय
पाउने पनु रावेदक शाखा अिधकृत पदका रहेका र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०६
को (क)(२) मा काया\लय Vमख
ु वाहेक अ/य राजप_ाङ् िकत िनजामती कम\चारीको हकमा िवभागीय
Vमख
ु नै उ2 सजाय िदन स>ने अिधकारी भएकोमा सजायको V,ताव गरी ऐनको दफा ६६ बमोिजमको
सफाइ पेश गन\ १५ िदनको समय िदई जारी ग:रएको प_मा भ/सार िवभागका महािनदlशकबाट
,प6ीकरण सो`ने कुनै िनण\य गरेको नभई िनदlशकबाट िदएको देिखएकोले सजाय िदन पाउने अिधकार
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नभएको अिधकारीबाट सोिधएको सफाई, +प.ीकरणको आधारमा िवभागीय सजाय िदने िनण8य गरेको
देिख:छ । यसबाट, य+तो िनण8य काननू िवप?रत तथा काय8िविधगत Aटु ी गरी भएको देिख:छ ।
पनु रावेदकलाई िनजले सDपादन गरेको काय8 स:तोषजनक नभएको अव+थामा काननू बमोिजमको
सजायको F+ताव गरी भ:सार िवभागका महािनदHशकले उिचत िनण8य गन8 सLनेमा सो नगरी भ:सार
िवभागका िनदHशकले सजायको F+ताव गरी +प.ीकरण सोिधसके पिछ सोही आधारमा सजायको
िनण8य माA भ:सार िवभागका महािनदHशकले गरेको देिखन आयो । उM काय8 अिधकारNेAको Aटु ी भई
काया8:वयन योOय मा:न िमPने अव+थाको देिखएन । अत: पनु रावेदक मान Fसाद िव.क. उपर िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (क) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को (क) को (२) बमोिजम २
तलव विृ ] रोLका गनH गरी िमित २०७५।४।२४ मा भएको िवभागीय सजायको िनण8य अिधकार िविहन
पदािधकारीबाट सोिधएको +प.ीकरणको आधारमा ग?रएको देिखंदा काय8िविधगत Aटु ी गरी िनजामती
सेवा ऐन एवं िनयमावली िवप?रत भएको िवभागीय सजायको िनण8य कायम रहन नसक` वदर हaने ठहछ8 ।यो
फै सलाको जानकारी पनु रावेदक तथा िवपNी काया8लयहdलाई िदई मeु ाको लगत कfा गरी िमिसल
िनयमानसु ार गरी बझ
ु ाई िदनु ।
(कृhण Fसाद पौडेल)
सद+य
उM रायमा सहमत छk ।
(रीता मैनाली)
सद+य

(िडPलीराज िघिमरे)
अmयN

इित सDवत् २०७७ साल पसु मिहना ६ गते रोज २ शभु म् ....................... ।
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फैसला

पाँच

•मोद कुमार यादव िव&' वन तथा वाताबरण म-.ालय िसंहदरवार, काठमाड6

•शासक•य अदालत
इजलास
7ी िड9लीराज िघिमरे.....................अ?य@
7ी रीता मैनाली .............................सदBय
7ी कृDण •साद पौडेल ................. सदBय

फैसला
सGवत् २०७६ सालको पनु रावेदन नं............१०/४
म,ु ा: िवभागीय सजाय (दईु तलव विृ 5 रो8का ) ।
धनषु ा िज9ला शिहदनगर न पा, वडा नं. ६ घर भई हाल रािDVय •ाणी
उXान भYपरु को सहायक ZयबBथापन अिधकृत पदमा काय[ रत •मोद पनु रावेदक
कुमार यादव ...........................................................................१
िव<5
वन तथा वाताबरण म-.ालय िसंहदरवार, काठमा\डौ ............................१
िवप@ी
ऐ. म-.ालयका सिचव डा. िव_नाथ ओली .....................................१

•शासकaय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ (१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको •Bततु
मfु ाको संि@g तhय र िनण[य यस •कार छः–
डो9पाको कागजात देखाएर जाजरकोटमा जिडबटु ी तBकरी शीष[कमा •कािशत समाचार
सGब-धमा तहाँ काया[लयको च.नं. ४७८, िमित २०७५।१०।२४ को प. सिहत छानवीन टोलीबाट
•ाg •ितवेदन सिहतका कागजातको आधारमा आ. व. २०७५।०७६ मा तहाँ िनकुrज काया[लयबाट
१३,३५,००० के .जी. सेतकिचनी िनकासी गरेको देिखएको सGब-धमा तहाँ काया[लयबाट िनजी आवादी
जtगामा उuपािदत सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू ज[ िदंदा िजGमेवार कम[चारीले
समयमा नै जानकार भई मािथ9लो िनकायको राय सझु ाव माग गरी काननू सGमत ढङ् गले काम कारवाही
गन[ ु पनzमा ठूलो मा.ामा सेतकिचनी िनकासी भई स{दा पिन मािथ9लो िनकायसँग कुनै सम-वय नगरेको र
कुनै कुनै फाइलको हकमा सङ् कलन अनमु ित र िनकासी छोडपिू ज[को अ-तराल जGमा तीन िदन देिख-छ
भने कुनै फाइलमा एक मिहनाको देिख-छ । सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू ज[ िदने
}ममा काय[िविधगत .टु ी र मािथ9लो िनकायसँग सम-वयाuमक कमजोरी गरेको देिखएको ह~दँ ा तपाइले
सGपादन गरेको काम स-तोषजनक नभएको र पदीय काय[ िजGमेवारीपवू [क परू ा गरेको नदेिखएको ह~दँ ा
तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) र (घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(क)
को देहाय (२) अनसु ार सजाय िकन नगनz ? सो नगन[ ु पनz कुनै कारण र •माण भए प. •ाg भएको
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िमितले प!" िदनिभ& िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ बमोिजम सफाई पेश गन6 ु ह8न वन तथा वातावरण
म!&ालयको िमित २०७६।५।१२ को िनण6य (सिचवEतर) अनसु ार अनरु ोध छ भ!ने समेत Jयहोराको
िमित २०७६।५।१५ मा वन तथा वातावरण म!&ालयले पनु रावेदकलाई सफाई पेश गनK वारे लेखक
े ो प& ।
रािMNय िनकुOज तथा व!यज!तु संरQण ऐन, २०२९ को दफा ३४ को उपदफा (२) मा यो
ऐन वा यस ऐन अ!तग6त बनेका िनयमहWमा लेिखएको जित कुरामा सोही बमोिजम र अWमा Yचिलत
नेपाल काननू बमोिजम ह8ने भ!ने काननू ी JयवEथा रहेको छ । उ[ दफाले िदएको अिधकार Yयोग गरी
सेतकिचनी जिडबटु ीको राज^ वन िनयामवली, २०५१ को िनयम ११ संग स_बि!धत अनसु चू ी-३
बमोिजमको दEतरु िलइएको छ । मbयवतc Qे& JयवEथापन िनयमावली, २०५२ को पdरeछेद-६, वन
िवकास स_ब!धी JयवEथा अ!तग6तका िनयम २१ मा मbयवतc सामदु ियक वन, िनयम २२ मा मbयवतc
धािम6क वन, िनमय २३ मा मbयवतc िनजी वन र िनयम २५ मा मbयवतc Qे& वन भ!ने JयवEथा रहेको
ह8दँ ा, मbयवतc िनजी वन पिन िवgमान काननू को वनको Yकारको Wपमा उhलेख गरेको र वन िनयमावली,
२०५१ को िनयम ११(१) मा कुनै वन Qे&बाट अनसु चू ी-३ मा उिhलिखत जिडबटु ीहW सङ् कलन गन6
चाहनेले अिधकार Yाl अिधकारी समQ िनवेदन िदनु पनK भ!ने JयवEथा बमोिजम शे-फोmसnु डो रािMNय
िनकुOजको मbयवतc Qे&मा रहेको िनजी हकभोगको जिमनमा लगाईएको वन Qे& र सामदु ाियक वनमा
सङ् कलन गdरएको वन पैदावार एवं जिडबटु ीको राज^ िलन पाउने काननू ी JयवEथा रहेको ह8दँ ा सोही
आधारमा राज^ िलइएको हो र राज^ निलइकन छोडपिू ज6 िदनु उपरो[ काननू ी Yावधान िवपdरत ह8न
जाने Jयहोरा अनरु ोध छ । मbयवतc Qे& JयवEथापन िनयमावली, २०५२ को िनयम २३ को उपिनयम (१)
मा मbयवतc Qे&िभ&को आpनो हक पqु ने जqगाका धनीले आpनो इeछा अनसु ार मbयवतc िनजी वनको
िवकास, संरQण, JयवEथापन गन6 तथा वन पैदावारको उपयोग गन6 सmने, उपिनयम (२) मा संरQकले
मbयवतc िनजी वनको धनीलाई आवrयक Yािविधक सहयोग उपलsध गराउन सmने, उपिनयम (४) मा
मbयवतc Qे& बािहर ओसारपसार र िविu िवतरण गन6 ु पनKमा वन पैदावारको जात, िकिसम र पdरमाण
खोली स_बि!धत संरQक समQ िनवेदन िदनु पनK र तvस_ब!धमा आवrयक जाँचबझ
ु गदा6 गराउँदा उ[
वन पैदावार मbयवतc िनजी वनको धनीको देिखन आएमा वन पैदावारको जात, िकिसम र पdरमाण
खलु ाई संरQकले मbयवतc Qे& वािहर ओसारपासर गनK पज
ू c िदनु पनKछ भ!ने काननू ी JयवEथा रहेको छ ।
रािMNय िनकुOज तथा व!यज!तु संरQण िवभागको च.नं. ९५०, िमित २०७५।७।१४ को प&ानसु ार िमित
२०७५।७।१३ को िवभागीय िनण6यानसु ार शे-फोmसnु डो रािMNय िनकुOज तथा यसको मbयवतc Qे&को
पOचवषcय JयवEथापन योजना (२०७५/७६-२०७९/८०) Eवीकृत भएको र सो योजनाको शीष6क नं.
९.१.२ मा मbयवतc िनजी वन र मbयवतc सामदु ाियक वनबाट Eथानीय उपभो[ाहWले सेतकिचनी
िखरौले (Polygonatum spp) सङ् कलन गन6 सmनेछन् भनी उhलेख भएको छ । यEतै मbयवतc
सामदु ाियक वन उपभो[ाहWले Eवीकृत काय6योजना बमोिजम सेतकिचनी/िखरौले (Polygonatum
spp) सङ् कलन गन6 सmनेछन् भनी उhलेख छ । िनयमावली र Eवीकृत JयवEथापन योजनामा भएको
EपŒ JयवEथा बमोिजम आफूलाई तोिकएको िज_मेवारी परू ा गरेको ह8दँ ा यसमा िŽिवधा ह8नु पनK कुनै कारण
उvप!न नभएकोले यस स_ब!धमा मािथhलो िनकायसँग सोधपछु नगरेको हो । मbयवतc Qे& JयवEथापन
िनयमावली, २०५२ को िनयम २३ को उपिनयम (४) बमोिजम म समQ परेको िनवेदन र उपिनयम
(५) बमोिजमको Yकृया परू ा गन6 काया6लयका रेOजर छ& बहादरु खड् कालाई आवrयक जाँचबझ
ु गन6
िफhडमा खटाएको िथएँ । िनजले सेवा‘ाहीको समEयालाई मbयनजर गरी ’तु गितमा िफhडमा खिटइ

िब•मान काननू ले तोके का सबै िविध +कृया प-ु याई म सम2 पेश गरेको ह7दँ ा +कृया पगु क
े ो फाइलमा
मैले सेवा<ाहीलाई समयमै छोडपिू जA िदई Bतु सेवा +दान गरेको िथएँ । सेवा<ाहीहFले पिन आHनो काम
िछटोछJरतो Fपमा गनA मलाई पटक पटक कायाAलयमा आई अनरु ोध गनL गरेका िथए । तसथA, उिOलिखत
काननू ी +ावधान र QयवRथा बमोिजमको कायA सSपTन गरेको ह7।ँ राजU वापत उठेको रकम F. २ करोड २५
लाख िनयमानसु ार नेपाल सरकारको राजU कोषमा दािखला गJरएको छ।राि[\य िनकु]ज तथा वTयजTतु
संर2ण ऐन, २०२९ को दफा २५क. मा QयवRथा भए बमोिजम उठेको राजUको ३०-५० +ितशत रकम
मeयवतf 2ेg QयवRथापनमा खचA गनA सiने +ावधान बमोिजम Rथानीय समदु ायको आिथAक, सामािजक
अवRथा सधु ार गनAमा सो रकम खचA गनA सिकने ह7Tछ । सेतकिचनी िनकासीबाट खेर गइरहेको जिडबटु ीको
Rथानीय उपभोjाहFले यथोिचत मOू य +ाk भई उनीहFको आय आजAनमा विृ l भई जीिवकोपाजAनमा
टेवा पगु क
े ो छ । डोOपा जRतो नेपालको भौगोिलक िहसाबले अnयTत िवकट, दगु Aम र यातायात, स]चारको
साधनबाट वि]चत िजOलामा बसी सेवा<ाहीलाई िछटोछJरतो Fपमा सेवा +वाह गJरएको Qयहोरा अनरु ोध
छ । यसरी िव•मान काननू ले +दान गरेको िजSमेवारी वहन गनA,ु वन पैदावार िनकासी गनL Qयवसायीबाट
+चिलत काननू ले तोके को राजU उठाउनु तथा समयमै सेवा<ाहीको कायA सSपTन गनA ु िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) र (घ) िवपJरत नभएको ह7दँ ा मलाई उिOलिखत दफा बमोिजमको कारवाही
गनA ु अTयायपणू A ह7न जाने भTने समेत Qयहोराको िमित २०७६।६।१६ मा परु ावेदकले वन तथा वातावरण
मTgालयका सिचव सम2 पेश गरेको Rपvीकरण ।
वन तथा वातावरण मTgालयको िमित २०७६।७।१७ को पgबाट माग भए बमोिजम सहायक
संर2ण अिधकृत +मोद कुमार यादवले शे-फोiसwु डो राि[\य िनकु]ज कायाAलय, डोOपामा कायAरत
रहँदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खwड (क) र (घ) बमोिजम सTतोषजनक Fपमा कायA
सSपादन नगरेको र तोके को पदीय दाियnव िजSमेवारीपवू Aक परु ा नगरेकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा
५९ को खwड (क) को देहाय (२) बमोिजम २ (दईु ) तलव विृ l रोiका गनL िवभागीय सजाय गनA परामशA
िदने भTने समेत Qयहोराको लोक सेवा आयोगको िमित २०७६।८।२४ को परामशA ।
पनु रावेदकले शे-फोiसwु डो राि[\य िनकु]ज कायाAलय, डोOपाको िनिमy +मख
ु संर2ण अिधकृत
पदमा कायAरत रहेको अवRथामा सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जA िदने |ममा
कायAिविधगत gटु ी र मािथOलो िनकायसँग गनAपु नL समTवय नगरेकोले सSपादन गरेको काम सTतोषजनक
नभएको र पदीय दाियnव िजSमेवारीपवू Aक परु ा नगरेको सSबTधमा िनजसँग यस मTgालयको िमित
२०७६।५।१५ को पgबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम १५(पT}) िदनको Sयाद
िदई सफाई माग गJरएकोमा िनजबाट िमित २०७६।६।१६ मा +ाk सफाई सTतोषजनक माTन सिकएन
। सङ् कलन भएका कागजात, बिु झएका सबदु +माण उपर समेत िवचार गदाA िनजले िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ (संशोधन सिहत) को दफा ६० को खwड (क) र (घ) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनज
उपर सोही ऐनको दफा ५९ को खwड (क) को (२) बमोिजमको २ (दईु ) तलव विृ l रोiका गनL सजाय
+Rताव गरी सो सजाय गनAका िनिमy िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोिजम लोक सेवा
आयोग, के TBीय कायाAलयमा परामशAको लािग पठाइएकोमा आयोगको च.नं. ९४, िमित २०७६।८।२४
को पgबाट परामशA +ाk भए अनFु प िनज रा.प. ततृ ीय (+ा.) €ेणीको सहायक QयवRथापन अिधकृत
पदमा कायAरत +मोद कुमार यादवलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खwड (क) को (२)
बमोिजमको २ (दईु ) तलव विृ l रोiका गनL सजाय गनA िनणAय आदेश गJरएको छ । यो आदेशमा िचy
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नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ को ख3ड (घ) को 8यादिभ; <शासक>य
अदालत सम@ पनु रावेदन िदन सिकनेछ भDने समेत Eयहोराको िमित २०७६।८।३० मा वन तथा
वातावरण मD;ालयका सिचवले पनु रावेदकलाई गरेको िवभागीय सजायको िनणQय ।
शे-फोTस3ु डो रािUVय िनकुWज कायाQलय, डोXपाको िनिमY <मख
ु संर@ण अिधकृत पदमा
कायQरत रहेको अव]थामा तपाइले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को ख3ड (क) र (घ)
बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को ख3ड (क) को देहाय
(२) बमोिजम तपाइलाई २(दईु ) तलव विृ c रोTका गdरएको Eयहोरा वन तथा वातावरण मD;ालयको िमित
२०७६।८।३० को िनणQय (सिचव]तर) अनसु ार अनरु ोध छ भDने समेत Eयहोराको िमित २०७६।९।१
मा पनु रावेदकलाई वन तथा वातावरण मD;ालयले लेखक
े ो प; ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले कारवाही गनQ लािगएको कारण उXलेख गरी यसरी
लगाइएको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाdरत छ सो समेत खलु ाउनु पनgमा सो के ही नगरी मलाई
एकै पटक सो दफा बमोिजम ]पjीकरण सोिधएको अव]था छ । मलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६० को (क) र (घ) बमोिजमको कसरू मा दफा ५९(क)(२) बमोिजम २(दईु ) तलव विृ c रोTका गनg
सजाय गdरएको अव]था छ । दफा ६०(क) मा िनजले स8पादन गरेको काम सDतोषजनक नभएमा भDने
Eयव]था छ । यस स8बDधमा मैले ऐन िनयमको अिधनमा रही कायQ स8पादन गरेको कुरा ]पjसँग खलु ाई
पेश गरेको ]पjीकरणमा असहमत हmने आधार, कारण र <माण सजायको िनणQय आदेशमा उXलेख
छैन । मैले पेश गरेको ]पjीकरणको Eयहोरा कुन कारण र आधारले सDतोषजनक माDन नसिकएको
हो सोको ब]तिु नn िववेचना नै नगरी के वल ]पjीकरण सDतोषजनक माDन सिकएन भDदै सङ् कलन
भएका कागजात र बिु झएका सबदु <माण िवचार गदाQ कसरू गरेको देिखएको भनी अमतू Q भाषा <योग
गरी कसरू कायम गरी गdरएको िनणQय Dयाियक मXू य, माDयता एवं िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११०,१११ र ११२ िवपdरत छ । qयसैगरी ऐ. ऐनको दफा ६१(घ) मा यो ऐन वा <चिलत
काननू ले तोके को पदीय दाियqव िज8मेवारीपवू Qक परु ा नगरेमा भDने Eयव]था छ । सो बमोिजम मैले
किहले िनिदQj गरेको के क]तो पदीय दाियqव परु ा गनQ नसके को हो िनणQयमा उXलेख छैन । के वल
]पjीकरण सDतोषजनक माDन सिकएन र लोक सेवा आयोगबाट <ाs राय समेतको आधारमा भनी
सतही tपमा िनणQय गdरएको छ। व]ततु , म कायQरत रहेको शे-फोTस3ु डो रािUVय िनकुWज कायाQलयबाट
आ.व. २०७५।७६ मा १३,३३,५०० के .जी. सेतकिचनी िनकासी भएको सDदभQमा रािUVय िनकुWज
तथा बDयजDतु संर@ण ऐन, २०२९ को दफा ३४(२), िहमाली रािUVय िनकुWज िनयमावली, २०३६,
मuयवतv @े; wयब]थापन िनयमावली, २०५२ र वन िनयमावली, २०५१ को अिधनमा रही उिXलिखत
काननू ी <ावधान र कायQिविधको पालना गरी वन िनयमावलीले तोके को सेतकिचनीको <ित िकलो t.
१५।- का दरले राजx सङ् कलन गरी िनकासी इजाजत िदने काम भएको हो । अिघXला वषQहtमा पिन
सेतकिचनीको सङ् कलन तथा िनकासी इजाजत िदइने गरेको कुरा शे-फोTसDु डो रािUVय िनकुWज
कायाQलयबाट आ. व. २०७४/७५ मा <कािशत वािषQक <ितवेदनबाट देिखDछ । qय]तै, रािUVय िनकुWज
तथा बDयजDतु संर@ण िवभागबाट िमित २०७५।७।१३ मा ]वीकृत भै कायाQDवयनको लािग शे-फोTसDु डो
रािUVय िनकुWज कायाQलयमा <ाs भएको SHEY PHOKSUNDO NATIONAL PARK AND ITS
BUFFER ZONE MANAGEMENT PLAN, 2075/76 – 2079/80 B.S. ( 2018-2022 A.D)
को <करण ९.१.२ मा ]थानीय उपभोœाले सेतकिचनी सङ् कलन गनg, अिघXलो आ.व. मा सङ् कलन

भएको कुरा उ#लेख गद) *यव-थापन योजना 2कािशत भएको छ।यसरी िवगत देिख नै भई आएको काय=
2चिलत ऐन काननू बमोिजम गरेको र किहँ कतै सोEनु वा िनकास िलनु नपनF काननू बमोिजमको पिदय
कत=*य िनवा=ह गरेको हG।ँ जनु कुरामा काय= सHपादन गन= पनु रावेदकलाई कुनै दिु वधा छैन Jयस कुरामा
मौिखक Lपमै भए पिन कुनै िवभागीय िनदFशन माग गरी राMनु पनF कुरा पिन भएन। सेवाNाहीलाई सके सHम
Oतु सेवा 2दान गPरएको छ।मबाट सHपािदत काम कारवाहीमा कुनै वदिनयत रहेको तथा गैरकाननू ी
तवरले गPरएको भRन सिकएको पिन छैन र सो सHबRधमा कसैको उजरु ी िशकायत पिन छैन। मैले गरेका
उS काम कारवाही काननू िवपPरत भएको छैन, भए गPरएका काम कारवाहीबाट खेरजाने वन-पती
जिडवटु ीलाई सदपु योग गरी नेपाल सरकारको राजV विृ Xका साथै -थानीय *यिSहLको जीवन-तरमा
आिथ=क हैिसयत उका-न सहयोग पगु क
े ो छ। यसरी ऐन, काननू , िवभागीय नीित, िनदFशन िवपPरत काय=
नगरेको अब-थामा म उपर भएको कारवाही पवू ा=NहयS
ु छ। मेरा िवLX गPरएको िनण=यमा कुन काननू ,
नीित, िनयम तथा िनदFशन बमोिजम मैले गरेको काम कारवाहीमा काय=िविधगत [टु ी भएको हो सो कुरा
खलु ाइएको छैन।Jय-तै सHपादन गरेको कामको सRदभ=मा के कुन िनयम काननू तथा िवभागीय नीित
िनदFशनको सRदभ=मा मािथ#लो िनकायसंग समRवय गन= ु पनF िथयो ती कुराहL पिन उ#लेख गन= सिकएको
छैन।मैले पेश गरेको -प^ीकरणलाई अEययन मनन नै नगरी ठाडो Lपमा मलाई कसरू दार कायम गPरएको
हGदँ ा उS िनण=य पवू ा=NहयS
ु समेत देिखएको छ।अनाहकमा काननू को दLु पयोग र अप*याMया गरी भएको
उS िनण=य काननू ी राजमा कायम रहन स`दैन।सो िनण=यमा मलु क
ु a देवानी काय=िविध संिहता, २०७४ को
दफा १६८, 2माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र दफा ५४ तथा िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीका उS
दफा, िनयमहLको गिHभर [टु ी भएको भRने समेत lयहोराको िमित २०७६।१०।१० मा पनु रावेदकले
यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन प[ ।
पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय गदा= िलइएका काननू ी आधार तथा िमिसल संलmन 2माणको
म#ू याङ् कनको सRदभ=मा िमित २०७६।८।३० मा गPरएको िवभागीय सजायको िनण=य Rयायको रोहमा
फरक पन= स`ने देिखंदा 2शासकaय अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िवपrीहLबाट
िलिखत 2ितवाद िबशेष सरकारी वकaल काया=लय माफ=त िझकाउनक
ु ो साथै रािuvय िनकुwज तथा
बRयजRतु संरrण िवभागबाट िमित २०७५।७।१३ मा -वीकृत भएको SHEY PHOKSUNDO
NATIONAL PARK AND ITS BUFFER ZONE MANAGEMENT PLAN, 2075/0762079/80 तथा शे-फो`सRु डो रािuvय िनकुwज काया=लयबाट आ.व. २०७४।७५ मा 2कािशत वािष=क
2ितवेदन वन तथा वातावरण मR[ालयबाट िझकाई आएपिछ वा Hयाद नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गन= ु
भRने समेत lयहोराको िमित २०७७।६।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
पनु रावेदकले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) र (घ) बमोिजमको कसरू गरेको
कुरा उिचत र पया=ž आधार, कारणबाट प^ु ी हGन आएकोले िनजलाई ऐ. ऐनको दफा ५९(क)(२) अनसु ार
िवभागीय सजाय गPरएको हो । िवभागीय सजायको िनण=य गदा= िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीमा
उि#लिखत सHपणू = काय=िविधहLको पणू = पPरपालना गरी -प^ आधार, कारण तथा 2ाž कागजात,
बिु झएको सबदु 2माण, 2ितवेदन अनLु प उS सजाय गनF िनuकष=मा िनण=यकता= पगु ी काननू सHमत Lपमा
भएको िनण=य आJमिनŸ Lपमा भएको तथा Rयाियक म#ू य, माRयता एवं िनजामती सेवा िनयमावलीको
िनयम ११०, १११, ११२ िवपPरत भएको भRने पनु रावेदन िजिकर िनरथ=क छ, खारेज गरी पाउँ भRने
समेत lयहोराको िमित २०७७।७।१९ मा वन तथा वातावरण मR[ालयका तफ=बाट र आ नो हकमा
समेत ऐ. मR[ालयका सिचव डा. िवVनाथ ओलीले पेश गरेको िलिखत 2ितवाद ।
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अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम0 पेश ह2न आएको 56ततु म9ु ामा
पनु रावेदकका तफ=बाट उपि6थत ह2नु भएका िवBान अिधवEा Fी िचG बहादरु के .सी. ले 5चिलत
काननू ले िदएको अिधकार 5योग गरी िनिमJ 5मख
ु संर0ण अिधकृतको हैिसयतले शे-फोPसQु डो
रािSTय िनकुUजको 0ेGिभG िनजी आवादी जVगामा उWपादन भएको सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा
िनकासी छोडपिू ज= िदएकोमा मािथ[लो िनकायसँग गन=पु न] सम^वय नगरेको तथा काय=िविधगत Gटु ी गरेको
भनी दईु तलव विृ ` रोPका गन] गरी भएको िमित २०७६।८।३० को िवभागीय सजाय गैरकाननू ी र
अ^यायपणू = भएको ह2दँ ा उE िनण=य बदर ह2नपु छ= भनी गन= ु भएको बहस तथा िवप0ीका तफ=बाट उपि6थत
ह2नु भएका िवBान सहायक ^यायािधवEा Fी ठाकुर 5साद ब6ताकोटीले आ. व. २०७५।७६ मा शेफोPसQु डो रािSTय िनकुUज काया=लयबाट १३,३५,००० के .जी. सेतकिचनी िनकासी गरेको देिखएको
सlब^धमा सोही िनकुUज काया=लयबाट िनजी आवादी जVगामा उWपािदत सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित
तथा िनकासी छोडपिू ज= िदंदा आफूभ^दा मािथ[लो िनकायसँग कुनै िलिखत तथा मौिखक सम^वय
गरेको नदेिखएको तथा कोहीलाई तीन िदनमै सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू ज=
िदईएको र कोहीलाई िदएको Wय6तो अनमु ित र छोडपिू ज=को अ^तराल एक मिहना भएको समेत अव6था
देिखई काय=िविधगत Gटु ी देिखएको ह2दँ ा काननू बमोिजम वन तथा वातावरण म^Gालयका सिचवबाट
पनु रावेदकलाई दईु तलव विृ ` रोPका गन] गरी िमित २०७६।८।३० मा भएको सजायको िनण=य
काननू सlमत देिखएकोले सदर ह2नपु छ= भनी गन= ु भएको बहस समेत सिु नयो ।
56ततु म9ु ामा िमिसल संलVन कागजात अnययन एवं दवु ै प0का िवBान काननू oयवसायीको
बहस िजिकर समेतलाई िवचार गदा= पनु रावेदकलाई दईु तलव विृ ` रोPका गन] गरी िमित २०७६।८।३०
मा भएको िवभागीय सजायको िनण=य काननू सlमत छ वा छैन ? सो िनण=य वदर ह2नपु न] हो वा होइन ?
भ^ने िबषयमा यस अदालतबाट िनण=य िदनु पन] देिखयो ।
िबशेषत: राSTसेवक कम=चारीहsको दाियWव काननू ले नै िनधा=रण गरेको ह2^छ।काननू ी राtयमा
काननू भ^दा मािथ के ही ह2दँ नै । काननू ले जसलाई अिधकार 5योग गन= भनी तोके को छ उसैले िववेकसlमत
ढङ् गले उE अिधकारको 5योग गन= ु पद=छ । काननू ले नै 6पu sपमा अिधकार 5योग गन= िदएकोमा
सो अिधकार 5योग गरी काय= सlपादन गन= ु सlबि^धत कम=चारीको दाियWव नै ह2^छ। आvनो दाियWव
िनवा=ह गन] wममा मािथ[लो िनकायसँग सम^वय गरी पदीय िजlमेवारी परू ा गन= ु पन] भनी 6पu sपमा
काननू ले िनिद=u गरेको छ भने सlबि^धत कम=चारीले सोही बमोिजम सम^वय गन=पु न] ह2^छ।मातहतका
काया=लयबाट सlपादन ह2ने के -क6ता कामकारवाही सlपादन गन=भु ^दा अिघ मािथ[लो िनकायसँग
आवyयक सम^वय गन= ु पन] हो सो सlब^धमा Wय6तो िनकायले समय-समयमा काननू को अिधनमा रही
आवyयक पzरपG, िनद]शन जारी गन= नसPने भ^ने ह2दँ नै । 56ततु म9ु ाको िबषयका सlब^धमा वन तथा
वातावरण म^Gालय वा सlबि^धत िनकायबाट कुनै Wय6तो िनद]शन वा पzरपG जारी भएको भ^ने पिन
िमिसल संलVन कागजातबाट देिखंदनै । राSTसेवक कम=चारीले आvनो पदीय दाियWव परू ा गन] wममा
काननू ले तोके को अिधकार र कत=oय काननू बमोिजम 5योग र पालना गरेको अव6थामा मािथ[लो
िनकायसँग िकन सम^वय नगरेको भ^ने ज6ता 5{ उठाई कारवाही गन] काय=बाट कम=चारी आvनो काम
कारवाही5ित उदािसन भई कम=चारीबाट काय=िववरण अनसु ारको अपे0ाकृत नितजा हािसल गन= नसिकने
अव6था उWप^न पिन ह2न सPने तफ= nयान िदनु जsरी ह2^छ ।

SEY PHOKSUNDO NATIONAL PARK & ITS BUFFER ZONE
MANAGEMENT PLAN 2075/76- 2079/90 B.S. को •करण ९.१.२. मा शे-फो)स,ु डो राि48य
िनकु<ज >े?िभ?का २५ वटा मVयवतX >े?का उपभो]ाह_ले मVयवतX >े? सामदु ाियक वन वा िनजी
वनबाट सेतकिचनी सङ् कलन र ओसारपसार (Transport) गनl कुरा उmलेख गदu vयwतो वन >े?बाट
बािषyक १३११६९६ के .जी. सेतकचीनी उvपादन ह|न स)ने (Harvestable Quantity) भनी •>ेपण
ग‡रएको देिख‰छ । आ. व. २०७४।७५ मा सो राि48य िनकु<ज कायाyलयले ६,९१,७०० के .जी.
सेतकिचनीको छोडपिू जy जारी गरी _. ३४,५८,५००।-राज– सङ् कलन गरेको भ‰ने पिन सो योजनामा
उmलेख भएको देिख‰छ । ती >े?िभ?का wथानीयह_लाई आधिु नक सीप र •िविधको •योग गनy िसकाई
सेतकिचनीको उvपादन विृ › गरी यसको दीगो उपयोग गनy •ोvसाहन गनl भ‰ने कुरा पिन उ] योजनाले
कायyयोजनामा राखेको छ । कायyयोजनाले िनिदyœ गरेको कायy सžपादन गदाy पनु रावेदकले िनिमŸ •मख
ु
संर>ण अिधकृतको _पमा िजžमेवारी परू ा गनl ¢ममा शे-फो)स,ु डो राि48य िनकु<ज >े?िभ?का मVयवतX
>े?ह_का िनजी आवादी ज£गामा उvपािदत सेतकिचनी •ित िकलो _. १५।- राज– िलएर सङ् कलन
अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जy िदएको देिख‰छ । पनु रावेदकले •मख
ु संर>ण अिधकृतको हैिसयतले
सेतकिचनी सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जy िदएको र राज– दािखला गरी मािसक •ितवेदन
राि48य िनकु<ज तथा संर>ण िवभागमा पेश गनl गरेको देिखएबाट समेत िवभागलाई उिmलिखत कायyको
जानकारी समयमै •ा¥ भएको िथयो भनी मा‰नु पनl ह|‰छ । मािसक •ितवेदन हे‡रसके पिछ कायyिविधगत
?टु ी भएको वा अिधकार>े? भ‰दा बािहर गई कायy गरेको भ‰ने देिखएमा त_ु ‰तै प?ाचार गरी रो)नपु नl वा
तvसžब‰धमा आव¦यक िनदlशन िदनपु नl िथयो।िनजी वनको हकमा उvपािदत सेतकिचनीको राज–को
दरको सžब‰धमा अ‰यथा §यवwथा गनyपु नl भ‰ने िवभागलाई लागेमा तvसžब‰धमा अिवलžव कारवाही
गरी िनदlशन िदने समेतका आव¦यक िनणyय िलन स)ने अिधकार तालक
ु अड् डाको हैिसयतमा राि48य
िनकु<ज तथा व‰यज‰तु संर>ण िवभागलाई रहेको िथयो।राि48य िनकु<जको मािसक •ितवेदन िवभागमा
पेश गनl ग‡रएकोमा पनु रावेदक¨ारा सžपािदत कायy तालक
ु िनकायसँग सम‰वय नगरी गरेको भनी आरोप
लगाउन िमmने अवwथा िवªमान रहेको देिखन आएन ।
पनु रावेदकबाट शे-फो)स,ु डो राि48य िनकु<जको मVयवतX >े?को िनजी आवादी ज£गामा
उvपािदत सेतकिचनी सङ् कलन तथा िनकासी छोडपिु जy िदएको काम कारवाहीमा कायyिविधगत ?टु ी
गरेको भ‰ने िवप>ीको िजिकरका सžब‰धमा िवचार गदाy, डोmपा र मगु ु गरी दईु िजmलामा फै िलई ३५५५
वगy िक.िम. >े?फल रहेको नेपालको सबैभ‰दा ठूलो िनकु<जको _पमा रहेको शे-फो)स,ु डो िनकु<जको
मVयवतX >े?ले करीब १३४९ बगy िक.िम. >े?फल ओगटेको देिख‰छ । िवकट िहमाली िजmलाह_मा
ठूलो >े? ओगटेको यस राि48य िनकु<ज र मVयवतX >े?िभ?का िनजी आवादी ज£गामा सेतकिचनीको
सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जy िदंदा समयाविधमा एक_पता ह|न नस)नु भौगोिलक
िवकटताको -िœकोण समेतबाट wवभािवक मा‰नु पनl ह|‰छ । शे-फो)स,ु डो राि48य िनकु<जको २५
वटा मVयवतX >े?ह_मVयेबाट फरक फरक मVयवतX >े?बाट उvपादन ह|ने सेतकिचनीको सङ् कलन
अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जy िदंदा कोहीलाई के ही छोटो र कोहीलाई लामो समयाविध ला£नु
अwवभािवक देिखंदनै । ठूलो >े?फल भएको अवwथामा टाढाको मVयवतX >े?बाट आउने सेवा¯ाहीलाई
बढी समय ला£न स)छ भने निजकै को मVयवतX >े?बाट आउने सेवा¯ाहीलाई अनमु ित िदंदा छोटो
समयमा नै अनमु ित िदन सिक‰छ।कुनै पिन सेवा¯ाहीले सङ् कलन अनमु ित तथा िनकासी छोडपिू जy
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िदंदा िवल!व भयो भनेर गनु ासो तथा उजरु ी गरेको समेत िमिसल संल2न कागजातबाट देिखंदनै ।ठुलो
9े:फल र भौगोिलक िवकटता समेतलाई म>यनजर गरी कसैलाई छोटो समय र कसैलाई लामो समय
लगाएर अनमु ित िदएको भनी पनु रावेदकले पेश गरेको DपEीकरणको समिू चत मIू याङ् कन गरी Lयाियक
मनको Mयोग गरी िनणNय गनNपु नOमा पनु रावेदकलाई कायNिविधगत :टु ी गरेको, समLवय नगरेको भLने मा:
आधारमा सजाय गनN ु मनािसब देिखन आएन । पनु रावेदकले के कDता कायNिविधगत :टु ी गरेका हTन् भनी
िवप9ीले िवभागीय सजायको िनणNयमा DपE Uपमा उIलेख गरेको पिन देिखंदनै । कायNिविधगत :टु ी
भनी अमतू N शVदको Mयोग गरी पनु रावेदकको कायNस!पादन सLतोषजनक देिखएन भनी िनणNयमा प2ु नु
Lयायोिचत माLन सिकं दैन।भौगोिलक किठनाई र िवकटताको पXरिDथितलाई YिEगत गदाN कायN स!पादन
गनO समयाविध फरक पनN सZने िमिसल संल2न कागजातबाट देिखएको हTदँ ा पनु रावेदकले कायNिविधगत
:टु ी गरेको भLने आरोप ख!वीर हTन सZने देिखन आएन ।
अब, मािथ िववेचना गXरएको सबदु Mमाणका आधारमा िनणNय तफN िवचार गदाN, आ. व.
२०७५।०७६ मा शे-फोZसcु डो रािefय िनकुgज कायाNलयले १३,३५,००० के .जी. सेतकिचनीको
िनकासी छोडपिू जN िदएको देिखLछ । Mचिलत काननू मा भएको jयवDथा हेदाN वन िनयमावली, २०५१
को िनयम ११(१) मा कुनै वन 9े:बाट अनसु चू ी-३ मा उिIलिखत सेतकिचनी लगायतका जडीबटु ीहU
सङ् कलन गनN चाहनेले अिधकारMाm अिधकारी सम9 िनवेदन िदनपु छN भLने jयवDथा रहेको देिखयो ।
शे-फोZसcु डो रािefय िनकुgजको पgचवषnय योजना (२०७५।७६-२०७९।८०) ले समेत सेतकिचनी
उqपादन तथा jयवDथापन कायNलाई Mभावकारी बनाउने लrय तथा कायN योजना अगािड सारेको
देिखयो । Mचिलत ऐन, काननू ले िदएको अिधकार Mयोग गरी पgचवषnय रणनीितक योजनाले M9ेपण
गरेका िवषयलाई पनु रावेदकले आtनो सिuयतामा िज!मेवारी स!पादन गरेको देिखLछ। सेतकिचनी
सङ् कलन अनमु ित तथा छोडपिू जN वापत राजv सङ् कलन गरी दािखला गरेको पिन िमिसल संल2न
कागजातबाट देिखLछ ।
िहमाली रािefय िनकुgज िनयमावली, २०३६ को दफा २४क. मा जिडबटु ीको सङ् कलन तथा
िवux िवतरण स!बLधी jयवDथा गXरएको देिखLछ।रािefय िनकुgज तथा म>यवतn 9े:को वनबाट Mचिलत
काननू बमोिजम सङ् कलन गनN चाहने jयिy वा संDथाले जिडबटु ीको िकिसम, सङ् कलन 9े:, पXरमाण
र सङ् कलन गनO उzे{य समेत खोली संर9क सम9 िनवेदन िदनपु नO, qयDतो िनवेदन माग बमोिजमको
जिडबटु ी सङ् कलन इजाजत िदन उपयy
ु देिखएमा तोिकएको दDतरु समेत िलई संर9कले इजाजतप:
िदन सZने, qयDतो सङ् कलन इजाजतप: बमोिजम सङ् कलन गXरएको जिडबटु ीको हकमा Mचिलत
काननू बमोिजमको दDतरु िलई छोडपिू जN िदनपु नO र Mचिलत काननू बमोिजम सङ् कलन गनN MितबLध
लगाइएका जिडबटु ीको हकमा सङ् कलन इजाजत र छोडपिू जN निदइने भLने समेतको jयवDथा उy
िनयममा गXरएको देिखLछ । qयसैगरी, म>यवतn 9े: jयवDथापन िनयमावली, २०५२ को िनयम २३ मा
म>यवतn िनजी वन स!बLधमा jयवDथा रहेको देिखLछ । म>यवतn 9े:िभ:को आtनो हक प2ु ने ज2गाका
धनीले आtनो इ}छा अनसु ार म>यवतn िनजी वनको िवकास, संर9ण, jयवDथापन गनN र वन पैदावारको
उपभोग गनN सZने, म>यवतn 9े:िभ: DवतL: Uपले ओसारपसार र िवux िवतरण गनN पाउने, qयDता
पैदावारहU म>यवतn 9े: बािहर ओसारपसार, िवux, िवतरण गनN ु पनO qयDतो धनीले संर9क सम9
िनवेदन िदनपु नO र सो िनवेदनमा जाँचबझ
ु गदाN, गराउँदा उy वन पैदावार qयDतो धनीको देिखन आएमा
संर9कले ओसारपसार गनO पिू जN िदनु पनO समेतका jयवDथा गXरएको देिखLछ । साथै वन िनयमावली,

२०५१ को अनसु चू ी-३ को ).सं. (क) जरा तथा गानो जाित अ6तग7त 8करण ५६ मा िखरौले (मेदा)/
सेतकिचनी (Polygonatum spp.) जिडबटु ीको छोडपिू ज7 िदंदा 8ित के .जी. G. १५।- दIतरु लाJने
KयवIथा रहेको देिख6छ । यसबाट सेतकिचनी 8चिलत काननू बमोिजम सङ् कलन गन7 8ितब6ध लागेको
जडीबटु ी होइन भ6ने पिन IपU हVन आउँछ । यसरी, िहमाली राि[\य िनकु]ज िनयमावली तथा म^यवत_
`ेb KयवIथापन िनयमावलीका उिcलिखत KयवIथाहG हेदा7, िनकुdज `ेbिभbका म^यवत_ `ेb एवं
म^यवत_ िनजी वनमा सेतकिचनी सङ् कलन गनf इजाजत तथा सोको ओसारपसार गनf छोडपिू ज7 जारी
गनf वा नगनf काननू ी अिधकार संर`क (वाडfन) लाई रहे भएको देिख6छ । jयIतो अिधकार 8योग गदा7
अ6य कुनै अिधकारी वा िनकायसँग सम6वय गन7पु नf वा िनदfशन िलनु पनf गरी काननू ी दाियjव तोिकएको
पिन देिखन आएन ।
मलु क
ु को साव7जिनक 8शासनलाई जनमख
ू ी, जवाफदेही, पारदश_, समावेशी तथा
सहभािगतामल
ु मा सशु ासनको
ू क बनाई jयसको 8ितफल सव7साधारणलाई उपलvध भएको, मलु क
8jयाभिू त िदने सwब6धमा काननू ी KयवIथा गनf समेत उxेzयले बनेको सशु ासन (KयवIथापन तथा
सdचालन) ऐन, २०६४ को दफा २१ मा ग}रएको 8चिलत काननू बमोिजम काय7 सwपादन गन7पु नf
पदािधकारीले आफूले सwपादन गन7पु नf काम िनधा7}रत शत7 तथा अविधिभb सwपादन गन7पु नf, आ~नो
िजwमेवारी प6छाउन नहVने KयवIथा तथा दफा २४(च) मा ग}रएको आ~नो अिधकार `ेbिभb पनf िबषयमा
िजwमेवार पदािधकारी Iवयंले िनण7य गन7पु नf र कुनै िकिसमको काननू ी जिटलता वा ि‚िवधा नभएको
सामा6य िबषयमा मािथcलो िनदfशन माग नगनf भ6ने KयवIथा पिन उcलेख गन7 ु सा6दिभ7क नै देिख6छ ।
साव7जिनक 8शासनलाई चIु त, दGु Iत र 8भावकारी बनाउनको लािग कम7चारीको सेवाको
सरु `ा सँगसँगै दƒड र सजायको KयवIथा समेत ऐनले िनधा7रण गरेको हV6छ । दƒड सजायको उxेzय
कम7चारीको आचारसंिहताको उcलङ् घन नहोस र कम7चारीलाई आ~नो पदीय दाियjव र िजwमेवारी परू ा
गन7 उj8े}रत होस भ6ने रहेको हV6छ । सजाय िदने अिधकारीले आ~नो अिधकार 8योग गदा7 आवzयक
8माणको समिु चत मcू याङ् कन गरी िववेकपणू 7 िकिसमले 8ाकृितक 6यायको िस†ा6त समेतको 8ितकूल
नहVने गरी 8योग गन7पु नf हV6छ।8शासक‡य 6यायको िस†ा6तको 8ितकूल हVने गरी ग}रएको िनण7यलाई
6यायसंगत मा6न सिकं दैन ।
तालक
ु िनकायले यIतो काय7मा आवzयक सम6वय गन7 ु भनी काननू बमोिजमको प}रपb
समेत गरेको नदेिखएको अवIथामा काननू ले तोके को िजwमेवारी परू ा गरेको पनु रावेदकको काय7लाई
सम6वयाjमक कमजोरी र काय7िविधगत bटु ी भएको भनी मनोगत Gपमा Kयाˆया, िव‰ेषण गरी िवभागीय
सजाय गरेको काय7 मनािसब देिखन आएन।काय7िविधगत bटु ी भनी अमतू 7 शvद 8योग गरी कोही कसैलाई
सजाय गन7 ु 6याय संगत हVदँ नै । यIतो काय7 गन7पु नfमा यIतो काय7 भएको भनी IपU Gपमा काननू ी bटु ीहG
औcयाउन सिकने िIथितमा माb सजायको 8ावधान 8योग गन7 ु पद7छ।कुनै Kयि‹ उपर ग}रएको सजायले
उसको Kयि‹jवमा दीघ7कालीन असर पानf हVनाले वIतिु नU 8माणको समिू चत मcू याङ् कन गरी सजाय
गन7 ु पद7छ भ6ने 6यायको मा6य िस†ा6त हो । यसरी पनु रावेदक उपर सजाय गनf जIतो कुरालाई सामा6य
िहसाबले हेरी सम6वय नगरेको तथा काय7िविधगत bटु ी गरेको भनी सतही Gपमा Kयाˆया गरी पनु रावेदक
उपर ग}रएको िवभागीय सजाय 6यायको रोहमा अमा6य देिखन आयो।पनु रावेदकले कुन काननू अ6तग7त
कुन िवषयमा मािथcलो िनकायसँग सम6वय गन7पु नf िथयो र सो बमोिजम नगरी कुन काननू िवप}रतको
काय7 हVन गयो र सो वापत सजाय गन7पु नf देिखयो भ6ने कुरा सजायको िनण7य आदेशबाट नदेिखनक
ु ा साथै
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छोडपिु ज! िदंदा एक(पता कायम नगरी काय!िविधगत 2टु ी गरेको भिनए तापिन कुन काय!िविधगत 2टु ी भयो
सोको ब8तिु न9 त:य र ;माणको आधारमा ;मािणत नै नगरी काननू ले ;दान गरेको अिधकार ;योग गरी
िनकुBज Cे2िभ2को िनजी जDगामा उFपािदत सेतकिचनी राजH समेत दािखल गराई काननू ी काय!िविध
परू ा गरी सङ् कलन अनमु ित र िनकासी छोडपिू ज! िदएको िवषयमा पनु रावेदकले मािथOलो िनकायसँग
समQवय नगरी काय!िविधगत 2टु ी गरेको भQने कसरू िमिसल संलDन ;माणबाट प9ु ी हSन सके को अव8था
देिखन आएन । तसथ!, पनु रावेदक ;मोद कुमार यादव उपर लगाएको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६० को (क) र (घ) को कसरू पया!` आधार र कारणबाट ;मािणत हSन नआएको अव8थामा सोही
ऐनको दफा ५९ (क) को (२) बमोिजम दईु तलव विृ c रोdका गनe गरी िमित २०७६।८।३० मा वन तथा
वातावरण मQ2ालयका सिचवबाट पनु रावेदक उपर भएको िवभागीय सजायको िनण!य कायम रहन नसकi
वदर हSने ठहछ! । फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवपCी तथा िबशेष सरकारी विकलको काया!लय,
काठमाlडौ समेतलाई िदई दायरीको लगत कnा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनु ।
(कृpण ;साद पौडेल)
सद8य
उq रायमा सहमत छr ।
(रीता मैनाली)
सद8य

(िडOलीराज िघिमरे)
अsयC

इित सuवत् २०७७ साल पसु मिहना ६ गते रोज २ शभु म् ....................... ।
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फैसला

छ

िममबहादरु शाही िव•• लोक सेवा आयोग

शासक%य अदालत
इजलास
.ी िड0लीराज िघिमरे ..................अ5य6
.ी रीता मैनाली ...........................सद:य
.ी कृ<ण >साद पौडेल ..................सद:य

फै सला
२०७७ सालको पनु रावेदन नं................ ००९
म0ु ा: िवभागीय सजाय (पाँच तलब ब•
ृ ी रो=का) ।
िज0ला कािलकोट सक
ु ािटयाँ –१ को हाल शभु कािलका गाउँपािलका–४ ब:ने
शाखा अिधकृत पदमा कायO रत वषO ४५ को िममबहादरु शाही......................... पनु राबेदक
िब••
लोक सेवा आयोग के RSीय कायाO लय, अनामनगर, काठमाVडW ....................... िवप6ी

>शासकXय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजम यस अदालतमा दायर
भएको >:ततु म^ु ाको संि6_ त`य र िनणOय यस >कार छः–
नेपाल वायु सेवा िनगम तफOको िब.नं. १९-२०/०७५/७६ (खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो
पदको िलिखत परी6ाको नितजा तयारीका सgबRधमा तपाइले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६० को खVड (घ) बमोिजम >चिलत काननू ले तोके को पदीय दाियjव िजgमेवारीपवू Oक परू ा नगरेको साथै
सोही ऐनको दफा ६०क. को खVड (क) बमोिजम kटु ीपणू O ढङ् गबाट काम गरी लोक सेवा आयोगको ममO,
माRयता र आजसgम :थािपत ऐितहािसक >ितoा मािथ >हार गनp कायO दVडनीय रहेकोले तपाइलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम कारवाही िकन नगनp ? मनािसब मािफकको सफाई ७(सात) िदन
िभk पेश गनO ु हsन आयोगको िमित २०७७।३।२ को िनणOयानसु ार (सिचव:तर) अनरु ोध छ भRने समेत
vयहोराको िमित २०७७।३।३ मा लोक सेवा आयोगले पनु रावेदकलाई सफाई पेश गनp सgबRधमा लेखक
े ो
पk ।
म लोक सेवा आयोगमा िमित २०७३।३।१६ देिख हािजर भई िविभRन महाशाखा अRतगOत
शाखाहwमा कामकाज गदx आएको छु । यसरी काम गनp िसलिसलामा सरु 6ा तथा संगठीत सं:था
महाशाखा अRतगOत नितजा तयारी शाखामा काम गदx गदाO लोभ लालचमा परी मबाट भल
ू वश य:तो
िकिसमको ग0ती, kटु ी हsन गएको साथै नोकरी अविधमा कहy कतै यस खालको ग0ती, kटु ी नगरेको हsदँ ा
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मलाई एक पटक य$ता ग'ती, )टु ीको माफ गरी िदनु ह3न भ5ने समेत 8यहोराको िमित २०७७।३।८ मा
पनु रावेदकले लोक सेवा आयोगमा पेश गरेको $पBीकरण ।
नेपाल वायु सेवा िनगम तफDको िब.नं. १९-२०/०७५/७६ (खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो
पदको िलिखत परीTाको नितजा तयारीका सVब5धमा तपाइले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०
को ख[ड (घ) बमोिजम ^चिलत काननू ले तोके को पदीय दािय`व िजVमेवारीपवू Dक परू ा नगरेको साथै सोही
ऐनको दफा ६०क. को ख[ड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन काम गरेको सVब5धमा आफूले परीTाथcको
उeरपिु $तका के रमेट गनf, सgयाउने ज$ता कायD गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को
ख[ड (घ) र सोही ऐनको ६०क. को ख[ड (क) बमोिजमको कायD गरेको पिु B ह3दँ ा पिन सजाय ह3नु नपनf
भ5ने तपाइको $पBीकरण र मागदावी िचeबiु दो देिखएन । तसथD तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
बमोिजम दईु तलव विृ k रोlकाको सजाय िकन नगनf? सजाय गनD ु नपनf मनािसब कारण भए सोको
िचeबiु दो कारण सिहत ७ (सात) िदनिभ) $षBीकरण पेश गनD ु ह3न िमित २०७७।३।२१ को सिचव$तर
िनणDयानसु ार अनरु ोध छ भ5ने समेत 8यहोराको िमित २०७७।३।२१ मा पनु रावेदकलाई पनु : सफाई पेश
गनf सVब5धमा लोक सेवा आयोगले लेखक
े ो प) ।
यस आयोगमा काम गनf िसलिसलामा मबाट भल
ू वश य$तो ग'ती, )टु ी ह3न गएको साथै उq
कायDबाट मैले कुनै िकिसमको लाभ निलएको ह3दँ ा मलाई य$तो गि'त, )टु ीको एक पटक माफ गrरिदनु
ह3न भ5ने समेत 8यहोराको पनु रावेदकले िमित २०७७।३।२३ मा लोक सेवा आयोगमा पेश गरेको पनु :
सफाई ।
लोक सेवा आयोगको के 5sीय कायाDलयमा दरब5दी रही हाल दरखा$त 8यव$थापन के 5sमा
कायDरत शाखा अिधकृत िममबहादरु शाही (कमDचारी संकेत नं १५३३७४) लाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६० को ख[ड (घ) बमोिजम यो ऐन वा ^चिलत काननू ले तोके को पदीय दािय`व
िजVमेवारीपवू Dक परू ा नगरेको तथा सोही ऐनको दफा ६०क. को ख[ड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन
काम गरेकोले सोही ऐनको दफा ५९ को ख[ड (क) को देहाय (२) बमोिजम दईु तलव विृ k रोlका गनf
िवभागीय सजायको ^$ताव िमलेको नदेिखएको ह3दँ ा कसरू र सजायका बीच तालमेल भै आयोगमा पेश
ह3न आएका बखत परामशD सVब5धी िनणDय ह3ने गरी हाललाई ^ाt फाइल िफताD पठाउने भ5ने सVब5धी
िमित २०७७।४।१ को लोक सेवा आयोग (उजरु ी तथा िवभागीय सजाय परामशD शाखा) ले लोक सेवा
आयोग (^शासन शाखा) लाई लेखक
े ो प) ।
नेपाल वायु सेवा िनगम तफDको िब.नं. १९-२०/०७५/७६ (खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो
पदको िलिखत परीTाको नितजा तयारीका सVब5धमा तपाइले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६० को ख[ड (घ) बमोिजम ^चिलत काननू ले तोके को पदीय दािय`व िजVमेवारीपवू Dक परू ा नगरेको साथै
सोही ऐनको दफा ६०क. को ख[ड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन काम गरेको पिु B ह3न आउनक
ु ा साथै
तपाइले परीTाथcको उeरपिु $तका के रमेट गनf, सgयाउने ज$ता कायD गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६० को ख[ड (घ) र सोही ऐनको ६०क. को ख[ड (क) बमोिजमको कायD गरेको पBु ी ह3दँ ा पिन
सजाय ह3नु नपनf भ5ने तपाइको $पBीकरण र मागदावी िचeबiु दो नदेिखएकोले तपाइलाई िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम ५(पाँच) तलव विृ k रोlका गनf िवभागीय सजाय िकन नगनf ? सजाय गनD ु
नपनf मनािसब कारण भए सोको िचe बiु दो कारण सिहत १५(प5v) िदनिभ) $पBीकरण पेश गनD ु ह3न
िमित २०७७।४।२ को सिचव$तरीय िनणDयानसु ार अनरु ोध छ भ5ने समेत 8यहोराको िमित २०७७।४।४
मा लोक सेवा आयोगले पनु रावेदकलाई $पBीकरण पेश गनf सVब5धमा लेखक
े ो प) ।
म लोक सेवा आयोगमा िमित २०७३।३।१५ देिख हािजर भई िविभ5न महाशाखा अ5तगDत
शाखाहwमा काम काज गदx आएको छु । यसरी काम गनf िसलिसलामा सरु Tा तथा संगठीत सं$था

महाशाखा अ!तग$त नितजा तयारी शाखामा काम गद- गदा$ लोभ लालचमा परी मबाट भल
ू वश य7तो
िकिसमको ग9ती, ;टु ी ह=न गएको साथै नोकरी अविधमा कही कतै यस खालका ग9ती, ;टु ी नगरेको ह=दँ ा
मलाई एक पटक य7ता ग9ती, ;टु ीको माफ गरी िदन ह=न यो सफाई पेश गद$छु भ!ने समेत Gयहोराको िमित
२०७७।४।५ मा पनु रावेदकले लोक सेवा आयोगमा पेश गरेको सफाई ।
लोक सेवा आयोगमा दरब!दी रही हाल आयोगको दरखा7त Gयव7थापन के !Oको शाखा
अिधकृत (रा.प.ततृ ीय) पदमा काय$रत िममबहादरु शाहीले नेपाल वायु सेवा िनगम तफ$को िब.नं.१९२०/०७५/७६(खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो पदको िलिखत परी[ाको नितजा तयारीका स\ब!धमा
भएको कै िफयतका िवषयमा िनजसँग सात िदनको \याद िदई सफाई माग ग^रएकोमा िनजले आफूले लोभ
लालचमा परी य7तो ग9ती तथा ;टु ीपणू $ काम गरेको 7वीकार गरी सफाई पेश गरेको Gयहोरा समेतबाट
िनजले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खaड (घ) बमोिजम dचिलत काननू ले तोके को
पदीय दाियeव िज\मेवारीपवू $क परू ा नगरेको साथै सोही ऐनको दफा ६०क. को खaड (क) बमोिजम
अनशु ासनहीन काय$ गरेको पfु ी ह=न आएको साथै परी[ाथgको उiरपिु 7तका के रमेट गनj, सkयाउने ज7ता
काय$ गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खaड (घ) र सोही ऐनको ६०क. को खaड (क)
बमोिजमको काय$ गरेको पिु f ह=दँ ा पिन सजाय ह=नु नपनj भ!ने िनजको 7पfीकरण र मागदावी िचiबlु दो
देिखएन । तसथ$ ऐनको दफा ६० को खaड (घ) र सोही ऐनको ६०क. को खaड (क) बमोिजमको कसरू मा
ऐनको दफा ५९ को खaड (क) को देहाय (३) बमोिजम पाँच तलव विृ n रोoका गनj िवभागीय सजाय िकन
नगनj ? सजाय गन$ ु नपनj मनािसब कारण भए सोको िचiबlु दो कारण सिहत प!q िदनिभ; 7षfीकरण
पेश गन$ भनी 7पfीकरण माग ग^रएकोमा िनजले लोभ लालचमा परी ग9ती तथा ;टु ीपणू $ काम गरेको
7वीकार गरी एक पटकका लािग माफ ग^रिदनु ह=न भनी 7पfीकरण पेश गरेको देिखयो ।
लोक सेवा आयोग (dशासन शाखा) को च.नं. ९, िमित २०७७।४।७ को प;बाट माग भए
बमोिजम आयोगको के !Oीय काया$लयमा दरब!दी रही हाल दरखा7त Gयव7थापन के !Oमा काय$रत शाखा
अिधकृत िममबहादरु शाहीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खaड (घ) बमोिजम यो
ऐन वा dचिलत काननू ले तोके को पदीय दाियeव िज\मेवारीपवू $क परू ा नगरेको तथा सोही ऐनको दफा
६०क. को खaड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन काम गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ५९ को खaड (क) को
देहाय (३) बमोिजम पाँच तलव विृ n रोoका गनj िवभागीय सजाय गन$ परामश$ िदने र िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ को उपिनयम (५) बमोिजमको अविधिभ; िवभागीय सजायको
कारवाही स\प!न गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने भ!ने समेत Gयहोराको िमित
२०७७।४।१२ मा िवभागीय सजायको परामश$ स\ब!धमा लोक सेवा आयोगको उजरु ी तथा िवभागीय
सजाय परामश$ शाखाले लोक सेवा आयोगलाई लेखक
े ो प; । यस स\ब!धमा सङ् कलन भएका कागजात,
बिु झएका सबदु dमाण र पेश भएको 7पfीकरण समेतबाट िवचार गदा$ िनजले आफूले लोभ लालचमा परी
ग9ती तथा ;टु ीपणू $ काम गरेको 7वीकार गरी 7पfीकरण पेश गरेको र एक पटकका लािग माफ गरी िदनु
ह=न अनरु ोध गरेको समेतका आधार र कारणबाट िनज िममबहादरु शाहीले ऐनको दफा ६० को खaड (घ)
र सोही ऐनको ६०क. को देहाय खaड (क) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनज िमम बहादरु शाही
उपर सोही ऐनको दफा ५९ को खaड (क) को देहाय (३) बमोिजम पाँच तलव विृ n रोoका गनj िवभागीय
सजाय गन$का िनिमi लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७७।०४।१२ मा परामश$ dाv भए अनसु ार िनज
िमम बहादरु शाहीलाई ऐनको दफा ५९ को खaड (क) देहाय (३) बमोिजम पाँच तलव विृ n रोoका गनj
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सजाय िदने िनण$य आदेश ग(रएको छ । यो आदेशमा िच1 नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११४ को ख@ड (घ) को EयादिभG HशासकIय अदालत समK पनु रावेदन िदन सिकने छ भMने
समेत Nयहोराको िमित २०७७।४।१३ मा लोक सेवा आयोगका सिचवले गरेको िवभागीय सजायको
आदेश ।
लोक सेवा आयोगबाट िलएको HितSपधा$Uमक परीKा उ1ीण$ गरी िमित २०५६।३।२३ देिख
िनजामती सेवामा Sथायी िनयिु Y भई िनरMतर [पमा ईमाMदारीपवू $क आ]नो िजEमेवारी परू ा गद^ आएको
िथएँ । नेपाल सरकारको कम$चारीको हैिसयतमा सधै एकै ठाउँमा रही काम गनb अबSथा नहcदँ ा िबिभMन
काया$लय हcदँ ै िमित २०७३।३।१५ देिख िवपKी लोक सेवा आयोगमा हािजर भै िनdापवू $क आ]नो पदीय
िजEमेवारीमा रही इमाMदारीपवू $क काम गद^ आएको िथएँ । जब म लोक सेवा आयोगमा हािजर हcन आएँ
Uयस बेला देिख म मािथ काया$लयका कम$चारी साथीह[बाट एउटा कम$चारीले अकf कम$चारी मािथ
हcने जनु सदभाव र सहयोगको आशा गरेको िथएँ Uयो भएन । म एउटा दगु $म र िबकट पहाडी िजgलाबाट
आएको मािनस भनी सोही िकिसमको hयबहार गन$ थािलयो । जे जSतो hयबहार भएपिन राij सेवक
भएको नाताले जहाँ पिन काम गनb नै हो भनी काम गरी नै रहे । मबाट भएका कुनै काममा के ही कमी
कमजोरी भएका िथएनन्।लोक सेवा आयोगले िबिभMन संगठीत संSथाह[को पदपिू त$ गनb mममा नेपाल
वायु सेवा िनगम तफ$को िब.नं.१९–२०।०७५।७६(खलु ा र समाबेशी) सहायक चौथो पदको िलिखत
परीKा िलई परीKाको नितजा तयारीका mममा मलाई पदीय दाियUव परू ा नगरेको भनी िबिभMन आरोप
लगाई फसाउने िनयत गरी पाँच तलब बिृ s रोtका गनb गरी िवपKी लोक सेवा आयोगबाट झuु ा आरोप
लगाई सजाय ग(रएको छ । मैले आ]नो पदमा काय$रत रहँदाको अबSथामा िवपKी आयोगबाट िलएको
मािथ उिgलिखत िब.नं.१९–२०।०७५।७६(खलु ा र समाबेशी) सहायक चौथो पदको िलिखत परीKामा
लोभ लालचमा परी Gटु ीपणू $ काय$ गरेको भए म मािथ आरोप लगाउँदा के कSतो लालचमा फसेको हो
? सोको Hमाणका आधारमा माG सजाय गन$ ु पनb हो । िवपKीबाट सोिधएको Sपwीकरणको जवाफ िदनु
अिघ मलाई तैले आफूले उ1रपिु Sतका सxयाएको हcँ भनी नSवीकारेमा जािगरबाट हटाइ िदMछy, आफूले
उ1र पिु Sतका सxयाएको हcँ भनी Sवीकार गरेमा के ही गद^नौ भनी पटक पटक धEकI िदएको हcनाले म
मािथ कुनै कारवाही हcदँ नै भMने िवzासमा परी मैले उ1रपिु Sतका सxयाएको हcँ भनी Sपwीकरणको जवाफ
िदन बा{य भएको हc।ँ मैले उ1रपिु Sतका सxयाउने जSतो गलत काम गरेकै छैन। हSताKर परीKणको
(रपोट$ बाट मैले उ1रपिु Sतका सxयाएको भMने Hमािणत भएकै छैन । मैले उिgलिखत पदको नितजा
तयारीमा आ]नो छोरीले समेत परीKा िदएको हcदँ ा िमित २०७६।४।३ मा नै आफू सो काय$मा संल|न
नहcने भनी लोक सेवा आयोगमा िनबेदन िदई आयोगबाट सो सEबMधमा आब}यक HबMध गन$ ु भनी तोक
आदेश भएको, उ1रपिु Sतकामा मेरो पहcचँ हcनै नसtने अवSथामा अनमु ानका भरमा मलाई िवना Hमाण
फसाउने िनयतले माG झuु ा आरोप लगाई सजाय गन$ ु Mयायको िसsाMत िवप(रत छ । िबना आधार र
Hमाण पवू ा$~हको आधारमा लगाईएको आरोप र सोको आधारमा भएको सजायको आदेश काननू िवपरीत
छ । उिgलिखत आरोपमा मलाई सजायको भािगदार बनाउँदा ३ पटक Sपwीकरण सोिधएको छ । Hथम
पटक िमित २०७७।३।३ मा सफाई पेश गनb सEबMधमा Gटु ीपणू $ काय$ गरेकोले तपाइलाई िनजामती सेवा
ऐन बमोिजम कारवा$ही गनb िक नगनb ? भनी सफाई मािगएको र िमित २०७७।३।२१ मा दो‚ो पटक
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम दईु तलब बिृ s रोtकाको सजाय िकन नगनb ? भनी सफाई पेश
गन$ Sपwीकरण सोिधएको छ । Uयसैगरी िमित २०७७।४।४ मा ते‚ो पटक Sपwीकरण सो{दा ५(पाचँ)
तलब बिृ s रोtका गनb िवभागीय सजाय िकन नगनb ? भनी सफाई पेश गन$ Sपwीकरण सोिधएको छ ।
यसरी किहले थोरै सजाय, किहले बढी सजाय गनb गरी पटक पटक सफाई पेश गन$ भMनु र
Sपwीकरण सो{नु आफै पवू ा$~ही भएर सजाय गन$ खोजेको Sपw हcMछ । कुनै पिन कम$चारीलाई िवभागीय

सजाय गन" ु भ$दा अगाडी िवना पवू ा"-ह व/तिु न1 आधारमा तपाइले य/तो काम गरेको देिखएको ह=दँ ा
तपाइलाई यो सजाय ह=दँ ै छ । यो सजाय तपाइ मािथ ह=नु नपनD भए Eयसको आधार कारण सिहत सफाई
पेश गन" ु भनी सफाईको मौका िदनु पनDमा मलाई तीन पटकसKम िबिभ$न खाले /पMीकरण सोधी िवना
आधार लोभ लालचमा फसी गलत काय" गरेको भनी तOयहीन आरोप लगाई मेरो भिबPय नै िबगारी मलाई
सजाय गनD िनयतले गQरएको आदेश Rटु ीपणू " छ । िमित २०७७।३।२१ मा दोXो पटक िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोिजम दईु तलब बिृ _ रो`काको सजाय िकन नगनD ? भनी सफाई पेश गन"
/पMीकरण सोिधसके पिछ जसरी पिन मेरो भिवPय बबा"द गनD उcेdयले पनु ः तेXो पटक सजाय बढाई
पाँच तलब बिृ _ रो`का गन" /पMीकरण सोgने र सो बमोिजम सजाय गनD अिधकार िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० मा रहेको छैन । काननू ले निदएको अिधकार iयोग
गरी iबj
ृ भावनाले -िसत भई /वेkछाचारी ढङ् गले गQरएको सजायको िनण"य /वतः बदरभागी छ । अतः
िवपnी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७७।४।१३ मा मलाई पाँच तलब बिृ _ रो`का गनD गरी गQरएको
आदेश अ$यायपणू " ह=दँ ा वदर गरी पाउँ भ$ने समेत oयहोराको िमित २०७७।५।१७ मा पनु रावेदकले यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनपR ।
यसमा पनु रावेदकले ह/ताnर परीnणको Qरपोट" बाट मैले उjरपिु /तका सkयाएको भ$ने iमािणत
नभइरहेको अव/थामा िबना आधार र iमाण पवू ा"-ही भई लगाएको आरोपका आधारमा िवभागीय सजाय
गरेको भनी पनु रावेदनपRमा िलएको िजिकर $यायको रोहमा िवचारणीय देिखंदा iशासकqय अदालत
िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िबशेष सरकारी विकल काया"लय, काठमाwडौ माफ"त
िलिखत iितवाद सिहत उपि/थत ह=नु भनी िवपnीलाई िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार
पेश गन" ु भ$ने समेत oयहोराको िमित २०७७।८।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नेपाल वायु सेवा िनगम तफ"को िब.नं. १९-२०/०७५/७६ (खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो
पदको िलिखत परीnाको नितजा तयारीका }ममा परीnाथ~को उjरपिु /तका के रमेट गनD, सkयाउने
ज/ता काय" गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खwड (घ) बमोिजम iचिलत काननू ले
तोके को पदीय दाियEव िजKमेवारीपवू "क परू ा नगरेको साथै सोही ऐनको दफा ६०क. को खwड (क)
बमोिजम अनशु ासनहीन काय" गरेको, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२१ बमोिजम
अनशु ासनमा नरही वा जानाजान Rटु ीपणू " ढङ् गबाट काम गरी लोक सेवा आयोगको मम", मा$यता र
iित1ामािथ iहार गनD काय" गरेको र िनजको सो काय" दwडनीय रहेकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६० को खwड (घ) बमोिजम यो ऐन वा iचिलत काननू ले तोके को पदीय दाियEव िजKमेवारीपवू "क
परू ा नगरेको तथा ऐ. ऐनको दफा ६०क.को देहाय खwड (क) बमोिजमको अनशु ासनहीन काम गरेको
ह=दँ ा िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० ले तोके को iि}या
परु ा गरी आयोगको परामश" िलई िवभागीय कारवाही गQरएको हो । पनु रावेदकले पेश गरेको सफाई/
/पMीकरणमा सरु nा तथा संगठीत सं/था महाशाखा अ$तग"त नितजा तयारी शाखामा काम गद€ गदा"
लोभ लालचमा परी मबाट भल
ू वश य/तो िकिसमको ग‚ती, Rटु ी ह=न गएको साथै नोकरी अविधमा
कही कतै यस खालका ग‚ती, Rटु ी नगरेको ह=दँ ा एक पटक य/तो ग‚ती, Rटु ीको माफ पाउँ भनी ग‚ती
/वीकार गरी सफाई//पMीकरण पेश गरेको, iितPपधा"को परीnामा लोभ लालचमा परी Rटु ीपणू " काम गरी
अनशु ासनहीन काम गरेको तथा iचिलत काननू ले तोके को पदीय दाियEव समेत िजKमेवारीपवू "क परू ा
नगरेकोले िनजको /पMीकरण र मागदावी िचj बƒु दो नदेिखएकोले लोक सेवा आयोगको मम", मा$यता
र आजसKम /थािपत ऐितहािसक iित1ालाई कायम रा„न िनज उपर िवभागीय सजाय गQरएको हो ।
जहाँसKम िनजले दोXो पटक दईु तलव विृ _ रो`का गनD सफाई मागी पनु तेXो पटक पाँच तलव विृ _
रो`का गन" सफाई माग गQरएको भ$ने िजिकरका सKब$धमा पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९
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को दफा ६० को ख#ड (घ) बमोिजम यो ऐन वा 0चिलत काननू ले तोके को पदीय दािय8व िज9मेवारीपवू ;क
परू ा नगरेको तथा दफा ६०क. को ख#ड (क) बमोिजम अनशु ासनिहन काम गरेकोले सोही ऐनको दफा
५९ को ख#ड (क) को देहाय (२) बमोिजम दईु तलव विृ I रोJका गनK िवभागीय सजाय गन; आयोगको
परामश;को लािग पेश गNरएकोमा आयोगबाट िमित २०७७।४।१ मा िनजले गरेको कसरू को गि9भरताको
आधारमा 0Vतािवत सजाय िमलेको नदेिखएको हWदँ ा कसरू र सजायका बीच तालमेल भै आयोगमा पेश
हWन आएका बखत परामश; स9बZधी िनण;य हWने गरी फाइल िफता; पठाउने िनण;य भई फाइल कागजात
पनु : परामश;को लािग पेश गNरएकोमा आयोगबाट िमित २०७७।४।१२ मा पेश भए बमोिजम पाँच तलव
विृ I रोJका गनK िवभागीय सजाय गन; परामश; भएकोले िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६० को ख#ड (घ) र दफा ६०क. को ख#ड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन काम गरेको अवVथामा दफा
५९ को ख#ड (क) को देहाय (३) बमोिजम पाँच तलव विृ I रोJका गनK िवभागीय सजाय गNरएको हो ।
अत: उिbलिखत आधार कारणबाट पनु रावेदनमा िलइएका आधार काननू स9मत नभएको र आयोगबाट
परामश; िलई काननू बमोिजमको 0िcया परू ा गरी िवभागीय सजाय गनK गरी भएको िनण;य काननू स9मत
भएको हWदँ ा 0Vततु पनु रावेदन पd खारेज गरी पाउँ भZने समेत eयहोराको िमित २०७७।९।१३ मा लोक
सेवा आयोग के Zfीय काया;लय,अनामनगरको तफ;बाट ऐ.का सिचवले यस अदालतमा पेश गन; ु भएको
िलिखत 0ितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समh पेश हWन आएको 0Vततु मiु ाको
िमिसल संलkन कागजातहl अmययन गरी पनु रावेदकको तफ;बाट उपिVथत हWनु भएका िवnान अिधवoा
pी यqराज 0साईले पनु रावेदकलाई शlु मा दईु तलव विृ I रोJका राrने गरी सजाय 0Vताव गरी
Vपsीकरण पेश गन; लगाइएको र पनु : िमित २०७७।४।४ मा पाँच तलव विृ I रोJका िकन नगनK ?
भनी पटक पटक Vपsीकरण सोधी पनु रावेदक मािथ पवू ा;uही ढङ् गले सजाय गNरएको हWदँ ा लोक सेवा
आयोगका सिचवबाट पनु रावेदक उपर पाँच तलव विृ I रोJका गनK गरी भएको िवभागीय सजाय गैरकाननू ी
र dटु ीपणू ; भएकोले बदर हWनपु छ; भनी गन; ु भएको बहस तथा िवपhीको तफ;बाट उपिVथत िबशेष सरकारी
वकzल काया;लयका सहायक Zयायािधवoा pी ठाकुर 0साद बVताकोटीले लोक सेवा आयोगको 0ित{ा,
गNरमा र िव|शिनयतालाई नै चनु ौित िदने िकिसमले लोभलालचमा परी पनु रावेदकले उ~रपिु Vतका
के रमेट गरी स€याउने काय; गरेकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को ख#ड (क) को देहाय
(३) बमोिजम पाँच तलव विृ I रोJका गनK गरी लोक सेवा आयोगका सिचवले गरेको िवभागीय सजाय
काननू स9मत भएकोले सदर हWनपु छ; भनी गन; ु भएको बहस समेत सिु नयो ।
यसमा, पनु रावेदकले आफूले उ~रपिु Vतका स€याएको भनी Vवीकारेमा के ही सजाय नहWन,े तर
Vवीकार नगरेमा जािगरबाट हटाई िदZछौ भनी िवपhीले ध9कz िदएकोमा कारवाही हWदँ नै भनी िव|ासमा परी
उ~रपिु Vतका स€याएको हWँ भनी Vपsीकरण िदएकोमा आफू मािथ अZयायपणू ; तवरले िवभागीय सजाय
गNरएको, आ‚नो छोरी समेत परीhामा सहभागी हWने भएको हWदँ ा परीhा स9बZधी कुनै पिन गितिविधमा
आफू सहभागी नहWने भनी िमित २०७६।४।३ मा िनवेदन िदएकोमा आयोगबाट सो स9बZधी आवƒयक
0बZध गन; ु भनी तोक आदेश भएकोमा उ~रपिु Vतका आ‚नो पहWचँ मा नभएको, वVतिु न{ आधार र कारण
उbलेख गरी सजायको िनण;य गन;पु नK काननू ी 0ावधानको िवपNरत पटक पटक Vपsीकरण सोधी एक
पटक 0Vताव गNरएको सजायलाई पNरवत;न गरी भिव„य बवा;द गनK उiेƒयले पाँच तलव विृ I रोJका
राrने गरी भएको सजायको िनण;य पवू ा;uही र अZयायपणू ; भएकोले वदर गरी पाउँ भZने मrु य पनु रावेदन
िजिकर रहेको देिखZछ ।

पनु रावेदकले नेपाल वायु सेवा िनगमको िव+ापन नं. १९-२०/०७५।७६ (खलु ा र समावेशी)
सहायक चौथो पदको िलिखत परीBाको नितजा तयारीका Dममा परीBाथEको उGरपिु Hतका के रमेट गरी
सJयाइएको कायM िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (घ) बमोिजम काननू ले तोके को पदीय
दाियUव िजVमेवारीपवू Mक परू ा नगरेको तथा दफा ६०क. को खWड (क) बमोिजम अनशु ासनहीन कायM
गरेको लोक सेवा आयोगको ममM, भावना र \ित]ा समेतको ^याल नगरी पनु रावेदकले आ_नो पदीय
दाियUव िजVमेवारीपवू Mक परू ा नगरेको र लोक सेवा आयोगको नितजा तयारीको Dममा लोभलालचमा परी
उGरपिु Hतका सJयाई आ_नो पBमा नितजा aयाउन \यUन गरेकोमा एक पटकको लािग गaती भयो,
माफ पाउँ भनी Hपcीकरण पेश गरेको देिखंदा पनु रावेदकले आफूले गरेको कसरू Hवीकार गरेको देिखएको
र दोeो पटक Hपcीकरण माग गनf Dममा दईु तलव विृ h रोiका गनM सजाय \Hताव गjरएकोमा आयोगबाट
परामशM \ाk हlदँ ा कसरू र सजायको तालमेल निमलेको भनी परामशM \ाk भएकोमा पनु रावेदकले गरेको
कसरू गVभीर \कृितको भएकोले कसरू को गािVभयMताका आधारमा पाँच तलव विृ h रोiका रा^नको लािग
सजायको \Hताव गरी तेeो पटक Hपcीकरण मािगएको र सो बमोिजम सजायको परामशM \ाk भई सोही
अनnु प पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय िदने िनणMय काननू सVमत नै भएको भpने िजिकर िवपBीको
िलिखत \ितवादमा िलइएको देिखpछ ।
पनु रावेदकले िलएको पनु रावेदन िजिकर, पनु रावेदकको तफMबाट उपिHथत काननू rयवसायीले
गनM ु भएको बहस बदुँ ा एवं िवपBीको तफMबाट पेश हlन आएको िलिखत \ितवाद र िबशेष सरकारी वकtल
कायाMलयका सहायक pयायािधवuाले गनM ु भएको बहस िजिकर समेतलाई िवचार गदाM लोक सेवा
आयोगका सिचवले िमित २०७७।४।१३ मा पनु रावेदकलाई पाँच तलव विृ h रोiका गनf गरी गरेको
िवभागीय सजायको िनणMय काननू सVमत छ वा छैन ? सो िनणMय बदर हlनपु नf हो वा होइन ? भpने
सVबpधमा िनणMय िदनु पनf देिखयो ।
यसमा, सवM\थमत: सावMजिनक \शासनको मल
ू भतू माpयता र राyz सेवक कमMचारीको
उGरदाियUवको सैhािpतक पBका सVबpधमा के ही िववेचना गनM ु साpदिभMक देिखयो । रा{य स|चालनको
मेnदWडको nपमा रहेको सावMजिनक \शासन रा{यको Hथायी सरकारको nपमा समेत पjरिचत छ ।
सावMजिनक \शासनको मल
ू भतू माpयता भनेको काननू र कायMिविधको अBरश: पालना गनM ु नै हो । काननू ी
रा{यमा काननू भpदा मािथ कोही हlदँ नै । सावMजिनक \शासनलाई मयाMिदत र rयविHथत बनाउनको लािग
काननू र कायMिविधको िनमाMण र Uयसको कायाMpवयन गjरएको हlpछ । राyzसेवक कमMचारीले आ_नो
िजVमेवारीको काम िन]ा र इमाpदारीपवू Mक सVपpन गnन भpने उ}े~यले िनजामती कमMचारीको काम
कारवाहीलाई rयविHथत बनाउनको लािग \चिलत िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले िनजामती कमMचारीको
पदीय िजVमेवारीका सVबpधमा मागMदशMन गरेको देिखpछ । पदीय िजVमेवारी परू ा नगनf र अनशु ासनहीन
कायM गनf कमMचारी उपर कसरू को \कृितका आधारमा छु€ाछु€ै सजायको समेत ‚यवHथा गjरएको
पाइpछ । जसको उ}े~य िनजामती सेवालाई थप िवƒसनीय बनाउनको लािग सजायको \बpध समेत
गरेको हो भनी ब„ु नु पनf हlpछ । मािनस Hवभावत HवाथE \ाणी भएको र Uयसमा पिन शिu र अिधकार \ाk
rयिu अझ बढी आ_नो िनिहत HवाथM पिू तM गनM UयHतो शिu र अिधकारको दnु पयोग गनf सVभावना रहने
कुरालाई नकानM नसिकने हlदँ ा सावMजिनक \शासन स|चालन गनf कमMचारीको आचारसंिहता र सजाय
सVबpधी rयवHथालाई महUवपणू M कडीको nपमा िलने गjरpछ ।
लोक सेवा आयोगको भिू मका मल
ू त: िनyपB nपमा यो‡य र दB उVमेदवारको छनोट गरी
िनयिु uको लािग सVबिpधत िनकायमा िसफाjरस गनM ु हो । सो भिू मका िनवाMह गनf Dममा आयोगबाट
स|चालन गjरने परीBालाई rयविHथत एवम् मयाMिदत बनाउनको लािग आचार संिहता र अनशु ासनको
पjरिधिभ‰ रही काम कारवाही गनM ु पनf हlpछ । सो िवपjरत हlने गरी आ_नो नाता सVबpधको rयिu
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•ित•पध (उ#मेदवार) रहेको परी0ा स2चालन तथा नितजा •काशन स#ब:धी काम कारवाहीमा संल<न
रहने ज=तो काय? आफB मा =वCछ Eयवहार मा:न सिकदBन । लोक सेवा आयोगको गHरमा र साख बचाई
राKन र यसले बषM लगाएर िवकिसत गरेका पOित र •िPयालाई बचाई आयोगको गोपिनयता, तट=थता,
काय?कुशलता िन•प0ता र =वCछतालाई •Tयाभतू गनW पिवX उOेYय िलएर आयोगमा रही काय? अनभु व
•ा[ कम?चारी आयोगको काय?कुशलताको मे\द]ड भएर रहनु पनW ह_:छ । िज#मेवार रा•`सेवक कम?चारी
भएर लोक सेवा आयोग ज=तो गHरमामय सं=थामा काम गदा? परी0ाको उतरपिु =तका के रमेट गरी सCयाई
नितजामा फरक पानW ज=तो काय? कलिु षत भावनाबाट •ेHरत अ0#य •कृितको काननू िवपHरतको काय?
हो ।
•=ततु मOु ामा पनु रावेदकले लोक सेवा आयोगबाट स2चालन ह_ने नेपाल वायु सेवा िनगमको
िवbापन नं. १९-२०/०७५-७६ (खलु ा र समावेशी) सहायक चौथो पदको िलिखत परी0ाको नितजा
तयारीका Pममा परी0ाथ को उnरपिु =तका के रमेट गनW, सCयाउने ज=ता Xटु ीपणू ? काय? गरेको र सो
िबषयमा =पpीकरण सोqदा समेत िचn बrु दो जवाफ िदन नसकs कसरू =वीकार गरेकोले आयोगको गरीमा
र •ितtा समेतलाई uिpगत गरी कसरू को गा#भीय?ताका आधारमा आयोगका सिचवले पनु रावेदकलाई
पाँच तलव विृ w रोxका गनW गरी गरेको िवभागीय सजायको िनण?य उपर यस अदालतमा पनु रावेदन परेको
देिखयो ।
मािथ उिyलिखत पदको खलु ा तथा समावेशी तफ?को िलिखत परी0ामा आzनो छोरी समेत
परी0ाथ भएकोले नितजाको तयारीमा संल<न नह_ने भनी िनवेदन समेत िदएको र उnरपिु =तका सCयाउने
ज=तो गलत काय? नगरेको अव=थामा म •ित पवू ा?{ही भई तीन पटक =पpीकरण सोधी सजाय थप गद|
जाने अिधकार िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीमा नभएकोले =वेCछाचारी ढङ् गले गरेको िनण?य बदर
गरी पाउँ भ:ने पनु रावेदन िजिकर भएको •=ततु मOु ामा िमिसल संल<न तƒय र •माणको मyू याङ् कन गरी
िनण?य तफ? िवचार गदा? नेपाल वायु सेवा िनगमको िव.नं.१९-२०/०७५/०७६ को सहायक चौथो पदको
लोक सेवा आयोगबाट िलइएको परी0ामा आzनो छोरी समेत जाँच िदने भएकाले उ… परी0ाका कुनै
पिन काम कारवाहीमा संल<न नरहने भनी पनु रावेदकले िनवेदन िदएको भए तापिन लोक सेवा आयोग
ज=तो पिवX सं=थामा रहेर िन•प0 \पमा काम कारवाही गन? ु पनW दाियTव रहेका पनु रावेदकले िलिखत
परी0ाको नितजा तयारीको Pममा उnरपिु =तका के रमेट गरी सCयाइएको भ:ने िबषयमा कारवाही िकन
नगनW भनी सोिधएको सफाई/=पpीकरणको जवाफमा िनजले आफू उ… काय?मा संल<न िथइँन भनी
भ:न सके को नभै लोभलालचमा परी गyती तथा Xटु ीपणू ? काय? गरेको र उ… काय? गरेको हो भनी कसरू
=वीकारेमा कारवाही ह_दँ नै भनेकाले िव‡ासमा परी उnरपिु =तकामा के रमेट गरी सCयाउने ज=तो गलत
काय? गरेको ह_ँ भनी कसरू =वीकार गरेको Eयहोरा पनु रावेदनपXमा उyलेख भएको देिख:छ । गyती भयो
एक पटकको लािग माफ पाउँ भनी अननु य िवनयको भाषामा कारवाही नगHरयोस् भ:ने आसयको जवाफ
•=ततु गHरएको समेतबाट पनु रावेदक परी0ाको नितजा •काशन स#मका कामकारवाहीमा •Tय0 \पमा
संल<न भई िनजले उnरपिु =तका के रमेट गरी सCयाउने स#मका काय? गरेको होइनन् भ:ने कथन िव‡ास
लायक देिखन आएन ।
साव?जिनक पदािधकारीमा िनिहत साव?जिनक शि… वा अिKतयारी (Power of Authority)
जनताको नासो (Trust) भएकोले Tय=को •योग जनताको वहृ nर िहतमा (Best interest of
beneficiary) ह_नपु नW र Tय=तो पदािधकारीले Tय=तो अिKतयारी •योग गरी कुनै पिन िनण?य गदा? सो
िनण?य व=तिु नt सदासयपणू ?, िबना पवू ा?{ह र िन•प0 \पमा स#पादन गHरएको छ भ:ने कुराको अनभु िू त

िदनपु न• ह"#छ । साव)जिनक पदािधकारीले िन1प2 3पमा काय) स6पादन गछ) न् भ#ने आम नाग;रकको वैध
अपे2ा ह"#छ । यसैगरी, साव)जिनक पदािधकारीमा िनिहत साव)जिनक शिB (Public power) को Eयोग
साव)जिनक जवाफदेिहता (Public accountability) को िसGा#त अन3ु प ह"नपु द)छ । िन1प2 परी2ा र
सोको नितजा मIू याङ् कन Eणालीबाट योNय र स2म OयिB EितQपधा)का आधारमा छनोट भई लोक
सेवा आयोगबाट िसफा;रस ह"#छन् भ#ने आम जनताको वैध अपे2ा (Legitimate expectation) मा
पनु रावेदकको Oयवहार र िTयाकलापबाट असर प-ु याउने िकिसमबाट जनु काय) भएको छ Xयो 26य ह"ने
िकिसमले
Eकृितको मा#न सिकदैन। लोक सेवा आयोगको गरीमा, EितZा र पिव[तामा नै 2ित परु याउने
्
उ\र पिु Qतकामा के रमेट गरी स]याइएको काय)बाट काननू को ग6भीर उIलङ् घन भएको मा#नु पन• नै
देिखन आयो ।
लोक सेवा आयोग जQतो िवdसनीय िनकायमा काय)रत रहेको OयिBले िन1प2ता कायम
राखी मया)िदत र अनशु ािसत ढङ् गले पदीय िज6मेवारी परू ा गन)पु न•मा आhनो छोरी सहभागी ह"ने परी2ा
स6ब#धी काम कारवाहीमा संलNन रही परी2ा स6ब#धी िविभ#न काय) गरेको र परी2ाथqबाट Eाs भएका
उ\रपिु Qतका के रमेट गरी स]याउने काय) िकन गरेको भ#ने Qपvीकरण/सफाईको जवाफमा कसरू
Qवीकार गरेमा कारवाही ह"दँ नै भ#ने िवdासमा परी कसरू Qवीकार गरेको हो भनी ह"न स|ने सजायबाट
आफूलाई बचाउ गन• Eयास गरेको देिखयो । पनु रावेदप[को Eकरण २ को (क) मा Qपvीकरणको जवाफ
िदनु पिहले मलाई उ\रपिु Qतका स]याएको ह"ँ भनी नQवीकारेमा जािगरबाट हटाई िद#छ€, प;रवार समेत
बवा)द ह"#छ, उB काय) Qवीकार गरेमा के ही गद‚न€ भनी ध6कƒ िदएको ह"नाले कारवाही ह"दँ नै भ#ने िवdासमा
परी उ\रपिु Qतका स]याएको ह"ँ भनी पनु रावेदकले िजिकर िलएको देिख#छ । तर कुन िनकायका कुन
पदािधकारीले िकन, के का लािग ध6कƒ िदएका ह"न भ#ने कुरा िकटान गरी खलु ाउन र Xयसको Eमाण
गजु ान) सके को िमिसलबाट पvु ी ह"नस|ने आधार देिखन आएन ।
तीन पटक स6म Qपvीकरण सोधी पवू ा)„ही ढङ् गबाट सजाय ग;रएको भ#ने पनु रावेदन िजिकरका
स6ब#धमा हेदा), सफाई वा Qपvीकरण माग गन• OयवQथा कम)चारीको मनोमानी िवभागीय सजायको
पहरेदारको 3पमा रोजगारदाता िव3G Eाs ह"ने Eाकृितक #यायको हक हो भ#ने कुरा कम)चारी सेवा
िविधशा…को Qथािपत मा#यताको 3पमा रहेको पाइ#छ । कुनै कम)चारीले आचरण िवप;रत काम गरेमा
XयQतो कम)चारीलाई काननू बमोिजम िवभागीय कारवाही र सजाय गन)पु न• ह#छ । यQतो कारवाही र
सजाय गदा) अिधकारEाs अिधकारीले काननू को ;रत प-ु याई Qपvीकरण माग गन• काय) कम)चारीको सेवा
शत) स6ब#धी काननू को सामा#य र िनयिमत Eकृया (Normal and regular process) मािन#छ ।
यसबाट, कुनै कसरू मा िवभागीय सजाय गन) ु पन• पया)s आधार र कारण भई कम)चारीसँग तXस6ब#धमा
सफाई वा Qपvीकरण माग गद‚मा िनजको हक हनन भएको भनी मा#न िमIने ह"दँ नै । यसथ), जनु िवभागीय
सजायको EQताव गरी पनु रावेदकसँग Qपvीकरण सोिधएको छ, सोही बमोिजम नै सजाय ग;रएको समेत
िमिसलबाट देिखएबाट उB सजायलाई पवू ा)„ही तथा काननू िवप;रत मा#न िमIने अवQथा देिखएन ।
अत: पनु रावेदकले परी2ाको मया)दा िवप;रत लोक सेवा आयोगको EितZा र िवdसिनयतामा
नै आघात प-ु याउने िकिसमबाट गरेको काय) Eचिलत काननू , #यायको मा#य िसGा#त, Qव]छ Oयवहार
र साव)जिनक नैितकता समेतको Eितकूल देिखएको अवQथामा पनु रावेदकले आhनो गIती भएको
Qवीकार गरी पेश गरेको सफाई/Qपvीकरण एवं तXस6ब#धी छानवीन सिमितको Eितवेदन समेतको
मIू याङ् कन गरी काननू को ;रत प-ु याई कसरू को गाि6भरताको आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
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दफा ६० को ख#ड (घ) तथा ऐ. ऐनको दफा ६०क. को ख#ड (क) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को
ख#ड (क) को देहाय (३) बमोिजम लोक सेवा आयोगको सिचवले िमित २०७७।४।१३ मा पनु रावेदक
िममबहादरु शाहीलाई ५ (पाँच) तलव विृ K रोLका गनM गरी गरेको िवभागीय सजायको िनणPय िमलेकै
देिखंदा सदर हSने ठहछP । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पVु न सWै न । मXु ाको दायरी लगत कYा गरी
िमिसल अिभलेख शाखामा पठाई िदनु । फै सलाको जानकारी पनु रावेदक एवं िवप\ी तथा िबशेष सरकारी
वक^लको कायाPलय, काठमाड` समेतलाई िदनु ।
(कृaण bसाद पौडेल)
सदdय
उW रायमा सहमत छ` ।
(रीता मैनाली)
सदdय

(िडfलीराज िघिमरे)
अgय\

इित सiवत् २०७७ साल माघ १२ गते रोज २ शभु म्.............................. ।
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फैसला

सात

लालबाबु कवारी िव•• उ$ोग, वािण)य तथा आपिू त1 म34ालय

शासक%य अदालत
इजलास
5ी िड7लीराज िघिमरे...................अ=य>
5ी रीता मैनाली ..........................सदCय
5ी कृEण Fसाद पौडेल.................सदCय

फैसला
सHवत् २०७७ सालको प.ु वे.नं. ०१२
म2ु ा : िवभागीय सजाय (सेवाबाट बखा<=त) ।
महोPरी िज7ला, जलेQर न.पा. वडा नं. ४ Cथायी घर भई कHपनी रिजEUारको काया1 लयको पनु रावेदक
तVकािलन उपरिजEUार पदबाट हटाइएको वष1 ५१ को लालबाबु कवारी.......................१
िव\]
नेपाल सरकार उ$ोग, वािण)य तथा आपूित1 म34ालय, िसंहदरवार, काठमाड_...............१
ऐ.ऐ. का सिचव...............................................................................................१
नेपाल सरकार संघीय मािमला तथा सामा3य Fशासन म34ालय िसंहदरवार, काठमाड_.... १
िवप>ी
कHपनी रिजEUारको काया1 लय, काठमाड_.............................................................१
Fशासकcय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको FCततु
मhु ाको संि>i तjय र िनण1य यस Fकार छः–
अिmतयार द\ु पयोग अनसु 3धान आयोगको िनण1य र अनसु 3धान अिधकृत माधव ख4ीको
Fितवेदनले नेपाल सरकार वादी र कHपनी रिजEUारको काया1लयमा उप-रिजEUार (उपसिचव), रा.प.
िqतीय 5ेणीको पदमा काय1रत लालबाबु कवारी समेत Fितवादी भएको सHवत् २०७० सालको स.फौ.नं.
०७०-CR-००३७ को घसु , uरसवत िलई vwाचार गरेको मhु ामा िबशेष अदालत, काठमाड_बाट िमित
२०७२।३।३ मा िनज लालबाबु कवारीलाई vwाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१)
बमोिजमको कसरू गरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खzड (घ) बमोिजम ६ मिहना
कै द र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोिजम पाँच लाख \पैयाँ जuरवाना गन| गरी िबशेष अदालत
काठमाड_को फै सला अनसु ार िनजले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) को
खzड (ख) बमोिजमको कसरू गरेको ठहर भएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा ५९ को खzड (ख) को
उपखzड (२) बमोिजम ‘भिवEयमा सरकारी सेवाको िनिमP अयो}य ठहuरने गरी सेवाबाट बखा1Cत गन|’
सजाय िदने िनण1य आदेश गuरएको छ । यो आदेशमा िचP नबझ
ु मे ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को िनयम ११४ को खzड (घ) को Hयादिभ4 Fशासकcय अदालत सम> पनु रावेदन िदन सिकनेछ भ3ने
समेत €यहोराको िमित २०७२।८।२२ मा उ$ोग, वािण)य तथा आपिू त1 म34ालयका सिचवले गरेको
िवभागीय सजायको आदेशको िनण1य ।
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अि•तयार द$ु पयोग अनसु *धान आयोगको िनण/य र अनसु *धान अिधकृत माधव ख4ीको
6ितवेदनले नेपाल सरकार वादी र तपाइ समेत 6ितवादी रहेको स;बत् २०७० सालको स.फौ. नं.
०७०-CR-००३७ को घसु , Jरसवत िलई LMाचार गरेको मOु ामा िबशेष अदालत, काठमाडUबाट िमित
२०७२।३।३ को फै सला बमोिजम LMाचार गरेको ठहर भएको ह\दँ ा तपाइलाई यस म*4ालयका सिचवले
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खbड (ख) को उपखbड (२) बमोिजम भिवfयमा सरकारी
सेवाको िनिमg अयोhय ठहJरने गरी सेवाबाट बखा/iत गनj’ सजाय िदने िनण/यको 6ित संलhन राखी
जानकारी गराइ*छ भ*ने समेत lयहोराको िमित २०७२।८।२४ मा पनु रावेदकलाई उnोग, वािणoय तथा
आपिू त/ म*4ालयले लेखक
े ो प4 ।
6iततु िबषयमा तrकालीन क;पनी रिजfsारको काया/लय, ि4परु tे रका उप-रिजfsार, रा.प.िuतीय
(6ा.) vेणीको पदमा काय/रत लालबाबु कवारीलाई यस म*4ालयका सिचवले िमित २०७२।८।२२ को
िनण/यले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खbड (ख) को उपखbड (२) बमोिजम भिवfयमा
सरकारी सेवाको िनिमg अयोhय ठहJरने गरी सेवाबाट बखा/iत गनj’ गरी सजायको आदेश गरेको ह\दँ ा
िनण/यको छाँया6ित संलhन गरी िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १३० बमोिजम अिभलेख गJरिदने
6योजनको िनिमg पठाइएको छ भ*ने समेत lयहोराको िमित २०७२।८।२४ मा उnोग, वािणoय तथा
आपिू त/ म*4ालयले लोक सेवा आयोगलाई लेखक
े ो प4 ।
अिभयोग माग दाबी बमोिजम िबशेष अदालत, काठमाडUबाट 6ितवादी लालबाबु कवारीलाई
LMाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम कै द
६(छ) मिहना र सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम पाँच लाख $पैयाँ जJरवाना ह\ने र 6ितवादी भानु
कँ डेललाई सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरू मा ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ङ) बमोिजम कै द १ (एक) बष/ ६
(छ) मिहना र सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम दश लाख $पैयाँ जJरवाना ह\ने तथा 6ितवादी िदनेश6साद
अया/ललाई 6ितवादी भानु कँ डेललाई डा. हJरशच*z *यौपानेबाट घसु Jरसवतको रकम िलने िदने काय/मा
मितयारको भिू मका िनवा/ह गरेकोले भfsाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ र २२ को कसरू मा
िनजलाई सोही ऐनको दफा २२ बमोिजम ९ (नU) मिहना कै द र पाँच लाख $पैयाँ जJरवाना ह\ने ठहराई
िबशेष अदालत काठमाडUबाट िमित २०७२।३।३ मा भएको फै सला काननू त: निमलेकोले सो उ|टी
भै सबै 6ितवादीह$ }मश: िदनेश6साद अया/ल, भानु कँ डेल र लालबाबु कवारीले आरोिपत कसरू बाट
सफाई पाउने ठहछ/ भ*ने समेत lयहोराको िमित २०७६।८।२४ मा स;मािनत सव~€च अदालतबाट
भएको फै सला ।
उnोग, वािणoय तथा आपिू त/ म*4ालय अ*तग/त क;पनी रिजfsार काया/लयका तrकािलन
उपरिजfsार लालबाबु कवारीको पनु व/हाली तथा पदiथापना स;ब*धमा यस म*4ालयको िमित
२०७७।२।१५ को िनण/य (सिचवiतर) अनसु ार आव‚यक राय/परामश/का लािग िनधा/Jरत ढाँचा
अनसु ारको िववरण र स…कल फाइल संलhन गरी पठाइएको छ । िनयमानसु ार राय/परामश/ सिहत
स…कल फाइल िफता/ पठाइिदन िनण/यानसु ार अनरु ोध छ भ*ने समेत lयहोराको िमित २०७७।३।२ मा
संघीय मािमला तथा सामा*य 6शासन म*4ालयले काननू , *याय तथा संसदीय मािमला म*4ालयलाई
राय/परामश/ स;ब*धमा लेखक
े ो प4 ।
LMाचार स;ब*धी कसरू मा सजाय भई rयiतो फै सला अि*तम भएपिछ मा4ै िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ५९ को खbड (ख) तथा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोिजम सजाय गन/ ु पनjमा िबशेष

अदालतको फै सला अि&तम नह*दँ ै फै सला काया-&वयन ग0रएको छ । तापिन िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोिजम अिधकारFाG अिधकारीबाट भएको िवभागीय सजायको आदेश
अ&यथा नभएसMम िनजलाई सेवामा पनु :बहाल गराउन किठनाई ह*ने भ&ने समेत Rयहोराको काननू ,
&याय तथा संसदीय मािमला म&Uालयले संघीय मािमला तथा सामा&य Fशासन म&Uालयलाई िमित
२०७७।३।२९ मा िदएको काननू ी राय ।
िनज लालबावु कवारीलाई सेवाबाट बखा-Zत गन[ गरी िनण-य गदा-को आधार नै िनज उपर
चलेको ^_ाचार (घसु 0रसवत) म`ु ामा कसरू ठहर भै िवशेष अदालतबाट सजाय पाएको भ&ने रहेकोमा
उb ^_ाचार (घसु 0रसवत) म`ु ामा सMमािनत सवcdच अदालतबाट सफाई पाइसके पिछ िनजलाई
िवभागीय सजाय गन[ आधारको पवू ा-वZथा नै नरहेको र ^_ाचार म`ु ामा नै सफाई पाइसके पिछ सो
म`ु ाको ज0रयाबाट िनजलाई सेवाबाट बखा-Zत गन[ गरी म`ु ाको अि&तम िकनारा नलाfदै भएको िवभागीय
कारवाही कायम रहन नसकg िनhFभावी ह*न जाने देिखएको र यZतै Fकृितको िववाद रहेको म`ु ामा
सMमािनत सवcdच अदालतबाट 0रट िनवेदक उपर चलेको ^_ाचार म`ु ा नै िवभागीय कारवाहीको ज0रया
भएको र jयसरी चलेको मल
ू ^_ाचार म`ु ामा अदालतबाट सफाई पाएको अवZथामा सोही ज0रया
आधारबाट भएको िवभागीय कारवाही तथा सजाय अिZतjवमा नै नरहे सरह Fभाविहन वा िनhकृय ह*न
गएको अवZथा ह*दँ ा िनवेदक आkनो सेवामा पनु : Zथािपत ह*न नपाउने भ&न िमlने नदेिखने भ&ने (ने.
का.प. २०५७, अङ् क ६/७, िन.नं. ६९५१) र Fहरी कम-चारीलाई म`ु ाको कारणबाट िनलMवनमा राखी
बखा-Zत गरेकोमा सफाई पाएपिछ Zवत: पदमा पनु Zथा-पनाको हक रही रहने भ&ने (ने.का.प. २०७५,
अङ् क ८ िन.नं. १००६९) मा Rयाsया भएको अवZथा समेत भएकोले सMमािनत सवcdच अदालतबाट
^_ाचार (घसु 0रसवत) म`ु ामा सफाई पाउने गरी भएको फै सलाको आधारमा िनज लालबावु कवारीलाई
िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकार भएको अिsतयारवालाले Fशासिनक तवरबाट िनण-य
गरी पनु व-हाली गन- काननू ी बाधा नदेिखने भनी िनण-य भएको भ&ने समेत Rयहोराको िमित २०७७।४।१६
मा महा&यायािधवbाको काया-लयबाट FाG काननू ी राय ।
सवcdच अदालतको िमित २०७६।८।२४ को फै सला (म`ु ा नं. ०७२-CR-९२८) बाट िबशेष
अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला उlटी भई तपाइले आरोिपत कसरू बाट सफाई पाउने ठहर
गरेको । तर उwोग म&Uालयले सेवाबाट बखा-Zत गन[ गरी गरेको आदेशको सMब&धमा फै सलामा के ही
उlलेख नभएको र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ को खxड (घ) मा िवभागीय
सजाय िवz{ सजाय पाएको प|तीस िदनिभU पनु रावेदन िदन स}ने RयवZथा भएपिन तपाइले तjकालीन
उwोग म&Uालयको सिचवZतरबाट भएको सजायको आदेश उपर पनु रावेदन गरेको नदेिखएको ह*दँ ा
िनजामती सेवामा पनु व-हाली गन- नसिकएको Rयहोरा िमित २०७७।५।२२ को िनण-यानसु ार अनरु ोध छ
भ&ने समेत Rयहोराको पनु रावेदकलाई िमित २०७७।५।२४ मा संघीय मािमला तथा सामा&य Fशासन
म&Uालयले लेखक
े ो जानकारी पU ।
म पनु रावेदक िवz{ िवशेष अदालत काठमाxडौबाट िमित २०७२।३।३ मा भएको फै सला
अि&तम नभई सोही फै सलामा िच€ नबझ
ु े सवcdच अदालतमा पनु रावेदन गन- जानु भनी पनु रावेदनको
Mयाद िदइएको छ । पनु रावेदकgय उपचार खोƒनु मेरो काननू Fदत हक नै रहेकोले पनु रावेदन तहबाट
अि&तम िनण-य नह*दँ ै िवशेष अदालतकै फै सलाको आधारमा हठात, िवना कुनै पवू - सचू ना, एकप„ीय
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•पमा मलाई सेवाबाट बखा'(त ग+रएको िनण'य दरु ाशयय7
ु , गैरकाननू ी रहेको छ । कुनै पिन िनण'य
वा फै सला अिAतम नभएसCम काया'Aवयन योDय हEदँ नै । िवशेष अदालतको फै सला उपर मैले दायर
गरेको पनु रावेदनपIमा िवशेष अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला काननू तः निमलेको भAदै उ7
फै सला सवOPच अदालतबाट उRटी हEने ठह-या'इ' िमित २०७६।८।२४ मा भएको फै सला माI अिAतम
भई काया'Aवयन योDय रहेकोले िवशेष अदालतको फै सलालाई आधार बनाई मलाई बखा'(त गन[ गरी
भएको िनण'यले वैधता पाउन स\दैन । पनु रावेदनको रोहमा अदालतमा िवचारािधन रहेको अव(थामा श•ु
फै सलाको आधारमा गरेको ^य(ता िनण'यले काननू ी •पमा वैधता _ा` गन' नस\ने हEदँ ा उaोग मAIालयको
^य(तो अवैध िनण'य, काम कारवाहीलाई आधार मानी कुनै िकिसमको _ितरbाको मौका _दान नगरी
सेवाबाट बखा'(त गरेको िनण'य काननू सCमत माAन िमRदैन । िनजामती कम'चारीलाई मeु ाको कारणबाट
िनलCबनमा राखी बखा'(त गरेकोमा मeु ामा सफाई पाएपिछ (वतः िनजामती सेवामा पनु (था'पनाको हक
रही रहनेमा िववाद हEन स\दैन । fgाचार मeु ाको अनसु Aधानको hममा िमित २०७०।५।२६ मा पhाउ
परी िमित २०७०।६।१५ सCम थनु ामा रहेको र िवशेष अदालत समb fgाचार मeु ाको अिभयोगपI
दायर भैसके पkात् fgाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोिजम िनलCबन मै रहेको िथए ।
िनलCबनमा रहेको म काया'लयमा हािजर हEने कुरा नरहेकोले घरमै बसी मeु ाको तारेखमा रही पपु 'b गरी
आएकोमा िवशेष अदालतबाट फै सला भए पkात काननू बमोिजमको पनु रावेदन CयादिभI सCमािनत
सवOPच अदालत समb पनु रावेदन दायर गरी तारेखमा रही आएको िथएँ । मलाई सेवाबाट बखा'(त गन[
गरी उaोग मAIालयको सिचव(तरीय िनण'य हEनपु वू ' कारवाहीको hममा होस वा िनण'य भैसके पिछ सो
िनण'य िव•p पनु रावेदकqय उपचार _ा` गन' कुनै िकिसमको सचू ना, जानकारी, Cयाद निदई _ितरbाको
मौका नै पाएको छैन भने, सो िनण'य िव•p मैले िनयमावलीको िनयम ११४(घ) वा ऐनको दफा ६९
बमोिजम पनु रावेदन गन[ अव(था पिन रहेन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५६ (घ) बमोिजम
fgाचारको आरोपमा अदालतबाट कसरू दार ठह+रएको िनजामती कम'चारीलाई सफाईको सबतु िदने
मनािसब मािफकको मौका िदन आवtयक नरहेको भनी अिधकार _ा` अिधकारीलाई सिु वधा िदइएको
भएपिन पनु रावेदन गन' पाउने कुनै पिन मeु ाको पbको काननू ी हक नै हो । _ाकृितक Aयायको िसpाAततः
कसैको िव•p कुनै कारवाही ग+रAछ भने कारवाहीबाट असर पन[ पbले कारवाहीको यिु 7य7
ु जानकारी
_ा` गन[ हक राvदछ भनी िनिव'वाद िवw_िसp िसpाAत रहेकोमा सोको िवप+रत भएको िवपbीह•को
काम, कारवाही, िनण'य बदरभागी छ । जसरी ऐनको दफा ५६(घ) बमोिजम fgाचारको कसरू मा सफाईको
सबदु िदने मनािसब मािफकको मौका िदनपु न[ भनी सिु वधा िदइएको छ, ^यसैगरी fgाचारको कसरू मा
सवOPच अदालतबाट सफाई पाउने िविxकै मेरो िनलCबन फुकुवा गरी सेवामा पनु ब'हाली गरी पाउन
मैले दायर गरेको िनवेदन माग बमोिजम (वतः हािजर गराई सेवामा बहाली गरी सCपणू ' तलब, भxा,
सिु वधाको भ7
ु ानी उपलyध गराउनु पन[मा माग बमोिजम नगरी उaोग मAIालयको िमित २०७२।८।२२
को गैरकाननू ी िनण'यलाई टेकq संघीय मािमला तथा सामाAय _शासन मAIालय समेतबाट िमित
२०७७।५।२२ मा पनु ब'हाली नगराउने गरी भएको िनण'य र िमित २०७७।५।२४ को पI उिRलिखत
काननू ी {यव(थाको िवप+रत, बदिनयतय7
ु रहेकोले बदरभागी छ । मलाई fgाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१) को कसरू मा ऐ. दफा ३(१) (घ) बमोिजम ६ मिहना कै द र पाँच लाख ज+रवाना हEने
ठहराई िवशेष अदालत काठमाड~बाट भएको फै सला उपर मेरो िचx नबझ
ु ी सवOPच अदालतबाट _ा`

ह•ने पनु रावेदक&य उपचारको माग- बाँक& ह•दँ ै िबना कुनै पवू - सचू ना िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६१(२)(ख) बमोिजमको कसरू मा ऐ. ऐनको दफा ५९ (ख)(२) बमोिजम भिवFयमा सरकारी सेवाको
िनिमG अयोIय ठहKरने गरी सेवाबाट बखा-Mत गनN भनी भएको िनण-यको बारेमा जब मैले RSाचार मTु ामा
िवशेष अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला उपर सZमािनत सव[\च अदालत सम] दायर गरेको
सZवत् ०७२–CR–०९२८ को पनु रावेदनपbमा िवशेष अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला
काननू तः निमलेकोले उdटी भै eितवादी म लालबाबु कवारी समेतले सफाई पाउने ठहछ- भनी िमित
२०७६।८।२४ मा फै सला भएकोमा उh फै सलाको आधारमा मेरो पनु व-हाली गरी हािजर गराई तलब
सिु वधाको रकम समेत िदलाई पाउँm भनी िनवेदनपb दायर गरी कारवाही eकृया अगािड बढेपिछ िवप]ी
संघीय मािमला तथा सामाrय eशासन मrbालयको िमित २०७७।५।२२ को िनण-यनसु ार भrदै िमित
२०७७।५।२४ को च.नं. ६० को पbsारा उtोग मrbालयले सेवाबाट बखा-Mत गरेको आदेशको बारेमा
सव[\चको फै सलामा के ही उdलेख नभएको र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४(घ)
मा िवभागीय सजाय िवuv सजाय पाएको पwतीस (३५) िदनिभb पनु रावेदन िदन सxने yयवMथा भएपिन
तपाइले त{कािलन उtोग, वािण|य तथा आपिू त- मrbालयको सिचवMतरबाट भएको सजायको आदेश
उपर पनु रावेदन गरेको नदेिखएको ह•दँ ा िनजामती सेवामा पनु ब-हाली गन- नसिकएको yयहोरा अनरु ोध
छ भrने जानकारी पb िमित २०७७।५।२४ मा eा} भए प~ात् उtोग मrbालयको िनण-यको बारेमा
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ११२ र १३० बमोिजम जानकारी िदनपु नN बा€या{मक काननू ी
yयवMथा रहेकोमा म िनलिZबत कम-चारीको हकमा मेरो घर ठेगानामा कुनै सचू ना जानकारी िदएको छैन
। eमािणत eितिलपी िमित २०७७।५।२८ मा eा} भए प~ात् ऐ. ऐनको दफा ६९, िनयमावलीको िनयम
११४, eशासक&य अदालत िनयमावलीको िनयम ६, ७, ८, ९ समेत अrतग-त यो पनु रावेदन पb पेश
गरेको छु । अतः मेरो हकिहत eितकूल िवप]ी उtोग मrbालयको िमित २०७२।८।२२ को सिचवMतKरय
िनण-य, संघीय मािमला तथा सामाrय eशासन मrbालयको िमित २०७७।५।२२ को िनण-य र िमित
२०७७।५।२४ को पb समेत बदर गरी िनजामती सेवामा पनु ब-हाली गरी, गराई काननू बमोिजम मैले
पाउनु पनN बढुवा, तलब, भGा सिु वधा समेतको रकम एकम‚ु उपलƒध गराई पाउँ भrने समेत yयहोराको
िमित २०७७।६।१३ मा पनु रावेदकले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पb ।
पनु रावेदक उपर िबशेष अदालतबाट RSाचार मTु ा ठहर भै फै सला भएको तर सो मTु ाको
अिrतम टुङ्गो नह•दँ क
ै ा अवMथामा उtोग, वािण|य तथा आपिू त- मrbालयबाट सेवाबाट बखा-Mत गनN गरी
िनण-य गरेकोमा िनजले सव[\च अदालतबाट सो मTु ामा सफाई पाइसके कोले िवभागीय सजायको िनण-य
काननू सZमत नभएको भrने पनु रावेदकको िजिकर rयायको रोहमा िवचारणीय भएकोले eशासक&य
अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िबशेष सरकारी विकल काया-लय, काठमा…डौ
माफ-त िलिखत eितवाद सिहत उपिMथत ह•नु भनी िवप]ीहuलाई िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानसु ार पेश गन- ु भrने समेत yयहोराको िमित २०७७।८।२५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िवशेष अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला बमोिजम पनु रावेदकलाई RSाचारको
अिभयोगमा कसरू दार ठहर गKरएको ह•दँ ा उtोग, वािण|य तथा आपिू त- मrbालयको िमित २०७२।८।२२
को िनण-यले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को ख…ड (ख) को उपख…ड (२) बमोिजम
िनजलाई भिवFयमा सरकारी सेवाको िनिमG अयोIय ठहKरने गरी सेवाबाट वखा-Mत गKरएको िथयो । िवशेष
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अदालतको िमित २०७२।३।३ को फै सला बमोिजम पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा78त ग:रसिकएको
र स<मािनत सव=>च अदालतको िमित २०७६।८।२४ को फै सला बमोिजम िनजले अिभयोगबाट
सफाई पाएको भए तापिन िनजको पनु व7हाली स<बGधमा उJ फै सलामा के ही उKलेख ग:रएको छैन ।
साथै, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ को खQड (घ) मा िवभागीय सजाय िवVW
सजाय पाएको पXतीस िदनिभY पनु रावेदन िदन सZने [यव8था भए पिन िनजले उ\ोग मGYालयको
सिचव8तरबाट िमित २०७२।८।२२ मा भएको सजायको आदेश उपर पनु रावेदन गरेको नदेिखएको
ह_दँ ा यस मGYालयको िमित २०७७।५।२२ को िनण7य अनसु ार िनजलाई िनजामती सेवामा पनु ब7हाली
गन7 नसिकने [यहोराको पY िदइएको हो । यसरी पनु रावेदकले cचिलत काननू बमोिजम पनु रावेदन गरेको
नदेिखएको सGदभ7मा यस मGYालयले िवपeीलाई सेवामा पनु ब7हाली गन7 नसिकने कुराको जानकारी स<म
गराएको हो । यस मGYालयको हकमा उJ पनु रावेदन पY खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भGने समेत
[यहोराको िमित २०७७।९।१५ मा संघीय मािमला तथा सामाGय cशासन मGYालयको तफ7बाट यस
अदालतमा पेश भएको िलिखत cितवाद ।
पनु रावेदक यस मGYालयको क<पनी रिजijारको काया7लयमा उपसिचव पदमा काय7रत रहँदाको
अव8थामा अिkतयार दVु पयोग अनसु Gधान आयोगबाट वादी नेपाल सरकार cितवादी लालबाबु कवारी
समेत भएको lmाचार मnु ा िवशेष अदालतमा दायर भएपिछ lmाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३
बमोिजम िनज 8वत: िनल<वनमा रहनु भएको अव8था िथयो । उJ मnु ामा िवशेष अदालत काठमाडsबाट
फै सला ह_दँ ा िनज समेतले घसु :रसवत िलई lmाचार गरेको ठहर गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६१ को उपदफा (२) को खQड (ख) मा उिKलिखत अव8थालाई मtयनजर गरी िनजलाई सोही
ऐनको दफा ५९ को खQड (ख) को उपखQड (२) बमोिजम भिवiयमा सरकारी सेवाको लािग अयोuय
ठह:रने गरी सेवाबाट बखा78त गनv सजाय गनv यस मGYालयका सिचव8तरको िनण7य िमित २०७२।८।२२
मा भएको र िवभागीय कारवाही ग:रएको स<बGधी पY िनजलाई बझ
ु ाई भरपाई पठाइिदनु भनी च.नं.
९९८ िमित २०७२।८।२४ को पY क<पनी रिजijारको काया7लयलाई पठाइएको र सोही िमितको च.नं.
९९७ को पYबाट लोक सेवा आयोगलाई समेत पYाचार गरेको देिखGछ । उिKलिखत िनण7य ह_दँ ा िवशेष
अदालत काठमाडsको फै सला उपर िनजले स<मािनत सव=>च अदालतमा पनु रावेदन गरेको, स<मािनत
अदालतमा मnु ा िवचारािधन रहेको भGने यस मGYालयलाई कही कतैबाट पिन जानकारी भएको अव8था
देिखंदनै । yयसकारण, घसु :रसवत स<बGधी मnु ाको फै सला काया7Gवयनलाई पिहलो cाथिमकतामा
राखेर मGYालयले िनण7य गदा7 िनजलाई िनजामती सेवा ऐनमा [यव8था गरेको िवशेष सजाय अGतग7त
भिवiयमा सरकारी सेवाको िनिमz अयोuय ठह:रने गरी सेवाबाट बखा78त ग:रएको अव8था हो । िबशेष
अदालतको उJ फै सला उपर पनु रावेदकले दायर गरेको पनु रावेदनपY स<मािनत सव=>च अदालतबाट
िमित २०७६।८।२४ मा फै सला ह_दँ ा पनु रावेदकले सफाई पाउने र िबशेष अदालतको फै सला उKटी
ह_ने ठहर गरी फै सला भएको अव8था देिखGछ। पनु रावेदकले आफूलाई हािजर गराई पाउँ भनी क<पनी
रिजijारको काया7लयमा दता7 गरेको िनवेदन सो काया7लयबाट यस मGYालयमा cा{ भए प|ात स<मािनत
सव=>च अदालतको फै सला बमोिजम lmाचार मnु ामा सफाई भएको र सो फै सला बमोिजम िनजलाई
िवभागीय कारवाही ह_नु नपनv ह_दँ ा यस मGYालयको पवू 7 िनण7य बमोिजम सेवाबाट बखा78त गनv िनण7य बदर
गरी िनजलाई पनु व7हाली र पद8थापना गनv भनी यस मGYालयबाट िमित २०७६।९।२० मा सिचव8तरबाट

िनण•य भै स#कलै फाइल संघीय मािमला तथा सामा/य 0शासन म/2ालयमा पठाई सिकएको अव:था
छ । थप कारवाही 0ि?या अगािड बढाउने साथै पनु व•हाली तथा पद:थापना गनH िनण•य सेवा सIचालन
गनH िजLमवारी पाएको सोही म/2ालयको हMने हMदँ ा पनु रावेदकले यस म/2ालयलाई 0:ततु मOु ामा िवपPी
बनाई रहनु पनH अव:था िवQमान िथएन । िनजको पनु रावेदनमा सLमािनत अदालतबाट हMने जनु सक
ुै
आदेश वा फै सलालाई यस म/2ालयले काया•/वयन गनH नै हMदँ ा यस म/2ालयको हकमा पनु रावेदन
िजिकर खारेज गरी पाउँ भ/ने समेत Uयहोराको िमित २०७७।९।१५ मा उQोग, वािण]य तथा आपिू त•
म/2ालय र आ_नो हकमा समेत ऐ. म/2ालयका सिचवले पेश गरेको िलिखत 0ितवाद ।
यस काया•लयको अिभलेख अनसु ार पनु रावेदक लालबाबु कवारी यस काया•लयमा िमित
२०७०।५।२६ सLम उपरिजcdार पदमा हािजर रही सेवा गन• ु भएको र भcdाचार मOु ामा प?ाउ परी
अनसु /धान हMदँ ै जाँदा िवशेष अदालत समP पनु रावेदक समेतका िवgh दायर भएको ijाचार मOु ाको
अिभयोग प2को आधारमा ijाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोिजम :वत: िनलLवनमा पन• ु
भएकोले िमित २०७०।५।२६ पmात िनज यस काया•लयमा हािजर नरहनु भएको हो । पनु रावेदकको
हकमा पनु रावेदन प2मा उnलेख भए बमोिजमको कारवाही बारेमा यस काया•लयलाई जानकारी
िथएन । िवशेष अदालतको फै सला बमोिजम उQोग, वािण]य तथा आपिू त• म/2ालयको सिचव:तरीय
िनण•य बमोिजम सरकारी सेवाको लािग अयोoय ठहpरने गरी भएको कारवाही िनण•यमा यस काया•लयको
कुनै संलoनता नरहेकोले यस काया•लय समेतको िवgh दायर भएको 0:ततु पनु रावेदनप2 वदरभागी
छ । सLमािनत सवqrच अदालतबाट पनु रावेदकलाई सफाई पाउने ठहराई भएको फै सलाको कारणले
िनजलाई िवभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएको िनण•य वदर गरी पाउँ भ/ने पनु रावेदन िजिकरको
स/दभ•मा िवचार गदा• पनु रावेदकको हक िहत 0ितकूल कुनै पिन काम करवाही यस काया•लयबाट
नभएकोले यस काया•लयको हकमा िनजको पनु रावेदनप2 खारेज गरी पाउँ भ/ने समेत Uयहोराको िमित
२०७७।९।२७ मा कLपनी रिजcdारको काया•लयका तफ•बाट पेश भएको िलिखत 0ितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस ईजलास समP पेश हMन आएको 0:ततु मOु ामा
पनु रावेदकको तफ•बाट उपि:थत िवsान अिधवtा uी सितस कुमार झाले पनु रावेदकलाई ijाचार
मOु ामा िवशेष अदालतले िमित २०७२।३।३ मा कसरू दार ठहर गरेकोमा सोही फै सलालाई अि/तम
सरह मानी पनु रावेदन तहबाट अि/तम फै सला नहMदँ ै पनु रावेदन गनH Lयाद बाँकw रहँदा रहँदै उQोग,
वािण]य तथा आपिू त• म/2ालयको िमित २०७२।८।२२ को िनण•यले सेवाबाट बखा•:त गpरएकोमा
िवशेष अदालतको उt फै सलालाई उnटी गरी पनु रावेदकलाई अिभयोग दावीबाट सफाई िदने गरी िमित
२०७६।८।२४ मा सवqrच अदालतले फै सला गpरसके को अव:थामा पनु रावेदकलाई सेवामा पनु व•हाली
नगनH गरी संघीय मािमला तथा सामा/य 0शासन म/2ालयको िमित २०७७।५।२२ को िनण•य गैरकाननू ी
भएकोले उt िनण•य बदर गरी पनु रावेदकलाई सेवामा पनु व•हाली गpरनपु छ• भ/ने समेत Uयहोराको बहस
0:ततु गन•भु यो । िवपPीका तफ•बाट उपि:थत हMनु भएका सहायक /यायािधवtा uी ठाकुर 0साद
ब:ताकोटीले िवशेष अदालतको फै सला बमोिजम पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा•:त गpरएकोमा सवqrच
अदालतले सफाई िदए तापिन सेवामा पनु व•हाली भ/ने िवषयमा कुनै उnलेख नभएको तथा पनु रावेदकले
उQोग म/2ालयको िवभागीय सजाय उपर िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ बमोिजम
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काननू का •यादिभ$ पनु रावेदन समेत नगरेको ह0दँ ा सेवामा पनु व2हाली नग5रएको हो भ7ने समेत 8यहोराको
बहस :;ततु गन2भु यो ।
िबशेष अदालतबाट िमित २०७२।३।३ मा EFाचार गरेको ठहर फै सलामा पनु रावेदकको नाममा
पनु रावेदन •याद जारी भएको अव;थामा काननू बमोिजम पनु रावेदन तहको अदालतबाट अि7तम फै सला
नह0दँ ै शMु तहको फै सलाको आधारमा िनजलाई सेवाबाट बखा2;त गरेको काय2 $टु ीपणू 2 र गैरकाननू ी
रहेको छ। िबशेष अदालतको फै सला उपर दायर गरेको पनु रावेदनमा स•मािनत सवUVच अदालतबाट
उWटी भई िनजले सफाई पाउने ठहरी िमित २०७६।८।२४ मा फै सला भएकोमा सो फै सला बमोिजम
पदमा पनु व2हाली गन2पु न[मा संघीय मािमला तथा सामा7य :शासन म7$ालयले पनु व2हाली नगन[ गरी िमित
२०७७।५।२२ मा गरेको िनण2य पवू ा2_ही र अ7यायपणू 2 भएको, उaोग, वािणbय तथा आपिू त2 म7$ालयले
िमित २०७२।८।२२ मा सेवाबाट बखा2;त गन[ गरी गरेको िनण2यका स•ब7धमा सवUVच अदालतको
फै सलामा के ही उWलेख नभएको र सो िनण2य िवMcमा पनु रावेदन गरेको नदेिखएको भ7ने कारण देखाई
सामा7य :शासन म7$ालयले िनजलाई सेवामा पनु व2हाली गन2 निमWने भनी गरेको िनण2य गैरकाननू ी
र अ7यायपणू 2 भएकोले सेवा र पदमा पनु व2हाली ह0न पाउनु पन[ भ7ने मdु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिख7छ । िवपeी उaोग, वािणbय तथा आपिू त2 म7$ालयको िलिखत :ितवादमा पनु रावेदकलाई िबशेष
अदालतले ६ मिहना कै द र पाँच लाख ज5रवाना ह0ने ठहराई फै सला गरेकोले सो फै सला उपर सवUVच
अदालतमा पनु रावेदन गरेको भ7ने स•ब7धमा जानकारी :ाf नभएको ह0दँ ा िबशेष अदालतको फै सलालाई
काया27वयन गन2 :ाथिमकता िदई उg फै सला बमोिजम िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को
खjड (ख) को उपखjड (२) बमोिजम भिवnयमा सरकारी सेवाको िनिमo अयोpय ठह5रने गरी िमित
२०७२।८।२२ मा पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा2;त गन[ िनण2य ग5रएको हो । सवUVच अदालतको फै सला
सिहत पनु रावेदकले हािजर गराई पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा फै सला बमोिजम िनजलाई पनु व2हाली र
पद;थापना गन2 ु भनी िमित २०७६।९।२० मा सिचव;तरबाट िनण2य भै सqकलै फाइल सोही म7$ालयमा
पठाइएकोले बाँकs कारवाही सोही म7$ालयबाट नै ह0नपु न[ भ7ने मdु य 8यहोरा उWलेख भएको देिख7छ ।
िवपeी संघीय मािमला तथा सामा7य :शासन म7$ालयको िलिखत :ितवादमा िबशेष अदालतको िमित
२०७२।३।३ को फै सला बमोिजम पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा2;त ग5रएकोमा सवUVच अदालतले िमित
२०७६।८।२४ को फै सलामा िनजले अिभयोग दावीबाट सफाई पाएको भए तापिन पनु व2हाली स•ब7धमा
के ही उWलेख छैन । साथै, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ बमोिजम िवभागीय
सजाय िवMc ३५ िदनिभ$ पनु रावेदन गन2 ु पन[मा सो नगरेको देिखंदा पनु रावेदकलाई पनु व2हाली गन2
नसिकएको भ7ने मdु य िजिकर िलइएको देिख7छ ।
िवपeी क•पनी रिजnuारको काया2लयको िलिखत :ितवादमा पनु रावेदक सो काया2लयमा
िमित २०७०।५।२६ स•म उपरिजnuार पदमा हािजर रही सेवा गरेको र EFाचार मvु ामा पwाउ परी
अनसु 7धान भई िबशेष अदालतको फै सला अनसु ार सेवाबाट बखा2;त भएकोमा तxपyातको कारवाही
स•ब7धमा सो काया2लयलाई जानकारी नभएको र स•मािनत सवUVच अदालतको फै सला बमोिजम सो
काया2लयबाट पनु रावेदकको िहतको :ितकूल ह0ने गरी कुनै काम कारवाही नभएको भ7ने मdु य िजिकर
िलइएको देिख7छ ।
:;ततु मvु ाको िमिसल, पनु रावेदनप$मा िलइएका िजिकर, िलिखत :ितवादमा उिWलिखत
िजिकर तथा दवु ै पeका काननू 8यवसायीको बहस समेतलाई िवचार गदा2 पनु रावेदकले EFाचार मvु ामा

सफाई पाएपिछ उ$ोग, वािण)य तथा आपिू त0 म23ालयबाट िमित २०७२।८।२२ मा भएको िवभागीय
सजायको िनण0य काननू सAमत छ वा छैन ? र बदर हGनपु नI हो वा होइन ? भ2ने िबषयमा िनण0य िदनपु नI
देिखयो ।
NOततु मPु ाको िमिसल हेदा0 पनु रावेदक कAपनी रिजQRारको काया0लयको उपरिजQRार पदमा
काय0रत रहँदा िनज उपर दायर गTरएको UVाचार मPु ामा िबशेष अदालतबाट िमित २०७२।३।३ मा
िनजलाई ६ मिहना कै द र ५ लाख जTरवाना हGने ठहरी भएको फै सलाका आधारमा िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) को खeड (ख) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को खeड
(ख) को उपखeड (२) बमोिजम भिवQयमा सरकारी सेवाको िनिमg अयोhय ठहTरने गरी सेवाबाट बखा0Oत
गनI गरी उ$ोग, वािण)य तथा आपिू त0 म23ालयका सिचवले िमित २०७२।८।२२ मा िवभागीय सजायको
िनण0य गरेको देिख2छ ।
पनु रावेदक िमित २०७०।५।२६ मा UVाचार मPु ामा अनसु 2धानको िसलिसलामा पiाउ परी
िमित २०७०।६।१५ सAम थनु ामै रही तjपkात मPु ा दायर भएकोले िनज िनलAवनमा रहेको िमिसलबाट
देिख2छ । आफू िनलAवनमा रहेकोले उ$ोग, वािण)य तथा आपिू त0 म23ालयका सिचवले गरेको िवभागीय
सजायको जानकारी पाउन नसके को भ2ने पनु रावेदकको िजिकर रहेकोमा िवभागीय सजायको जानकारी
पनु रावेदकले पाएका िथए भनी िवपlीबाट खeडन समेत हGन सके को देिखदैन । कAपनी रिजQRारको
तjकालीन समयमा काय0रत उपरिजQRार लालबाबु कवारी िवmn िवशेष अदालतमा मPु ा दायर भई
के ही सजाय भएकोमा सो सजाय िवmn िनजले सAमािनत सवopच अदालतमा पनु रावेदन गरी उq
अदालतबाट िमित २०७६।८।२४ गतेका िदन फै सला भई आफूलाई लागेको सAपणू 0 आरोपबाट मq
ु गरी
सफाई पाउने ठहर भएकोले सोही rयहोरा उsलेख गरी हािजर गराई पाउँ भनी यस काया0लयमा िनवेदन
िदनु भएको स2दभ0मा सो िवषयसँग सAबि2धत कागजातहm यस काया0लयमा रहेको नदेिखएकोले अ2य
आवtयक कारवाहीका लािग िनजको सuकल िनवेदन सिहत तहाँ लेखी पठाउने िमित २०७६।९।९ को
िनणा0नसु ार अनरु ोध गद0छु भ2ने rयहोरा उsलेख गरेको देिख2छ । यसबाट पनु रावेदक उपरको िवभागीय
सजायको िनण0यको जानकारी सAब2धी प3 िनजलाई बझ
े ो भ2ने अवOथा नभै सो
ु ाइएको वा िनजले बझ
ु क
सAब2धी जानकारी िमित २०७७।५।२८ मा मा3ै नuकल सारी थाहा पाएको भ2ने पनु रावेदन िजिकरलाई
अ2यथा भ2न िमsने देिखएन । िबशेष अदालतले कसरू दार ठहर्याई गरेको िमित २०७२।३।३ को
फै सला उपर पनु रावेदकले गरेको पनु रावेदनमा सAमािनत सवopच अदालतबाट िमित २०७६।८।२४
मा िबशेष अदालतको फै सला उsटी गरी पनु रावेदकलाई सफाई िदने गरी फै सला भएको िमिसल संलhन
फै सलाको Nितिलिपबाट देिखयो । सAमािनत सवopच अदालतको फै सलामा पनु रावेदकको पनु व0हाली
सAब2धमा के ही उsलेख नभएको र िवभागीय सजाय उपर पनु रावेदकले िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ११४ को खeड (घ) बमोिजम पनु रावेदन गरेको समेत नदेिखएको हGदँ ा पनु व0हाली
गराउन नसिकएको हो भ2ने समेत िवपlीहmको खeडन रहेको पाइयो ।
NOततु मPु ामा, सव0Nथमत: काननू र 2यायका Oथािपत सैnाि2तक पlका सAब2धमा के ही
िववेचना गन0 ु सा2दिभ0क देिख2छ । कुनै पिन rयिqको जनु हक गमु क
े ो छ, सो हक Nा{ गनI हैिसयत
Oथािपत हGनु नै 2याय हो । जसको जनु कुरामा हक पhु छ jयही हक कायम हGनलु ाई 2यायको अथ0मा
िलन सिक2छ । भिन2छ 2याय गरेर मा3 हGदँ नै , 2याय गरेको जOतो पिन देिखनपु छ0 । काननू र 2यायको
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िनकटतम स"ब$ध रह$छ । काननू को उ.े0य पिन $याय 3थापना गन7 ु नै हो । $याय 9दान गन; काम म<ु य
=पमा अदालत र $याियक िनकायको िज"मेवारीमा पद7छ । $याय स"ब$धी हकलाई नेपालको संिवधानको
धारा २० मा मौिलक हकको =पमा 3थािपत गHरएको छ । कुनै पिन JयिKलाई अदालतले कसरू दार ठहर
नगरे स"म िनदMष मा$नु पन; हO$छ । Pयसैगरी $याय 9दान गन; अदालतका पिन िविभ$न तहह= रहेका
छन् । एक तहले गरेको िनण7य उपर मािथTलो तहको अदालतले उK िनण7य परीUण गरी फै सला गन7
सWने काननू ी Jयव3था रहेको छ । नेपालमा िजTला अदालत, उYच अदालत र सवMYच अदालत गरी तीन
तहका अदालत छन् र सो बाहेक िबशेष 9कृितका म.ु ा मािमलाको कारवाही र िकनारा गन7 िविशि]कृत
अदालतको 3थापना गन7 सिकने भनी संिवधानको धारा १५२ मा उTलेख गHरएको छ । उK संवधै ािनक
Jयव3थालाई अaययन गदा7 के बbु न सिक$छ भने $याय 9दान गन; 9मख
ु दाियPव अदालतको भएको र
एक तहले गरेको फै सला उपर मािथTलो तहले परीUण गन7पु छ7 भ$ने उ.े0य हो भ$न सिक$छ । यसबाट,
क"तीमा दईु तहबाट फै सला भएपिछ माc Pय3तो फै सलालाई अि$तम मा$न सिक$छ भ$ने मा$यतालाई
हाdो काननू ी Jयव3थाले अंिगकार गरेको छ भनी बbु न सिक$छ ।
म.ु ाको तeय 9माण एवं िमिसल संलfन कागजात तथा सवMYच अदालतबाट 9ितपािदत
िविभ$न िसgा$त समेतको आधारमा िनण7यतफ7 िवचार गदा7, पनु रावेदक i]ाचार म.ु ाको अनसु $धानको
िसलिसलामा िमित २०७०।५।२६ मा पlाउ परी िमित २०७०।६।१५ स"म थनु ामा रही i]ाचार म.ु ाको
अिभयोगपc िबशेष अदालतमा दायर भए पmात नोकरीबाट (सेवाबाट) िनल"वन भई रहेको अव3थामा
िमित २०७२।३।३ मा म.ु ा फै सला हOदँ ा i]ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को
खtड (घ) बमोिजमको कसरू गरेको ठहर भई ६(छ) मिहना कै द र पाँच लाख =पैया जHरवाना भएको
र उK फै सलाको आधारमा िनजले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) को
खtड (ख) बमोिजम कसरू गरेको ठहर भएको भनी िनजलाई सोही ऐनको दफा ५९ को खtड (ख) को
(२) बमोिजम भिवxयमा सरकारी सेवाको िनिमy अयोfय ठहHरने गरी िमित २०७२।८।२२ मा सेवाबाट
बखा73त गन; सजाय गन; गरी उ{ोग, वािण|य तथा आपिू त7 म$cालयका सिचवबाट िनण7य भएको रहेछ ।
उK िनण7यको जानकारी पनु रावेदकले आफू िनल"वनमा रहेकोले तPकाल 9ा} गन7 नसके को र आफूले
िवशेष अदालतबाट िमित २०७२।३।३ मा कसरू दार ठहर गरी भएको फै सला उपर पनु रावेदन गरेकोमा
िमित २०७६।८।२४ मा स"मािनत सवMYच अदालतबाट फै सला हOदँ ा सफाई पाएकोले हािजर गराई पाउँ
भनी िनवेदन सिहत जाँदा िमित २०७२।८।२२ मा उ{ोग, वािण|य तथा आपिू त7 म$cालयका सिचवबाट
भएको िवभागीय सजायको आदेश उपर पनु रावेदन गरेको नदेिखएको, पनु व7हाली गन; िबषयमा सवMYच
अदालतको फै सलामा के ही नबोलेकोले हािजर गराउन नसिकएको भ$ने िमित २०७७।५।२२ को
संघीय मािमला तथा सामा$य 9शासन म$cालयको िनण7यबाट जानकारी 9ा} भई उ{ोग, वािण|य तथा
आपिू त7 म$cालयको सिचवको िमित २०७२।८।२२ को िवभागीय सजायको िनण7य उपर यस अदालतमा
पनु रावेदन गरेको देिखयो ।
पनु रावेदक उपर i]ाचार म.ु ा िवशेष अदालतमा दायर भै िमित २०७२।३।३ मा फै सला हOदँ ा
६(छ) मिहना कै द र पाँच लाख =पैयाँ जHरवाना हOने ठहर भएकोमा सो फै सलामा िचy नबझ
ु मे ा सवMYच
अदालतमा पनु रावेदन गन7 ु भनी पनु रावेदनको "याद समेत िदइरहेको र सो "यादिभc पनु रावेदन गन7
पाउने हक िनजसँग सरु िUत रहेको अव3थामा कुनै म.ु ाको फै सला अि$तम नहOदँ ै सो फै सला काया7$वयन

गन• यो•य ह"दँ नै भ'ने तफ• िवचारै नगरी उ2ोग, वािण5य तथा आपिू त• म';ालयबाट िबशेष अदालतको
फै सलाका आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) को खPड (ख)
बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को (ख) को देहाय (२) बमोिजम भिवSयमा सरकारी सेवाको
लािग अयो•य ठहUरने गरी बखा•Vत गनW िनण•य भएको देिखयो । पनु रावेदकले िबशेष अदालतको िमित
२०७२।३।३ को फै सलामा िच] नबझ
ु ाई िमित २०७२।९।२ मा पनु रावेदन गरेकोमा स`मािनत सवabच
अदालतबाट िमित २०७६।८।२४ मा िनजले कसरू बाट सफाई पाएको िमिसलबाट देिखएको अवVथा
छ । यसबाट, पनु रावेदक उपर जनु आरोपमा सेवाबाट बखा•Vत गनW िनण•य गUरएको हो सो मल
ू कसरू नै
अदालतबाट ठहर नभए पिछ सोही आधारमा गUरएको सजायको िनण•य उिचत र मनािसब भयो भ'न
सिकने अवVथा देिखन आएन । यसरी, पनु रावेदकलाई िबशेष अदालतको फै सलामा पनु रावेदन गनW `याद
िदएकोमा काननू बमोिजमको सो पनु रावेदको `यादिभ; पनु रावेदन परे नपरेको कुरा स`म पिन एकeन
नगरी िवभागीय सजाय िदने िनण•य भएको देिखंदा सजाय िदने आिधकारीबाट Vवbछ िकिसमले काम
कारवाही भएको मा'न िमgने देिखन आएन ।
यस स`ब'धमा स`मािनत सवabच अदालतबाट िविभ'न मhु ामा iयाjया भई kितपादन भएको
के ही िसlा'तहmलाई यहाँ उgलेख गन• ु सा'दिभ•क देिख'छः–
• ...कम•चारीलाई मhु ाको कारणबाट िनल`बनमा राखी बखा•Vत गरेकोमा सफाई पाएपिछ
Vवतः पदमा पनु Vथा•पनाको हक रिहरहने... (ने.का.प. २०७५, अङ् क ८, िन.नं. १००६९)।
• ...कसरू को स`ब'धमा सािधकार िनकाय अदालतबाट सफाई पाइसके को अवVथामा पिन
kशासिनक sपले पवू ा•tही uिvकोणबाट सोही कसरू लागेको आधारमा अवकास िदनु
सव•मा'य 'यायको िसlा'त िवपरीत ह"न जाने... (ने.का.प. २०७५, अङ् क २, िन.नं.
९९६२) ।
• ...कै दको सजाय पाएको अवVथालाई आधार िलई नोकरीबाट बखा•Vत गनW िनण•य भएकोमा
िनण•यमा आधार िलइएको तर उw कै द सजाय नै पनु रावेदन तहबाट उgटी भई जरीवाना
मा; ह"ने ठहर भएको अवVथामा नोकरीबाट बखा•Vत गन•को लािग अवल`बन गUरएको
िनण•याधार खिPडत ह"ने ...(ने.का.प. २०६९, अङ् क ७, िन.नं. ८८५६)।
• Uरट िनवेदक उपर चलेको xvाचार मhु ा नै िवभागीय कारवाहीको जUरया भएको र yयसरी
चलेको मल
ू xvाचार मhु ामा अदालतबाट सफाई पाएको अवVथामा सोही जUरया आधारबाट
भएको िवभागीय कारवाही तथा सजाय अिVतyवमा नै नरहे सरह, kभाविहन वा िनिSzय
(Dead) ह"न गएको अवVथा ह"दँ ा सो स`ब'धमा यस अदालत संयw
ु इजलासबाट अिघ
परेको Uरट िनवेदन खारेज भएको कारणबाट मा; िनवेदक आ‚नो सेवामा पनु : Vथािपत ह"न
नपाउने भ'न िमgने देिखएन (ने.का.प. २०५७, अङ् क ६/७, िन.नं. ६९१५) ।
तसथ•, मािथ िववेचना गUरएको kVततु मhु ाका त…य आधार, कारण एवं स`मािनत सवabच
अदालतबाट kितपािदत काननू ी िसlा'त समेतका आधारमा जनु कसरू मा बखा•Vत गनW िनण•य भएको
हो, सोही कसरू मा अदालतबाट सफाई पाएको अवVथामा िवभागीय सजायका लािग अवल`बन गUरएको
िनण•याधार नै खिPडत ह"ने देिखंदा उ2ोग, वािण5य तथा आपिू त• म';ालयको सिचवले पनु रावेदक
लालबावु कवारीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) को खPड (ख)

121

बमोिजमको !"ाचारज&य कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को ख3ड (ख) को (२) बमोिजम भिव:यमा
सरकारी सेवाको लािग अयो?य ठहAरने गरी बखाBCत गनE गरी गरेको िमित २०७७।५।२२ को िवभागीय
सजायको िनणBय काननू र &यायको सवBमा&य िसJा&त समेतको आधारमा कायम रहन नसकM बदर हNने
ठहछB । फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवपTी तथा िबशेष सरकारी विकलको कायाBलय, काठमा3डौ
समेतलाई िदई दायरीको लगत कZा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनु ।
(कृ:ण ]साद पौडेल)
सदCय
उ_ रायमा सहमत छ` ।
(रीता मैनाली)
सदCय

(िडaलीराज िघिमरे)
अcयT

इित सeबत् २०७७ साल माघ १२ गते रोज २ शभु म्..................................... ।
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•काश कुमार लामा िव•• संघीय संसद सिचवालय
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,ी िड.लीराज िघिमरे................अ3य4
,ी रीता मैनाली .......................सद8य
,ी कृ:ण •साद पौडेल...............सद8य

फैसला
स>वत् २०७७ सालको प.ु वे.नं. २०।१४
म2ु ाः बढुवा िनण8य बदर ।
सGरी िज.ला धरमपरु -१ 8थायी घर भइM हाल सङ् घीय संसद सिचवालयमा
राजपP अनङ् िकत •थम ,ेणीको क>Qयटु र अपरेटर पदमा कायM रत वषM ३५ को पनु रावेदक
•काश कुमार लामा.........................................................................१
िव••
सङ् घीय संसद सिचवालय, िसंहदरबार काठमाडY ..................................१
सङ् घीय संसद सिचवालय सZचालन तथा [यव8थापन सिमित.................१
बढुवा सिमित, सङ् घीय संसद सिचवालय, िसंहदरबार काठमाडY...............१ िवप4ी
शाखा अिधकृत पदमा बढुवा भै सङ् घीय संसद सिचवालयमा कायM रत
ठाकुर •साद Qयाकुरेल ...................................................................१
•शासक^य अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको •8ततु
मeु ाको संि4G तfय र िनणMय यस •कार छ:िमित २०६६।८।२२ मा तjकालीन [यव8थािपका-संसद सेवाको राजपP अनङ् िकत •थम
,ेणीको क>Qयटु र अपरेटर पदमा सेवा •वेश गरी कायM गदl आएको छु । अnय कमMचारीले पाए सरह
वढुवा पाउने हक मसँग पिन सरु ि4त छ । यसै बीच, िवप4ी बढुवा सिमितले सङघीय संसद सेवा,
सामाnय •शासन समहू , रा.प. ततृ ीय ,ेणीको शाखा अिधकृतको ३ पद कायMस>पादन तथा अनभु वको
म.ू याङ् कनrारा हsने बढुवाको समायोजनबाट र ३ पद कायM4मताको म.ू याङ् कनrारा हsने बढुवाबाट
पिू तM गनt गरी िमित २०७६।९।१३ मा •काशन गरेको सचू ना बमोिजम कायMस>पादन तथा अनभु वको
म.ू याङ् कन तफMको बढुवामा कोही पिन स>भाvय उ>मेदवार नभएकोले ६ वटै पद कायM4मताको
म.ू याङ् कनrारा हsने बढुवाबाट पिू तM गनt गरी कायM •ार>भ गरेको िथयो । म उw बढुवाका लािग स>भा[य
उ>मेदवार भएको हsदँ ा >यादिभPै बढुवाको दरखा8त पेश गरी मेरो नाम बढुवाका लािग िसफाxरस हsने
अपे4ा गरी बसेको िथएँ । िवप4ी बढुवा सिमितले िमित २०७६।१०।१७ मा बढुवा िसफाxरस िनणMय
गरी िमित २०७६।१०।१८ मा बढुवा सचू ना •काशन गरेको िथयो । उw िसफाxरसमा मेरो नाम नपरेको
कारण के रहेछ भनी सो सिमितवाट म.ू याङ् कन नितजा माग गरी हेदाM मलाई सेवा •वेश गदाM आवzयक
nयनू तम शैि4क यो{यता वापतको अङ् क •दान नगरी का.स.म.ू वापत ५०, जे|ता वापत ३० र तालीम
बापत ५ गरी ज>मा ८५ अङ् क •दान गरी मेरो नाम िसफाxरस सचू ीमा नपरेको अव8था रहेछ । उw
Pटु ीपणू M बढुवा िसफाxरसमा िच} नबझ
ु ी >यादिभPै उजरु ी िदएकोमा िवप4ी सिचवालय सZचालन तथा
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•यव•थापन सिमितले आधारहीन कारणह0 उ2लेख गरी िमित २०७७।१।२१ मा उ: िसफा<रसलाइ>
नै सदर गनA गरी िनण>य गरेको छ ।
सङ् घीय संसद सिचवालय सIबKधी ऐन, २०६४ को दफा २८(१) मा बढुवाको लािग उIमेदवार
हUन बढुवा हUने पदको Vेणी भKदा एक Vेणी मिु नको पदको लािग तोिकए बमोिजमको शैि[क यो\यता र
राजप] अनङ् िकत पदको िनिम_ ३ वष> र राजप]ाङ् िकत पदको िनिम_ ५ वष> Kयनू तम सेबा अविध
पगु क
े ो हUनपु नA dयव•था भएकोमा सो बमोिजमको यो\यता मसँग छ । सङ् घीय संसद सिचवालय कम>चारी
fशासन िनयमावली, २०६५ को िनयम ६१ मा सङघीय संसद सेवाको समहू वा उपसमहू का <र:
पदह0मा काय>[मताको म2ू याङ् कनgारा बढुवा ग<रने पदभKदा एक Vेणी मिु नका सIबिKधत समहू वा
उपसमहू अKतग>त ऐनको दफा २८ बमोिजमको सेवा अविध पगु क
े ा कम>चारी सIभा•य उIमेदवार हUन
सhनेछन् । तर ऐनको दफा २८ बमोिजमको सेवा अविध पगु क
े ा यो fितबKधाiमक वाhयांश fारIभ
हUदँ ाका अव•थामा कायम रहेका कIjयटु र अिधकृत वा कIjयटु र अपरेटर पदमा काय>रत कम>चारी
सेवाको सामाKय fशासन समहू को पदमा काय>[मताको म2ू याङ् कनgारा हUने बढुवाको लािग सIभा•य
उIमेदवार हUन सhने भKने dयव•थाको आधारमा पिन म यो\य भएको fm छ ।
ऐनको दफा ३४(१) ले •पm nपमा कम>चारीलाई शैि[क यो\यताको अङ् क िदँदा सेवाको कुनै
पदमा सेवा fवेश गन> आवpयक पनA Kयनू तम शैि[क यो\यता र Kयनू तम शैि[क यो\यता भKदा मािथको
सेवा, समहू वा उपसमहू सँग सIबिKधत िवषयको एक अित<र: िवषयको उपािध बापत १५ अङ् कमा
नबढ् ने गरी अङ् क िदइने भनी कुनै पदमा सेवा fवेश गन> आवpयक Kयनू तम शैि[क यो\यताको समेत
अङ् क िदने dयव•था गदा> गदq शैि[क यो\यता बापतको कुनै पिन अङ् क निदइ> मलाई बढुवाबाट विrचत
गनA िवप[ीको काय> एवं काननू ले व•तिु नs आधार र मापदtड उ2लेख गदा>गदq iयसलाई अङ् िगकार
नगरी ग<रएको िनण>य काननू िवपरीत छ । िवप[ी बढुवा सिमितको बैठक संwया ८-२०७५।०७६ ले िमित
२०७६।१।३ मा बढुवा िसफा<रस गदा> सेवा fवेश गरेको शैि[क यो\यताको नै अङ् क fदान गरी गरेको
िथयो । तर बैठक संwया ४-२०७६।०७७ ले सेवा fवेशको शैि[क यो\यताको अङ् क fदान नगनA गरी
f•ततु बढुवा िसफा<रस िनण>य गरेको हUनाले सो िनण>य •वेyछाचारी भएको छ ।
िनयमावलीको िनयम ८०(१) मा सङ् घीय संसद सेवाका टाइिपm पदमा काय>रत कम>चारीह0
सेवाको सामाKय fशासन समहू को राजप]ाङ् िकत ततृ ीय Vेणीको पदमा बढुवाको लािग सIभा•य उIमेदवार
हUन पाउने र िनयम ८०(२) मा उपिनयम (१) बमोिजमको सIभा•य उIमेदवार हUन सIबिKधत कम>चारीले
सेवासँग सIबिKधत किIतमा एक मिहनाको तालीम िलएको र बढुवा हUने पदका लािग आवpयक पनA
Kयनू तम शैि[क यो\यता हािसल गरेको हUनपु नA भKने dयव•था छ । यस सIबKधमा fiयायोिजत िवधायन
मल
ू काननू िवप<रत वनाउन नसिकने र बािझएको अव•थामा मल
ू काननू नै लागू हUने भनी सIमािनत
सव{yच अदालतवाट िस|ाKत समेत fितपादन भएको छ (<र.नं. ०७३-WO-०४२२) । ऐनको दफा
१०७ मा ग<रएको यस ऐनमा लेिखए जित कुराका हकमा यसै ऐन बमोिजम र अKय •यव•थाका हकमा
िनजामती सेवाको fयोजनको लािग नेपाल सरकारले गरेको dयव•था अनसु ार हUने भKने dयव•था छ ।
ऐनले fiयाभतू गरेको अिधकार र dयव•थालाई अKयथा dयाwया गन> सhने अव•था रहँदनै ।
मेरो शैि[क यो\यताको अङ् क बाहेक ८५ अङ् क रहेकोमा मैले fमाणप] तह ततृ ीय Vेणीमा
उ_ीण> गरेको कारण मेरो शैि[क यो\यता वापतको अङ् क ११.५० जोड् दा जIमा अङ् क ९६.५० भइ>
बढुवा िसफा<रसमा परेका ६ जनामƒये मेरो नाम ६ नIबरमा पन> जाKछ । यसरी बढुवा िसफा<रसमा
सIपणू > 0पमा यो\य रहेको मलाइ> वदिनयतका साथ शैि[क यो\यताको अङ् क fदान नगरी मेरो संिवधान
र काननू बाट fiयाभतू हकलाई समा„ गनA काम िवप[ीहnबाट हUन गएको अव•था छ । िनण>यकता>को
िनण>य अिभdय: काननू (Expressed law) र •थािपत मापदtड (Established practices) दवु ै
अनक
ु ू ल हUनपु छ> । काननू बमोिजम िसज>ना भएका •यि:का वैध र •वभािवक अपे[ा (Legitimate

expectation) लाइ• अदालतले लामो समयदेिख संर,ण गद/ आएको छ । बढुवा पाउने मेरो अपे,ा वैध र
>वभािवक भएकोले @य>तो अपे,ाले Aयाियक संर,ण पाउनु पछ• । मल
ू ऐनले पDरकEपना गरेको कुरालाई
उEलङ् घन गरी गDरएको बढुवा िसफाDरस िनण•य असमान, दरु ासयपणू •, >वेMछाचारी र Oाकृितक Aयाय
समेतको िवपरीत भइ• अवैधता (Illegality) को आधारमा बदरभागी छ ।
अतः सङ् घीय संसद सिचवालय सTबAधी ऐन, २०६४ को दफा २८ र ३४, सङ् घीय संसद
सिचवालय कम•चारी Oशासन िनयमावली, २०६५ को िनयम ६१ तथा सTमािनत सव_Mच अदालतबाट
Oितपािदत िसbाAतहf समेतका आधारमा बढुवा िसफाDरसको छैटh नTबरमा मेरो नाम िसफाDरस
हjनपु नkमा शैि,क योmयता वापतको अङ् क नै Oदान नगरी िवप,ी बढुवा सिमितले िमित २०७६।१०।१७
मा गरेको rटु ीपणू • बढुवा िसफाDरस िनण•यलाई सदर गरी िवप,ी सिचवालय सsचालन तथा uयव>थापन
सिमितले िमित २०७७।१।२१ मा मलाइ• बढुवा हjनबाट विsचत गDरएको हदसTमको िवप,ीको िनण•य
बदर गरी मलाइ• बढुवा गरी बढुवा भएका अAय उTमेदवार सरह जेwता िमित कायम गरी बढुवा भएको
पदमा िनयिु z िदनु भनी िवप,ीहfको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भAने समेत uयहोराको पनु रावेदकले
िमित २०७७।३।२९ मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनपr ।
यसमा, पनु रावेदकलाइ• शैि,क योmयता वापतको अङ् क Oदान नगनk गरी िवप,ी बढुवा सिमितले
गरेको िमित २०७६।१०।१७ को बढुवा िसफाDरस िनण•य र सो िनण•य सदर गनk िवप,ी सिचवालय
सsचालन तथा uयव>थापन सिमितको िमित २०७७।१।२१ को िनण•य सङ् घीय संसद सिचवालय
सTबAधी ऐन, २०६४ को दफा २८(१) तथा ३४(१) एवं सTमािनत सव_Mच अदालतबाट Oितपािदत
िसbाAत समेतको Oितकूल भएको तथा िवप,ी बढुवा सिमितले एउटै Oकृितको बढुवामा शैि,क योmयता
वापतको अङ् क गणना गनk सTबAधमा फरक फरक आधार र मापद}ड अवलTबन गरेकोबाट सो िनण•य
>वेMछाचारी भएको भAने पनु रावेदकको िजिकर िवचारणीय भइ• उz बढुवा सTबAधी िनण•य Aयायको
रोहमा फरक पन•स€ने देिखँदा Oशासक‚य अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम
िवप,ी नं १, २ र ३ को हकमा िलिखत Oितवाद सिहत िवशेष सरकारी विकलको काया•लय काठमाडौ ँ
माफ•त र िवप,ी नं ४ (ठाकुर Oसाद †याकुरेल) को हकमा िलिखत Oितवाद सिहत आफै वा आ‡नो
काननू बमोिजमको Oितिनिध वा काननू uयवसायी माफ•त उपि>थत हjनु भनी िवप,ीहfलाइ• सचू ना िदइ•
िनयमानसु ार पेश गन• ु भAने ˆयहोराको यस अदालतको िमित २०७७।८।८ को आदेश ।
पनु रावेदकले बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।१७ को बढुवा िसफाDरस िनण•य उपर िदएको
उजरु ीमा सिचवालय सsचालन तथा uयव>थापन सिमितले उजरु ीकता•ले सङ् घीय संसद सिचवालय
सTबAधी ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोिजम मेरो शैि,क योmयता पगु क
े ो, सङ् घीय संसद सिचवालय
कम•चारी Oशासन िनयमावली, २०६५ को िनयम ८० मा िवशेष uयव>था गरी कT†यटु र अपरेटरका
लािग बढी योmयता खो‰न िमEदैन, िनजामती सेवातफ• िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
८८(३) मा पिन उz िनयमावली, २०६५ को िनयम ८०(२) को ज>तै बढुवा हjने पदको लािग सेवा
Oवेशको uयव>था गरेकोमा सो िवŠb दायर गDरएको Dरटमा भएको uया‹या संसद सेवामा समेत लागू
हjने हjदँ ा मेरो Oिवणता Oमाणपr तहको शैि,क योmयताको अङ् क गणना गरी बढुवा िसफाDरस सचू ीमा
नाम समावेश गरी पाउँ भAने उजरु ीका लािग िलएको आधार र कारण तफ• िवचार गदा• ऐनको दफा
२८, ३१, ३२, ३३ र ३४ तथा िनयमावलीको िनयम ६१ र ८० समेतलाई संगसंगै हेन•पु नk देिखAछ
। िनयम ६१ को OितबAधा@मक वा€यांशले कT†यटु र अपरेटरहŠलाई सामाAय Oशासन समहू को रा.प.
ततृ ीय Žेणीको शाखा अिधकृत पदमा बढुवाको लािग सTभाˆय उTमेदवार हjन पाउने ˆयव>था र िनयम
८० ले टाइिप‘ र कT†यटु र अपरेटर पदका कम•चारीको लािग वढुवा सTवAधी िवशेष ˆयव>था गरेको
देिखAछ । िनयम ८० को उपिनयम (१) मा टाइिप‘ कम•चारी सामाAय Oशासन समहू को रा.प. ततृ ीय
Žेणीको पदमा वढुवाको लािग सTभाuय उTमेदवार हjन पाउने, उपिनयम (२) मा सTभाuय उTमेदवार
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ह•न क•तीमा एक मिहनाको तालीम िलएको र बढुवा ह•ने पदको लािग आव2यक पन4 5यनू तम शैि9क
यो:यता हािसल गरेको ह•नु पन4 भ5ने काननू ी =यव>था रही उपिनयम (४) मा उपिनयम (१) र (२) मा
रहेको बढुवा स•व5धी =यव>था सङघीय संसद सेवाको क•Jयटु र अपरेटर पदमा कायMरत कमMचारीको
हकमा समेत लागू ह•नछ
े भिनएको अव>था छ । Qकािशत बढुवा सचू ना एवं िनयम ८०(२) बमोिजम
बढुवा ह•ने पदको लािग आव2यक पन4 शैि9क यो:यता नपगु क
े ा कारण बढुवा सिमितले उजरु ीकताMलाई
शैि9क यो:यता वापतको अङ् क Qदान नगरेको देिख5छ । िनयम ६१ ले क•Jयटु र अपरेटर स•भा=य
उ•मेदवार ह•न पाउने र िनयम ८० बमोिजम शैि9क यो:यता र तािलम ह•नपु न4 िवषयमा ि[िवधा
देिखँदनै । उजरु ीकताMले उ]लेख गरेको ^रट िनवेदनमा स•मािनत सव_`च अदालतबाट जारी
भएको उaQेषणको आदेशbारा लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।७।१० मा Qकािशत सचू ना नं.
३१८।०७३।०७४ लाइM िनवेदकहgलाई स•भा=य सचू ीमा समावेश नगन4 गरी Qकाशन गरेको हदस•म
बदर गरेको भए तापिन ऐन र िनयमावली बमोिजम सिचवालयबाट िमित २०७६।९।१३ मा Qकािशत
सचू ना बदर भएको अव>था देिखँदनै । िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीको स5दभMमा आएको उj ^रटमा
जारी भएको आदेशले उj ऐन र िनयमावलीको कुनै Qावधान बदर नगरेको, िनवेदकहgले सङ् घीय
संसद सिचवालय ऐन र सो अ5तगMत बनेको िनयमावलीको स•ब5धमा के ही नबोलेको, सङ् घीय संसद
सिचवालय स•व5धी ऐन र िनयमावली छुlै ऐन[ारा >थािपत सेवाका लािग काननू ी अि>तaवमा रहेको
तथा िनयमावलीको िनयम ८० मा संशोधन भएको अव>था नरही िनयमावलीका Qावधानहg िmयाशील
नै रहेकोले उj ^रट सङघीय संसद सेवाको स5दभMमा आकिषMत ह•ने र िम]ने देिखँदनै । अतः ऐन र
िनयमावलीका बढुवा स•ब5धी Qावधानहgको आधारमा बढुवा सिमितले गरेको बढुवा नामावलीमा
संशोधन गनMपु न4 देिखएन भनी गरेको िनणMय काननू स•मत तवरवाट भएको, पनु रावेदकले िलिखत
Qितवाद Q>ततु कताMले बढुवाका स•ब5धमा के क>तो >वे`छाचारी अिधकार Qयोग गरेको, के कसरी
आaमिनo िसbा5त लागू गरेको भ5ने >पp gपमा उ]लेख गनM नसके को, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) मा उ]लेख भएको रा.प. तs
ृ ीय tेणीमा जेoता र कायM स•पादन
म]ू याङ् कन[ारा बढुवा ह•ने पदको लािग स•वि5धत सेवा, समहू वा उपसमहू सँग स•बि5धत िवषयमा
क•तीमा Qमाणपu तह वा सो सरहको शैि9क यो:यता भ5ने =यव>था रहे पिन सङ् घीय संसद सिचवालय
स•ब5धी ऐनमा तaस•ब5धी >पp काननू ी =यव>था नरहेको, Qचिलत काननू को Qयोग गरी िववेकपणू M
gपमा व>तिु नo भइM गरेको िनणMयमा कुनै काननू ी uटु ी नभएको तथा स•मािनत सव_`च अदालतबाट
Qितपािदत िसbा5तको Qितकूल समेत नदेिखएको ह•दँ ा पनु रावेदनपu खारेजभागी छ भ5ने समेत उ>तै
vयहोराको िवप9ी सङ् घीय संसद सिचवालय, सिचवालय सwचालन तथा =यव>थापन सिमित र बढुवा
सिमितको तफMबाट पेश भएको छुlाछुlै िलिखत Qितवाद ।
म सङ् घीय संसद सेवा, सामा5य Qशासन समहू , राजपuांिकत तs
ृ ीय tेणीको शाखा
अिधकृत पदमा कायM9मताको म]ू याङ् कनबाट ह•ने बढुवाका लािग िमित २०७६।९।१३ मा Qकािशत
सचू ना बमोिजम सहभागी भै बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।१७ को िसफा^रस अनसु ार िमित
२०७७।१।२१ मा बढुवा िनणMय भइM सो बमोिजम िनयिु j पाइM कायMरत छु । सङ् घीय संसद सिचवालय
स•ब5धी ऐन, २०६४ को दफा २८ तथा सङ् घीय संसद सिचवालय कमMचारी Qशासन िनयमावली,
२०६५ को िनयम ६१ बमोिजम 5यनू तम सेवा अविध र अनसु चू ी-४ बमोिजमको 5यनू तम शैि9क
यो:यता पगु ी स•भा=य उ•मेदवार ह•न यो:य कमMचारीलाई माu बढुवा फाराम भनM सिू चत ग^रएको उj
बढुवा सचू नालाई =यवहारबाटै >वीकार गरी पनु रावेदक बढुवा Qकृयामा सहभागी भई असफल भएपिछ
माu सो =यव>था िवgb पनु रावेदन गनM ु तथा पनु रावेदक समेतले स•मािनत सव_`च अदालतमा दायर
गरेको उaQेषणको ^रट (०७३-WO-०७७६) मा आफूहgले अनसु चू ी-४ बमोिजमको 5यनू तम शैि9क
यो:यता परू ा गरेको भ5ने दाबी गरेबाट पिन 5यनू तम शैि9क यो:यता सो अनसु चू ी बमोिजम ह•ने कुरा िनजले

•वीकार गरेको अव•थामा एक पटक आफै ले सहष1 •वीकारेको िवषयलाई अ5यथा भ5नु 9माण ऐनको
दफा ३४ अथा1त िवब5धनको िसBा5त िवपरीत छ ।
सङ् घीय संसद सिचवालय सJब5धी ऐनको दफा २८ ले समहू पNरवत1नको पNरकOपना पिन
गरेको छैन । सङ् घीय संसद सिचवालय कम1चारी 9शासन िनयमावलीको अनसु चू ी-४ बमोिजमको
शैिSक योTयता पनु रावेदकले पेश गन1 नसके काले काननू बमोिजम तोिकएको शैिSक योTयता नै नभएका
पनु रावेदकलाइ1 9•ततु पनु रावेदन गन1 पाउने हक समेत रहँदनै । ऐनको दफा २८, ३१, ३२, ३३ र ३४
तथा िनयमावलीको िनयम ६१ र ८० समेतलाई एकम\ु ]पमा हेदा1 पनु रावेदकले िजक^र िलए ज•तो एक
सेवा समहू बाट अक_ सेवा समहू मा 9वेश गन1 वा बढुवा हaने पद भ5दा तOलो पदको योTयता •वीकार गन1
सbने अव•था हaदँ नै । बढुवा सचू ना अनसु ार िनयम ८०(२) बमोिजम बढुवा हaने पदको लािग आवeयक
पनf शैिSक योTयता नपगु क
े ै कारण बढुवा सिमितले िनजलाई शैिSक योTयता बापत कुनै अङ् क निदएको
हो, जनु काननू अनसु ारकै िनण1य हो । पनु रावेदक िनयमावलीको अनसु चू ी-१ बमोिजम सामा5य 9शासन
समहू मा बढुवा हaनका लािग फरक समहू (कJgयटु र समहू ) को भएकोले गदा1 िनयम ८०(२) ले •प\ ]पमा
शैिSक योTयता र तालीमको आवeयकता महससु गरी काननू ी hयव•था गरेको देिख5छ । पनु रावेदकले
पनु रावेदनमा उOलेख गरे ज•तो िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली अनसु ार लोक सेवा आयोगको िमित
२०७३।७।१० को बढुवा सचू ना उk9ेषणlारा बदर भएको भएपिन उm सचू ना र 9•ततु बढुवा सचू ना
फरक फरक 9कृितका भएको कुरा िनयमावलीको अनसु चू ी-४ बाटै •प\ हa5छ ।
पनु रावेदकले उOलेख गरेको बढुवा सिमितको बैठक संpया ८-२०७५।०७६ को िमित
२०७६।१।३ को बढुवा िसफाNरसका सJब5धमा, अिघ rटु ीवश भएको कुनै कामलाई िनर5तरता िदनपु छ1
भ5ने हaदँ नै । पनु रावेदक िनयमावलीको अनसु चू ी-१ बमोिजम कJgयटु र समहू को कJgयटु र अपरेटर पदमा
सेवा 9वेश गरेको तथा ऐनको दफा १०३ बमोिजम समहू पNरवत1न भइ1 सामा5य 9शासन समहू मा नरहेको
हaदँ ा िनयम ८० को टाइिप\ र कJgयटु र अपरेटर पदका कम1चारीको बढुवा सJब5धी िवशेष hयव•थाको
िनयम आकिष1त हa5छ । िनयम ६१ मा 9ितब5धाkमक बाbयांश थप र िनयम ८० को संशोधनबाट
कJgयटु र अपरेटरह]लाइ1 पिन सामा5य 9शासन समहू रा.प. तt
ृ ीय uेणी शाखा अिधकृतको पदमा
बढुवाका लािग सJभाvय उJमेदवार हaन पाउने िवशेष vयव•था गरेको देिख5छ । िनयम ८०(२) मा गNरएको
सJभाhय उJमेदवार हaन कJतीमा एक मिहनाको तालीम िलएको र बढुवा हaने पदको लािग आवeयक
पनf 5यनू तम शैिSक योTयता हािसल गरेको हaनपु नf भ5ने •प\ vयव•थाका कारण समेत यस अिघको
बढुवा गदा1 गNरएको शैिSक योTयता गणना अनwु प नगदा1 9•ततु िववादमा गNरएको शैिSक योTयता गणना
पवू ा1xही र •वेyछाचारी मा5न िमOदैन । 9•ततु िववादको बढुवा सचू ना माr नभई अ5य सचू ना अनसु ार
अ5य पदमा बढुवा गदा1 पिन अनसु चू ी-४ बमोिजमको शैिSक योTयतालाई माr अङ् क िदने गNरएको
छ । जनु कुरा सङघीय संसद सेवा सामा5य 9शासन समहू रा.प. अनङ् िकत 9थम uेणी ना.स.ु पदको
बढुवाका लािग 9कािशत िमित २०७६।१०।६ को सचू ना अ5तग1त बढुवा सिमितको िमित २०७७।२।८
को बढुवा िसफाNरश सचू नाबाट 9\ हa5छ । यसरी vयवहार, 9चलन र काननू ी vयव•था समेतको आधार
िलइ1 गरेको बढुवामा काननू ी rटु ी छ भ5न पनु रावेदकलाइ1 अिधकार छैन । 9•ततु बढुवा सचू नामा समेत
अनसु चू ी-४ बमोिजमको योTयता हaनपु नf भनी 9काशन भए अनसु ार मेरो •नातक तह उtीण1 योTयता
भएको हaदँ ा 5यनू तम शैिSक योTयता वापतको अङ् क 9ाz गरी बढुवा िसफाNरस भएको हो । िनयम ८०(२)
बमोिजमको शैिSक योTयता नभएकै कारण बढुवा सिमितले पनु रावेदकलाइ1 सो वापतको अङ् क 9दान
नगरेको कुरा •प\ नै छ । तसथ1, 9•ततु पनु रावेदनपr खारेजभागी छ भ5ने समेत vयहोराको िवपSी ठाकुर
9साद gयाकुरेलको तफ1बाट पेश भएको िलिखत 9ितवाद ।
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अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम0 पेश ह2न आएको 56ततु म9ु ामा
पनु रावेदकका तफ=बाट उपि6थत ह2नु भएका िवBान अिधवEा Fी नारायण 5साद पराजलु ीले िवप0ी
बढुवा सिमितले 56ततु बढुवामा सङ् घीय संसद सिचवालय सLबMधी ऐन, २०६४ को दफा २८(१)
बमोिजम पनु रावेदकलाइ= उE ऐनको दफा ३४(१) अनसु ार बढुवा ह2ने शाखा अिधकृत पद भMदा एक
Fेणी मिु नको कL[यटु र अपरेटर पदमा सेवा 5वेश गन= आव]यक Mयनू तम शैि0क यो^यता 5िवणता
5माणप_ तह वापत अङ् क िदनु पन`मा सो वापत कुनै अङ् क निदने गरी जननी ऐन (Parent Act)
को उE fयव6थालाइ= नै सङकुचन गन` गरी सङघीय संसद सिचवालय कम=चारी 5शासन िनयमावली,
२०६५ को िनयम ८०(२) मा रहेको बढुवाको लािग उLमेदवार ह2न बढुवा ह2ने पदको लािग आव]यक
पन` शैि0क यो^यता हािसल गरेको ह2नपु न` भMने fयव6थालाइ= टेकेर िवप0ीहhबाट गiरएको 56ततु
बढुवा सLबMधी िनण=य काननू सLमत नभएको, िवप0ी बढुवा सिमितले समान अव6था र 5कृितको यस
अिघको बढुवामा 5िवणता 5माणप_ तहलाई नै Mयनू तम शैि0क यो^यता मानी सोही अनkु प अङ् क
िदइ= बढुवा िसफाiरश गन` गरी िमित २०७६।१।३ मा िनण=य गरेकोमा 56ततु बढुवामा भने 6नातक
तहलाई Mयनू तम शैि0क यो^यता मानी सोही अनkु प अङ् क िदइ= बढुवा िसफाiरस िनण=य गरेकोले उE
िनण=य भेदभावपणू = ह2नक
ु ा साथै पनु रावेदकको बढुवा पाउने वैध अपे0ा (Legitimate Expectation)
तथा सवyzच अदालतबाट शिम=ला महज=न (०७३-WO-०४२२) तथा आनMदराम Fे~ (०७३-WO०४५२) को म€
ु ामा 5ितपािदत िस€ाMत समेत िवपiरत भएको ह2दँ ा पनु रावेदकलाइ= शैि0क यो^यता
वापत कुनै अङ् क नै निदइ= बढुवा पाउने अवसरवाट विƒचत गiरएको हदसLमको िवप0ीको बढुवा
सLबMधी िनण=य बदर गरी उE पदमा पनु रावेदकको बढुवा ह2नपु छ= भMने, िवBान अिधवEा Fी िभमाज=नु
आचाय=ले पनु रावेदकसँग सङ् घीय संसद सिचवालय सLबMधी ऐन, २०६४ को दफा २८(१) र सङ् घीय
संसद सिचवालय कम=चारी 5शासन िनयमावली, २०६५ को िनयम ६१ बमोिजम 56ततु पदमा बढुवाका
लािग सLभा…य उLमेदवार ह2न आव]यक यो^यता रहेको छ । 56ततु बढुवा सLबMधी सचू नामा पिन िनयम
८०(२) बमोिजमको शैि0क यो^यता पगु क
े ो भनी नभिनएको अव6थामा पनु रावेदकसंग 56ततु बढुवाको
लािग अनसु चू ी-४ र िनयम ८०(२) बमोिजमको शैि0क यो^यता नभएको भMने तक=लाइ= काननू सLमत
माMन सिकँ दैन । एउटै पदको लािग एउटै िविधबाट गiरएको त†काल अिघको बढुवामा िवप0ी ठाकुर
5साद [याकुरेल समेतको हकमा 5िवणता 5माणप_ तहलाइ= Mयनू तम शैि0क यो^यता वापत अङ् क
5दान गरी मˆू याङ् कन गरेको तर काननू उही रिहरहेकोमा हठात सो अ‰यासबाट िवचलन भई यस
बढुवामा 6नातक तहलाइ= Mयनू तम शैि0क यो^यता मानी मˆू याङ् कन गरेको ह2नाले िवप0ी बढुवा सिमितले
एउटै िवषयमा दोहोरो मापद‹ड अवलLबन गरेको 6पŽ देिखMछ । 56ततु म9ु ामा ऐनको दफा १०३
बमोिजम समहू , उपसमहू पiरवत=नको कुरा पिन साMदिभ=क छैन । िनयमावलीको िनयम ६२(२) मा
गiरएको सेवा 5वेश गदा= कुनै पदमा तोिकएको Mयनू तम शैि0क यो^यतामा पिछ पiरवत=न गiरएको भए पिन
िनजको हकमा िनज सेवा 5वेश गदा= तोिकएको शैि0क यो^यतालाइ= नै Mयनू तम शैि0क यो^यता मािनने
भMने शैि0क यो^यता सLबMधी िवशेष fयव6थाले गरेको संर0ण पिन पनु रावेदकको हकमा आकिष=त
ह2Mछ । सLमािनत सवyzच अदालतबाट शिम=ला महज=नको म€
ु ा समेतमा 5ितपािदत िस€ाMत समेतको
आधारमा शैि0क यो^यता बापतको अङ् क मˆू याङ् कन गन` सLबMधमा ऐनको दफा ३४ मा गiरएको
6पŽ सारभतू …यव6था बमोिजम पनु रावेदकले हाल बहाल रहेको पदको लािग तोिकएको Mयनू तम शैि0क
यो^यता अथा=त 5िवणता 5माणप_ तह वापतको अङ् क पाउनु पछ= भMने तथा िवBान अिधवEा Fी तारा
5साद लािमछानेले ऐनको दफा १०७ मा ऐनमा नलेिखएका अMय fयव6थाका हकमा िनजामती सेवाको
5योजनको लािग नेपाल सरकारले गरेको …यव6था अनसु ार ह2ने भMने 5ावधान मतु ािवक पिन िनजामती
सेवाका सMदभ=मा गiरएको fया‘या र 5ितपािदत िस€ाMत यस सेवाको हकमा समेत आकिष=त नह2ने

भ•ने ह•दँ नै । िनयमावलीको िनयम ७७ मा आ•त1रक 3ितयोिगता5मक परी7ा8ारा ह•ने बढुवाका लािग
1र< पद भ•दा एक >ेणी मिु नको सङ् घीय संसद सेवाको पदमा ऐनको दफा २८ बमोिजमको सेवा अविध
र शैि7क योMयता पगु क
े ा कमNचारी परी7ामा उQमेदवार ह•न सRने भ•ने SयवTथा रहेकोबाट सोही पदका
लािग आ•त1रक 3ितTपधाNबाट ह•ने बढुवामा 5यTतो शैि7क योMयता मXू याङ् कन ह•ने तर कायN7मताको
मXू याङ् कनबाट ह•ने बढुवामा नह•ने भ•नु तकNसंगत ह•दँ नै । अनसु चू ी-४ बमोिजमको योMयता सेवा 3वेशको
लािग हो बढुवाको लािग होइन । यसथN, 3Tततु बढुवाको हकमा दफा २८(१) र ३४ बमोिजम •यनू तम
शैि7क योMयता वापत अङ् क गणना गनNपु नaमा सो नगरी ग1रएको िववािदत बढुवा िनणNय काननू सQमत र
पनु रावेदकको वैध अपे7ा िवपरीत भएकोले सQमािनत सवbcच अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अङ् क ५,
िन.नं. ८१५३ मा 3ितपािदत िसhा•त समेतको आलोकमा 3Tततु बढुवा िनणNय बदरयोMय भएको भ•ने
समेत iयहोराको बहस िजिकर 3Tततु गनN ु भयो ।
िवप7ी ठाकुर 3साद kयाकुरेलका तफNबाट उपिTथत ह•नु भएका िव8ान अिधव<ा >ी च•lमिण
पौडेलले 3Tततु बढुवा सQब•धी िमित २०७६।९।१३ को सचू नामा सङ् घीय संसद सिचवालय सQब•धी
ऐन, २०६४ को दफा २८ र सङ् घीय संसद सिचवालय कमNचारी 3शासन िनयमावली, २०६५ को
िनयम ६१ बमोिजम •यनू तम सेवा अविध र िनयमावलीको अनसु चू ी-४ बमोिजमको •यनू तम शैि7क
योMयता परु ा भइN सQभाiय उQमेदवार ह•न योMयता पगु क
े ा कमNचारीले दरखाTत िदन सRने भनी Tपq rपमा
उXलेख भएको छ । सो सचू नालाइN पनु रावेदकले सोही बखत चनु ौित िदन नसके को तर 5यसलाई Tवीकार
गरी बढुवाका लािग दरखाTत पेश गरी सो 3कृयामा सहभागी भई बढुवा िसफा1रस नभएपिछ माv सचू ना
बमोिजमको शैि7क योMयताको 3ावधान लागू ह•नपु नa होइन भनी चनु ौित िदन िवब•धनको िसhा•तले पिन
िमXदैन । साथै, पनु रावेदक समेतले सQमािनत सवbcच अदालतमा दायर गरेको उ53ेषणको 1रट (०७३WO-०७७६) मा आफूहrले अनसु चू ी-४ बमोिजमको •यनू तम शैि7क योMयता परू ा गरेको भ•ने दाबी
गरेबाट पिन •यनू तम शैि7क योMयता सो अनसु चू ी बमोिजम ह•ने कुरा िनजले Tवीकार गरेको अवTथामा
एक पटक आफै ले Tवीकारेको िवषयलाई अ•यथा भ•नु 3माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले अङ् िगकार
गरेको िवव•धनको िसhा•त िवपरीत ह••छ । काननू बमोिजमको उ< सचू नाले िनिदNq गरे बमोिजम
यस बढुवाका लािग अनसु चू ी-४ बमोिजमको •यनू तम शैि7क योMयता पनु रावेदकसँग नभएको ह•नाले
नै िनजलाइN सो वापत अङ् क 3दान नग1रएको अवTथा हो । अतः 3Tततु बढुवा िनणNय काननू सQमत
भएकोले बदर ह•नपु नa होइन भ•ने समेत Sयहोराको बहस िजिकर 3Tततु गनN ु भयो ।
िवप7ी सङ् घीय संसद सिचवालय, सिचवालय स{चालन तथा SयवTथापन सिमित र बढुवा
सिमितको तफNबाट उपिTथत ह•नु भएका िव8ान सहायक •यायािधव<ा >ी ठाकुर 3साद वTताकोटीले
पनु रावेदकको हकमा 3Tततु बढुवामा सङघीय संसद सिचवालय कमNचारी 3शासन िनयमावली, २०६५
को िनयम ८०(२) बमोिजमको शैि7क योMयता सQब•धी 3ावधान लागू ह••छ । िनयम ८०(२) बमोिजम
बढुवा ह•ने शाखा अिधकृत पदको लािग आव|यक पनa शैि7क योMयता नपगु क
े ो कारण पनु रावेदकलाइN सो
वापतको अङ् क 3दान नग1रएको हो । िमित २०७३।१०।१२ मा िनयमावलीमा भएको दो}ो संशोधनबाट
ग1रएको िनयम ८०(२) को बढुवा सQब•धी िवशेष SयवTथा ऐनको iयवTथा अनक
ु ू ल नभएको भनी
पनु रावेदकले चनु ौित िदन सके को अवTथा पिन देिखँदनै । िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीको स•दभNमा
माv बोिलएको शिमNला महजNनको म~ु ामा भएको आदेशले उ< ऐन र िनयमावलीको कुनै 3ावधान
वदर नगरी लोक सेवा आयोगको सचू नालाइN सQभािवत उQमेदवार कायम नगरेको हदसQम बदर गरेको
भएपिन 3Tततु बढुवा सचू ना बदर भएको एवं िनयम ८० मा संशोधन भएको अवTथा पिन नरहेको ह•दँ ा
सो आदेशमा ग1रएको Sया€या र 3ितपािदत िसhा•त छु‚ै ऐनबाट गिठत र SयविTथत सङघीय संसद
सेवाका हकमा आकिषNत ह•नसRने देिखँदनै । अतः 3Tततु बढुवा सQब•धी िनणNय सदर ह•नपु छN भ•ने
समेत iयहोराको बहस िजिकर 3Tततु गनN ु भयो ।
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िमिसल संल•न कागजात अ(ययन गरी दवु ै तफ1का िव2ान काननू 4यवसायीह6ले गन1 ु भएको
उपय1=
ु बहस िजक?र समेतलाइ1 AिBगत गरी िनण1य तफ1 िवचार गदा1, FGततु मHु ामा िववािदत बढुवामा
सङ् घीय संसद सिचवालय सMबNधी ऐन, २०६४ को दफा २८(१) र ३३ बमोिजम Nयनू तम शैि[क
यो•यता बापत अङ् क पाउनु पन\ र सङ् घीय संसद सिचवालय कम1चारी Fशासन िनयमावली, २०६५ को
िनयम ८०(२) ले ऐनको दफा २८(१) को Fावधानलाई सङकुचन गरेको र शिम1ला महज1नको मHु ा (_रट
नं ०७३-WO-०४२२) समेतमा Fितपािदत िसeाNत FGततु िववादमा समेत आकिष1त हhने भएकाले
सो िसeाNत समेतको रोहमा उ= िनयम बमोिजमको Nयनू तम शैि[क यो•यतालाइ1 FGततु बढुवाको
लािग Nयनू तम शैि[क यो•यता माNन िमiदैन । पनु रावेदकको हकमा Nयनू तम शैि[क यो•यता Fिवणता
Fमाणपk तह हो भNने कुरा िनयम ६२(२) को 4यवGथाबाट समेत GपB भइरहेको छ । यसै Fकृितको
बढुवामा काननू सMमत 6पमा Fिवणता Fमाणपk तहलाई Nयनू तम शैि[क यो•यता मानी बढुवा िसफा_रस
गरेकोमा काननू उही रिहरहेको अवGथामा हाल सो अoयासबाट हठात िवचलन भै िनयम ८०(२) को
बढुवा सMबNधी िवशेष qयवGथा लागू हhने र बढुवा सचू नामा अनसु चू ी-४ बमोिजमको शैि[क यो•यता
पगु क
े ो हhनपु न\ शत1 रहेको भNने आधारमा Gनातक तहलाई Nयनू तम शैि[क यो•यता मानी अङ् क गणना
गरी बढुवf िनण1य गन\ काय1 पनु रावेदकको वैध अपे[ा समेत िवपरीत भएकोले उ= बढुवा िनण1य सो
हदसMम बदर गरी पाउँ भNने पनु रावेदकको मtु य दाबी रहेको देिखNछ भने िमित २०७६।९।१३ मा
Fकािशत बढुवा सचू ना तथा टाइिपB र कMwयटु र अपरेटर पदका कम1चारीको बढुवा सMबNधी िवशेष
qयवGथा रहेको िनयम ८०(२) बमोिजम बढुवा हhने शाखा अिधकृत पदको लािग आवxयक पन\ शैि[क
यो•यता नपगु क
े ो कारण पनु रावेदकलाइ1 शैि[क यो•यता वापतको अङ् क Fदान नग_रएको हो । िनजामती
सेवा ऐन र िनयमावलीको सNदभ1मा माk बोिलएको शिम1ला महज1नको मHु ामा भएको आदेशले उ= ऐन
र िनयमावलीको कुनै Fावधान वदर नगरी लोक सेवा आयोगको सचू नालाइ1 सMभािवत उMमेदवार कायम
नगरेको हदसMम बदर गरेको भएपिन FGततु बढुवा सचू ना बदर भएको एवं िनयम ८० मा संशोधन भएको
अवGथा पिन नरहेको हhदँ ा उ= आदेश सङ् घीय संसद सेवाको सNदभ1मा आकिष1त हhने नदेिखँदा बढुवा
िनण1य वदर हhनु पन\ होइन भNने समेत qयहोराको िवप[ीह6 सिचवालय सyचालन तथा 4यवGथापन
सिमित र बढुवा सिमितको िलिखत Fितवाद र पनु रावेदकले FGततु बढुवा सMबNधी सचू नाको शत1 Gवीकार
गरी बढुवा Fिzयामा समावेश भइ1 आफू वढुवाको लािग िसफा_रस नभएपिछ माk सो उपर चनु ौती िदन
िवबNधनको िसeाNत समेतले िमiदैन, पनु रावेदकले समहू प_रवत1न गरेको अवGथा नभै कMwयटु र समहू
अNतग1तको पनु रावेदकले सो समहू अNतग1त नभै समाNय Fशासन समहू अNतग1तको FGततु बढुवामा
FितGपधा1 गरेको अवGथामा िनजको हकमा िनयम ८०(२) बमोिजम FGततु बढुवाका लािग Gनातक तह
नै Nयनू तम शैि[क यो•यता भएकाले बढुवा िनण1य कायम रहनपु छ1 भNने समेत qयहोराको िवप[ी ठाकुर
Fसाद wयाकुरेलको िलिखत Fितवाद रहेको देिखNछ ।
उिiलिखत त|य एवं पनु रावेदक तथा िवप[ीका तफ1बाट उठाइएका िजिकरह6 समेतलाइ1 हेदा1
FGततु मHु ामा यस अदालतले देहायका F}ह6मा िनण1य िदनपु न\ देिखन आयोः–
१. रा‚ƒसेवक कम1चारीको बढुवा पाउने िनिहत हक (Vested right) हhNछ वा हhदँ नै ?
२. FGततु बढुवाको सNदभ1मा सङ् घीय संसद सिचवालय कम1चारी Fशासन िनयमावली,
२०६५ (ठाउँ ठाउँमा “िनयमावली” समेत भिनएको) को िनयम ८०(२) ले सङ् घीय संसद
सिचवालय सMबNधी ऐन, २०६४ (ठाउँ ठाँउमा “ऐन” समेत भिनएको) को दफा २८(१)
मा िनिद1B बढुवाका लािग उMमेदवार हhन चािहने Nयनू तम शैि[क यो•यताको qयवGथालाइ1
सङकुचन गरेको वा िनGFभावी बनाएको हो वा होइन ?
३. िवप[ी बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।१७ को िनण1य र ‘यसलाइ1 सदर गन\ सिचवालय
सyचालन तथा qयवGथापन सिमितको िमित २०७७।१।२१ को िनण1य काननू सMमत छ वा
छैन ? र पनु रावेदकको माग बमोिजम उ= िनण1य बदर हhनपु न\ हो वा होइन ?

१. रा••सेवक कम%चारीको बढुवा पाउने िनिहत हक (Vested right) ह56छ वा ह5दँ नै ?
भ6ने पिहलो =>को वारेमा िवचार गदा%, सव%=थमतः बढुवाको अवधारणागत पGमा के ही िववेचना
गन% ु सा6दिभ%क देिखयो । सामा6य अथ%मा, बढुवा भनेको काननू Lारा िनधा%Mरत कत%Nय र िजPमेवारीमा
बढोQरी तथा सामा6यतया तलबमा विृ S सिहत कुनै कम%चारीको एउटा पदबाट अकW पदमा ह5ने पदो6नित
(Advancement) हो । कम%चारी सेवा िविधशाZमा बढुवा भ6नाले [ेणी, तह वा दबु मै ा ह5ने पदो6नित
(Advancement) हो र बढुवा सदैव उ\चतर पद, तह वा सPमानमा पदो6नित तफ%को एउटा कदम हो
भ6दै भारतको सबW\च अदालतले देहाय बमोजम Nया^या गरेको पाइ6छः–
Promotion as understood under the service law jurisprudence means
advancement in rank, grade or both. Promotion is always a step towards
advancement to a higher position, grade or honour. Opting to come to a lower pay
scale or to a lower post cannot be considered a promotion, it is rather a demotion.’
(Tarsem Singh v State of Punjab, AIR 1995 SC 384); ….Transfer from one post to
another post of the same status or responsibility is not promotion, nor being merely
asked to work in a higher post with extra allowance while holding the lower post
substantially is not promotion. (Ramakant Shripad Sinai Advalpalkar v Union of
India, AIR 1991 SC 1145) ।
यसबाट, एउटा पदबाट समान हैिसयत वा िजPमेवारी भएको अकW पदमा ह5ने स‰वा वा सारभतू
‰पमा तŠलो पदमा पदािधकार रही अितMर‹ भQा पाउने गरी मािथŠलो पदमा काम गन% तोिकनु बढुवा
होइन भ6ने ŒपŽ ह56छ । ‘यसैगरी, बढुवा र Œतरविृ “ (अप”ेड) पिन एउटै कुरा होइन।बढुवा र Œतरविृ “
(अप”ेड) बीचको िभ6नतालाइ% ŒपŽ पाद— “बढुवा भनेको मािथŠलो पदले =ा™ गनš तलब लगायतका सिु वधा
=ा™ गनš िवषय माœ नभई बढुवा भएको कम%चारीको िजPमेवारीमा समेत फरक पनš ह56छ भ6ने कुरालाई
साव%जिनक =शासनको एउटा कडीको Ÿपमा िलइ6छ । Œतरविृ “को यवŒथा वŒततु ः धेरै िदनसPम
काम गMररहेका कम%चारीको पदमा विृ “ नभई एउटै पदमा वष¡देिख सीिमत रही काम गदा% कम%चारीको
मनोभावनामा िनरासा नआओस् भ6ने ¥िŽकोणबाट समय सीमाको आधारमा गMरएको पदो6नित हो,
जसले पदो6नित भएपिछ पिन सािवकको पदले गन%पु नš सेवा गन%पु नš ..” (ने.का.प. २०६९, अंक ४, िन.नं.
८८१५) भनी सPमािनत सवW\च अदालतबाट Nया^या समेत भएको पाइ6छ ।
रा••सेवक कम%चारीको बढुवा पाउने िनिहत हक (Vested right) ह56छ वा ह5दँ नै भ6ने =>मा
भारतको सवW\च अदालतले यस =कार Nया^या गरेको पाइ6छः–
• Undoubtedly, an employee has a right of being considered
for promotion but he cannot claim promotion as of right. Right to
be considered for promotion is obviously different and distinct
from right of promotion… (State of M.P. v J. S. Bansal, (1998) 3 SCC
714).
• Promotion is not a fundamental right. Right to be considered for promotion,
however, is a fundamental right. Such a right brings within its purview
an effective, purposeful and meaningful consideration. Suitability or
otherwise of the candidate concerned, however, must be left at the hands
of the DPC, but the same has to be determined in terms of the rules
applicable therefor..... (Union of India v Sangram Keshari Nayak (2007) 6
SCC 704).
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• It is true that a rule which confers a right of actual promotion or a right to
be considered for promotion is a rule prescribing a condition of
service. This proposition can no longer be disputed in view of several
pronouncements of this Court on the point …………any rule which
affects the promotion of a person relates to his condition of service. But
when we speak of a right to be considered for promotion, we must not
confuse it with mere chance of promotion - the latter would certainly not
be a condition of service. (Mohammed Shujat Ali v Union of India, AIR
1974 SC 1631).
• …A mere chance of promotion was not a condition of service and the fact
that there was a reduction in the chance of promotion would not amount
to a change in the conditions of service. A right to be considered for
promotion is a term of service, but mere chances of promotion are not…
(State of Maharashtra v Chandrakant Anant Kulkarni (1981) 4 SCC 130).
यसबाट, कुनै पिन कम:चारीले बढुवालाइ: अिधकारको Jपमा दाबी गन: नसMने तर योOयताका
शत: र मापदQड परु ा गरेका कम:चारीलाइ: बढुवाको लािग काननू बमोिजम िवचार गरी पाउने हक (Right
to consideration for promotion) हZन,े य[तो हक मौिलक हक (Fundamental right) को Jपमा
रहने, ^चिलत काननू ी _यव[थाहJ अनसु ार कम:चारीको बढुवाको लािग उपयj
ु ता, योOयता वा अqय
शत:हJ िनधा:रण गzरनपु न{, के वल बढुवाको अवसर वा स|भावना (Chances) होइन क~ वा[तिवक
बढुवाको हक (अथा:त Right to consideration for promotion) स|बqधी _यव[था गन{ िनयम
सेवाको शत: तोMने स|बqधी िनयम हZन,े बढुवा हZन सMने स|भावना सेवाको शत: नहZने तथा बढुवाको
स|भावना घट् न गएको त‚यलाइ: सेवाको शत:मा पzरवत:न भएको नमािनने भqने समेत भारतको सवƒ„च
अदालतबाट िवकिसत िविधशा†ीय माqयता रहेको देिखqछ ।
िविभqन मŠ
ु ाहJको रोहमा स|मािनत सवƒ„च अदालतबाट भएको _या‹या र ^ितपािदत
िसŠाqतहJको भावना, सार र अिभ^ाय पिन य[तो माqयतासँग सँगितपणू : नै भएको वोध गन:
सिकqछ । स|मािनत सवƒ„च अदालतबाट ^ितपािदत देहायका िसŠाqतहJ यस ^संगमा साqदिभ:क
देिखqछनः–
• काय: द•ता एवं अनभु वको आधारमा बढुवा पाउने कम:चारीको हक पिन हो । कुनै अिधकारीको
ग‘ती वा भल
ू ले कुनै िनजामती कम:चारीलाई बढुवाको काननू ी हकबाट बि“चत गन: िम‘दैन
(ने.का.प.२०४२, अङ् क ११िन.नं.२५२६)
• बढुवाको कुरा स|भािवत उ|मेदवारह•को हक र वैध अपे•ा (Legitimate Expectation)
को िवषय पिन हो । यसका अितzरj िनयिु jको िवषयलाई सशु ासन (Good Governance),
काननू को शासन (Rule of Law), उ£रदायी र सीिमत सरकार (Accountable and
Limited Government) स|बqधी अवधारणाको सापे•तामा पिन हेzरनु पद:छ (ने.का.प.
२०७३, अङ् क १२, िन.नं. ९७२३) ।
• रा§¨ सेवक कम:चारीले काननू ले तोके को िनि©त अविध सेवा गरेपिछ विृ £ िवकासको वैध
अपे•ा राखी बढुवा पाउने हक सजृ ना हZने (ने.का.प. २०७५, अङ् क १, िन.नं. ९९३४) ।
• िनजामती कम:चारीले सेवा ^वेशसँगै आ«नो विृ £ िवकास र [तरोqनितको आकाङ् •ा
राख्नु [वभािवक कुरा हो । यित हZदँ ाहZदँ ै पिन बढुवा हZनको लािग स|बिqधत ऐन, िनयममा
तोिकएको qयनू तम शैि•क योOयता र सेवा अविध लगायतका -यव[था अिनवाय: शत:को
Jपमा रहqछन् ।

• बढुवा ह!नको लािग तोिकएका आव+यक सत.ह/ बढुवाको लािग स0भािवत उ0मेदवारह/मा
ह!न ज/री ह!9छ । ऐनले बढुवाको लािग स0भािवत उ0मेदवार ह!न तोके को यो=यतासँग
सा9दिभ.क यो=यता भएमा मा? @यAतो उ0मेदवार बढुवा BिCयामा सामेल ह!न सDने ह!9छ
(ने.का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं. १०२०५) ।
यसरी, सेवाको कुनै कम.चारी त@काल वहाल रहेको तह वा Vेणी भ9दा मािथYलो तह वा
Vेणीमा िनयZ
ु भएमा िनजको बढुवा भएको मािन9छ । सरकारी सेवा जीवनभरको विृ \ सेवा (Lifetime
career service) भएको र सरकारी कम.चारी िनव\
ृ नभएस0म सेवा गन^ गरी सेवा Bवेश गन^ भएकोले
बढुवालाइ. विृ त सेवाको अिभ9न अङ् ग मािन9छ । कम.चारीको मनोवल, अनशु ासन र काय.दbता िवकास
र अिभविृ d गन. बढुवा Bणालीको अहं भिू मका ह!9छ । मhु यतया, jयेkता वा यो=यताको िसdा9त वा
जेkता एवं यो=यताको िसdा9तको आधारमा पदो9नितको उपयZ
ु ताको सीमािभ? पन^ स0भाnय
उ0मेदवारह/ मoयेबाट सबै भ9दा यो=य कम.चारीलाइ. बढुवा गन^ िवqnयापी Bचलन रहेको पाइ9छ ।
सेवा स0ब9धी काननू मा सेवाको मािथYलो तह वा Vेणीमा अिनवाय. /पमा बढुवा ह!ने nयवAथा भएको
अपवादजनक अवAथामा बाहेक कुनै पिन कम.चारीलाइ. बढुवा पाउने िनिहत हक (Vested right) नह!ने
तर बढुवाको लािग काननू बमोिजम बढुवा Bकृयामा सहभागी ह!न र उ0मेदवार ब9न पाउने हक भने ह!ने
(No employee has a right to promotion but has only the right to be considered for
promotion according to rules) भ9ने सेवा िविधशा„को मा9यता रहेको देिखन आउँछ ।
यस िवषयमा विृ \पथ (Career Path) मा प‰रवत.न ह!न सDने वा नसDने भ9ने स9दभ.मा
पिन के ही चचा. गन. ु सा9दिभ.क नै देिखयो । कम.चारीले सेवा Bवेश गदा. सेवा स0ब9धी nयवAथा गन^
काननू (Service Law) ले विृ \पथको खाका कोरेको ह!9छ । सेवा स0ब9धी काननू मा संशोधन भई
बढुवाका आधार र शत.ह/मा प‰रवत.न भएमा बहाल रहेका कम.चारीको प‰रपDव वा िसज.ना भैसके को
हकमा Bितकूल असर नपरोस भ9ने अिभBायले िनिŽत अविध (सामा9यतः एक बष.) स0म सािवककै
nयवAथा बमोिजम ह!ने गरी त@काल पन^ Bभावलाई स0बोधन गन.पु न^ मा9यता रहेको देिख9छ । यस बाहेक
अ9य अवAथामा संगठनको आव+यकता, उ“े+य एवं काय.मा ह!ने िवAतार वा सङकुचनका कारण सो
विृ \पथको खाकामा समेत िवAतार वा सङकुचन ह!नसDने अवAथालाई Aवभािवक ठािन9छ । यसै
कारणले नै विृ \पथलाई सेवा काननू ले अप‰रवत.नीय मानेको ह!दँ नै । साथै, संगठनको संरचनामा आएको
प‰रवत.नका कारण पिन कम.चारीको बढुवाको अवसरमा Bभाव पन. सDदछ । कुनै कम.चारी सेवा Bवेश
गदा. सेवा स0ब9धी काननू बमोिजम अनमु ान ग‰रएको बढुवा ह!नसDने स0भािवत अविध संगठन संरचनामा
सङकुचन आएमा बढी ह!ने र िवAतार आएमा कम ह!ने ह!न सDदछ । यसबाट पिन बढुवालाई कम.चारीको
िनिहत काननू ी हक (Vested legal right) का ”पमा मा9न नसिकने त–य Aथािपत ह!9छ ।
२. अब, BAततु बढुवाको स9दभ.मा सङ् घीय संसद सिचवालय कम.चारी Bशासन िनयमावली,
२०६५ को िनयम ८०(२) ले सङ् घीय संसद सिचवालय स0ब9धी ऐन, २०६४ को दफा २८(१) मा
िनिद.› बढुवाका लािग उ0मेदवार ह!न चािहने 9यनू तम शैिbक यो=यता स0ब9धी nयवAथालाइ. सङकुचन
गरेको वा िनABभावी बनाएको हो वा होइन? भ9ने दोžो BŸ तफ. हेर । िवधाियकाको िववेक (Legislative
wisdom) उपर BŸ गरी संवधै ािनकताको परीbण गन^ अिधकार यस अदालतलाई नभएको अवAथामा
िवधाियका िनिम.त काननू को अिधन र सीमािभ? रही पनु राबेदकले उठाएका BŸको िन”पण गन.पु न^
ह!9छ भ9ने कुरालाई Bार0भमै उYलेख गर । BAततु BŸका स9ब9धमा सव.Bथमतः काननू िनमा.ण तथा
काननू को Vङृ खलागत तहको आधारभतू मा9यताको बारेमा के ही िववेचना गन. ु सा9दिभ.क देिख9छ ।
आधिु नक राjयमा राjयको स¡चालन र काय.Bणालीलाई nयविAथत गन^ तथा नाग‰रकको हक अिधकार
संरिbत गन^ मल
ू काननू को ”पमा संिवधान रहने, संिवधानको nयवAथालाई साथ.क तYु याउन संिवधानको
अधीनमा रही nयवAथािपकाले ऐन बनाउने, ऐनको उ“े+य काया.9वयन गन. @यAतो ऐनको अिधनमा रही
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काय•पािलकाले िनयम बनाउने भ(ने काननू िनमा•णको आधारभतू 0थािपत मा(यताको 2पमा रहेको
देिख(छ । अक9 श;दमा, संिवधानको उ@ेAय र भावना Bितकूल हCने गरी ऐन, िनयम ब(न नसGने र
ऐनको Bितकूल हCने गरी िनयम ब(न नहCने र बनेमा Hय0तो िनयमको ;यव0था मा(य नहCने भ(ने काननू को
Iङृ खलागत तहको आधारभतू मा(यताको 2पमा 0थािपत छ ।
अब, B0ततु म@ु ाको स(दभ•मा हेदा•, सङ् घीय संसद सेवा (ठाउँ ठाउँमा “सेवा” समेत भिनएको)
को गठन र सTचालन गनV समेत सWब(धमा Xयव0था गन• ऐन िनमा•ण भएको देिख(छ । बढुवाको लािग
उWमेदवार हCन चािहने (यनू तम सेवा अविध र शैि[क यो\यता सWब(धी ;यव0था ग]रएको ऐनको दफा
२८(१) मा बढुवाको लािग उWमेदवार हCन बढुवा हCने पदको Iेणी भ(दा एक Iेणी मिु नको पदको लािग
तोिकए बमोिजमको शैि[क यो\यता र राजपc अनङ् िकत पदको िनिमd तीन वष• र राजपcाङ् िकत
पदको िनिमd पाँच वष• (यनू तम सेवा अविध पगु क
े ो हCनपु नV ;यव0था ग]रएको देिख(छ । दफा ३१ मा
बढुवा सिमितले कम•चारीलाई बढुवाको लािग िसफा]रश गदा• िनजको काय•[मताको आधारमा गनV र
काय•[मताको मhू याङ् कन गदा• काय• सWपादन मhू याङ् कन बापत पचास, जेiता वापत तीस, शैि[क
यो\यता बापत प(j र तालीम बापत पाँच अङ् क गरी बढीमा एक सय अङ् क िदइने Xयव0था, दफा
३२ मा काय• सWपादनको मhू याङ् कन र दफा ३३ मा जेiताको मhू याङ् कन सWब(धी Xयव0था रहेको
देिख(छ । साथै, शैि[क यो\यता र तालीमको मhू याङ् कन सWब(धी Xयव0था गनV दफा ३४(१) मा
कम•चारीलाई शैि[क यो\यताको अङ् क िदँदा सेवाको कुनै पदमा सेवा Bवेश गन• आवAयक पनV (यनू तम
शैि[क यो\यता वापत Bथम, िmतीय र ततृ ीय Iेणीको लािग nमशः १२, ११.७५, र ११.५० र (यनू तम
शैि[क यो\यता भ(दा मािथको सेवा, समहू वा उपसमहू सँग सWबि(धत िवषयको कुनै एक अित]रt
शैि[क उपािध बापत Bथम, िmतीय र ततृ ीय Iेणीको लािग nमशः ३, २.७५ र २.५० अङ् क िदइने
Xयव0था रहेको देिख(छ ।
ऐनको दफा १०८ बाट BHयायोिजत अिधकार अ(तग•त बनेको िनयमावलीको िनयम १४ मा
सेवाका िविभ(न समहू का पदह2को लािग चािहने (यनू तम शैि[क यो\यता अनसु चू ी-४ बमोिजम हCने
Xयव0था ग]रएको देिख(छ । िनयमावलीको अनसु चू ी-१ मा सेवामा सामा(य Bशासन, कWwयटु र र
Bािविधक समहू समेत सात वटा समहू रहने उhलेख गदx अनसु चू ी-२ मा सेवामा िविभ(न समहू मा रहने
पदहy तोिकएको देिख(छ । जस अनसु ार सामा(य Bशासन समहू मा राजपcाङ् िकत िविशz Iेणी, Bथम
Iेणी सहसिचव, िmतीय Iेणी उपसिचव र ततृ ीय Iेणी शाखा अिधकृत तथा राजपc अनङ् िकत Bथम
Iेणी नायव स;ु बा, िmतीय Iेणी ख]रदार, टाइिपz र Iेणीिविहन पदहy रहने तथा कWwयटु र समहू मा
राजपcाङ् िकत ततृ ीय Iेणी कWwयटु र अिधकृत र राजपcअनङ् िकत Bथम Iेणी कWwयटु र अपरेटर
पदहy रहने Xयव0था ग]रएको देिख(छ । Hयसैगरी, अनसु चू ी-४ मा सामा(य Bशासन समहू अ(तग•त
राजपcाङ् िकत Bथम र िmतीय Iेणीको लािग मा(यताBा{ िश[ण सं0थाबाट 0नातकोतर वा सो सरह
उdीण•, ततृ ीय Iेणीको लािग 0नातक वा सो सरह उdीण• तथा राजपcअनङ् िकत Bथम Iेणीको लािग
Bिवणता Bमाणपc तह वा सो सरह उdीण• तथा कWwयटु र समहू अ(तग•त कWwयटू र अिधकृत पदको
लािग कWwयटु र इि(जिनय]रङ् ग वा इलेG|ोिनGस वा कWwयटु र िव}ान वा इ(फरमेसन टेGनोलोिजमा
0नातक उपािध र कWwयटु र अपरेटर पदको लािग कWwयटु र िवषय िलई Bिवणता Bमाण-पc तह उdीण• वा
Bमाणपc तह उdीण• गरी कWतीमा पाँच मिहनाको कWwयटु र तालीम Bा{ गरेकोलाइ• सेवा Bवेशको लािग
(यनू तम शैि[क यो\यता तोिकएको देिख(छ ।
साथै, टाइिपz र कWwयटु र अपरेटर पदका कम•चारीको बढुवा सWब(धी िवशेष Xयव0था ग]रएको
िनयम ८० को उपिनयम (१) र (२) मा सेवाका टाइिपz पदमा काय•रत कम•चारीहy सामा(य Bशासन
समहू को राजपcाङ् िकत ततृ ीय Iेणीको पदमा बढुवाको लािग सWभा;य उWमेदवार हCन पाउने र Hयसरी
उWमेदवार हCन सWबि(धत कम•चारीले सेवासँग सWबि(धत कWतीमा एक मिहनाको तालीम िलएको र बढुवा

ह•ने पदको लािग आव)यक पन+ ,यनू तम शैि2क यो3यता हािसल गरेको ह•नपु न+ तथा उपिनयम (४) मा
उपिनयम (१) र (२) को बढुवा स@ब,धी CयवDथा सेवाको क@Eयटु र अपरेटर पदमा कायHरत कमHचारीको
हकमा समेत लागू ह•ने उJलेख भएको देिख,छ ।
उिJलिखत काननू ी CयवDथालाई सँगसँगै हेदाH, ऐनको दफा २८(१) ले बढुवाको लािग उ@मेदवार
ह•न बढुवा ह•ने पदको Vेणी भ,दा एक Vेणी मिु नको पदको लािग तोिकएको शैि2क यो3यता र िनिXत
सेवा अविध पगु क
े ो ह•नपु न+ गरी DपY CयवDथा गरेको देिखयो । िनयमावलीको अनसु चू ी-४ हेदाH [Dततु
म\ु ामा बढुवा ह•ने सामा,य [शासन समहू को राजप^ाङ् िकत ततृ ीय Vेणी भ,दा एक Vेणी मिु नको पद
राजप^ अनङ् िकत [थम Vेणी नायब सbु बा हो भ,ने DपY नै देिख,छ । साथै, िनयमावलीको िनयम
६१ को [ितव,धाdमक बाeयाँश र िनयम ८० (१), (२) र (४) हेदाH उिJलिखत शाखा अिधकृत पदमा
कायH2मताको मJू याङ् कनबाट ह•ने बढुवाको लािग क@Eयटु र अपरेटर पिन स@भाbय उ@मेदवार ह•नसeने
CयवDथा भएबाट िववािदत बढुवाको [योजनको लािग बढुवा ह•ने पदको Vेणी भ,दा एक Vेणी मिु नको
पद भ,नाले सेवाको क@Eयटु र अपरेटरको पद समेत हो भ,ने बgु नपु न+ ह•,छ । यसरी सामा,य [शासन
समहू को राजप^ाङ् िकत ततृ ीय Vेणी शाखा अिधकृत पदको कायH2मताको मJू याङ् कनhारा ह•ने बढुवाको
लािग सो समहू अ,तगHतको राजप^ अनङ् िकत [थम Vेणी ना.स.ु तथा क@Eयटु र अपरेटरको पदमा
कायHरत कमHचारी समेत स@भाbय उ@मेदवार ह•नसeने नै देिखयो । तथािप िनयम ८० (१) र (२) को
बढुवा स@ब,धी िवशेष CयवDथा हेदाH टाइिपY तथा क@Eयटु र अपरेटरको हकमा बढुवा ह•ने पद अथाHत
राजप^ाङ् िकत ततृ ीय Vेणीको लािग आव)यक पन+ ,यनू तम शैि2क यो3यता अथाHत Dनातक वा सो सरह
उlीणH गरेको ह•नपु न+ भ,ने देिख,छ । सामा,य [शासन समहू अ,तगHतको राजप^ अनङ् िकत [थम Vेणी
ना.स.ु को हकमा भने यDतो शतH रहे भएको देिखएन । यसरी, दफा २८ र िनयम ८० समेतको पmरणाम
हेदाH सामा,य [शासन समहू राजप^ाङ् िकत ततृ ीय Vेणीको बढुवाको लािग आव)यक ,यनू तम शैि2क
यो3यताको हकमा सामा,य [शासन समहू अ,तगHतका ना.स.ु को लािग [िवणता [माणप^ तह वा सो सरह
र टाइिपY तथा क@Eयटु र अपरेटरको लािग Dनातक वा सो सरहको यो3यता ह•नपु न+ भ,ने देिखन आयो ।
यसै स,दभHमा, पनु रावेदकले [dयायोिजत िवधायन अथाHत िनयमावलीको िनयम ८०(२) को
bयवDथा मल
ू काननू (Parent Law) अथाHत ऐनको दफा २८(१) िबपmरत देिखँदा [Dततु बढुवामा मल
ू
काननू नै लागू ह•ने भनी उठाएको िजकvरको समथHनमा स@मािनत सवxyच अदालतबाट शिम•ला महज•न
िव%& लोक सेवा आयोग समेत (mरट नं. ०७३-WO-०४२२) को म€
ु ा (यसपिछ “शिमHला महजHनको
म€
ु ा“ भिनएको) मा [ितपािदत िस€ा,त समेतको उJलेखन गरेकोमा िवप2ीह‚ले उƒ िस€ा,त [Dततु
म€
ु ामा आकिषHत नह•ने भ,ने िजकvर उठाएको देिख,छ ।
अब, शिमHला महजHनको म\ु ामा के कDतो िस€ा,त [ितपादन भएको रहेछ सो तफH हेदाH, [शासन
सेवाका िनजामती कमHचारीह‚को हकमा बढुवा ह•ने पद भ,दा एक तह मिु नको पदको लािग आव)यक
पन+ शैि2क यो3यता भए ह•ने तर टाइिपY र क@Eयटु र अपरेटरह‚को हकमा सेवा [वेशको लािग चािहने
,यनू तम शैि2क यो3यता नै आव)यक पन+ भ,ने िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३)
को CयवDथाले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को bयवDथालाइH सङकुचन गरे, नगरेको तथा
सो bयवDथा िवभेदकारी भए, नभएको भ,ने मल
ू [†मा यस [कार bया‡या भइH िस€ा,त [ितपादन
भएको देिख,छः
....खासगरी ....िवधाियका िनिमHत काननू ....िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५
ले अिधकार [dयायोजन गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० वनेको देिख,छ । ऐनले अिधकार
[dयायोजन गरेको िवषयमा िनयमावलीमा कायHिविधगत र [कृयागत िवषयह‰ रा‡न सिकने र ऐनले
अिधकार निदएको िवषयमा िनयमावलीले थप CयवDथा गनH सeदैन भ,ने काननू तजHमु ाको सामा,य
िस€ा,त हो । ऐनमा उJलेख भए बमोिजमको यो3यता र सेवा अविध परू ा गmरसके को अवDथामा िनजामती
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सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) ले .... ऐनको दफा २१ को 4यव5थालाई सङकुचन गन< गरी
िनवेदकह?को हकमा मा@ शैिCक योDयता बढुवा हHने पदको लािग सेवा Jवेश गदाK आवMयक पन< शैिCक
योDयता नै आवMयक रहेको भनी छुPै योDयताको माग गरेको देिखन आयो । .... JSयायोिजत िवधायनको
मVु य माWयता भनेको यो संशोधनको िहसाबले नरम (Flexible) हHWछ भने यो िनयिW@त (Controlled)
काननू हो । जिहले पिन JSयायोिजत िवधायन जनक काननू (Parent law) िवप]रत बनाउन नसिकने
हHWछ । JSयायोिजत िवधायन िनमाKण गदाK जिहले पिन Jशासिनक काननू का आधारभतू िस`ाWतलाई
5वीकार गरेर बनाउनु पन< हHWछ । Wयायका माWय िस`ाWत िवपरीत JSयायोिजत िवधायन िनमाKण गनK
सिकँ दैन । सवfgच िवधायनले JSयायोजन नगरेको िवषयमा jयव5था गनK सिकँ दैन । JSयायोिजत
िवधायन सवfgच िवधायनको उkेMय अनसु ारको हHनपु न< हHWछ (Delegated legislation has to be in
conformity with the objective of the parent Act) । J5ततु िववादको सWदभKमा िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २१(१) मा बढुवाको लािग उ„मेदवार हHन चािहने Wयनू तम सेवा अविध र शैिCक
योDयता स„बWधमा jयव5था गरेको देिखWछ । उ… 4यव5थालाई हेदाK समान अव5थाका कमKचारीह† बीच
असमान jयवहार गरेको देिखन आयो । य5तो अव5थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले
5प‡ †पमा बढुवाको लािग उ„मेदवार हHन बढुवा हHने पदको ˆेणी भWदा एक ˆेणी मिु नको पदको लािग
आवMयक शैिCक योDयता Wयनू तम पDु नपु न< jयव5था गरेकोमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ८८(३) ले मल
ू ऐन (Parent law) को jयव5थालाई सङकुचन गनKसŠने होइन । िनजामती सेवा ऐन
साधारण काननू र िनयम िवशेष काननू माWन सिकँ दैन । ऐनले तोके को योDयता िवप]रतको िनयम र Sय5तो
िनयम अWतगKत िनवेदकह?लाइK उ„मेदवारको सचू ीमा समावेश नगन< गरी ग]रएको िवŒापनलाई काननू
अन?
ु पको माWन सिकँ दैन । मVु य ऐनले नै बढुवाको लािग उ„मेदवार हHन रोक नलगाएको अव5थामा
सो अWतगKतको िनयमले ऐन बमोिजमको योDय उ„मेदवारलाई अयोDय िनधाKरण गनK सŠदैन । Sयसरी
ऐनको िवपरीत बनेको िनयमावलीको jयव5थालाई टेकेर .....गरेको िवŒापनलाई काननू अन?
ु पको माWन
सिकएन । (ने.का.प. २०७४, अङ् क १०, िन.नं. ९८८६) ।
साथै, पनु रावेदकको तफKबाट वहसको ”ममा आनWदराम ˆे• (]रट नं. ०७२-WO-०४५२) को
मkु ामा ग]रएको 4याVया समेत J5ततु मkु ामा साWदिभKक भएको िजिकर ग]रएको हHनाले सो वारेमा पिन
के ही िववेचना गनK ु साWदिभKक देिखWछ । आनWदराम ˆे•को मkु ामा िनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क.
बमोिजम जे•ता र कायK स„पादन मšू याङ् कन›ारा रा.प. ततृ ीय ˆेणीमा हHने बढुवाका लािग लोक सेवा
आयोगबाट Jकािशत सचू नामा स„भा4य उ„मेदवारह†ले बढुवा हHने पदको लािग आवMयक Wयनू तम
शैिCक योDयता Jिवणता Jमाणप@ तह उžीणK गरेको हHनपु न< र राजप@ अनङ् िकत Jथम ˆेणी मै कायKरत
टाइिप‡ ना.स.ु र िविवध सेवाको क„Ÿयटू र अपरेटर पदको हकमा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम
८८ बमोिजम योDयता पगु क
े ो हHनपु न< भनी एउटै पदमा फरक फरक योDयता तोके को तथा दफा २४घ१क.
को (ग)(१) मा स„बिWधत सेवा, समहू वा उपसमहू सँग स„बिWधत िवषयमा कि„तमा Jमाणप@ तह वा
सो सरहको शैिCक योDयता भएको हHनपु न< भWने jयव5था टाइिप‡ ना.स.ु र क„Ÿयटु र अपरेटरको हकमा
समेत आकिषKत हHने भएकोले िनजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोिजम बढुवा हHने पद भWदा एक ˆेणी
मिु नको पदको लािग आवMयक पन< योDयता हHदँ ाहHदँ ै आयोगले टाइिप‡ र क„Ÿयटू र अपरेटरह†लाई िनयम
८८(३) बमोिजमको योDयता (5नातक तह उžीणK) नपगु क
े ो भनी दरखा5त दताK नगन< िनणKय, ऐनको
दफा २१ िवप]रत वनेको िनयमावलीको िवभेदकारी jयव5था अन†ु पको सचू ना रk गरी िनवेदकह?लाइK
पिन बढुवामा समावेश गरी पाउँ भWने िनवेदन दाबी रहेकोमा स„मािनत सवfgच अदालतबाट सो ]रटमा
उठाएको िवषयव5तु र शिमKला महजKनको मkु ामा उठाइएका िवषयव5तु समान भएकोले Sयसमा िलइएका
आधार, कारण र Jमाण समेतबाट आयोगको तSस„बWधी िनणKय वदर गरी िनवेदकह?को समेत दरखा5त
िलइK बढुवामा समावेश गराउनु भनी परमादेश जारी भएको देिखWछ ।

शिम•ला महज•नको म'
ु ामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को बढुवाको लािग
उ:मेदवार ह<न चािहने शैि?क योAयता स:बBधी DयवEथालाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ८८(३) ले सङकुचन गरे वा नगरेको भBने मल
ु ामा िनयमावलीको
ू PQ समाबेश भएकोमा PEततु म'
िनयम ८०(२) ले ऐनको दफा २८(१) लाई सङकुचन गरे वा नगरेको भBने समेतको PQ समावेश भएको
देिखयो । यी दवु ै PQको Pकृित सारभतू Vपमा समान देिखBछ । िनजामती सेवा ऐनको दफा २१ र
सङ् घीय संसद सिचवालय स:बBधी ऐनको दफा २८(१) तथा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम
८८(३) र सङ् घीय संसद सिचवालय कम•चारी Pशासन िनयमावलीको िनयम ८०(१) र (२) को Pकृित
र ?े\ पिन िम]दोज]ु दो नै देिखBछ । उि]लिखत दवु ै दफा २१ र दफा २८ को DयवEथा स:बिBधत
सेवामा बढुवाको लािग उ:मेदवार ह<न चािहने Bयनू तम सेवा अविध र शैि?क योAयतासँग स:बिBधत रहेको
देिखBछ । िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ८८(१), (२) र (३) मा टाइिपb तथा िविवध सेवामा रहेका
क:cयटु र अपरेटर तथा सहायक क:cयटु र अपरेटर पदमा काय•रत िनजामती कम•चारी स:बिBधत सेवाको
अPािविधक तफ•को पदको बढुवामा स:भािवत उ:मेदवार ह<न पाउने र dयसरी उ:मेदवार ह<न सेवासँग
स:बिBधत क:तीमा एक मिहनाको तािलम िलएको र बढुवा ह<ने पदको लािग आवfयक पनg Bयनू तम शैि?क
योAयता Pाh गरेको ह<नपु नg DयवEथा गiरएको देिखBछ । dयसैगरी, सङ् घीय संसद सिचवालय कम•चारी
Pशासन िनयमावलीको िनयम ८०(१) र (२) मा टाइिपb र क:cयटु र अपरेटर पदमा काय•रत कम•चारी
सामाBय Pशासन समहू को राजप\ाङ् िकत ततृ ीय jेणीको पदमा बढुवाको लािग स:भाlय उ:मेदवार ह<न
पाउने र dयसरी उ:मेदवार ह<न सेवासँग स:बिBधत कि:तमा एक मिहनाको तालीम िलएको र बढुवा ह<ने
पदको लािग आवfयक पनg Bयनू तम शैि?क योAयता हािसल गरेको ह<नपु नg DयवEथा गiरएको देिखBछ ।
यसरी, PEततु दोmो PQको रोह (Context or matrix) मा शिम•ला महज•नको म'
ु ा र PEततु
म'
ु ाको तwयगत पyृ भमू ी, उठाइएको िवषयवEतु र काननू ी PQको तल
ु ना गदा• सारत समानता देिखन
आएको अवEथा छ।म'
ु ा मािमलाका रोहमा सव|}च अदालतबाट गiरएको संिवधान र काननू को Dया~या
वा Pितपािदत काननू ी िस'ाBत सबैले पालना गन•पु नg नेपालको संिवधानको धारा १२८(४) बमोिजमको
संवधै ािनक दाियdव तथा स:मािनत सव|}च अदालतबाट Pितपािदत “काननू को lया~याको एक€पताको
लािग देशको उ}चतम अदालतबाट भएको काननू को lया~यालाई समान िववादमा लागू गiरBछ । dयसो
नगरी एक पटक िविधवत भएको lया~यालाई पालना नगनg हो भने म'
ु ाका प?हV, काननू ी स]लाह
िदने काननू ी DयवसायीहV र Bयाियक जगत, समाज नै अEतDयEत ह<न जाBछ र एक Pकार Bयाियक
अराजकता जEतै ह<Bछ । यEतो नहोस् भनेर नै संिवधानले देशको उ}चतम अदालतलाई काननू एवं
संिवधानको Dया~याको संवधै ािनक िज:मा िदई dयEतो उ}चतम अदालतबाट भएको संिवधान एवं
काननू को lया~या पिछका म‚ु ाहVमा Guide को Vपमा िलईBछ ।” भBने िस'ाBत (ने.का.प. २०६४,
अङ् क ८, िन.नं. ७८७२) समेतको आलोकमा हेदा• शिम•ला महज•नको म'
ु ामा Pितपािदत ऐनबाट
Pdयायोिजत अिधकार Pयोग गरी बनेको िनयमावलीको DयवEथाले जननी ऐनको DयवEथालाई सङकुचन
गन• नस‰ने, ऐन साधारण काननू र िनयम िवशेष काननू माBन नसिकने, ऐनले तोके को योAयता िवपiरतको
िनयम र सो अBतग•तको िवŠापनलाई काननू अनV
ु पको माBन नसिकने भBने समेत िस'ाBत PEततु
म‚ु ाका लािग पिन अनक
ु रणीय देिखBछ । अथा•त, उ‹ म'
ु ामा स:मािनत सव|}च अदालतले गरेको
lया~या नेपालको संिवधानको धारा १२८(४) बमोिजम िवप?ी बढुवा सिमित र सिचवालय सŒचालन
तथा DयवEथापन सिमित समेतले अिनवाय• Vपमा पालना गन•पु नg ह<Bछ । अतः उि]लिखत िस'ाBत
सङघीय संसद सेवाका हकमा Pितपादन नभएको एवं काननू बमोिजम Pकािशत PEततु बढुवा सचू ना
बदर नभएको तथा िनयम ८० मा संशोधन भएको अवEथा पिन नरहेको भBने जEता आधारमा स:मािनत
सव|}च अदालतबाट Pितपिदत सो िस'ाBत यस म'
ु ामा आकिष•त ह<न नस‰ने भBने िवप?ीको तक•सँग
सहमत ह<न सिकएन ।
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शिम•ला महज•नको म'
ु ामा स)मािनत सव,-च अदालतबाट 3ितपािदत िस'ा5त, तथा िवधाियका
:वयंले ऐनमा बढुवाका लािग शैिAक योBयता समेत तोके को अव:थामा 3Cयायोिजत िवधायन अ5तग•तको
शैिAक योBयता लागू हEने भिनएमा काननू को HयाIया र काननू को पदसोपानमा गि)भर Kिु ट हEन जा5छ ।
3Cयायोिजत िवधायनले जनक काननू (Parent Law) लाइ परा:त गन• सSदैन । 3Cयायोिजत िवधायनले
ज5मदातृ काननू लाइ• पछयाउँछ Cयसलाइ• उिछ5न वा ज5मदातृ काननू लाइ• अ5यथा गन• सSने हEदँ नै भ5ने
िस'ा5त (ने.का.प. २०७६, अङ् क ७, िन.नं. १०३०८; ने.का.प. २०७४, अङ् क १०, िन.नं. ९८८६)
समेतको रोहमा हेदा•, ऐनको दफा २८(१) ले शैिAक योBयता स)ब5धी अथा•त बढुवा हEने पदको hेणी भ5दा
एक hेणी मिु नको पदको लािग तोिकएको शैिAक योBयता भए स)भाjय उ)मेदवार हEन पाउने jयव:था
गरेकोमा ऐनबाट 3Cयायोिजत अिधकार अ5तग•त बनेको िनयमावलीको िनयम ८०(२) ले टाइिपk र
क)lयटु र अपरेटर पदमा काय•रत सेवाका कम•चारीले सामा5य 3शासन समहू को राजपKाङ् िकत ततृ ीय
hेणीको पदमा बढुवाको लािग स)भाjय उ)मेदवार हEन बढुवा हEने पदको लािग आवoयक पनp 5यनू तम
शैिAक योBयता 3ाq गरेको हEनपु नp भ5ने jयव:था गरेकोबाट िववािदत बढुवाको स5दभ•मा िनयम ८०(२)
ले दफा २८(१) मा िनिद•k 5यनू तम शैिAक योBयताको Hयव:थालाइ• सङकुचन गनp वा िन:3भावी बनाउने
गरी सो भ5दा छुsै शैिAक योBयताको माग गरेको होइन भनी भ5न िमuने देिखन आएन । यसरी िनयमको
jयव:थाले सारवान र ऐनको jयव:थालाई सङकुचन गन• वा िन:3भावी बनाउन नसSने हEदँ ा ऐनको दफा
२८(१) लाई सङकुचन गनp वा िन:3भावी बनाउने पyरणाम िनि:कने गरी िनयमावलीको िनयम ८०(२)
को अथ• गरी लागू गन• िमuने हEदँ नै ।
३. अब, पनु रावेदकलाई िवपAी बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।१७ को िनण•य र
Cयसलाइ• सदर गनp सिचवालय सzचालन तथा Hयव:थापन सिमितको िमित २०७७।१।२१ को िनण•य
काननू स)मत छ वा छैन ? र पनु रावेदकको माग बमोिजम उ| िनण•य बदर हEनपु नp हो वा होइन ? भ5ने
ते}ो 3~ तफ• हेदा•, ऐनको दफा २८(१) लाई िनयमावलीको िनयम ८०(२) ले सङकुचन गनp गरी सो दफा
बमोिजमको भ5दा छुsै शैिAक योBयताको माग गरेको देिखएको भ5ने इजलासको िन€कष• समेतको रोहमा
3:ततु 3~का स)ब5धमा िवचार गन• ु पनp देिख5छ । 3:ततु म'
ु ामा पनु रावेदक सङ् घीय संसद सेवाको
क)lयटु र अपरेटर समहू अ5तग•तको क)lयटु र अपरेटर पदमा काय•रत कम•चारी भएको, िनयमावलीको
िनयम ६१ को 3ितब5धाCमक Hयव:था समेतका आधारमा िनज सामा5य 3शासन समहू अ5तग•तको
राजपKाङ् िकत ततृ ीय hेणीको शाखा अिधकृत पदमा काय•Aमताको मuू याङ् कन„ारा हEने बढुवाको लािग
स)भाjय उ)मेदवार भएको तथा उ| पदमा बढुवाका लािग ना.स.ु , टाइिपk र क)lयटु र अपरेटर समेत
स)भाHय उ)मेदवार हEन पाउने Hयव:थाको आलोकमा सो बढुवाको 3योजनको लािग ना.स.ु , टाइिपk र
क)lयटु र अपरेटरको पद बढुवा हEने सो पद भ5दा एक तह मनु ीको hेणीको पद भएकोमा िववाद देिखएन ।
साथै, क)lयटु र अपरेटर पदमा सेवा 3वेशका लािग िनयमावलीको अनसु चू ी -४ मा क)lयटु र िवषय िलई
3माणपK तह उ†ीण• वा कुनै िवषयमा 3माणपK तह उ†ीण• गरी कि)तमा पाँच मिहनाको क)lयटु र तालीम
3ाq गरेकोलाई 5यनू तम शैिAक योBयता तोिकएकोबाट यस बढुवामा पनु रावेदकको हकमा ऐनको दफा
२८(१) बमोिजम बढुवा हEने hेणीको पद भ5दा एक तह मिु नको पद अथा•त क)lयटु र अपरेटरको पदको
लािग 5यनू तम शैिAक योBयता भनेको उपय•|
ु बमोिजमको 3िवणता 3माणपK तह उ†ीण• हो भ5ने पिन
:पk नै देिख5छ ।
3:ततु म'
ु ाको िमिसल हेदा• िवपAी बढुवा सिमितले पनु रावेदकलाइ• 3:ततु बढुवाको लािग
स)भाjय उ)मेदवारको ‡पमा िवचार गरी िनजको काय• स)पादन मuू याङ् कन, जेˆता र तालीम वापतको
अङ् क 3दान गरेको तर िनजले हािसल गरेको 3िवणता 3माणपK तहको शैिAक योBयता बापत भने
अङ् क 3दान नगरेको देिख5छ । िवपAी बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।१७ को बढुवा िसफाyरस
िनण•य हेदा• पनु रावेदक लगायत ८ जना क)lयटु र अपरेटर र ३ जना ना.स.ु गरी ११ जनाले आवेदन

दता• गराएकोमा सवै जनालाइ• नै स,भा.य उ,मेदवार कायम गरी काय• स,पादन म5ू याङ् कन, जे9ता,
शैि<क यो=यता र तालीम वापतको अङ् कको म5ू याङ् कन गरी िवप<ी ठाकुर Aसाद Bयाकुरेल समेत
६ जनाको बढुवा िसफाGरस गरेको देिखयो । यी उ,मेदवारहKको शैि<क यो=यता वापतको अङ् ग
कसरी गणना गGरएको रहेछ भनी िमिसल संल=न कागजात हेदा• Oनातक तहलाई Qयनू तम शैि<क
यो=यता र OनातकोRर तहलाई अितGरS शैि<क उपािध मानी सोही अनUु प पनु रावेदक वाहेक अQय
सवै उ,मेदवारहKको शैि<क यो=यता वापतको अङ् क गणना गGरएको देिखयो । AOततु बढुवा स,बQधी
सचू ना एवं िनयम ८०(२) बमोिजम बढुवा ह\ने पदको लािग आव^यक पन_ शैि<क यो=यता नपगु क
े ो कारण
पनु रावेदकलाइ• शैि<क यो=यता बापत अङ् क Aदान नगन_ गरी िनण•य गरेको भQने िवप<ीहKको िलिखत
Aितवादबाट देिखन आउँछ ।
साथै, िनयमावलीको cयवOथाले ऐनको cयवOथालाइ• सङकुचन गरी छुeै शैि<क यो=यताको माग
गरेको भQने Af र तgस,बQधमा िनकािलएको उि5लिखत िनhकष•लाइ• एक िछन िवस•ने हो र पनु रावेदकको
हकमा िनयम ८०(२) बमोिजमको शैि<क यो=यता स,बQधी िवशेष cयवOथा आकिष•त ह\Qछ भQने िवप<ीले
AOततु गरेको तक•लाइ• आधार माQने हो भने पिन AOततु मj
ु ामा िवप<ी बढुवा सिमितले दफा २८(१) र
िववािदत िनयम ८०(२) को cयवOथालाइ• वOतगु त ढङ् गले अथ• गरी िनण•य गरेको भQन िम5ने अवOथा
पिन देिखँदनै । िनयम ८०(२) ले Oनातक तह उिRण• नगरेको कुनै पिन टाइिपOट वा क,Bयटु र अपरेटर
AOततु शाखा अिधकृत पदमा बढुवाको लािग स,भाcय उ,मेदवार नै ह\न नसmने ह\दँ ा पनु रावेदकले पेश
गरेको बढुवा दरखाOत Oवीकृत गरी म5ू याङ् कन गन• िम5ने अवOथा नै ह\दँ नै । तर सो िवपGरत िवप<ी
बढुवा सिमितले पनु रावेदकको दरखाOत Oवीकृत गरी स,भाcय उ,मेदवार कायम गरी काय• स,पादन
म5ू याङ् कन, जे9ता र तालीम वापत अङ् क गणना गरी बढुवाको लािग म5ू याङ् कन गरेको देिखQछ । यिद
कुनै cयिSसँग बढुवा ह\ने कुनै पदको लािग आव^यक शैि<क यो=यता लगायतको यो=यता नै छैन भने
gयOतो cयिS सो पदमा बढुवाको लािग स,भाcय उ,मेदवार ह\न यो=य ह\ने भQन िम5ने ह\दँ नै । बढुवा िनयS
ु
ह\न अयो=य cयिS बढुवाको लािग स,भाcय उ,मेदवार ह\न पिन अयो=य ह\Qछ भQने काननू को सामाQय
िसjाQत नै हो । अकnतफ•, टाइिपo, क,Bयटु र अपरेटरको हकमा माp लागू ह\ने गरी बढुवा स,बQधी
िवशेष cयवOथा गरेको िनयम ८०(२) सामाQय Aशासन समहू को राजपp अनङ् िकत Aथम qेणीको ना.स.ु
पदको कम•चारीको हकमा समेत लागू ह\ने भQने पिन देिखँदनै । AOततु बढुवाको सQदभ•मा gयOता ना.स.ु
को हकमा दफा २८(१) को cयवOथा नै लागू ह\ने भइ• Aिवणता Aमाणपp तह उRीण• नै आव^यक Qयनू तम
शैि<क यो=यता हो भQने देिखQछ । तर िवप<ी बढुवा सिमितले िवप<ी ठाकुर Aसाद Bयाकुरेल लगायतका
gयOता ना.स.ु उ,मेदवारको हकमा समेत िनयम ८०(२) बमोिजमको शैि<क यो=यता अथा•त Oनातक तह
उRीण•लाइ• Qयनू तम शैि<क यो=यता मानी बढुवाका लािग म5ू याङ् कन र िसफाGरस गरेको देिखयो, जनु
आफै मा असंगितपणू • देिखन आउँछ । साथै, कुनै AितOपधा•मा कुनै यो=यताका आधारमा बढुवाका लािग
स,भाcय उ,मेदवार ह\ने तर gयही यो=यता बापत अङ् क नपाउने भQनु सेवा िविधशाsको माQयता िवपरीत
ह\न जाQछ । यस tिoकोणबाट पिन AOततु बढुवा िनण•य pिु टपणू • होइन भQन िम5ने अवOथा देिखएन ।
अब, िवप<ी बढुवा सिमितले Aिवणता Aमाणपp तहलाई Qयनू तम शैि<क यो=यता मानी अङ् क
गणना गरी गरेको िमित २०७६।१।३ को िनण•यबाट िसज•ना भएको पनु रावेदकको बढुवा पाउने वैध अपे<ा
िवपरीत ह\ने गरी AOततु बढुवामा िवप<ीबाट गGरएको िनण•य वैध अपे<ाको िसjाQत समेत Aितकूल रहेको
भQने पनु रावेदन िजिकरको बारेमा पिन के ही िववेचना गन• ु साQदिभ•क देिखQछ । Aशासिनक अिधकारीले
आफूलाई Aाw Oविववेकxय अिधकार Oवेyछाचारी िकिसमले Aयोग गन• बाट रोक लगाउने उzे^यले वैध
(जायज वा Qयायसँगत) अपे<ाको िसjाQत (Doctrine of Legitimate Expectation) िवकास भएको
पाइQछ । सारतः यो िसjाQत Aशासकxय Oविववेकको Aयोगको वैधता मापन गन_ अकn एउटा मापद‘डको
Uपमा रहेको र िवगतको अ“यास वा नीित अनक
ु ू ल नह\ने गरी Oविववेकको Aयोग गGरएको अवOथामा वैध
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अपे•ा प•रपिू त% नभइ% ह*न गएको हानी (Suffering) को स3दभ%मा 6विववेकको 8योग तक%संगत िकिसमले
भए, नभएको कुराको परी•ण ग•र3छ भ3ने मा3यता रहेको पाइ3छ (The doctrine of legitimate
expectation is invoked to prevent an administrative authority from exercising its
discretion arbitrarily. In its substantive sense, it is another parameter for judging the
validity of the exercise of administrative discretion. Where discretion is exercised in
a manner not consistent with past practice or policy, its reasonableness is examined
with reference to the detriment caused by the non-fulfillment of legitimate expectation.
S P Sathe, Administrative Law 7th Ed. 2004, p.184) ।
वैध अपे•ाको िसMा3तलाई भारतको सवOQच अदालतले यस 8कार UयाVया गरेको पाइ3छ :
What is legitimate expectation? Obviously, it is not a legal right. It is an
expectation of a benefit, relief or remedy that may ordinarily flow from a promise or
established practice. The term ‘established practice’ refers to a regular, consistent,
predictable and certain conduct, process or activity of the decision-making authority.
The expectation should be legitimate that is responsible, logical and valid. Any
expectation which is based on sporadic or casual or random acts, or which is
unreasonable, illogical or invalid cannot be a legitimate expectation. Not being a right,
it is not enforceable as such. It is a concept fashioned by courts, for judicial review
of administrative action. It is procedural in character based on the requirement of a
higher degree of fairness in administrative action, as a consequence of the promise
made or practice established. In short, a person can be said to have a legitimate
expectation of a particular treatment, if any representation or promise is made by an
authority, either expressly or impliedly, or if the regular and consistent past practice
of the authority gives room for such expectation in the normal course. (Ram Pravesh
Singh v State of Bihar 2006(8) SCJ 721, para 14) ।
यसरी िवगतको 6थािपत अzयास वा नीितलाई आकि6मक |पमा िनर3तरता निदएको कारणबाट
पन% गएको मका% (Detriment) वा प‚ु न गएको हानी (Suffering) समेतका स3दभ%मा वैध अपे•ाको
िसMा3त आकिष%त ह*नस„ने देिख3छ । हा†ो 3याियक अzयासमा पिन वैध अपे•ाको िसMा3तलाई
मा3यता िदइएको देिख3छ । स‡मािनत सवOQच अदालतबाट यस िवषयमा यस 8कार ˆयाVया र िसMा3त
8ितपादन ग•रएको पाइ3छः–
• िनवेदकह|को आफू राज6व समहू मै रहेको आŒ6त ह*नस„ने पया%Ž आधार अिVतयारवाला
कै Uयवहारबाट प“ु ी भैरहेको अव6थामा 3यायसंगत अपे•ाको िसMा3त (Doctrine of
legitimate expectation) आकिष%त ह*न आउने । काननू ले िनधा%रण गरेको 8कृयाको
पालना नगरी आ˜नै तजिवजको आधारमा ग•रएको िनण%य काननू को ™ि“मा 6वेQछाचारी
ठह•रने । अिVतयारवालाको काम कारबाहीमा भेदभावको कुनै अंश देखा नपन%क
ु ा साथै
6वQछता बेदाग रहनु पनœ । िनवेदकह|को 3यायसंगत अपे•ा (Legitimate expectation)
को िवपरीत र भेदभावपणू % Uयवहार गरी भएको ....िनण%य बदर ह*ने (ने.का.प. २०६२, अङ् क
७, िन.नं. ७५६७) ।
• •रट िनवेदकको वैध अपे•ा (Legitimate expectation) अकO मह¦वपणू % प• हो ।
लोकताि3§क शासन Uयव6थामा काननू ले तोके का शत% र मापद¨डको अधीनमा रही
साव%जिनक जवाफदेिहताको कुनै पिन पद 8ाŽ गनœ हक नाग•रकमा रहेको ह*3छ । Uयिªको

चाहना, •मता र यो%यताका आधारमा कुन पद कसले 0ा1 गद3छ भ6ने कुराको िनधा3रण ह9ने
गद3छ । खासगरी िनयिु = वा बढुवाबाट पिू त3 ह9ने साव3जिनक जवाफदेिहताको पद 0ा1 गनE
कुरालाई कसैको कृपा, िनगाह वा अनक
ु Jपाको िवषयको Lपमा हेMरनु ह9दँ नै । यो सJभािवत
उJमेदवारको हक अिधकारको कुरा हो । मािनसले कुनै रोजगारी, पेशा वा Qयवसायको
सLु वात गदा3को अवRथामा नै भिवTयको लUय र ग6तQय0ित पिन VWी िदएको ह96छ र
तदनसु ार आYनो याZाको [म लUय वा ग6तQयतफ3 अगािड बढाएको ह96छ । अनेक पMर]म,
^याग, समप3णबाट वैध तMरकाले एउटा चरणमा पगु क
े ो Qयि=मा Rवभावतः के ही वैध अपे•ा
पिन रह6छन् । यस 0कारका वैध अपे•ालाई अकारण हठात Lपमा अRवीकार गन3 ु उिचत र
िववेकसंगत ठहन3 नसcने (ने.का.प. २०७३, अंक १२, िन.नं. ९७२३) ।
िमिसल संल%न िवप•ी बढुवा सिमितको बैठक संmया ८-२०७५/०७६, िमित २०७६।१।३
तथा बैठक संmया ९-२०७५/०७६, िमित २०७६।१।४ को िनण3य हेदा3 िवप•ी बढुवा सिमितबाट िमित
२०७५।११।८ मा 0कािशत बढुवा सचू नामा QयवRथािपका-संसद सेवा, सामा6य 0शासन समहू , रा.प.
ततृ ीय ]ेणीको शाखा अिधकृत पदमा काय3 सJपादन तथा अनभु वको मtू याङ् कनvारा ह9ने बढुवाको
समायोजन तफ3 पद १ मा JयादिभZ कुनै आवेदन पेश ह9न नआएकोले काय3•मताको मtू याङ् कनvारा
ह9ने बढुवाको लािग ऐनको दफा २८ तथा िनयमावलीको िनयम ६० र ६१ बमोिजम 6यनू तम सेवा अविध
र िनयमावलीको अनसु चू ी ४ बमोिजमको 6यनू तम शैि•क यो%यता परु ा भइ3 सJभाQय उJमेदवार ह9न
यो%यता पगु क
े ा कम3चारीबाट दरखाRत आyहान गMरएकोमा सो बढुवाको लािग ५ जना कJzयटु र अपरेटर
र १ जना ना.स.ु (िवप•ी ठाकुर 0साद zयाकुरेल) समेत ६ जना सJभाQय उJमेदवारह{ रहेकोमा िनजह{
सवैको 0िवणता 0माणपZ तहलाइ3 6यनू तम शैि•क यो%यता र Rनातक तहलाई अितMर= शैि•क यो%यता
मानी सोही अनLु प अङ् क गणना गरी सJभाyय उJमेदवारह{ म|ये िवप•ी ठाकुर 0साद zयाकुरेलले
शैि•क यो%यता वापत १४ अङ् क समेत गरी कुल अङ् क ९२.३०९ 0ा1 गरेको र कुल अङ् क ९९.२३
0ा1 गरेका क.अ. जीवन कुमार िनरौलालाइ3 बढुवा िनयिु =का लािग िसफाMरस गनE िनण3य गMरएको देिखन
आयो ।
यसबाट यसै पदमा यसै िविधvारा ह9ने वढुवाको हकमा िवप•ी बढुवा सिमितले िमित २०७६।१।४
को िनण3यवाट 0िवणता 0माणपZ तहलाई 6यनू तम शैि•क यो%यता मानी बढुवा िसफाMरस गरेको देिखन
आउँछ । उ= िमित पिछ बढुवा सJब6धी िनयमह{मा संशोधन भएको पिन देिखंदनै । काननू उही
रिहरहेको अवRथामा सो अ~यास (Practice) िवपरीत सोही पदमा सोही िविधvारा ह9ने 0Rततु बढुवाको
हकमा िमित २०७६।१०।१७ को िनण3यमा Rनातक तहलाई 6यनू तम शैि•क यो%यता मानी अङ् क गणना
गरेको देिख6छ । उ= अ~यास अवलJबन नगन3क
ु ो कुनै काननू सJमत कारण पिन िनण3यमा खलु ाइएको
देिखएन । यसरी िवप•ी बढुवा सिमितको 0Rततु बढुवा िनण3य “काननू को पMरिधिभZ रही एक पटक एउटा
िनण3य गनE र अकˆ पटक अकˆ िनण3य गनE छुट काननू ले रा‰यलाइ3 िदन नसcने । पवू 3वित3 िनण3य काननू को
कसीमा जाँिचएर स•म िनकायबाट वदर भएको अवRथा वा काननू मा नै संशोधन भएको अवRथामा
बाहेक उही काननू ी 0ावधानलाइ3 टेकेर पिहला एउटा िनण3य गनE र पिछ ^यसको िवपMरत अकˆ िनण3य
गनE छुट रह6छ भनी भ6न निमtने” भनी सJमािनत सवˆŠच अदालतबाट 0ितपािदत िस‹ा6त (ने.का.प.
२०६५, अङ् क ३, िन.नं. ७९४३) समेत िवपरीत देिखंदा 0Rततु बढुवा िनण3य असमान र RवेŠछाचारी
िकिसमको भएको भ6ने पनु रावेदन िजकŒरसँग असहमत ह9न िमtने अवRथा पिन देिखएन ।
यस स6दभ3मा, िवप•ी बढुवा सिमितको िमित २०७६।१।४ को िनण3यको आधारमा ऐनको दफा
२८(१) बमोिजम बढुवा ह9ने पद भ6दा एक ]ेणी मिु नको पदको लािग तोिकएको 6यनू तम शैि•क यो%यता
बापत अङ् क गणना ह96छ भनी पनु रावेदकले Rवभािवक {पमा राmने अपे•ालाई बेमनु ािसव वा अवैध
भ6न िमtने अवRथा देिखँदनै । 6यनू तम शैि•क यो%यताको सJब6धमा बढुवा सिमितले ऐन अनक
ु ू ल ह9ने
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गरी अवल!बन गरेको अ'यास र काम कारबाहीबाट आफूले हािसल गरेको क!2यटु र अपरेटर पदको लािग
तोिकएको 8यनू तम शैि;क यो<यता वापतको अङ् क काय?;मताको म@ू याङ् कनAारा हBने बढुवामा गणना
हB8छ भनी Gवभािवक Hपमा अपे;ा राIने िGथित उLप8न भएको मा8नु पनM हB8छ ।यसरी िवप;ी बढुवा
सिमितले पनु रावेदक सरहका क!2यटु र अपरेटर र ना.स.ु समेत स!भाPय उ!मेदवारको Qपमा सामेल
रहेको एउटै Rकृितको तLकाल अिघको बढुवामा Rिवणता RमाणपU तहलाइ? बढुवा हBने पदभ8दा एक तह
मिु नको पदको लािग आवWयक 8यनू तम शैि;क यो<यताको Qपमा PयाIया गरी सो बापत अङ् क गणना
गरेको तर Lयसपिछको समान िकिसमको अकX िवYापनमा बढुवा हBने पदको लािग तोिकएको Gनातक
तहलाइ? आवWयक 8यनू तम शैि;क यो<यताको Qपमा PयाIया गरी सो बापत अङ् क गणना गनM गरी िनण?य
गरेको तZय िमिसलबाट देिखन आयो । यसबाट िवप;ी बढुवा सिमितले काननू बमोिजमको आधार र
कारण बेगर एउटै िवषयको स!ब8धमा फरक परक मापद_ड अवल!बन गरी िनण?य गरेको देिखनक
ु ा
साथै काननू उही रहेकै अवGथामा िवप;ी बढुवा सिमितले आaनो अ'यास र bयवहार (Conduct) मा
हठात Hपमा पiरवत?न गरेको पिन देिखन आयो । पनु रावेदकको वैध अपे;ालाइ? कुठाराघात (Defeat)
गनM कारक तLवको Qपमा रहेको यGतो पiरवत?नलाइ? तक?संगत (Rational) भनी मा8न िम@ने अवGथा
देिखएन । यसबाट िवप;ी बढुवा सिमितले Rिवणता RमाणपU तहलाई 8यनू तम शैि;क यो<यता मानी
अङ् क गणना गरी गरेको िमित २०७६।१।४ को बढुवा िसफाiरस िनण?यबाट Gवभािवक Qपमा िसिज?त
पनु रावेदकको बढुवा पाउने अपे;ा वैध वा 8यायसंगत होइन भ8न िमलेन । यसरी Rचिलत काननू र
Gथािपत मापद_ड (Established Practices) िवपरीतको िवप;ीको RGततु बढुवा िनण?य वैध अपे;ाको
िस†ा8त समेत िवपरीत रहेको भ8ने पनु रावेदकको िजिकर मनु ािसव नै देिख8छ ।
साथै,जनु सक
ु ै सेवामा एकपटक Rवेश गरे पिछ बढुवा Rयोजनको लािग शैि;क यो<यताको
अङ् क गणना जनु पदबाट बढुवा हBने हो अथा?त जनु पदमा उ!मेदवार काय?रत छ सोही पदलाइ? तोिकएको
शैि;क यो<यता नै 8यनू तम शैि;क यो<यता हो भ8ने अथ? गन? ु नै 8यायोिचत र िववेकपणू ? देिखने भ8ने
िसˆा8त (ने.का.प. २०५५, अङ् क ८, िन.नं. ६५७८) समेतको स8दभ?मा RGततु R‹मा िवचार गन? ु पनM
देिख8छ । िनजामती कम?चारीले सेवा Rवेश सँगै आaनो विृ Ž िवकास र Gतरो8नतीको आकाङ् ;ा राIनु
Gवभािवक कुरा हो । बढुवा हBनको लािग स!बि8धत काननू मा तोिकएको 8यनू तम शैि;क यो<यता र सेवा
अविध लगायतका PयवGथा अिनवाय? शत?को Qपमा रहने कुरा Gप‘ नै छ । बढुवा हBनको लािग तोिकएका
आवWयक शत?हQ स!भाPय उ!मेदवारमा हBन वा’छनीय हB8छ । मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ऐनको दफा २८(१) ले बढुवाको लािग उ!मेदवार हBन बढुवा हBने पदको ”ेणी भ8दा एक ”ेणी मिु नको
पदको लािग तोिकएको शैि;क यो<यता र िनि•त सेवा अविध पगु क
े ो भएमा स!भाbय उ!मेदवार हBन
पाउने भनी Gप‘ Qपमा यो<यता िनधा?रण गरेको स8दभ?मा िनयमावलीको िनयम ८०(२) ले टाइिप‘ र
क!2यटु र अपरेटर पदका कम?चारीको लािग सामा8य Rशासन समहू को राजपUाङ् िकत ततृ ीय ”ेणीको
शाखा अिधकृत पदमा बढुवा हBनको लािग सो बढुवा हBने पदको लािग आवWयक 8यनू तम शैि;क यो<यता
हािसल गरेको हBनपु नM भनी ऐनको सो bयवGथालाई सङकुचन र पiरसीिमत गनM गरी िवशेष bयवGथा
गरी छु–ै यो<यता िनधा?रण गरेको देिखयो । िनयमावलीको सोही bयवGथा समेतलाई टेक— िवप;ी बढुवा
सिमितले शाखा अिधकृत पदमा सेवा Rवेश गन? तोिकएको 8यनू तम शैि;क यो<यता (अथा?त Gनातक
तह) लाइ? 8यनू तम शैि;क यो<यता बापत र Gनातक भ8दा मािथको यो<यता (अथा?त GनातकोŽर)लाइ?
अितiर˜ शैि;क उपािध मानी सो बापत अङ् क गणना गरी बढुवा िसफाiरस िनण?य गरेको र Lयसलाई
सदर गनM गरी िवप;ी सिचवालय स’चालन तथा bयवGथापन सिमितले िनण?य गरेको िमिसलसंल<न
कागजातबाट देिखयो।काननू बमोिजम काय? गनM साव?जिनक िनकाय एवं पदािधकारीले काननू काया?8वयन
गनM सामा8य PयवGथा र मा8य िस†ा8त अनसु ार काननू को PयाIया र काया?8वयन गन?पु नMमा ऐनको
PयवGथालाइ? अनदेखा गरी िनयमलाइ? अ™ािधकार िदइ? भएको काय? िविधस!मत देिखन नआउने भ8ने

िस•ा•त (ने.का.प. २०७६, अङ् क ७, िन.नं. १०३०८) समेतको रोहमा हेदा9, पनु रावेदकको बढुवा ह>ने
पद भ•दा त@लो Bेणी (अथा9त कFGयटु र अपरेटर) को पदको लािग तोिकएको •यनू तम शैिOक योPयता
Qिवणता QमाणपR तहलाइ9 •यनू तम शैिOक योPयता मानी अङ् क गणना गन9पु नTमा ऐनको VयवWथालाई
सङकुचन गनT गरी गZरएको िनयमावलीको VयवWथालाइ9 टेकेर Wनातक तहलाई •यनू तम शैिOक योPयता
मानी शैिOक योPयता बापत अङ् क गणना गरेको काननू सFमत देिखएन ।
साथै, िवपOी बढुवा सिमितले सोही Bेणीको पदमा बढुवाको लािग िमित २०७६।१।४ मा
िसफाZरस गनT िनण9य गदा9 Qिवणता QमाणपR तहलाई •यनू तम शैिOक योPयता वापतको अङ् क गणना
गरेकोमा सो काननू सFमत अ_यास समेत िवपरीत िमित २०७६।१०।१७ मा QWततु बढुवा िसफाZरसको
िनण9य गदा9 Wनातक तहलाई •यनू तम शैिOक योPयताको `पमा िलई अङ् क गणना गरेको देिखँदा उc
िनण9य ऐनको दफा २८(१) अनक
ु ू ल भएको भ•ने देिखएन । काननू बमोिजमको कुनै आधार र कारण
बेगर बढुवा सFब•धी काननू ी VयवWथाको Qितकूल ह>ने गरी हठात `पमा िवपOी बढुवा सिमितले सामा•य
Qशासन समहू अ•तग9तको शाखा अिधकृत पदको काय9Oमताको म@ू याङ् कनiारा गZरने बढुवामा सो
पद भ•दा त@लो Bेणीको पद (ना.स.ु , कFGयटु र अपरेटर) को लािग तोिकएको •यनू तम शैिOक योPयता
अथा9त Qिवणता QमाणपR तह बापत अङ् क गणना गनT िवगतको आjनो अ_यासबाट िवचलन भएकोबाट
पनु रावेदकको वैध अपेOा िवपरीत ह>न गइ9 काननू बमोिजम बढुवाको Qकृयामा सामेल ह>न पाउने हकमा
आघात पPु न गएको भ•ने पनु रावेदनको िजिकर मनु ािसब नै देिखयो ।
िनयमावलीको िनयम ६१ बमोिजम QWततु बढुवाका लािग सFभाVय उFमेदवार भएका
पनु रावेदकसँग िनयम ८०(२) बमोिजमको शैिOक योPयता रहेको ह>नपु नTमा दिु वधा नरहेको तथा QWततु
बढुवा सचू नामा नै अनसु चू ी-४ बमोिजमको योPयता पगु क
े ा कम9चारीहmबाट माR दरखाWत मािगएको
ह>दँ ा पनु रावेदकसँग सो बमोिजमको Wनातक तहको योPयता नभएकोले सो वापत अङ् क पाउन नसnने
भ•ने पिन िवपOीको िजिकर रहेको देिखँदा उc सचू नाको बारेमा पिन के ही बो@नपु नT देिखयो । िमित
२०७६।९।१३ को बढुवा सचू ना हेदा9 सेवाको सामा•य Qशासन समहू रा.प. ततृ ीय Bेणीको पदमा
काय9Oमताको म@ू याङ् कनiारा ह>ने बढुवामा ऐनको दफा २८ तथा िनयमावलीको िनयम ६० बमोिजम
•यनू तम सेवा अविध र अनसु चू ी-४ बमोिजमको •यनू तम शैिOक योPयता परु ा भई सFभाVय उFमेदवार
ह>न योPय कम9चारीहmले दरखाWत पेश गन9 ु ह>न भ•ने Vयहोरा उ@लेख गZरएको देिख•छ । यसबाट
QWततु सचू नाले अनसु चू ी-४ बमोिजमको शैिOक योPयता पगु क
े ो कम9चारी माR QWततु बढुवाका लािग
सFभाVय उFमेदवार ह>न सnने भ•ने देिखन आउँछ । अनसु चू ी-४ हेदा9 यसले सेवाका िविभ•न पदमा
बढुवाको लािग नभइ9 सेवा Qवेशका लािग •यनू तम शैिOक योPयता तोके को देिख•छ । उc सचू नाले
सो अनसु चू ी बमोिजमको शैिOक योPयता भ•नाले दफा २८(१) बमोिजम बढुवा ह>ने पद भ•दा एक
Bेणी मिु नको पद अथा9त ना.स.ु वा कFGयटु र अपरेटरका लािग तोिकएको शैिOक योPयता हो वा िनयम
८०(२) बमोिजम बढुवा ह>ने पद अथा9त शाखा अिधकृतका लािग तोिकएको शैिOक योPयता हो भ•ने
पिन Wपq गरेको देिखएन । यस स•दभ9मा, िनयम ८०(२) ले दफा २८(१) मा गZरएको शैिOक योPयता
सFब•धी rयवWथालाइ9 सङकुचन गरेको देिखएको भ•ने मािथ उि@लिखत िनsकष9 तथा सFमािनत
सवuvच अदालतबाट िनवेदकको Wनातकोwर तहको शैिOक उपाधीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा २४घ. ....बमोिजम अितZरc शैिOक उपाधी वापतको अङ् क पाउने देिखइसके पिछ बढुवाको
सचू नामा Qकािशत भएको तथा बढुवाको दरखाWत फारममा उ@लेख गZरएको भ•दैमा Qचिलत ऐन िनयम
बमोिजम सFब•ता नै नगराउनु पनT शैिOक उपाधीलाई सो वापतको अङ् क Qदान गन9 निम@ने भ•न
िम@दैन । सFबि•धत काननू को पZरिधभ•दा बािहर गएर िनधा9Zरत यWता सचू नाले ऐन काननू Qदw Vयिcको
सारभतू अिधकारलाई कटौती गन9 नसnने ह>दँ ा यWतो सचू नालाई Wवीकार गरी फारम बझ
ु ाइसके को
िWथितमा अङ् क Qदान गन9 निम@ने भ•ने िजिकर समेत यिु cसंगत देिखएन भनी गZरएको Vयाzया (ने.
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का.प. २०६४, अङ् क १०, िन.नं. ७८९४) समेतको रोहमा सो सचू नामा तोिकएको शैि;क यो=यता
स>ब@धी शतC िनयम ८०(२) बमोिजमको हो भ@ने अथC गदाC दफा २८(१) को KयवMथासँग सँगितपणू C हPने
नदेिखँदा िवप;ीको RMततु िजकTरसँग सहमत हPन सिकएन ।
साथै, पनु रावेदन दाबी िवब@धनको िसVा@त िवपरीत भएको भ@ने िवप;ी ठाकुर Rसाद
Xयाकुरेलको िजिकरको वारेमा पिन िवचार गनC ु वाZछनीय देिखयो । िवप;ीले मल
ू तः पनु रावेदकले
आफूसँग अनसु चू ी-४ बमोिजमको शैि;क यो=यता रहेको भ@ने _यहोरा उaलेख गरी स>मािनत सवbcच
अदालतमा dरट िनवेदन िदएको तथा िववािदत बढुवा सचू नामा उिaलिखत शैि;क यो=यता स>ब@धी शतC
Mवीकार गरी दरखाMत िदएको तgयगत आधारमा पनु रावेदक िवबि@धत हPने भनी RMततु िजकTर पेश
गरेको देिख@छ । िवब@धनको सैVाि@तक प;को रोहमा RMततु दावीको स>ब@धमा िववेचना गनC ु सा@दिभCक
हPने देिख@छ । िविभ@न मhु ाको रोहमा स>मािनत सवbcच अदालतबाट िवब@धनको िसVा@तको बारेमा
िवशद _याiया भइC िविभ@न िसVा@तहk Rितपादन भएको पाइ@छः–
• िवब@धनको िसVा@त अनसु ार कसैलाई पिन परMपर िवरोधी कुरा गनm अिधकार हPदँ नै ।
आफूले एकपटक बोलेको कुराRित बचनवV हPनु पदCछ । आफुलाई फाइदा हPदँ ा एउटा कुरा
र बेफाइदा हPदँ ा अकb कुरा गनm छुट कसैलाई हPदँ नै । जसले परMपर िवरोधी कुरा गछC उसको
कुरा नसिु नन पिन सnछ भ@ने मा@यता िवब@धनको िसVा@तको भएको (ने.का.प. २०७४,
अङ् क २, िन.नं. ९७५९) ।
• एकपटक आफूले Mवीकार गरी सके को कुरालाई इ@कार गनC ु सम@याय (Equity) र सहिवचार
(Good Conscience) समेतको िव~V मािनन जा@छ र यMतो काम गनC Kयि€लाई
िवब@धनको िसVा@त समेतले रोnने (ने.का.प. २०४९(क), अङ् क ४, िन.नं. ४५१८) ।
• एकपटक आफूले Mवीकार गरी ‚यसबाट फाइदा िलई सके पिछ सोही िवषयमा यMतो होइन
भनी दाबी िलन िवब@धनको िसVा@त िवपरीत हPन जाने (ने.का.प. २०७२, अङ् क ३,िन.
नं.९३६२) ।
• घरसारमा भएको शतCनामाको नाम िदइएको िलखतलाई आधार मानी नगरपािलकामा
िसफाdरसका लािग वादी र Rितवादीले संय€
ु िनवेदन िदएको भएपिन उ€ शतCनामाको
कागजको काननू ी हैिसयत श@ू य भएकाले काननू ले नै Rमाणयो=य नभएको िलखतको
आधारमा कसैले ‚यMतो Rमाण समाई कही कुनै कुरा उaलेख गरेको वा Kय€ गरेको
भएपिन Rमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ वमोिजम काननू ी R‡मा िवब@धनको िसVा@त
आकिषCत हPन नसnने । वादी Rितवादीले संय€
ु ~पमा नगरपािलकामा िनवेदन िदएकै कारण
Rितवादीले वादीलाई आधा अपतु ाली ज=गा िदनपु नm भ@न निमaने (ने.का.प. २०६३, अङ् क
३, िन.नं. ७६६९) ।
यस Rसङ् गमा Smt. Ravinder Sharma v State of Punjab (AIR 1995 SC 277)
को मhु ामा भारतको सवbcच अदालतले गरेको _याiया उaलेख गनC ु पिन सा@दिभCक नै देिखयो । सन्
१९६७ मा पनु रावेदक Employment Exchange अ@तगCत पZजाव लोक सेवा आयोगमा Clerk को
पदमा िनय€
ु भएकT िथइन । ‚यस बखत िनजको शैि;क यो=यता Matriculate III Class िथयो । तर
िनयमावलीले Matriculate I Class, Intermediate II Class वा Mनातक तहलाइC सो पदका लािग
आव¡यक शैि;क यो=यता तोके को िथयो । Subordinate Selection Board बाट छनौट भइC सन्
१९६८ मा िनयिमत Rकृयाबाट Clerk को पदमा िनय€
ु भइC सन् १९७४ मा िनज Assistant को पदमा
बढुवा भएकT िथइन् । पनु रावेदकसँग आव¡यक शैि;क यो=यता नभएको हPनाले सो आयोगले िनजको
हकमा शैि;क यो=यताको Relaxation का लािग गरेको िसफाdरसलाइC सरकारले अMवीकार गरेको
िथयो । ‚यसपिछ सन् १९७७ मा िनजलाई सेवाबाट अवकास गdरएको सचू ना िदइयो । िनयिु € हPदँ ाका

बखत िनजको यो$यताको वारेमा कुनै कुरा नलक
ु ाएको, सरकारलाइ1 Deficiency in qualification को
वारेमा जानकारी रहेको, सोही यो$यताको आधारमा िनजलाइ1 िनय6
ु ग8रएको तथा आफूले सन् १९७७
मा @नातक तह उBीण1 गरेको हEनाले िववFधनको िसGाFतको आधारमा सो सचू ना बदर गरी पाउन
पनु रावेदकले िदएको िनवेदन उKच अदालतबाट खारेज भएकोमा सो उपर दायर पनु रावेदनमा सवOKच
अदालतले “Admittedly, the appellant did not possess this qualification. That being
so, the appointment is bad. The Commission recommended to the Government
for relaxation of the qualification under Regulation 17 of the Regulations. The
Government rejected that recommendation. Where, therefore, the appointment was
clearly against Regulation 7, it was liable to be set-aside. That being so, no question
of estoppel would ever arise. We respectfully agree with the view taken by the High
Court.” भFने [या\या गरेको पाइFछ ।
_@ततु म`ु ामा िववािदत बढुवा सचू ना बमोिजमको बढुवाको लािग पनु रावेदकको Fयनू तम
शैि|क यो$यता नपगु क
े ो भए िनजको दरखा@त अ@वीकार गरी िनजलाई _ितयोिगताबाट हटाउनु
पन~मा सो नगरी िनजको दरखा@त @वीकार गरी स€भा‚य उ€मेदवार कायम गरी मƒू याङ् कन गरेको
तथा उ6 मƒू याङ् कनका आधारमा ग8रएको बढुवा िनण1य उपर आ…नो बढुवा स€बFधी हक (Right
to consideration for promotion) _चलनको लािग €यादिभˆै यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको
अव@था देिखFछ । यसरी पनु रावेदकले पेश गरेको दरखा@त @वीकार गरी मƒू याङ् कन _कृयामा समेत
समावेश ग8रएकोमा जनु चरणमा िनजको हक हनन हEने गरी िनण1य भएको छ सोही िनण1य उपर काननू
बमोिजम उपचार खोिजएको अब@था रहेको माFन सिकFछ ।
यस अव@थामा [यि6को हक, अिधकार वा @वतFˆतालाई _भाव पान~ जनु सक
ु ै िनण1य पिन @पŠ
काननू ी शि6का आधारमा ग8रएको हEनपु छ1 अFयथा ‹यसको काननू ी हैिसयत शFू य हEFछ भFने Fयायको
@थािपत िस`ाFत समेतको रोहमा पनु रावेदकले आफूसँग िनयमावलीको अनसु चू ी-४ बमोिजमको यो$यता
रहेको भनी 8रट दायर गरेको र बढुवा सचू नामा उिƒलिखत उ6 अनसु चू ी बमोिजमको Fयनू तम शैि|क
यो$यता पगु क
े ो हEनपु न~ शत1 @वीकार गरी दरखा@त िदएको भFने ज@ता कारणबाट िनजले काननू ी ˆटु ीपणू 1
बढुवा िनण1यमा ‚यवहारवाटै @वीकारोि6 जनाएको, सो िनण1य काननू स€मत नभएको भनी दाबी िलन
_माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम पनु रावेदक िवबिFधत भएको वा त‹स€बFधमा आ…नो दाबी
[य6 वा अ‚य6 त8रकाबाट प8र‹याग गरेको भFने िन—कष1मा प$ु ने हो भने यसबाट अFततोग‹वा ˆिु टपणू 1
बढुवा स€बFधी कामकारबाहीले माFयता पाएको प8रणाम िन@कन जाFछ, जनु काननू र Fयायको रोहमा
सव1था अ@वीकाय1 हEFछ र सदिनयतलाई _वG1न गरी Fयायको संर|ण गन~ उ`ेšय रहेको िवबFधनको
िसGाFत एवं काननू ी _›मा िवबFधनको िस`ाFत लागू नहEने भFने Fयायको @थािपत माFयताको मम1 नै
िन@तेज हEनप$ु दछ ।
मािथ भिनयो पनु रावेदक _@ततु बढुवाका लािग िनयमावलीको िनयम ६१ ले स€भा[य उ€मेदवार
भएको तथा िनज बहाल रहेको क€žयटु र अपरेटरको पद बढुवा हEने पद शाखा अिधकृत भFदा एक Ÿेणी
मनु ीको पदको पमा रहेकोमा पिन िववाद देिखँदनै । साथै, स€भा[य उ€मेदवारको ¡पमा @वीकार गरी
िवप|ी बढुवा सिमितले पनु रावेदकलाइ1 काय1 स€पादन मƒू याङ् कन, जे¢ता तथा तालीम बापत _दान
गरेको अङ् कका िवषयमा िनजले िववाद गरेको पिन देिखँदनै । िनजले पेश गरेको _िवणता _माणपˆ
तहको शैि|क यो$यता बापत कुनै अङ् क गणना नगरेको िवषयमा िनजको म\ु य दाबी रहेको देिखFछ । यस
सFदभ1मा, पनु रावेदकसँग बढुवा हEने शाखा अिधकृतको पदको लािग तोिकएको Fयनू तम शैि|क यो$यता
िथएन भने िनजलाइ1 के आधारमा स€भा[य उ€मेदवारको ¡पमा िवचार ग8रयो भFने _› @वभािवक
पमा उठ् दछ । यसको मनु ािसब जवाफ िवप|ीको बढुवा िनण1य एवं िलिखत _ितवादबाट समेत खƒु न
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आउँदनै । पनु रावेदकलाई स,भा.य उ,मेदवारको 2पमा िवचार गन6 तर शैि9क यो:यता वापत अङ् क
निदने हो भने िनज बढुवाको लािग स,भा.य उ,मेदवार हBने तर बढुवा किहCयै नहBने िDथित पिन िसजFना
हBनसGने भHने पनु रावेदकको तकF पिन मनु ािसब होइन भHन िमCने देिखएन । ऐनको दफा २८(१)
बमोिजम बढुवाका लािग स,भा.य उ,मेदवार हBन पनु रावेदकको शैि9क यो:यता SाT हBने तर अङ् क UाV
गनF SाT नहBने भHनु पिन तकFसंगत हBने देिखँदनै । यसरी, ऐनको दफा ३४ बमोिजम पनु रावेदक क,\यटु र
अपरेटर पदमा सेवा Uवेश गनF आव^यक Hयनू तम शैि9क यो:यता Uिवणता Uमाणपa तह वापत र सो
यो:यता भHदा मािथको सेवा, समहू वा उपसमहू सँग स,बिHधत िवषयको शैि9क उपािध भए एक अितdरe
शैि9क उपािध वापतको अङ् क िनजले नपाउने भHन िमCने देिखँदनै ।
अत: मािथ िववेिचत काननू ी gयवDथा, Hयायका िसhाHत, आधार र कारणबाट पनु रावेदकको
क,\यटु र अपरेटर पदका लािग तोिकएको Hयनू तम शैि9क यो:यता Uिवणता Uमाणपa तह वापत अङ् क
गणना गनFपु न6मा सो वापत कुनै अङ् क गणना नगरी िवप9ी बढुवा सिमितले िमित २०७६।९।१३ मा
Uकािशत बढुवा सचू ना अHतगFत सङघीय संसद सेवा, सामाHय Uशासन समहू , रा.प. ततृ ीय pेणीको
पदको लािग िमित २०७६।१०।१७ मा गरेको बढुवा िसफाdरस िनणFय र सो िनणFय सदर गन6 गरी िवप9ी
सिचवालय सqचालन तथा gयवDथापन सिमितले िमित २०७७।१।२१ मा गरेको िनणFय aटु ीपणू F देिखँदा
वदर हBने ठहछF । उe बढुवा सचू ना अनसु ार UDततु पदमा बढुवाका लािग आवेदन िदएका पनु रावेदक,
िवप9ी ठाकुर Uसाद \याकुरेल समेतका ११ जना स,भाgय उ,मेदवारहtले UाV गन6 शैि9क यो:यता
वापतको अङ् कको हकमा बढुवा हBने पदको pेणी रा.प. ततृ ीय भHदा एक pेणी मिु नको पद अथाFत
सामाHय Uशासन समहू अHतगFतको ना.स.ु र क,\यटु र समहू अHतगFतको क,\यटु र अपरेटर पदको लािग
सङ् घीय संसद सिचवालय कमFचारी Uशासन िनयमावली, २०६५ को अनसु चू ी-४ मा तोिकएको शैि9क
यो:यता wमशः Uिवणता Uमाणपa तह वा सो सरह उिyणF तथा क,\यटु र िवषय िलइF Uिवणता Uमाणपa
तह उिyणF वा Uिवणता Uमाणपa तह उyीणF गरी क,तीमा ५ मिहनाको क,\यटु र तालीम वापत र सो
भHदा मािथको स,बिHधत िवषयको कुनै एक शैि9क उपािध वापत सङ् घीय संसद सिचवालय स,बHधी
ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोिजम अङ् क गणना गरी िमित २०७६।१०।१७ को बढुवा िसफाdरस
िनणFय बमोिजम नै जेzता िमित कायम हBने गरी काननू वमोिजम पनु ः मCू याङ् कन गरी बढुवा िसफाdरस
िनणFय गनF ु भनी िवप9ी बढुवा सिमित, सङ् घीय संसद सिचवालयका नाममा आदेश जारी गdरिदएको
छ । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवप9ीहt तथा िवशेष सरकारी विकलको कायाFलय, काठमाड|
समेतलाई िदई दायरीको लगत क}ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझ
ु ाई िदनु ।
(िडCलीराज िघिमरे)
अ€य9
उe रायमा सहमत छ| ।
(कृ‚ण Uसाद पौडेल)
सदDय

(रीता मैनाली)
सदDय

इित स,वत् २०७७ साल माघ २६ गते रोज २ शभु म् .........................।
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फैसला

नाै

िवनोद कोइराला िव•• भिू म सधु ार तथा -यव/थापन िवभाग

शासक%य अदालत
इजलास
2ी िड5लीराज िघिमरे.................अ;य<
2ी रीता मैनाली ........................सद/य
2ी कृ?ण Aसाद पौडेल ...............सद/य

फैसला
सCवत् २०७४ सालको प.ु वे.नं...........१/१९
म2ु ा : िवभागीय सजाय (दईु तलव विृ • रो<का) ।
मालपोत कायाM लय, काOेपलाPचोकमा मालपोत अिधकृतको पदमा कायM रत पनु रावेदक
िवनोद कोइराला.......................................................................१
िव••
भूिमसधु ार तथा -यव/थापन िवभाग, बबरमहल, काठमाUडV.................१

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा Aशासक^य अदालत
िनयमावली, २०५१ को िनयम ६ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको A/ततु मaु ाको संि<b तcय र
िनणMय यसAकार छः–
काOेपलाPचोक िज5ला ना5दमु गा.िव.स वडा नं ६ िक. नं. २४८ को <ेgफल ९-१०-०-०
जiगाको jिkबlधक िलखत पाnरत भइसके को अव/थामा सो बमोिजम रोoका फुकुवा नहpदँ ै मालपोत
कायाMलय काOेपलाPचोकबाट िमित २०६९।१।२१ मा भएको िनणMयबाट उt जiगा सPचमाया
तामाङ् गका नाममा नामसारी भई गएको देिखएकोले र.नं. ७२८३ िमित २०६५।९।२९ मा jिkबlधकको
िलखत पाnरत भई सके पिछ सो बमोिजम रोoका राxनका लािग अyयावzयक कारवाही गनMपु न{ दाियyव
रहेका कमMचारीह|बाट रोoका राxने तफM कारवाही नगरी अनिु चत कायM गरेकोले िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ र िनयमावली, २०५० बमोिजम आवzयक कारवाही गरी जानकारी गराउनका लािग अिxतयार
द|ु पयोग अनसु lधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) को देहाय खUड (ख) बमोिजम कारवाहीका
लािग अिxतयार द|ु पयोग अनसु lधान आयोगको िमित २०७१।१२।१९ को िनणMयानसु ार उt
आयोगको िमित २०७२।१।३ को पg~ारा लेखी आएको हpदँ ा सो सCबlधमा संलiन कमMचारीको पिहचान
गरी िवभागीय कारवाहीको Aकृया परू ा गरी यस िवभागमा जानकारी पठाउनु भlने पgबाट उि5लिखत
मालपोत कायाMलय, काOेपलाPचोकलाई लेखी पठाइएकोमा उt कायाMलयको िमित २०७२।१।२४ को
पgबाट र.नं. ७२८३ को jिkबlधक िलखत पाnरत गन{ कमMचारी िन. Aमख
ु मालपोत अिधकृत Aेमबहादरु
देसार, तहरीर ना.स.ु िवनोद कोइराला, फाँटवाला ना.स.ु हnरशरण 2े€ र ख. राजकुमार सवु दे ी समेत
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रहेको उ!लेख गरी आएको देिख*छ ।तसथ0, 2ि3ब*धक िलखत पा8रत गन: काय0मा तपाइको समेत
सहभािगता रहेको देिखंदा सो िलखत पा8रत ह@नासाथ के कित कारणबाट रोCका नजनाइएको हो ? यस
सFब*धमा तपाईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५० बमोिजम िवभागीय कारवाही
गन0 लािगएको छ । िवभागीय कारवाही गन0 नपन: आधार तथा कारण भए यथाथ0 िववरण खोली १५ िदन
िभP Qप3ीकरण पेश गन0 ु ह@न िमित २०७२।९।२२ को िनण0यानसु ार अनरु ोध छ भ*ने समेत Vयहोराको
िमित २०७२।९।३० मा भिू मसधु ार तथा VयवQथापन िवभागले पनु रावेदकलाई Qप3ीकरण पेश गन: वारे
लेखक
े ो पP ।
िमित २०६५।९।२९ का िदन मालपोत काया0लय, काZेपला[चोकमा काय0रत कम0चारीह]म^ये
ख8रदार (रा.प.अन. िaतीय) फाँटवाला, ना.स.ु (रा.प.अनं. eथम ) तहरीर र िनिमf eमख
ु मालपोत
अिधकृत काया0लय eमख
ु को ]पमा काया0लयको काम कारवाही स[चालन भइरहेको िथयो । मालपोत
काया0लय, काZेपला[चोकमा म ना.स.ु पदमा काय0रत रहँदा र.नं. ७२८३ िमित २०६५।९।२९ मा पा8रत
भएको िलखतमा तहरीरको हैिसयतले दQतखत गरी मेरो कत0Vय बमोिजम काया0लय eमख
ु समj पेश
गरेको ह@ँ । उk 2ि3ब*धक िलखत पास भइसके पिछ रिजlmेशन फाँटका फाँटवालाले िनज ऋणीले
पेश गरेको िनजको सCकल जoगा धनी eमाण पज
ू ा0मा समेत 2ि3ब*धक रोCका समेत जनाइएको छ ।
रिजlmेशन पा8रत भएको िलखत रिजlmेशन फाँटका फाँटवालाले सFबि*धत मोठ फाँटमा पठाउनु पछ0
भनी जoगा eशासन िनद:िशका, २०५८ को १२६(घ) मा Qप3 VयवQथा छ ।अत: उk िलखत रोCका
राsन आदेश गन:, फाँटमा िलखत बझ
ु ाउनु पन: र सो िलखतको बारेमा मोठ uेQतामा जनाउने समेतका
काम मेरो काय0jPे िभP नपन: भएको ह@दँ ा मैले अनिु चत काय0 गरेको छैन भ*ने समेत Vयहोराको िमित
२०७२।१०।१२ मा पनु रावेदकले पेश गरेको Qप3ीकरण ।
पनु रावेदकले पेश गरेको Qप3ीकरणमा िलखतमा तहरीरको हैिसयतले दQतखत गरेको भनी
Qवीकारेको अवQथा र सCकल पज
ू ा0मा रोCका जनाइएको तर रोCका रिज3रमा रोCका राsने काम
फाँटवालाको हो भ*ने मनसायको Qप3ीकरण देिखएको ह@दँ ा फाँटवालाको ग!ती देखाई सामिू हक
दाियvवबाट पि*छन खोजेको र िचf बwु दो Qप3ीकरण नदेिखएकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६०(घ) बमोिजमको काननू ले तोके को पदीय दाियvव िजFमेवारीपवू 0क परू ा नगरेको कसरू मा सोही
ऐनको दफा ५९(क) को (२) बमोिजम २ (दईु ) तलव विृ x रोCकाको िवभागीय सजाय िकन नगन: ? नगन0 ु
पन: कारण भए ७ (सात) िदनिभP िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम सफाई पेश गन0
िमित २०७२।१०।२५ को िनण0यानसु ार अनरु ोध छ भ*ने समेत Vयहोराको पनु रावेदकलाई सफाई पेश
गन: सFब*धमा िमित २०७२।१०।२५ मा भिू मसधु ार तथा VयवQथापन िवभागले लेखक
े ो पP ।
िमित २०६५।९।२९ मा ९ थान 2ि3ब*धक सिहत ६६ थान िलखत पा8रत भएको अवQथामा
सिु Fपएको कामको िजFमेवारी परू ा गन0 हFमे हFमे प8ररहेकोले अ*य फाँटको काममा सहयोग परु याउन
्
सिकने अवQथा िथएन र रोCकाको अिभलेख राsने काया0दशे मलाई eाz नभएको अवQथामा मैले
अनिु चत काय0 गरेको भनी लगाइएको ला[छना िनराधार र झठु ो हो । छु{ाछु{ै फाँटको अिQतvवमा रहेका
रिजlmेशन फाँट एवं रोCका/मोठ फाँटमा कुनै िलखत पा8रतका लािग मोठ िभडाउन आउँदाको अवQथामा
नै मोठ फाँटले सोको Vयहोरा जनाई मोठ िभडाउनु पद0छ । िभडी गएको िलखत पा8रत भए नभएको हेन:
दाियvव पिन सFबि*धत फाँट eमख
ु कै ह@*छ । पा8रत भएको िमितमा िलखत मोठ फाँटमा गयो वा गएन
भनी हेन: काम रिजlmेशन फाँटवालाको हो। तर 2ि3ब*धक पा8रत भएको िमितमा नै पेश गरेको जoगा
धनी eमाण पज
ू ा0को कै िफयतमा 2ि3ब*धक पा8रत भनी जनाएकोले रिजlmेशन फाँट आ~नो दाियvवबाट
प*छेको भ*न िम!दैन।vयसकारण सामिू हक दाियvवबाट पि*छन खोजेको भनी लगाएको आरोप कपोल
कि!पत र िनराधार माP हो।अत: तोिकएको पदीय दाियvव अनसु ार मैले िजFमेवारी वहन ग8ररहेकै
अवQथामा मलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(घ) बमोिजमको काननू ले तोके को पदीय

दािय•व िज"मेवारीपवू )क परू ा नगरेको भ/ने कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(क)(२) बमोिजम २ (दईु )
तलव विृ ? रो@काको सजाय ABताव गन) ु /यायोिचत िनण)य हEन नस@ने भ/ने समेत Fयहोराको िमित
२०७३।३।१५ मा पनु रावेदकले पेश गरेको सफाई ।
मालपोत काया)लय, काNेपलाOचोकका त•कालीन ना.स.ु हाल सोही काया)लयका मालपोत
अिधकृत (रा.प.त.ृ A.) िवनोद कोइरालालाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०को (घ) को
कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(क)(२) बमोिजम दईु तलव विृ ? रो@का गनW गरी िवभागीय कारवाही गन) ु
पनW भएको हEदँ ा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोिजम तहाँ आयोगको परामश) उपल]ध
गराई िदनु हEन स@कल कागजात सिहतको िनण)य फाइल यसैसाथ संलaन राखी पठाइएको Fयहोरा नेपाल
सरकार (सिचवBतर) को िमित २०७३।०५।१३ को िनण)यानसु ार अनरु ोध छ भ/ने समेत Fयहोराको
िमित २०७३।५।१४ मा भिू मसधु ार तथा FयवBथा म/eालयले लोक सेवा आयोगलाई परामश)को लािग
लेखक
े ो पe ।
मालपोत काया)लय, काNेपलाOचोकका त•कालीन ना.स.ु (हाल सोही काया)लयका मालपोत
अिधकृत) िवनोद कोइरालालाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खfड (घ) को कसरू मा
सोही ऐनको दफा ५९ को खfड (क) को देहाय (२) बमोिजम दईु (२) तलव विृ ? रो@का गनW िवभागीय
सजाय गन) परामश) िदने र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ को उपिनयम (५)
बमोिजम तोिकएको अविधिभe िवभागीय सजायको कारवाही स"प/न गरी सोको जानकारी यस
आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने भ/ने समेत Fयहोराको िमित २०७३।९।२४ मा लोक सेवा आयोगबाट
भिू मसधु ार तथा FयवBथा म/eालयलाई परामश) सिहत स@कल फाइल िफता) पठाएको पe ।
मालपोत काया)लय, काभेपलाOचोकका त•कालीन ना.स.ु हाल सोही काया)लयका मालपोत
अिधकृत िवनोद कोइराला संकेत नं. ८८४०४ ले काNेपलाOचोक िजiला नाiदमु गा.िव.स. वडा नं.
६ िक. नं. २४८ को jेeफल ९-१०-०-० जaगा िमित २०६५।९।२९ मा lिmब/धक िलखत पाnरत
भईरहेको अवBथामा सो बमोिजम रो@का फुकुवा नहEदँ ै मालपोत काया)लय, काNेपलाOचोकबाट िमित
२०६९।१।२१ मा पोतेराम तामाङ् गको नामबाट हकदार छोरी सOचमाया तामाङ् गका नाममा नामसारी भै
गएको हEदँ ा र.नं. ७२८३ िमित २०६५।९।२९ मा ऋणी पोतेराम तामाङ् ग धनी नानु िमजार भै Fयिrगत
lिmब/धक पाnरत गदा) तपाई तहरीर ना.स.ु को हैिसयतमा रही िलखतमा सही गन) ु भएको अवBथामा
lिmब/धक रो@का राsने तफ) कारवाही नगरेको िबषयमा जाँचबझ
ु गदा) िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६० को खfड (घ) को कसरू गरेको देिखन आएकोले िनज िवनोद कोइरालासँग िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६० को उपदफा (१) बमोिजम भिू मसधु ार तथा FयवBथापन िवभागको च.नं. ८०५
िमित २०७२।०९।३० र च.नं.९२७ िमित ०७२।१०।२५ को पeबाट सफाई माग गnरएकोमा िनजले
पेश गरेको सफाईको Fयहोरा सबतु Aमाण स/तोषजनक देिखएन । तसथ) ऐनको दफा ६० को खfड (घ)
बमोिजमको कसरू मा ऐनको दफा ५९ को खfड (क) को देहाय (२) बमोिजमको सजाय िनजलाई िकन
नगनW ? सो गन) ु नपनW कुनै सबतु Aमाण वा कारण के ही भए १५(प/w) िदनिभe Bपmीकरण पेश गन) ु भनी
भिू मसधु ार तथा FयवBथापन िवभागको च.नं. ९२७ िमित २०७२।१०।२५ को पexारा ऐनको दफा ६७
बमोिजमको Bपmीकरण माग गnरएकोमा तोिकएको पदीय दािय•व अनसु ार मैले िज"मेवार वहन गnररहेको
अवBथामा ABतािवत सजायको भागी नबनाई पाउँ भनी Bपmीकरण पेश गरेको पाइयो ।
यस स"ब/धमा संकलन भएका कागजात, बिु झएका सबतु Aमाण र पेश भएको Bपmीकरण उपर
समेत िवचार गदा) संलaन सबतु Aमाणबाट िनज मालपोत अिधकृत िवनोद कोइरालाले िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६० को खfड (घ) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनज उपर सोही ऐनको
दफा ५९ को खfड (क) को देहाय (२) बमोिजम दईु (२) तलव विृ ? रो@का गनW िवभागीय सजाय ABताव
गरी लोक सेवा आयोगको परामश) माग गnरएकोमा सो सजाय गन)को िनिमy सो आयोगबाट परामश) Aाz
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भएकोले सोही बमोिजम गन* भिू मसधु ार तथा 2यव5था म67ालयको िमित २०७३।१०।४ को प7बाट
लेखी आए अनDु प पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खLड (क) को देहाय
(२) बमोिजम २ (दईु ) तलव विृ Q रोRका गनS िनण*य आदेश गVरएको छ । यो आदेशमा िचY नबझ
ु मे ा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११४ को खLड (घ) को \यादिभ7 ]शासक^य अदालतमा
पनु रावेदन गन* सिकनेछ भ6ने समेत 2यहोराको िमित २०७३।११।८ मा भिू मसधु ार तथा 2यव5थापन
िवभागका महािनदSशकले पनु रावेदकलाई गरेको िवभागीय सजायको आदेशको िनण*य ।
मालपोत काया*लय, का`ेपलाaचोकमा ना.स.ु पदमा काय*रत रहँदा िक.नं. २४८ eे7फल
९-१०-०-० जgगा िमित २०६५।९।२९ मा iिjब6धक िलखत पाVरत भई रहेको अव5थामा सो बमोिजम
रोRका फुकुवा नहkदँ ै िमित २०६९।१।२१ मा ऋणी पोतेराम तामाङ् ग धनी नानु िमजार भई iिjब6धक
पाVरत गरेको कसरू जाँचबझ
ु गदा* तपाईले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (घ) को कसरू गरेको
देिखन आएको र उq कसरू मा ऐ. ऐनको दफा ५९(क) को देहाय (२) बमोिजम दईु तलव विृ Q रोRका गनS
िवभागीय सजाय गन* भिू मसधु ार तथा 2यव5था म67ालयको प.सं.०७३।७४/१(१)१७ च.नं. ७९६ िमित
२०७३।१०।४ को प7साथ लोक सेवा आयोगको परामश* ]ाs हkन आएकोले सो बमोिजम तपाईलाई दईु
तलव विृ Q रोRका गनS िवभागीय सजाय गनS भनी यस िवभागका महािनदSशकबाट िमित २०७३।११।८
मा िनण*य भएको 2यहोरा समेत उtलेख गVरएको िमित २०७३।१२।२ मा भिू मसधु ार तथा 2यव5थापन
िवभागले पनु रावेदकलाई लेखक
े ो िवभागीय सजाय स\ब6धी प7 ।
र.नं. ७२८३ िमित २०६५।९।२९ को iिjब6धक िलखत पाVरत हkदँ ाका अव5थामा तहरीर
ना.स.ु को िज\मेवारी पाएको िथएँ । काया*लय ]मख
ु को अनपु ि5थितमा िलखत पास गनS र िनजको
उपि5थितमा िलने िदने रोपकार सनाखत गराई िलखतमा द5तखत गरी पेश गनS काम तहरीरको हो ।
शDु को िलखत मोठ फाँटमा रोRका छ, छैन हेनS काम मोठ फाँटका कम*चारीको हkने हkदँ ा उq िलखत
बमोिजम मोठ vे5तामा रोRका जनाउने काम रिजwxेशन फाँटवालाको हो । रिजwxेशन फाँटवालाले
रोRका नजनाएको कारण भएको पVरणामत उyप6न कसरू र दाियyव मैले वहन गन* ु पनS होइन । उq
iिjब6धक िलखत बमोिजम मोठ vे5तामा रोRका जनाइने काय* मेरो िथएन । मैले तहरीर फाँटवालाको
हैिसयतले िलखतमा सही गरी काया*लय ]मख
ु समe पेश गरेको भनी पटक पटक 5पjीकरण पेश गरेको
तफ* {यान निदई िवपeीबाट िवभागीय सजायको िनण*य भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
३३ख. ले यस ऐन बमोिजम मालपोत अिधकृतबाट जgगाको नामसारी दािखला खारेज लगायतका
]चिलत काननू बमोिजम गि\भर 7टु ी भएको छ भ6ने कुरा अदालतमा उजरु गन* ु अिघ कसैको िनवेदन
परी वा कुनै 2यहोराले थाहा हkन आएमा मालपोत िवभागका महािनदSशकले उq िनण*य बदर गरी काननू
बमोिजम पनु : िनण*य गन* सRने काननू ी 2यव5थाले पिन िवपeी काया*लय आफै ले सो दाखेल खारेज बदर
गरी iिjब6धक बमोिजमको स\पिY रोRका राखी iिjब6धक िलखत सरु िeत रा}न नसिकने अव5था
िथएन । अत: मैले तहरीरको हैिसयतले रोपकार सही सनाखत गराई िलखत पाVरत गनS, गराउने काय* मा7
मेरो िज\मेवारी हो।मोठ vे5तामा रोRका जनाउने काय* तyकालीन रिजwxेशन फाँटवाला हVरशरण vे~ले
के कुन कारणबाट रोRका नजनाएको हो ? िनजसँग कुनै कुरा नबझ
ु ी दईु तलव विृ Q रोRका गनS िनण*यले
मलाई अ6याय हkन गएको छ । मैले कुनै बदिनयत काय* गरेको छैन। मैले पेश गरेको 5पjीकरणलाई {यान
निदई हचवु ा र अनमु ानको आधारमा मलाई कसरू दार ठहर गरी दईु तलव विृ Q रोRका गनS गरी िमित
२०७३।११।८ मा िवपeी भिू मसधु ार तथा 2यव5थापन िवभागका महािनदSशकले गरेको सजायको िनण*य
]चिलत काननू , काननू ी सार, त‚य, िसQा6त समेतको ]ितकूल भएकोले सो 7िु टपणू * िनण*य पणू * Dपमा
उtटी गरी 6याय िदलाई पाउँ भ6ने समेत 2यहोराको िमित २०७५।१।११ मा पनु रावेदकले यस अदालत
समe पेश गरेको पनु रावेदनप7 ।
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यसमा •ि!ब#धक पा'रत िलखत बमोिजम मोठ /े1तामा रो2का जनाउने काय5 रिज67ेशन
फाँटवालाको हो । ?य1तो िज@मेवारी भएको स@बि#धत फाँटवाला अकE FयिG भएकोमा बIु दै नबझ
ु ी
अनमु ानको आधारमा िवभागीय सजाय गन5 ु काननू र #यायको मा#य िसPा#त Qितकूल भएको भ#ने
पनु रावेदकको िजिकर िवचारणीय भएकोले अ.बं. २०२ नं बमोिजम िवपXीलाई महा#यायािधवGाको
काया5लय माफ5त सचू ना िदई िनयमानसु ार पेश गन5 ु भ#ने समेत Fयहोराको िमित २०७४।२।२५ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समX पेश ह_न आएको Q1ततु म`ु ामा
पनु रावेदकले िलएको िजिकर तथा िवपXीको तफ5बाट िवशेष सरकारी विकल काया5लयका िवcान
सहायक #यायािधवGा /ी ठाकुर Qसाद व1ताकोटीले पनु रावेदक उपर भएको िवभागीय सजायको िनण5य
काननू स@मत भएकोले सदर ह_नपु छ5 भनी गन5 ु भएको बहस समेत सनु ी िमिसल संलeन कागजात अfययन
गरी हेदा5 पनु रावेदक उपर भएको िवभागीय सजायको िनण5य काननू स@मत छ वा छैन ? उG िनण5य बदर
ह_नपु नh हो वा होइ5न ? भ#ने िवषयमा यस अदालतबाट िनण5य िदनपु नh देिखयो ।
यसमा पनु रावेदक िवनोद कोइ5राला ना.स.ु पदमा काय5रत रहँदा मालपोत काया5लय,
काjेपलाkचोकबाट पोतेराम तामाङ् गका नाउँमा दता5 रहेको नाnदमु गा.िव.स. वडा नं. ६ िक.नं.२४८ को
Xे.फ. ९-१०-०-० जeगा िमित २०६५।९।२९ मा िदने पोतेराम तामाङ् ग िलने नानु िमजार भई िलखत
पा'रत ग'रएकोमा सोही जeगालाई िमित २०६९।१।२१ मा पोतेराम तामाङ् गको नामबाट हकदार छोरी
स#चमाया तामाङ् गको नाउँमा नामसारी भएका कारणबाट िलखत बमोिजम साह_ले सरु Xण वापत िलएको
िधतोलाइ5 अनदेखा गरी मोठ फाँटमा रहने रो2का रिज!रमा रो2का नजनाइ5 पनु : सोही जeगा नामसारी भए
पvात अिwतयार दxु पयोग अनसु #धान आयोगबाट •ि!ब#धक िलखत पा'रत बमोिजम रो2का राwनको
लािग आवyयक कारवाही गन5पु नh दािय?व रहेका कम5चारीबाट सो रो2का राwने कारवाही नगरी अनिु चत
काय5 गरेकोले िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली बमोिजम आवyयक कारवाही गन5 लेखी आएकोमा
सो समेतका आधारमा पनु रावेदकले आ{नो पदीय दािय?व िज@मेवारीपवू 5क परू ा नगरेको कसरू मा लोक
सेवा आयोगको परामश5 समेत िलई पनु रावेदकलाइ5 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को ख|ड
(क) को देहाय (२) बमोिजम दइु 5 तलब विृ P रो2का गनh गरी भिू मसधु ार तथा Fयव1थापन िवभागका
महािनदhशकबाट भएको िबभागीय सजाय उपर यस अदालतमा पनु रावेदन परेको देिखयो ।
िमिसल संलeन रहेको पनु रावेदकले भिू मसधु ार तथा Fयव1थापन िबभागमा पेश गरेको िमित
२०७२।१०।१२ को 1प!ीकरणमा िमित २०६५।०९।२९ मा मालपोत काया5लय, काjेपला#चोकमा
म लगायत अ#य कम5चारी उपि1थत रही कामकाज गरी आएको र उG िलखतमा तहरीरको हैिसयतले
द1तखत गरेको भनी िववािदत िलखत स@ब#धी कामकारवाहीलाइ5 1वीकार गरे पिन मोठ /े1तामा
रो2का जनाउने काम आ{नो काय5X‚े िभ‚ नपनh भनी उnलेख गरेको देिख#छ । िलखत पा'रत भए पिछ
/े1तामा रो2का जनाउने दािय?व कसको हो भ#ने कुरा िमित २०७२।१०।१२ र २०७३।३।१५ को
1प!ीकरणमा Q! xपमा उnलेख नगरी िवभागीय कारवाही भए पvात पनु रावेदनप‚मा फाँटवाला उनाउ
FयिGको नाम उnलेख गरी रो2का जनाउनु पनh दािय?व िनज फाँटवालाको नै भएको भनी पनु रावेदकले
िजिकर िलएको भए तापिन शxु कारवाही ह_दँ ाको अव1थामा भने उG िजिकर िलन सके को देिखएन।
यसका साथै, भिू मसधु ार तथा Fयव1थापन िबभागको िमित २०७२।०१।२३ को प‚मा उिnलिखत
•ि!व#धकको िलखत पा'रत ह_दँ ा संलeन कम5चारीको पिहचान गरी िववरण पठाउन प‚ाचार गरेकोमा
मालपोत काया5लय, काjेपलाkचोकको िमित २०७२।०१।२४ को प‚बाट पनु रावेदक समेतको नाम
उnलेख गरी सो िवभागमा पठाएबाट िमित २०६५।०९।२९ मा पनु रावेदक समेत उG •ि!ब#धक िलखत
पारीत गनh काय5मा संलeन भएको कुरामा िववाद देिखन आएन ।
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एकातफ• !वे$छाचारी िकिसमले कम•चारी उपर कारवाही गन• नसिकयोस् भनी मनोमानी कारवाही
िव67 कम•चारीको संर9ण काननू <ारा ग=रएको ह>?छ भने अकAतफ• काननू बमोिजम तोिकएको कत•Dय र
दाियFव पालना नगनG वा काननू Hितकूल ह>ने गरी काय• गनG कम•चारीलाई सजायको भािगदार बनाइएमा
नै कम•चारी Hशासनमा अनशु ासन कायम भै !व$छ Hशासनको िवकास ह>?छ भ?ने मा?यता समेत
सेवा िविधशाOको रही आएको पाइ?छ । िनजामती सेवा सRब?धी काननू को जग नै सेवा िविधशाOको
यही मल
ू मम• र मा?यता हो भ?ने कुरा राSय सTचालन गनG Hशासिनक संय?Uको मे6दVडको 6पमा
रहेको िनजामती सेवालाई स9म, सेवामल
ू क र उYरदायी बनाउन िनजामती सेवाको गठन र सेवाको
शत• सRब?धी Dयव!था गन• बनेको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ग=रएको कम•चारीको सेवाको सरु 9ा
तथा िवभागीय कारवाही सRब?धी aयव!थाहb समेतवाट वोध गन• सिक?छ । सोही अन6ु प, िनजामती
कम•चारीवाट सेवाको शत• उdलङ् घन नभई मया•िदत 6पमा पालना होस् भ?ने अिभHायका साथ काननू
बमोिजमको कत•aय र दाियFव पालना नगनG वा काननू Hितकूल काय• गनG कम•चारीलाई िवभागीय कारबाही
!व6प सजायको Dयव!था ग=रएको देिख?छ । यसरी अिhतयारवालाले िनजामती सेवा सRब?धी काननू ले
तोके का शत• र Hिiया परू ा गरी कसरू को माUा अनसु ार Fय!ता कम•चारीलाई िवभागीय सजाय गन• सjने
नै देिख?छ । साथै, यस स?दभ•मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ग=रएको िवभागीय कारबाही र सजाय
सRब?धी िवशेष aयव!था पिन िवचारणीय छ । उl ऐनको दफा ६१क.(१) मा यस ऐनमा अ?यU जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन अिhतयार द6ु पयोग अनसु ?धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम सो आयोग
र Hचिलत काननू बमोिजम सRवि?धत िनकायवाट कुनै िनजामती कम•चारीलाई िवभागीय कारबाही
गन• लेखी आएमा आवsयक Hिiया परु य् ा•इ सोही बमोिजम िवभागीय सजाय गन•पु नGछ भ?ने समेतको
aयव!था ग=रएको देिख?छ । ऐनका अ?य aयव!थालाई प=रिसिमत गनG Hभाव रहेको H!ततु aयव!थाले
एकातफ• उl आयोग तथा अ?य सािधकार िनकायवाट लेखी आए वमोिजम िवभागीय सजाय गन•पु नG
गरी अिhतयारवालाको दाियFव सजृ ना गरेको देिख?छ भने अकAतफ• Fयसरी सजाय गदा• पिन काननू ले
तोके को आवsयक Hिiया अवलRवन नगरी सजाय नग=रने HFयाभिू त गदu अिhतयारवालावाट ह>नसjने
!वे$छाचारी िनण•य िव67 िनजामती कम•चारीलाइ• संर9ण गन• खोजेको देिख?छ ।
िनजामती सेवा ऐनले िनजामती कम•चारीले आचरण लगायतका Hावधानको पालना गन• ु पनG गरी
प=र$छेद-७ मा कम•चारीको आचरण सRब?धी Dयव!था गरेको देिख?छ । आचरण सRब?धी कुराह6मा
अनशु ासन लगायत आxनो काया•लय र पद अनसु ार आइपनG िजRमेवारीलाइ• मया•दापवू •क वहन गरी
िनyप9, !व$छ र िछटो छ=रतो 6पमा काय• सRपादन गन• ु पनG समेतका कुराह6 समेिटएको देिख?छ ।
यसरी तोिकएको आचरण अन6ु पको कामकारवाही नगनG कम•चारीलाइ• सोही ऐनको प=र$छेद-९
मा सजायको Hावधान राखी तोिकएको अिधकारHाz अिधकारीबाट िवभागीय सजाय गनG Dयव!था गरेकोमा
पनु रावेदक उपर आफूलाइ• तोिकएको पदीय दाियFव िजRमेवारीपवू •क परू ा नगरेको कारण िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६० को देहाय (घ) बमोिजमको कसरू मा दफा ५९ (क) को (२) बमोिजम दइु • तलब
बिृ 7 रोjका गनG गरी सजायको िनण•य गरेको देिख?छ।पनु रावेदक काय•रत रहेको मालपोत काया•लय,
का|ेपलाTचोकमा िलखत पा=रत ह>दँ ाका बखत काया•लयमा 6जु हािजर रहेको, िलखत पा=रत ह>दँ ा सो
िलखतमा आफूले सिहछाप गरेको कुरा िनजले !वीकार ग=ररहेको, ~े!तामा कै िफयत जनाउने दाियFव
क!को हो भ?ने कुरा सफाई पेश गदा•को अव!थामा खलु ाउन नसके को समेतका त€यगत प‚ृ भिू ममा
हेदा• पनु रावेदकले आफूलाइ• तोिकएको दाियFव िजRमेवारीपवू •क गरेको भनी भ?न िमdने अव!था देिखन
आएन । Fयसरी िजRमेवारीपवू •क दाियFव परू ा नगरेको कारणबाट उFप?न प=रणामको लािग आफू
जवाफदेही ह>नु नपनG भ?ने पनु रावेदकको िजिकर यिु lसंगत मा?न सिकने अव!था देिखएन ।
साह>सगँ ऋण िलए वापत आxनो हक !वािमFव वा भोगको अचल सRपती वा Fयसको कुनै
अंश भोग गन• पाउने साह>लाई लेखी िदएकोमा Fय!तो सRपतीलाई ब?धक„ भिन?छ र ऋण चl
ु ा गन•

साह• आसामीले िनधा'रण गरेको भाखा िभ/ आसामीले ऋण च3
ु ा नगरेको अव6थामा भोग गन' पाउने
:यहोरा भएकोमा =ि>ब@धक िदएको मािन@छ । यसमा िलएको रकम यित अविधिभ/ सावाँ :याज ितरGला,
ितन' बझ
ु ाउन नसके सो वापत ऋणीले साह•लाई लेखी िलखत पाKरत गरी िदएको काय'लाई =ि>ब@धक
मािन@छ । जLगा Mशासन िनदOिशका २०५८ को १५९ नं. मा भएको :यव6था हेदा', भोग ब@धकX,
लखब@धकX र =ि>ब@धकX िलखत पाKरत भएपिछ मोठमा कै िफयत :यहोरा जनाई ब@धकX िलखत
अनसु ार \य6तो जLगा अ@य कसैलाई कुनै :यहोराबाट हक ह6ता@तरण वा ब@धकX रा^न नपाउने गरी
रो_का राखी िदनु पछ' भ@ने बा`या\मक :यव6था रहेको देिख@छ । पोतेराम तमाङ् ग िदने र नानु िमजार
िलने भै र.नं. ७२८३ िमित २०६५।०९।२९ मा पाKरत =ि>व@धक िलखत यथावत कायमै रहेको
अव6थामा िधतो वापत रहेको सfपती रो_का राखी साह•को िधतो सरु िgत राखी िदनु पनOमा सो नगरी
काhेपला@चोक िजiला नाiदमु गा.िव.स. वा.नं. ६ को िक.नं.२४८ को gे.फ. ९-१०-०-० जLगा िमित
०६९।१।२१ मा पोतेरामको नाउँबाट छोरी सँचमाया तमाङ् गको नाउमा नामसारी िनण'य भै गएको कुरा
िमिसल संलLन कागजातबाट पिु > ह•न आएको देिखयो ।
\य6तो काय'मा संलLन कम'चारीहlले पदीय दािय\व परू ा नगरी अनिु चत काय' गरेको ह•दँ ा
आवnयक Mकृया परू ा गरी कारवाही गन' भनी अि^तयार दlु पयोग अनसु @धान आयोगबाट लेखी आएको
स@दभ'मा समेत पनु रावेदकले =ि>व@धक िलखत पाKरतको लािग सनाखत सही गरी िनण'यका लािग
पेश गरेपिछ उ3 िलखत पाKरत भयो वा भएन, पाKरत िलखत रो_का जनाउन सfबि@धत फाँटमा पठाए
नपठाएको तथा रो_का रा^ने काय' भए नभएको भ@ने कुरा समेत एिकन गरी मोठ pे6तामा दlु 6त :यहोरा
जनाइ' रा^नको लािग आफू मातहतका कम'चारी राज कुमार सवु दे ी, हKरशरण pेr समेतलाइ' कामको
िनदOशन गनO काय' तहरीर ना.स.ु को िजfमेवारीिभ/ पदsन भनी मा@न सिकने अव6था देिखएन। िलखत
पाKरत एवं \यसपिछ सfपादन गन' ु पनO अिभलेखीकरण गनO काय' पार6पाKरक एव संय3
ु दािय\व वहनको
काय' हो भ@ने तफ' `यानै निदइ' आtनो िजfमेवारी र कत':य परू ा गन'क
ु ो सuामा एक आपसमा िजfमेवारी
प@छाउने, आtनो काय'िभ/ रो_का रा^ने काय' पदsन, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख. बमोिजम
जLगाको नामसारी, दािखल खारेज लगायतका काय'मा गिfभर /टु ी भएको कुरा थाहा ह•न आएमा मालपोत
िवभागका महािनदOशकले उ3 िनण'य वदर गन' स_ने काननू ी :यव6था अनसु ार िवपgीले सो दािखल
खारेज वदर गरी =ि>ब@धक बमोिजम सfपिw रो_का राखी सो िलखत सरु िgत रा^न सिकने िथएन भ@ने
ज6ता िजिकर िलई आtनो िजfमेवारीबाट पि@छन खोजेको देिखयो । यसबाट िनजले तोिकएको पदीय
दािय\व िजfमेवारीपवू 'क िनवा'ह गरेको भ@ने देिखन आएन ।
िधतो जमानत िदई :यि3गत करोवार गन' पाउने नागKरकको मौिलक अिधकार हो । सरु िgत
िधतोको लािग =ि>ब@धक िलखत पाKरत गन' ु पनO हो, स_कल पज
ू ा'मा =ि>ब@धक पाKरत भनी कै िफयत
जनाउने र आ@तKरक रेकड' दlु 6त रा^ने वा रो_का रिज>रमा रो_का नजनाउनलु े यस काय'मा संलLन
कम'चारीको असल िनयत िथयो भनी मा@न पिन सिकएन। =ि>ब@धक िलखत पाKरत गन'क
ु ो उzेnय र मम'
िधतो सरु िgत नै हो । यिद िधतोको सfपती रो_का नराखी िदने हो भने =ि>ब@धक िलखतको उzेnय
नै समा{ ह•@छ र कारोवारको कुनै औिच\य नै रहदैन।फलत: रा~€सेवकले गरेको लापरवाहीपणू ' र गैर
िजfमेवारी काय'को पKरणाम नागKरकले :यहोन' ु पछ' ।स_कल पज
ू ा'मा िलखत पाKरत भए बमोिजम कै िफयत
जनाउने आ@तKरक अिभलेख वा रो_का रिज>रमा रो_का नजनाउने काय'ले सेवा‚ाहीलाई गमु राहमा
पारेको छ।नागKरकको लेनदेन कारोवार सरु िgत गKरएको नभै =ि>ब@धक िलखत पाKरत भएको सfपिw
पनु रावेदक समेतको लापरवाहीपणू ' काय'को कारण अlको नाउँमा नामसारी भई हक ह6ता@तरण भएको
अव6था देिख@छ।यसरी िलखतमा सहीछाप गरी िलखत बमोिजमको काय' सfप@न गनO पार6पKरक
दािय\व रहेका पनु रावेदक आtनो िजfमेवारीबाट पि@छन िमiदैन।काननू Mितकूल काय' गनOलाई िनजले
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गरेको कसरू को मा$ा अनसु ार सजाय नह+ने हो भने मलु क
ु मा द/डिहनता बढेर जान स5ने त6यलाई पिन
यस स9दभ:मा मनन गन: ु बा;छनीय छ ।
यसरी, काननू को संरAण गन:पु नC िनज राDE सेवक कम:चारीले आIनो आचरण र कत:Jय िवपKरत
काय: गरेको अवLथामा NिOब9धक िलखत पाKरत भई सके पिछ सो बमोिजम रो5का राRनका लािग
अSयावTयक कारवाही गन:पु नC दाियSव रहेको कम:चारीले आIनो पदीय िजUमेवारी परू ा नगरी अनिु चत
काय: गरेकोमा अिRतयार दVु पयोग अनसु 9धान आयोगबाट कारवाहीको लािग लेखी आएको समेतका
आधारमा पनु रावेदकलाइ: िनजामती सेवा ऐन र िनयमावली बमोिजम अिRतयारवालाले सफाइ:को
मौका समेत ]दान गरी आवTयक ]कृया परू ा गरी लोक सेवा आयोगबाट परामश: समेत िलई सबदू
]माणको म`ू याङ् कन गरी गरेको िवभागीय सजायलाई अ9यथा भ9न सिकने अवLथा देिखन आएन ।
अत: िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को देहाय (घ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ (क)
को (२) बमोिजम २(दइु :) तलब बिृ m रो5का गनC गरी पनु रावेदक िवनोद कोइरालालाई भिू मसधु ार तथा
JयवLथापन िबभागका महािनदCशकबाट िमित २०७३।११।०८ मा भएको िवभागीय सजायको िनण:य
िमलेकै देिखदा सदर ह+ने ठहछ: ।पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पtु न सuै न । यो फै सलाको जानकारी
पनु रावेदक, िवपAी तथा िबशेष सरकारी विकल काया:लय, काठमा/डw समेतलाई िदई मxु ाको दायरी
लगत कyा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ: िदनु ।
(कृDण]साद पौडेल)
सदLय
उu रायमा सहमत छw ।
(रीता मैनाली)
सदLय

(िड`लीराज िघिमरे)
अ|यA

इित सUवत् २०७७ साल मंिसर २२ गते रोज २ शभु म्.............................. ।
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फैसला

दश

इ•• भषू ण कुमार यादव िव•• द*ु ध िवकास सं/थान

शासक%य अदालत
इजलास
2ी िड5लीराज िघिमरे...............अ<य=
2ी रीता मैनाली .......................सद/य
2ी कृAण Bसाद पौडेल...............सद/य

फैसला
सEवत् २०७७ सालको प.ु वे.नं....०१३
म2ु ाः वढुवा िनण7य वदर ।
िसरहा िज5ला, िसरहा न.पा. वडा नं. १६ घर भइP हाल द*ु ध िवकास सं/थान,
द*ु ध पदाथP िवQR िवतरण आयोजना काठमाडUको िनिमV आयोजना Bमख
ु
पदमा कायP रत वषP ४४ को इ•• भूषण कुमार यादव...............................१ पनु रावेदक
िव••
द*ु ध िवकास सं/थान, सYचालक सिमित ..........................................१
द*ु ध िवकास सं/थान, पदपूितP सिमित...............................................१
द*ु ध िवकास सं/थान, काठमाडU द*ु ध िवतरण आयोजनाका सहायक िवप=ी
Bव•धक अिफसर (सातU तह) को पदमा कायP रत वषP ५२ को िनलक_ठ
गौतम.......................................................................................१
BशासकRय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) वमोिजम यस अदालतमा दायर भएको B/ततु
मdु ाको संि=e तfय र िनणPय यस Bकार छः–
म द*ु ध िवकास सं/थानको पदपिू तP सिमितको िसफाiरसमा सYचालक सिमितको िमित
२०६९।८।१५ को िनणPय अनसु ार के ••ीय कायाPलयको iरm मेि•टने•स इि•जिनयर तह सात Bािविधक
इि•जिनयर पदमा िनयिु m पाइP कायPरत छु । शैि=क यो*यताको हकमा मैले इि•जिनयiरङ् ग िवषयमा
/नातक गरेको छु । सं/थानको कमPचारी Bशासन िविनयमावली, २०६३ मा लोक सेवा आयोगको सामा•य
िसpा•त अनक
ु ू ल बनाउन आठU संशोधन गरी उm संशोिधत िविनयमावली िमित २०७६।४।२७ वाट
लागू भएको छ । सािवक िविनयमावलीको िविनयम ३४ को ख_ड (घ) मा कायP =मताको म5ू याङ् कनका
आधारमा बढुवा हtनको लािग अनसु चू ी-६ मा तोिकएको •यनू तम शैि=क यो*यता नपगु क
े ो कुनै पिन
कमPचारी बढुवामा सEभाvय उEमेदवार हtन नपाउने vयव/था रहेकोमा wयसको Bितव•धाwमक वाxयांशमा
“तर यो िविनयमावली BारEभ हtनु अिघ कायPरत रही हालको पदमा आठ बषP सेवा अविध परू ा गरी
पदसंग सEबि•धत िवषयमा एक मिहनाको तालीम Bाe गरेका कमPचारीको बढुवाको हकमा ख_ड (घ)
मा उि5लिखत शैि=क यो*यताको ब•देज लागू हtने छैन” भ•ने vयव/था रहेको िथयो । िविनयमावलीको
आठU संशोधनले िविनयम ३४ को ख_ड (घ) को Bितव•धाwमक वाxयांश खारेज गरेको छ भने िविनयम
३५ को बढुवाका आधारमा संशोधन गरी िविनयम ३५ मा उपिविनयम (३) थप गरेको छ । उm संशोिधत
िविनयमावलीको vयव/था बमोिजम पदपिू तP सिमितबाट Bकािशत िवyापन नं. ४।०७६।७७ बमोिजमको
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•ािविधक सेवा, इि$जिनय(रङ् ग समहू , तह ८ को िसिनयर इि$जिनय(रङ् ग अिफसर पदका लािग मेरा
•ित9पध:को शैि=क यो>यता नपगु क
े ो, िविनयम ३३ बमोिजम मेरो सेवा अविध पगु क
े ो, िविनयम ३४
बमोिजमको अयो>यता नभएको र िविनयमावलीको अनसु चू ी-६ बमोिजमको शैि=क यो>यता भएको म
एकमाI सJभाKय उJमेदवार भएको हMदँ ा बढुवाPारा हMने विृ R िवकासको •ित=ामा रहेको िथएँ । यसै बीच,
उU िवVािपत पदमा मैले दरखा9त िदइX पदपिू तXको •िYया चिलरहेको अव9थामा िमित २०७६।९।२६
मा स^चालक सिमितले उU बढुवामा हालको संशोिधत Kयव9था बमोिजम नगरी परु ानै Kयव9था बमोिजम
गन` गरी aयाbया ग(रयो भ$ने िनणXय गरेको रहेछ ।
यसै Yममा पदपिू तX सिमितले िमित २०७६।१०।१६ मा ७०.६३८२ अङ् कका साथ मेरो
नाम उU पदमा बढुवाका लािग िसफा(रस गरेको िथयो । उU बढुवा िसफा(रसमा िचR नबझ
े ो भनी
ु क
आवiयक $यनू तम शैि=क यो>यता नै नभएका िवप=ी नीलकjठ गौतमले स^चालक सिमितमा उजरु ी
िदनु भएको रहेछ । स^चालक सिमितले उU िवषयमा िमित २०७७।६।७ मा िनणXय गदाX उU उजरु ी
उपर छानिबन गनX गिठत छानिवन सिमितबाट िनज िवप=ी सातौ ँतहमा ८ बषX सेवा अविध परू ा गरी एक
मिहनाको तालीम िलएकोमा सो तालीमको अङ् क िदन छुट भएको र य9ता •कृितका बढुवामा सािवकको
Kयव9था बमोिजम बढुवा गनX िनद`शन •ाo भएकोमा सोही बमोिजम हMन मनािसव रहेको भ$ने राय •ाo
भएको भ$ने समेतका आधार िलइX िनज िवप=ीलाई िविनयमावलीको खारेज भइसके को सािवक Kयव9था
बमोिजम अङ् क •दान गरी नितजा संशोधन गनX पदपिू तX सिमितलाई िनद`शन िदने भ$ने िनणXय गरेको र
सो िनणXय बमोिजम पदपिू तX सिमितले िवप=ीको नाम बढुवाका लािग िसफा(रस गन` गरी संशोिधत बढुवा
िसफा(रस सचू ना िमित २०७७।६।१८ मा •काशन गरेको रहेछ ।
कमXचारी •शासन िविनयमावलीको िविनयम ३४ मा बढुवाका लािग सJभाKय उJमेदवार हMन
नपाउने शीषXकमा रहेको “देहायको अव9थामा कुनै पिन कमXचारी बढुवाको लािग उJमेदवार हMन सqने
छैन” भ$ने Kयव9थाको खjड (ज) मा ग(रएको “हाल बहाल रहेको पदको लािग आवiयक $यनू तम शैि=क
यो>यता नभएको” भ$ने काननू ी Kयव9था बमोिजम तह ८ को पदमा बढुवाका लािग उJमेदवार हMन तह ७
को सोही सेवा समहू का लािग तोिकएको आवiयक $यनू तम शैि=क यो>यता अथाXत सJबि$धत िवषयको
9नातक तहको शैि=क यो>यता आवiयक पन` कुरामा िववाद छैन । हाल बढुवा िसफा(रस ग(रएका
िवप=ी िनलकjठ गौतमको 9नातकोपािध छैन । uयसैले िनजलाई जसरी पिन बढुवा गन` उvेiयले िवप=ी
स^चालक सिमितले िविनयमावलीको सािवक Kयव9था बमोिजम गन` गरी िनद`शन िदने भनी गरेको िनणXय
सरासर गैरकाननू ी छ ।
कमXचारी •शासन िविनयमावलीको सािवक अथाXत सातw संशोधनको Kयव9था बमोिजमको
बढुवाका लािग माI िवप=ी िनलकjठ गौतम उJमेदवार हMन सqने अव9था रहेको देिख$छ । कमXचारी
•शासन िविनयमावलीमा आठw संशोधन गरी उU संशोिधत Kयव9था िमित २०७६।४।२७ देिख लागू
हMने तथा िमित २०७६।७।२९ मा उU पदको पदपिू तXका लािग िवVापन •काशन गदाX कमXचारी •शासन
िविनयमावली, २०६३ (आठw संशोधन) को िविनयम ३३ बमोिजम यो>यता पगु क
े ा र िविनयम ३४
बमोिजम सJभाKय उJमेदवार हMन नपाउने बाहेकका कमXचारीले दरखा9त िदन सqने कुरा उxलेख हMने
तर बढुवा िसफा(रस िनणXय गदाX िविनयमावलीको सािवक Kयव9था लागू गरेर हाल सJभाaय उJमेदवार नै
हMन नसqने KयिUलाई बढुवाका लािग िसफा(रस गन` कायX 9वेyछाचारी छ ।
िवप=ी स^चालक सिमितले िवप=ीलाई सJभाaय उJमेदवार मा$दा संशोिधत िविनयमावलीको
िविनयम ३५(३) लाई आधार िलएको पाइ$छ । िविनयम ३५(२) मा कायX=मताको मxू याङ् कनका
आधारमा हMने बढुवामा मxू याङ् कनका आधारह{म|ये जे}ता, शैि=क यो>यता र तालीम बापत पाउने
सािवकको अङ् कमा संशोधन ग(रएको पाइ$छ । िबिनयम ३५(३) मा “उपिविनयम (२) बमोिजमका
बढुवाका आधारह~, सो सJब$धी यस िविनयमावलीमा भएको Kयव9था र बढुवा हMन आवiयक पन` सेवा

अविध स•ब"धी $यव&था यो िविनयमावली लागू भएको एक वष3पिछ मा6 लागू ह8नछ
े न्” भ"ने $यव&था
रहेको छ । उ> $यव&थाको ता@पय3 भनेको मािथ उिAलिखत फरक परेका अङ् कका आधारहF अथा3त
िबिनयम ३५(२) को $यव&था एक वष3 पिछ लागू ह8ने भ"ने हो । िविनयमावलीका सबै संशोिधत $यव&था
एक वष3पिछ मा6 लागू ह8ने भए कम3चारी Pशासन (आठR संशोधन) िविनयमावली, २०७६ को िविनयम
१(२) मा “यो िविनयमावली तFु "त Pार•भ ह8नछ
े ” भ"ने लेिखने िथएन । िविनयम ३५(३) को $यव&था
भनेको िविनयम ३५ मा िसिमत रहने $यव&था हो, @यसले िविनयम ३४ लाई िनय"6ण गन3 स\दैन । यस
स•ब"धमा सं&थानले काननू ी राय माग गरेकोमा ज_ु र` एaड क•पनी Pा. िल. र आदश3 िलगल क"सAटले
उपलeध गराएको काननू ी रायमा िविनयम ३४ बमोिजम हाल योfय नरहेका कम3चारीका हकमा ३५(२)
को $यव&था आकिष3त नह8ने कुरा उAलेख छ । आफै ले माग गरेको काननू ी रायको Pितकूल ह8ने गरी
&वेgछाचारी hपमा बढुवा िसफा_रस ग_रएको छ ।
िमित २०७६।४।२७ मा आठR संशोधन भई लागू भएको नयाँ िविनयम ३४ मा सािवक िविनयम
३४ मा रहेको ज&तो शैिkक योfयताको Pितब"धा@मक वा\यांश नराखी आठR तहमा बढुवा ह8न
स•बि"धत िवषयमा क•तीमा &नातक उपािध Pाl गरेको ह8नपु नm अनसु चू ी-६ को $यव&थालाई अिनवाय3
र िनशत3 Fपमा लागू ग_रएको ह8नाले िवपkीलाई बढुवा िसफा_रस गरेको िमलेको छैन । जहाँस•म िविनयम
३५(३) को $यव&थाले गरेको संरkणबाट िवपkी िनलकaठ गौतम बढुवाका लािग स•भा$य उ•मेदवार
ह8नस\ने भ"ने िवपkीहhको तक3 छ @यस स•ब"धमा सो छुpै िविनयम भएको र @यसले िविनयम ३४
को $यव&थालाई कुनै Pभाव नपानm भएकोले सो $यव&थाले शैिkक योfयता नपगु क
े ो $यि>लाई स•भा$य
उ•मेदवार ब"न पाउने छुट िदएको मा"न कदािप पिन िमAदैन ।
लोक सेवा आयोगले नेपालको संिवधानको धारा २४३(४) को Pयोजनका लािग िनमा3ण गरी
आयोगबाट िमित २०७४।२।२५ मा &वीकृत भई संगिठत सं&थाका कम3चारीका सेवा शत3 स•ब"धी
काननू , बढुवा र िवभागीय कारवाही स•ब"धी सामा"य िसrा"त लागू गरेको छ । उ> सामा"य िसrा"तको
दफा १५(५) ले हरेक संगिठत सं&थाले आsनो कम3चारी िविनयमावलीमा "यनू तम शैिkक योfयता
नभएको वा सेवा अविध नपगु क
े ो कम3चारी बढुवाका लािग स•भािवत उ•मेदवार ह8न नपाउने $यव&था
गन3पु नm $यव&था गन3पु नmछ भ"ने उAलेख गरेको छ । उ> सामा"य िसrा"तको Pितकूल भएकोले नै
सामा"य िसrा"तको $यव&थासँग सामtज&यता कायम गन3 कम3चारी िविनयमावलीमा आठौ संशोधन
ग_रएको र सो संशोधन पिछ मा6 िवuापन ग_रएको कुरा िनिव3वाद छ । यसरी जनु Pयोजनका लािग
िविनयमावली संशोधन ग_रएको हो सोको Pयोजन र मकसद नै समाl ह8ने गरी िविनयमावलीको $याvया
गन3 िमAदैन । िविनयमावलीले Pमाणप6 तहको शैिkक योfयता भएको कम3चारी सं&थानको तह ८ को
बढुवामा स•भा$य उ•मेदवार ह8न नपाउने $यव&था ग_रसके पिछ @य&तो $यव&था एक वष3पिछ देिख मा6
लागू ह8ने भनी एक वष3स•म चािहँ शैिkक योfयता नै नभएकोले पिन बढुवा पाउनु पछ3 भनेर $याvया ग_रनु
काननू Pितकूल छ । यसथ3, आवxयक "यनू तम शैिkक योfयता नै नभएको िवपkी िनलकaठ गौतमलाई
उ> िवuापन नं. ४।०७६।७७, तह ८ को िसिनयर इिtजिनय_रङ् ग अिफसर पदमा बढुवा गन3 िमAने
गरी दfु ध िवकास सं&थानको सtचालक सिमितले िमित २०७७।६।७ मा गरेको 6टु ीपणू 3 िनण3य र सो
िनण3यको आधारमा पदपिू त3 सिमितले िमित २०७७।६।१८ को गोरखाप6मा Pकाशन गरेको संशोिधत
बढुवा िसफा_रस सचू ना बदर गरी बढुवा िसफा_रस सचू ीमा मेरो नाम समावेश गरी बढुवा भएका उ•मेदवार
सरह जेzता कायम ह8ने गरी िनण3य गरी पाउँ भ"ने समेत eयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७७।६।२० मा
यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप6 ।
पदपिू त3 सिमितको िमित २०७६।७।२९ को िवuापन नं. ४।०७६।७७ मा सं&थानको Pािविधक
सेवा इि"जिनय_रङ् ग समहू तह ८ का लािग काय3kमताको मAू याङ् कन|ारा ह8ने बढुवामा दfु ध िवकास
सं&थानको कम3चारी Pशासन िविनयमावली, २०६३ (आठR संशोधन समेत) को िविनयम ३४
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बमोिजम िवप"ी नीलक'ठ गौतमको आव-यक /यनू तम शैि"क यो3यता पगु क
े ो नभई िनज बढुवाको
लािग स;भा<य उ;मेदवार हAन अयो3य भएको हAदँ ा िनजलाई बढुवा गनE स;ब/धी सGचालक सिमितको
िमित २०७७।६।७ को िनणOय र पदपिू तO सिमितको िमित २०७७।६।१८ को बढुवा िसफाSरस संशोधन
स;ब/धी सचू ना काननू स;मत नभएको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर /यायको रोहमा िवचारणीय
भएकोले िवप"ीहUलाई आफै वा काननू बमोिजमको Vितिनिध माफOत िलिखत Vितवाद सिहत उपिXथत
हAनु भनी VशासकZय अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िझकाई आएपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गनO ु भ/ने समेत bयहोराको िमित २०७७।८।१८ मा यस अदालतवाट भएको
आदेश ।
म कSरब ३० वषO अिघ द3ु ध िवकास संXथानको सेवामा Vवेश गरी तह ७ को इि/जिनयSरङ् ग
अिफसर पदमा िमित २०६६।८।५ देिख िनर/तर आठ वषO भ/दा बढी अविध देिख कायOरत िथएँ । नेपालको
संिवधानको धारा २४३ ले संगिठत संXथाका कमOचारीको सेवाका शतO स;ब/धी काननू िवषयमा लोक
सेवा आयोगको परामशO िलनपु नE र लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६(१) ले सावOजिनक
सेवाका पदमा िनयिु k, बढुवा गदाO अपनाउनु पनE सामा/य िसlा/त आयोगले िनधाOरण गनO सmने
<यवXथा गरेको छ । सो अ/तगOत आयोगले लागू गरेको संगठीत संXथाका कमOचारी सेवाका शतO स;ब/धी
काननू , बढुवा र िवभागीय कारवाही स;ब/धी सामा/य िसlा/त, २०७४ को दफा १५(२) ले बढुवाका
आधारहn र दफा २२ ले बढुवा िसफाSरसको Vकृया र pम िनधाOरण गरेको छ । िमित २०७६।४।२७
देिख लागू भएको द3ु ध िवकास संXथान कमOचारी Vशासन िविनयमावली, २०६३ को आठq संशोधन
भ/दा अिघको सातq संशोधनको िविनयम ३४(घ) मा कायO"मता मrू याङ् कनको आधारमा बढुवा हAनको
लािग अनसु चू ी-६ मा तोिकएको /यनू तम शैि"क यो3यता नपगु क
े ो <यिk उ;मेदवार हAन नपाउने <यवXथा
छ । तर िविनयमावली Vार;भ हAनु अिघ कायOरत रही हालको पदमा आठ वषO सेवा अविध परू ा गरी पदसँग
स;बि/धत िवषयमा एक मिहनाको तालीम Vाt गरेका कमOचारीको हकमा ख'ड (घ) मा उिrलिखत
शैि"क यो3यताको व/देज लागू हAने छैन भ/ने Vितव/धाvमक bयवXथा सो िविनयममा गSरएको छ । आठq
संशोधनले िविनयम ३५ मा उपिविनयम (३) थप गरी उपिविनयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारहU,
सो स;ब/धी यस िविनयमावलीमा भएको <यवXथा र बढुवा हAन आव-यक पनE सेवा अविध स;व/धी
<यवXथा यो िविनयमावली लागू भएको एक वषOपिछ माw लागू हAने छन् भनी <यवXथा गरेकोले यो बढुवाको
हकमा सातq संशोधनको <यवXथा बमोिजम हAनपु नE िनिxत छ । मैले स;बि/धत िवषयमा Vमाणपw तह
उyीणO गरेको छु । संXथानको सGचालक सिमितले िविनयमावलीको िविनयम ३ ले िदएको अिधकार
Vयोग गरी िविनयमको <याzया गरी यस बढुवाको हकमा सातq संशोधनको <यवXथा बमोिजम गनE िनणOय
गरेको छ । vयसैले शैि"क यो3यता र सेवा अविधको {ि|ले म तह ८ को बढुवाको लािग यो3य छु ।
िविनयमावलीको सािवक िविनयम ३५(२)(ङ) ले सेवाकालीन तालीम बापत बढीमा दईु
अङ् क पाउने <यवXथा गरेको छ । मैले संXथानको मनोनयनमा ३५ िदने सेवाकालीन तालीम परू ा गरी
Vमाणपw पाएको छु । मैले बढुवामा सो वापतको अङ् क पाउने अवXथा िविनयममा V| रहेकोमा पदपिू तO
सिमितले सो वापत अङ् क निदएकोले पदपिू तO सिमितको पिहलो िसफाSरस wिु टपणू O िथयो । मेरो उजरु ी
पिछ छानिवन हAदँ ा तालीम वापतको अङ् क समावेश गरी गणना गदाO मेरो Vाtाङ् क पनु रावेदकको भ/दा
बढी भइO म िसफाSरस भएको काननू िवपरीत छैन ।आठौ संशोधनले िविनयम ३४ र ३५ मा बढुवाको
आधार र बढुवाका लािग स;भा<य उ;मेदवार स;ब/धी <यवXथामा सामा/य संशोधन गरेको छ । २०७६
साल असार मसा/त स;मको कायOस;पादन मrू याङ् कन समावेश गरी बढुवा गनOपु नE भएकोले िविनयम
३५(३) ले बढुवाका आधारहU, बढुवा हAन आव-यक सेवा अविध स;ब/धी आठq संशोधनको <यवXथा
िविनयमावली लागू भएको एक वषOपिछ माw लागू गनE <यवXथा गरेको छ । आठq संशोधनबाट संशोिधत
िविनयम ३४(ज), ३५(२) यस बढुवाको हकमा आकिषOत हAदँ नै । यस प}ृ भिू ममा िमित २०७६।९।२६

मा स•चालक सिमितले िविनयम ३ अ*तग,त -या.या गरी आठ3 संशोधन अिघको िविनयम ३४ बमोिजम
गन, पदपिू त, सिमितलाइ, िनद@शन िदएको काननू िवपरीत छैन ।
कम,चारी सेवा शत, िविनयमावली कम,चारी र EितFान वीचको सेवा करार हो । बहाल रहेको
िविनयमावली संशोधन गदा, Hिमक कम,चारीले खाइपाई भोगी आएको सिु वधा कटौती गन@ गरी संशोधन
गन, सOबि*धत कम,चारीको Pवीकृित वा म•जरू ी आवRयक पछ, । सिु वधामा Eितकूल असर पन@ गरी
संशोधन र लागू गन, िमSने होइन । संशोिधत -यवPथा लागू भए पिछ सेवा Eवेश गन@को हकमा माU
संशोिधत -यवPथा लागू हVने हो । तर सात3 संशोधनको िविनयम ३४(घ) को Eितब*धाYमक -यवPथाको
सिु वधा मेरो हकमा लागू हVने भएकोले मेरो बढुवा काननू सOमत छ ।
पनु रावेदकले स•चालक सिमितले गरेको बढुवा िनण,य र सोका आधारमा पदपिू त, सिमितले
Eकाशन गरेको संशोिधत बढुवा िसफा]रस सचू ना वदर गरी पाउन माग गरेको तर स•चालक सिमितबाट
भएको िविनयमावलीको -या.या गन@ िमित २०७६।९।२६ को िनण,य, स•चालक सिमितले गठन गरेको
छानिबन सिमितको Eितवेदन र पदपिू त, सिमितले मलाई बढुवा गन@ माइ*यटु , मलाई िदएको िनयिु e पU,
बढुवा पदPथापन सOब*धी िमित २०७७।६।१९ को पU वदरको माग दावी नगरेको हVदँ ा सो िनण,य, पU
र Eितवेदन यथावत कायम रहेसOम मेरो बढुवा वदर हVन सeै न । अतः स•चालक सिमित र पदपिू त,
सिमितबाट मलाई बढुवा गन@ गरी भएका काम कारबाही, िनण,य काननू सOमत भएकोले सदर कायम गरी
पनु रावेदन िजकiर नपjु ने ठहर गरी पाउँ भ*ने समेत kयहोराको िवपlी िनलकmठ गौतमले पेश गरेको
िलिखत Eितवाद ।
संPथानको िव.नं. ४।०७६।७७ को सचू ना अनसु ार तह ८ को िसिनयर इि*जिनय]रङ् ग अिफसर
पदमा वढुवाका लािग पनु रावेदक र िनलकmठ गौतम संPथानमा सात3 तहमा काय,रत कम,चारी भएकोले
िनजहrवाट आवेदन पेश भएको हो । दjु ध िवकास संPथान कम,चारी Eशासन िविनयमावली, २०६३
(आठ3 संशोधन २०७६ सिहत) र सो मा -यवPथा भए बमोिजम सात3 संशोधन अनसु ारको Eिsया परु ा
गरी बढुवाको काम कारवाही भएको हVदँ ा यसमा स•चालक सिमित र पदपिू त, सिमितले पनु रावेदकको
िहत िवपरीत कामकाज गन,पु न@ अवPथा िवtमान छैन । संPथानमा काय,रत कम,चारीहrको हकमा लागू
हVने काननू कम,चारी Eशासन िविनयमावली,२०६३ को दफा ३ मा िविनयमावलीमा कुनै दिु वधा भएमा
Yयसको -या.या गन@ अिधकार स•चालक सिमितमा हVने र सिमितको -या.या अि*तम हVने भ*ने Eावधान
छ । स•चालक सिमितले उe िविनयमावलीमा गरेको -या.या सOब*धी िनण,य बदर गरी पाउनका लािग
यस अदालतमा पनु रावेदन लाjने काननू ी -यवPथा पिन देिखंदनै । संPथानले गरेको िनण,य काननू संगत
भएको हVदँ ा सो िनण,य सदर र पनु रावेदन िजिकर खारेज गरी पाउँ भ*ने समेत -यहोराको िवपlीहr दjु ध
िवकास संPथान स•चालक सिमित र पदपिू त, सिमितको तफ,बाट पेश भएको संयe
ु िलिखत Eितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी िनण,याथ, यस इजलास समl पेश हVन आएको EPततु
मuु ामा पनु रावेदकको तफ,बाट उपिPथत हVनु भएका िवvान व]रF अिधवeा Hी रामकृwण िनरालाले पदपिू त,
सिमितले संशोिधत िविनयमावली बमोिजम पदपिू त,को सचू ना Eकाशन गरेकोमा सािवक िविनयमावली
बमोिजम नितजा Eकाशन गरेको Uटु ीपणू , भएको हVदँ ा संशोिधत -यवPथा बमोिजम बढुवा िसफा]रस गन, ु
पन@मा खारेज भइसके को -यवPथालाई आधार मानी गरेको बढुवाको िनण,य बदर हVनपु छ, भ*ने तथा िवvान
अिधवeा Hी नारायण Eसाद पराजलु ीले संPथानको कम,चारी Eशासन िविनयमावलीको आठ3 संशोधन
EारOभ भएपिछ Eकािशत EPततु बढुवा िवxापनमा िविनयमावली (आठ3 संशोधन) को िविनयम ३३
बमोिजम सेवा अविध पगु क
े ा र िविनयम ३४ बमोिजम सOभा-य उOमेदवार हVन अयोjय नभएका कम,चारीले
दरखाPत िदन सyने शत, उSलेख भएको, िविनयम ३५(३) को -यवPथाको ताYपय, बढुवाका आधारह{
वापतको अङ् क मSू याङ् कन सOब*धी kयवPथा एक वष, पिछ माU लागू हVने भ*ने रहेको, िविनयमावलीका
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सबै संशोिधत $यव'था एक वष- पिछ मा1 लागू ह6ने भए िविनयम १(२) मा िविनयमावली त@ु Aत BारDभ
ह6ने भAने Eयव'था गन- आवGयक िथएन, िविनयम ३५(३) को $यव'था िविनयम ३५ मा िसिमत रहने
$यव'था भएकोले Kयसले िविनयम ३४ लाई िनयA1ण गन- नसOने, आठQ संशोधनले सािवक िविनयम
३४ मा रहेको ज'तो BितबAधाKमक वाOयांश नराखी आठQ तहमा बढुवा ह6न सDबिAधत िवषयमा कDतीमा
'नातक उपािध BाV गरेको ह6नपु नW अनसु चू ी-६ को $यव'थालाई अिनवाय- र िनशत- @पमा लागू गरेको
तथा लोक सेवा आयोगले लागू गरेको संगिठत सं'थाका कम-चारीको सेवाका शत- सDबAधी काननू , बढुवा
र िवभागीय कारवाही सDबAधी सामाAय िस\ाAत, २०७४ को दफा १५(५) मा रहेको BKयेक संगिठत
सं'थाले Aयनू तम शैिaक योbयता नभएको वा सेवा अविध नपगु क
े ो कम-चारी बढुवाका लािग सDभाEय
उDमेदवार ह6न नपाउने $यव'था गन-पु नW भAने सामाAय िस\ाAत समेतसँग सामdज'यता कायम गन- समेत
आठौ संशोधन गfरएको ह6दँ ा संशोधनको Bयोजन नै समाV ह6ने गरी िविनयम ३४(ज) एक वष-पिछ देिख
मा1 लागू ह6ने भनी अथ- गन- ु काननू सDमत नह6ने ह6दँ ा B'ततु बढुवाका लािग शैिaक योbयताको हकमा
आठQ संशोधनको Eयव'था नै लागू ह6ने भएकाले िविनयम ३४ बमोिजमको योbयता नभएका िवपaीको
बढुवा गनW िनण-य वदर भइ- सो पदमा पनु रावेदकको बढुवा ह6नपु छ- भAने समेत Eयहोराको वहस िजिकर
B'ततु गन- ु भयो ।
िवपaी िनलकiठ गौतमको तफ-बाट उपि'थत ह6नु भएका िवkान अिधवlा mी शंकर सवु दे ीले
पदपिू त- सिमितले सािवकको $यव'था बमोिजम गरेको बढुवा काननू सDमत भएको, आठQ संशोधनको
िविनयम ३५(३) ले “उपिनयम (२) बमोिजम बढुवाका आधारह@, सो सDबAधी यस िविनयमावलीमा
भएको $यव'था र बढुवा ह6न आवGयक पनW सेवा अविध सDबAधी $यव'था यो िविनयमावली लागू भएको
एक वष- पिछ मा1 ह6नछ
े न्” भनेको ह6दँ ा B'ततु $यव'थालाई िविनयम ३५ को बढुवाको आधारमा मा1
िसिमत गनW गरी अथ- गन- निमoने भएकोले समp िविनयमावलीको सAदभ-मा हेन- ु पनW ह6नाले पनु रावेदन
खारेज ह6नपु छ- भAने तथा िवपaी दbु ध िवकास सं'थानका तफ-बाट उपि'थत ह6नु भएका िवkान अिधवlा
mी के दार Bसाद दाहालले िविनयमावलीको िविनयम ३५(३) वचाउको $यव'था हो, काननू िनमा-ताले
के ही कुरा बचाउ गन- ु पछ- भAने लागेर नै उl $यव'था राखेको ह6नाले बढुवा सDबAधी संशोिधत $यव'था
संशोधन भएको िमितले एक वष- पिछ मा1 लागू ह6ने र हाल भएको बढुवा Bकृयामा २०७६ साल असार
मसाAत सDमको मा1ै सेवा अविध गणना ह6ने ह6दँ ा बढुवा Bकृया काननू सDमत भएको तथा िविनयमावलीको
$यव'थामा कुनै िkिवधा भए Kयसको $याrया गनW अिधकार सdचालक सिमितमा रहेको ह6नाले सािवकको
$यव'था बमोिजम बढुवा Bकृया अगािड बढाउने गरी सdचालक सिमितले गरेको $याrया र सो बमोिजम
पदपिू त- सिमितले गरेको बढुवा िसफाfरस िनण-य सदर ह6नपु छ- भAने समेत $यहोराको बहस िजिकर B'ततु
गन- ु भयो ।
उपय-l
ु बमोिजम दवु ै पaका तफ-बाट उपि'थत ह6नु भएका िवkान काननू $यवसायीह@ले गन- ु
भएको बहस िजिकर सनु ी िमिसल अtययन गरी हेदा-, B'ततु मuु ामा देहायका Bvहwमा िनण-य िदनपु नW
देिखन आयोः–
१. B'ततु िवzापन नं ४।०७६।७७ अनसु ारको दbु ध िवकास सं'थान (यस पिछ “सं'थान”
भिनएको) को Bािविधक सेवा, इिAजिनयfरङ् ग समहू , तह ८ को िसिनयर इिAजिनयfरङ् ग
अिफसर पदमा बढुवाका लािग उDमेदवारको शैिaक योbयता सDबAधी शत-को िवषयमा
सं'थानको कम-चारी Bशासन िविनयमावली, २०६३ को सािवकको $यव'था वा आठQ
संशोधनको $यव'था कुन आकिष-त ह6Aछ ?
२. B'ततु बढुवामा उDमेदवार ह6न सं'थानको कम-चारी Bशासन िविनयमावली, २०६३
बमोिजम िवपaी नीलकiठ गौतमको शैिaक योbयता पगु क
े ो छ वा छैन ?
३. सं'थानको सdचालक सिमितको िमित २०७७।६।७ को िनण-य र पदपिू त- सिमितको

िमित २०७७।६।१८ को संशोिधत बढुवा िसफा1रस सचू ना काननू स6मत छ वा छैन ?
पनु रावेदकको माग बमोिजम उ@ िनणBय र सचू ना बदर भइB पनु रावेदकको बढुवा हGनपु नH हो
वा होइन ?
१. यसमा, KLततु बढुवाका लािग उ6मेदवारको शैिNक योOयताको िवषयमा संLथानको कमBचारी
Kशासन िविनयमावली, २०६३ को सािवकको TयवLथा वा आठW संशोधनको TयवLथा कुन आकिषBत
हGXछ ? भXने पिहलो KYका स6बXधमा िवचार गदाB, सवBKथमत: संLथानको कमBचारी सेवा स6बXधी
काननू मा बढुवाको लािग उ6मेदवार हGन आव[यक योOयता एवं बढुवाका आधार स6बXधी ]यवLथा तथा
सोको Kार6भका वारेमा के कLतो ]यवLथा ग1रएको रहेछ सो तफB हेनB ु पनH देिखयो ।
संगठीत _पमा दOु ध Tयवसायलाई बढी Kभावकारी बनाई aामीण Nेbका कृषकह_dारा उeपािदत
दOु धको लािग सरु िNत बजार र शहरी Nेbका उपभो@ाह_लाई उfच गणु Lतरय@
ु Kशोिधत दधू तथा अXय
दOु ध पदाथBह_ आपिू तB गनH उhे[यले संLथान ऐन, २०२१ बमोिजम एक सरकारी संLथानको jपमा
Lथािपत दOु ध िवकास संLथानको सkचालक सिमितले उ@ ऐनको दफा १६ ले िदएको अिधकार Kयोग
गरी नेपाल सरकारको Lवीकृित िलइB दOु ध िवकास संLथान कमBचारी Kशासन िविनयमावली, २०६३
(यसपिछ “िविनयमावली” समेत भिनएको) वनाएको देिखXछ । सािवकको कमBचारी सेवा िविनयमावली,
२०६० लाइB खारेज गरी वनाइएको िविनयमावलीमा आठ पटक संशोधन ग1रएको देिखXछ ।सातW
संशोधन िमित २०७४।९।२ र आठौ संशोधन िमित २०७६।४।२७ देिख लागू हGने गरी ग1रएको देिखXछ
। िवधाियका िनिमBत ऐनको अिrतयारी Kयोग गरी बनाइएको KLततु िविनयमावलीलाइB नेपाल काननू
Tयाrया स6बXधी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) अनसु ार काननू सरह माXनु पनH Lपt हGXछ ।
िविनयमावलीको िविनयम १(२) ले िविनयमावली त_ु Xत Kार6भ हGने TयवLथा गरेको देिखXछ ।
िविनयम ३ मा िविनयमावलीको Tयाrया सkचालक सिमितले गनH र eयLतो Tयाrया अिXतम हGने भXने
]यवLथा ग1रएको छ । िविनयम ५(३) मा संLथानमा तह ६ देिख ११ स6म अिधकृतLतर तथा तह ४
र ५ का सहायक Lतरका कमBचारी रहने ]यवLथा रहेको छ । िविनयम ७ ले संLथान अXतगBतका सबै
1र@ पदह_ पिू तB गनBको िनिमv महाKबXधकको अwयNतामा लोक सेवा आयोग र कृिष तथा पशपु Xछी
िवकास मXbालयका Kितिनिध तथा सkचालक सिमितले तोके को मानव संसाधन िवx सदLय र
Kशासन TयवLथापन िवभागको Kमख
ु सदLय सिचव रहने गरी एक Lथायी Kकृितको संयXbको _पमा
पदपिू तB सिमितको TयवLथा गरेको देिखXछ । बढुवाyारा पिू तB गनBपु नH पदका लािग संLथानको स6भाTय
उ6मेदवारको मzू याङ् कन गरी योOयता|म अनसु ार पदपिू तB गनB िसफा1रस गनH समेतको काम, कतBTय र
अिधकार पदपिू तB सिमितको हGने TयवLथा िविनयम ८ मा ग1रएको देिखXछ ।
बढुवाको लािग स6भा]य उ6मेदवार हGन अयोOयता स6बXधमा िविनयम ३४ मा यस Kकार
]यवLथा ग1रएको देिखXछः–
“३४. बढुवाको लािग स6भा]य उ6मेदवार हGन नपाउनेः देहायको कुनै अवLथामा देहायको
अविधभर कुनै पिन कमBचारी बढुवाको लािग उ6मेदवार हGन पाउने छैनः–
(क) िनल6बन भएकोमा eयLतो िनल6बन अविधभर,
(ख) बढुवा रो~का भएकोमा eयLतो रो~का भएको अविधभर,
(ग) तलब विृ d रो~का भएकोमा सो रो~का भएको अविधभर,
(घ) असाधारण िबदा बसेकोमा eयLतो िबदामा बसेको अविधभर,
(ङ) अनशु ासन स6बXधी कारबाही भएमा eयLतो कारबाही फुकुवा नभएस6म,
(च) निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषBस6म,
(छ) कुनै पिन फौजदारी अिभयोगमा पपु BNका लािग थनु ामा रहेको भएमा सो अविधभर, र
(ज) हाल बहाल रहेको पदको लािग आव[यक Xयनू तम शैिNक योOयता नभएको ।"
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••ततु िविनयम ३४ संग स)बि+धत अनसु चू ी-६ ले काय78मता म9ू याङ् कन तथा आ+त>रक
•ितयोिगताको आधारमा हBने बढुवाका लािग आवDयक +यनू तम शैि8क योGयता तोके को देिख+छ ।
••ततु अनसु चू ीको खLड (क) मा •ािविधक सेवा तफ7को शैि8क योGयताको तािलकाको िस.नं.
८ मा तह ७ इि+जिनय>रङ् ग अिफसर पदमा बढुवाका लािग +यनू तम शैि8क योGयता इलेिWXकल,
इ•डिZXयल वा मेकािनकल इि+जिनय>रङ् गमा रेि[जरेशन एLड एयरकि+डसिनङ् ग िवषय िलइ7 •नातक
उपािध •ा_ र तह ८ र सो भ+दा मािथ9लो पदको लािग स)बि+धत िवषयमा •नातक उपािध •ा_
भनी शैि8क योGयता तोिकएको देिख+छ । िविनयम ३५ मा बढुवाका आधारहb स)ब+धी cयव•था
ग>रएको देिख+छ । िविनयम ३५(१) ले पदपिू त7 सिमितले बढुवाका लािग िसफा>रस गदा7 स)भाeय
उ)मेदवार मfयेबाट काय78मताको आधारमा ग>रने, िविनयम ३५(२) ले काय78मताको म9ू याङ् कन गदा7
काय7स)पादन म9ू याङ् कन वापत चालीस, जेiता वापत तीस, भौगोिलक 8ेkमा काम गरे वापत प+l,
शैि8क योGयता वापत वाm र तालीम वापत तीन अङ् क गरी बढीमा एक सय अङ् क िदइने र िविनयम
३५(३) ले उपिविनयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारहb, सो स)ब+धी यस िविनयमावलीमा भएको
eयव•था र बढुवा हBन आवDयक पनn सेवा अविध स)ब+धी eयव•था िविनयमावली लागू भएको एक
वष7पिछ माk लागू हBने भ+ने cयव•था गरेको देिख+छ ।
िविनयम ४४ मा शैि8क योGयता र तालीमको म9ू याङ् कन स)ब+धी eयव•था ग>रएको देिख+छ ।
िविनयम ४४(१) ले सेवा •वेशका लािग तोिकएको स)बि+धत िवषयको +यनू तम शैि8क योGयता र oय•तो
योGयता भ+दा एक तह मािथ9लो स)बि+धत िवषयको शैि8क योGयता वापत pमशः नौ र तीन अङ् क
पाउने भ+ने eयव•था गरेको देिख+छ । साथै, िविनयम ४४ (३) ले सेवासँग स)बि+धत िवषयको क)तीमा
तीस काय7 िदन वा सो भ+दा बढी अविधको सं•थानबाट मनोनयन भई िलएको सेवाकािलन तालीम वापत
•थम, िtतीय र ततृ ीय vेणीको लािग pमश: तीन, दईु र एक अङ् क •दान ग>रने र vेणी नखलु क
े ो तालीम
वापत िtतीय vेणी सरहको अङ् क िदइने eयव•था गरेको देिख+छ ।
अब, िविनयमावलीको आठौ संशोधन हBनु अिघ सािवकको िविनयमावली (अथा7त सातौ संशोधन
सिहतको)मा बढुवाका लािग योGयता, बढुवाका आधार तथा आवDयक +यनू तम शैि8क योGयताका
स)ब+धमा के cयव•था ग>रएको रहेछ भ+ने तफ7 हेदा7, बढुवाको स)भाeय उ)मेदवार हBन नपाउने स)ब+धमा
सािवकको िविनयम ३४ मा यस •कार cयव•था ग>रएको देिख+छः–
“३४. बढुवाको लािग स)भाeय उ)मेदवार हBन नपाउनेः देहायको अव•थामा कुनै पिन कम7चारी
बढुवाका लािग उ)मेदवार हBन सWने छैनः
(क) िनल)बन भएकोमा िनल)बन भएको अविधभर,
(ख) बढुवा रोWका भएकोमा रोWका भएको अविधभर,
(ग) तलब विृ { रोWका भएकोमा रोWका भएको अविधभर,
(घ) काय78मता म9ू याङ् कनको आधारमा बढुवा हBनको लािग अनसु चू ी-६ मा तोिकएको
+यनू तम शैि8क योGयता नपगु क
े ो।
तर यो िविनयमावली •ार)भ हBनु अिघ काय7रत रही हालको पदमा आठ वष7 सेवा अविध परू ा गरी
पदसँग स)बि+धत िबषयमा एक मिहनाको तालीम •ा_ गरेको कम7चारीको बढुवाको हकमा खLड (घ) मा
उि9लिखत शैि8क योGयताको व+देज लागू हBने छैन ।"
सािवकको िविनयम ३५ मा बढुवाको आधारका स)ब+धमा cयव•था ग>रएको देिख+छ । पदपिू त7
सिमितले कम7चारीलाई बढुवाको लािग िसफा>रस गदा7 स)भाeय उ)मेदवारमfयेबाट िनजको काय78मताको
आधारमा ग>रने भ+ने cयव•था िविनयम ३५(१) मा र काय78मताको म9ू याङ् कन गदा7 काय7स)पादन
म9ू याङ् कन वापत ४०, जेiता वापत २८, भौगोिलक 8ेkमा काम गरे वापत १५, शैि8क योGयता वापत
१५ र सेवाकालीन तालीम वापत २ अङ् क गरी बढीमा एक सय अङ् क िदने भ+ने cयव•था िविनयम
३५(२) मा ग>रएको देिख+छ ।

यसमा, पनु रावेदकले मल
ू तः िविनयमावलीको आठ1 संशोधन 5ार6भ भएपिछ 5कािशत बढुवा
िव<ापनमा िविनयमावली (आठ1 संशोधन) को िविनयम ३३ बमोिजमको सेवा अविध परु ा गरेको र
िविनयम ३४ बमोिजम स6भाDय उ6मेदवार हGन नपाउने बाहेकका कमHचारीले दरखाKत िदन सLने शतH
उMलेख भएको, िबिनयम ३५(३) DयवKथाको ताPपयH बढुवाका आधारहQ वापतको अङ् क मMू याङ् कन
स6बTधी UयवKथा एक वषH पिछ लागू हGने भTने रहेको, िविनयम ३५(३) को DयवKथा िविनयम ३५
मा िसिमत रहने DयवKथा भएकोले Pयसले िविनयम ३४ लाई िनयTXण गनH नसLने, आठ1 संशोधनले
सािवक िबिनयम ३४ मा रहेको जKतो 5ितबTधाPमक वाLयांश नराखी आठ1 तहमा बढुवा हGन स6बिTधत
िवषयमा क6तीमा Kनातक उपािध 5ाZ गरेको हGनपु न[ अनसु चू ी-६ को DयवKथालाई अिनवायH र िनशतH
Qपमा लागू गरेको तथा लोक सेवा आयोगले लागू गरेको सामाTय िस^ाTतसँग साम`जKयता कायम
गनH समेत आठौ संशोधन गbरएको हGदँ ा संशोधनको 5योजन नै समाZ हGने गरी िविनयम ३४(ज) समेत
एक वषHपिछ देिख माX लागू हGने भनी अथH गनH ु काननू स6मत नहGने हGदँ ा 5Kततु बढुवाका लािग शैिdक
योeयताको हकमा आठ1 संशोधनको UयवKथा नै लागू हGTछ भTने िजिकर िलएको देिखTछ ।
िवपdी िनलकgठ गौतमको िलिखत 5ितवादमा आठौ संशोधनले िविनयम ३४ र ३५ मा
बढुवाको आधार र बढुवाका लािग स6भाDय उ6मेदवार स6बTधी DयवKथामा सामाTय संशोधन गरेको,
२०७६ असार मसाTत स6मको कायH स6पादन मMू याङ् कन समावेश गरी बढुवा गनHपु न[ भएकोले िविनयम
३५(३) ले बढुवाका आधारहQ, बढुवा हGन आवkयक सेवा अविध स6बTधी आठ1 संशोधनको DयवKथा
िविनयमावली लागू भएको एक वषHपिछ माX लागू गन[ DयवKथा गरेको छ । आठ1 संशोधनबाट संशोिधत
िविनयम ३४(ज) र ३५(२) यस बढुवाको हकमा आकिषHत हGदँ नै । यस पnृ भिू ममा स`चालक सिमितले
िविनयम ३ अTतगHत Dयाoया गरी सािवकको िविनयम ३४ बमोिजम गनH पदपिू तH सिमितलाइH िनद[शन
िदएको काननू स6मत छ । कमHचारी सेवा शतH िविनयमावली कमHचारी र संKथान वीचको सेवा करार भएको
हGदँ ा बहाल रहेको िविनयमावली संशोधन गदाH qिमक कमHचारीले खाइपाई भोगी आएको सिु वधा कटौती
गन[ गरी संशोधन गनH स6बिTधत कमHचारीको Kवीकृित वा म`जरू ी आवkयक पछH । सिु वधामा 5ितकूल
असर पन[ गरी संशोधन र लागू गनH िमMने होइन । संशोिधत DयवKथा लागू भएपिछ सेवा 5वेश गन[को
हकमा माX संशोिधत DयवKथा लागू हGने हो । तर सात1 संशोधनको िविनयम ३४(घ) को 5ितबTधाPमक
DयवKथाको सिु वधा मेरो हकमा लागू हGने भएकोले मेरो बढुवा काननू स6मत छ भTने िजिकर िलएको
देिखTछ ।
यसमा, पनु रावेदकको दावी, िवपdीका तफHवाट पेश भएको 5ितवाद, दवु ै पdको तफHवाट उपिKथत
काननू Uयवसायीहtले गनH ु भएको बहस तथा उिMलिखत स6ब^ काननू ी UयवKथाको पnृ भिू ममा हेदाH,
शैिdक योeयताको शतHसगं जोिडएको 5Kततु 5vमा िनणHय गनH मल
ू तः िविनयमावलीको िविनयम १(२),
३४ र ३५ र अनसु चू ी ६ तथा सािवकको िविनयम ३४ को DयवKथालाइH संगसंगै हेनH ु पन[ देिखयो ।
सािवक तथा हालको िविनयम ३४ र ३५ मा मल
ू तः देहाय बमोिजमका िभTनता रहेको देoन
सिकTछः–
(१) सािवकको िविनयम ३४(घ) को 5ितवTधाPमक वाLयांशले िविनयमावली लागू हGदँ ाका
वखत कायHरत रही हालको पदमा ८ वषHको कायH अनभु व र स6बिTधत िवषयमा एक
मिहनाको तालीम िलएको कमHचारीको लािग शैिdक योeयताको शतH नलाeने गरी Kपyतः
Waive गरेको तर हालको िविनयम ३४(ज) ले सो 5ितवTधाPमक वाLयांश िझक‚
PयKतो Waiver हटाएको ।
(२) कायHdमताको मMू याङ् कनका आधारहQम„ये का.स.म.ू र भौगोिलक dेXमा काम
गरे वापत †मशः ४० र १५ अङ् क िदने सािवकको 5ावधान कायमै राoदै िविनयम
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३५(२) ले जे!ता, शैि'क यो.यता र तालीम वापत 4मशः २८, १५ र २ अङ् क िदने
सािवकको >यव?थालाई संशोधन गरी सो वापत 4मशः ३०, १२ र ३ अङ् क िदने
Fयव?था गरेको ।
(३) सािवकको िविनयम ३५ मा उपिविनयम (३) थप गरी बढुवाका आधारहN, तOसPबQधी
>यव?था र सेवा अविध सPबQधी >यव?था एक वषTसPम लागू नहVने गरी Suspend
गXरएको ।
(४) सािवकको अनसु चू ी-६ ले ]ािविधक सेवा तह ८ को लािग डेरी टे`नोलोजी, डेरी साइQस,
खाc ]िविध वा सPबिQधत इिQजिनयXरङ् ग िबषय लगायतको िवषयमा ?नातक उपाधी
]ाf भQने >यव?था गरेको छ भने हालको अनसु चू ी-६ तह ८ र सो भQदा मािथiलो
पदमा बढुवा हVनको लािग सPबिQधत िबषयमा Qयनू तम शैि'क यो.यता ?नातक उपाधी
भनी तोके को ।
]?ततु िविनयम ३५(३) मा मल
ू तः तीन वटा कुराहjलाई एक वषTपिछ लागू हVने गरी ]बQध गनT
खोिजएको देिखQछ : पिहलो, “उपिनयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारहj", दोmो, "सो सPबQधी यस
िविनयमावलीमा भएको Fयव?था" र तेmो, "बढुवा हVन आबoयक पनq सेवा अविध सPबQधी Fयव?था"।
पिहलो र तेmो वा`यांश ?पr नै देिखQछ । “उपिनयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारहj” भQने
पदावलीले उपिविनयम (२) मा बढुवाका पाँच वटा आधारहj अथाTत कायTसPपादन मiू याङ् कन, जे!ता,
भौगोिलक 'ेwको अनभु व, शैि'क यो.यता र तालीम बापत िदने अंकभार सPबQधी िवषयलाई Refer
गरेको बिु झQछ । “बढुवा हVन आबoयक पनq सेवा अविध सPबQधी Fयव?था” भQने पदावलीले िविनयम
३३ मा गXरएको बढुवाको उPमेदवार हVन चािहने सेवा अविध सPबQधी ]ावधानलाइT इङ् िगत (Refer)
गनT खोजेको देिखQछ । यसमा कुनै दिु वधा (Ambiguity) रहेको वा वहVअथT वोध हVने देिखंदनै । जहाँसPम
दो…ो बा`यांश (“सो सPबQधी यस िविनयमावलीमा भएको >यव?था”) को सQदभT छ, िविनयमावलीको
कुनै Specific >यव?थालाई इङ् िगत (Refer) नगरी यस वा`यांशमा ]य‡
ु गXरएको “सो सPबQधी यस
िविनयमावलीमा भएको >यव?था” भQने पदावलीले िविनयम ३४(ज) मा रहेको “हाल बहाल रहेको पदको
लािग आवoयक Qयनू तम शैि'क यो.यता नभएको” भQने शैि'क यो.यता सPबQधी शतTलाई समेत इङ् िगत
(Refer) गनT खोजेको हो वा होइन भQने िवषयमा ]?ततु पाठ Vaguely तजTमु ा गXरएकोबाट दिु वधा
देिखएको सQदभTमा ]?ततु िववाद उOपQन भएको देिखन आयो ।
िविनयमावलीको पXरŒछेद -४ अQतगTत कमTचारी को बढुवा सPबQधमा बढुवाको उPमेदवार हVन
चािहने सेवा अविध, सPभा>य उPमेदवार हVन अयो.यता, बढुवाका आधार, कायTसPपदान मiू याङ् कनका
आधार, जे!ता, भौगोिलक 'ेwमा काम गरेको अनभु वको मiू याङ् कन, शैि'क यो.यता र तालीमको
मiू याङ् कन सPबQधी >यव?था, बढुवा सचू ना ]काशन ज?ता ]कृयागत >यव?था लगायतका िविभQन
>यव?थाहj िविनयम ३३ देिख ५२ सPम गXरएको देिखQछ । यी >यव?थाहjमा मल
ू त: िविनयम ३३ (सेवा
अविध), ३४ (बढुवाका लािग उPमेदवार हVन अयो.यता), िविनयम ३५ (बढुवाको आधारहj समेतका
>यव?थाहj) बढुवाको शतT (Condition ) संग सPबिQधत छन् । बढुवासँग सPबिQधत यी >यव?थाहj
एक अकाTसगँ ?वतQw ]कृितका देिखए पिन बढुवालाई एउटा ]कृया (Process) को jपमा समेत हेदाT
यी >यव?थाहj एक आपसमा अQतरसPबिQधत ]कृितका देिखQछन् ।
व?ततु : बढुवाको लािग सPभा>य उPमेदवार हVन आवoयक शैि'क यो.यता सPबQधी यो.यता,
अयो.यता बढुवाको एउटा शतT हो । य?तो शतTमा गXरएको संशोधन तjु Qत लागू नगरी िनि–त समयदेिख
माw लागू गXरने कुरा कमTचारी सेवा िविधशा—को सामाQय माQयताको jपमा रही आएको पाइQछ ।

िविभ•न दश वटा िनजामती सेवाह+को हकमा लागू ह1ने छाता काननू को +पमा रहेको िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा २५ मा ग=रएको ?यवAथालाई यहाँ एउटा स•दभF (Reference) वा IJा•तको +पमा
उKलेख गनF सिक•छ । सो दफा २५ मा दफा २१ (बढुवाको लािग उSमेदवार ह1न चािहने •यनू तम सेवा
अविध र शैिXक योYयता), २२(बढुवाको लािग सSभा?य उSमेदवार ह1न नपाउने), २४(कायF Xमताको
आधारमा ह1ने बढुवाको आधार), २४क.(कायF सSपादनको मKू याङ् कन), २४ख(जे^ताको मKू याङ् कन),
२४ग. (भोगौिलक Xे`को िवभाजन), र २४घ. (शैिXक योYयता र तालीमको मKू याङ् कन) वा सो अ•तगFत
बनेका िनयमह+मा कुनै संशोधन गदाF dयAतो संशोधन भएको एक वषF पिछको िमितदेिख मा` लागू ह1ने
गरी ?यवAथा ग=रने भ•ने hावधान रहेको देिख•छ । यसबाट, बढुवाका लािग चािहने •यनू तम सेवा अविध,
शैिXक योYयता, बढुवाका आधार कायF सSपादन, जे^ता, भौगोिलक Xे`को अनभु व, शैिXक योYयता र
तालीम वापतको मKू याङ् कन एवं बढुवाको लािग सSभा?य उSमेदवार ह1न अयोYय ह1ने अवAथा सSब•धी
hावधानह+लाई बढुवाको शतFको +पमा मा•यता िदई dयAता शतFमा संशोधन गदाF dयAतो संशोधन भएको
एक वषF पिछको िमित देिख मा` लागू ह1ने गरी ?यवAथा ग=रने सामा•य िसiा•तलाई अवलSवन ग=रने
देिख•छ ।
साथै, सSमािनत सवjkच अदालतबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बढुवाको लािग
उSमेदवार ह1न चािहने •यनू तम सेवा अविध र शैिXक योYयता, दफा २४ को बढुवाको आधार, दफा
२४क. को कायFसSपादन मKू याङ् कन, दफा २४ख. जे^ताको मKू याङ् कन, दफा २४ग. भौगोिलक Xे`मा
काम गरेको अनभु वको मKू याङ् कन, दफा २४घ. शैिXक योYयता र तालीमको मKू याङ् कन सSब•धी
?यवAथाको हेरफे रले िनवेदन िजिकर अनसु ार पिन बढुवा िसफा=रश ह1न पाउने अिधकारमा hdयX hभाव
पानF सlने देिखएकोले यस सSब•धी ?यवAथालाई कायFिविध काननू को संmा िदन निमKने, िनजामती सेवा
ऐनको संशोधनको hिoया पpातदशq नभै भिवsयलXी रहेको र तोिकएको भिवsयलXी समय समेत पार
गरी ऐनका hाबधान िoयाशील भइसके को समेत देिखन आउँदा सो संशोिधत ऐनको ?यवAथा कायFिविध
काननू रहेको र सो पpातदशq hयोग ह1न सlने भ•ने िनवेदक तफFको िजिकरसंग सहमत ह1न नसिकने
भ•ने uयाvया भएको देिख•छ (ने.का.प. २०६१, अङ् क ७, िन.नं. ७४०३) । यसरी कमFचारीले हािसल
ग=रसके को काननू बमोिजम पाउने अङ् क मKू याङ् कन नग=रने हो भने िनज बढुवाको लािग बिzचत
भई काननू बमोिजम बढुवाको hकृयामा सहभागी ह1न पाउने बढुवा सSब•धी हकमा आघात पYु न सlने
भएकोले बढुवाका शतFह+मा ग=रएको संशोधन भिवsयदशq ह1ने मा•यता रही आएको भ•ने देिख•छ ।
मािथ िववेिचत सैiाि•तक प^ृ भिू म र िनजामती सेवा सSब•धी काननू मा ग=रएको उिKलिखत
?यवAथाको स•दभFमा हेदाF, बढुवाको लािग अयोYयता सSब•धी hावधानमा ग=रने कुनै पिन संशोधनलाई
बढुवाको शतFमा भएको प=रवतFन मािन•छ र dयAतो संशोधन त+ु •त hारSभ नभई सSबि•धत सेवा
काननू ले समयाविध िनिदFJ गरे बमोिजमको िनिpत समयाविध पिछ देिख मा` hारSभ ह1•छ भ•ने िनsकषF
वोध ह1न आउँछ ।
hAततु म|ु ामा, सािवकको िविनयम ३४(घ) को hितव•धाdमक वाlयांश खारेज ग=रएको र सो
खारेजी त+ु •त लागू नह1ने गरी AपJ बचाउको ?यवAथा नभएकोले शैिXक योYयता सSब•धी हालको
िविनयम ३४(ज) को ?यवAथा लागू ह1•छ भ•ने पनु रावेदकको दावी र िविनयम ३५(३) ले िविनयम ३४
को शैिXक योYयता सSब•धी शतF समेतलाई समेट्ने भएकोले िविनयम ३४(घ) मा भएको संशोधन समेत
एक वषF पिछ देिख मा` लागू ह1ने र वहालवाला कमFचारीको हकमा dयAतो संशोधन लागू ह1न िनजको
Aवीकृित आव}यक पन~ भ•ने िवपXी िनलक€ठ गौतमको िजिकर रहेको देिख•छ ।
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िविनयमावलीमा भएको आठ) संशोधनले िविनयम ३४ मा संशोधन गरी शैि4क यो5यताको शत7
लागू नह:ने ;यव<था गन> ?ितबAधाBमक वाCयांश खारेज गरेको र सो खारेजी तGु Aत लागू नह:ने गरी
बचाउको ;यव<था सो िविनयममा रािखएको देिखन आउँदनै । यसै कुरा समेतका आधारमा िविनयम ३५
ले िविनयम ३४ लाई पPरिसिमत वा िनयAQण गन7 नसCने भएकोले शैि4क यो5यताको शत7 सSबAधी वा
अयो5यताको ?ावधान तGु Aत लागू ह:Aछ भAने िजिकर पनु रावेदकले िलएको देिखAछ । ?<ततु पनु रावेदन
िजिकरका सSबAधमा िववेचना गन7 ु अिघ काननू को ;याWयाका िनयम सSबAधी सैXािAतक प4को के ही
िववेचना गन7 ु साAदिभ7क देिखAछ । काननू को ;याWयाको िसXाAतका सAदभ7मा सSमािनत सवYZच
अदालतबाट िविभAन म\ु ामा िवशद ;याWया र िववेचना गPरएको पाइAछ । काननू ;याWयाको िसXाAत
अनसु ार ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको ;याWया गदा7 सोही ऐनको अकY दफा वा उपदफालाई िन`कृय
पान> वा लbु (Dillute) ह:ने गरी ;याWया गन7 निमgने । िवधाियकाले िनमा7ण गरेका ऐनका ?ावधानहh
एक आपसमा अिमgदा, असामAज<यपणू 7 र अ;यवहाPरक होलान भनी अदालतले अनमु ान गन7 पिन
निमgने । ऐनमा भएका ;यव<थाहhको संगितपणू 7 र समAवयाBमक िकिसमबाट ;याWया (Harmonious
interpretation) गन7 ु पछ7 (ने.का.प. २०६४ अङ् क ४, िन. नं. ७८३६) तथा संिवधानको कुनै धारा,
उपधारा वा ख~डको ;याWया गदा7 कुनै धारा वा ख~ड िनरथ7क ह:ने पPरणामको ;याWया गन7 ु ह:दँ नै (ने.
का.प. २०४९ (क), अङ् क १, िन.नं. ४४५५) भनी ;याWया भई रहेको पाइAछ ।
उिgलिखत ;याWया एवं काननू को ;याWया गदा7 उदार „ि…कोण राWन आव†यक ह:Aछ भAने
माAयता समेतको आलोकमा हेदा7, िविनयमावलीको पPरZछेद ४ अAतग7तका कम7चारीका बढुवा सSबAधी
िविनयम ३३, ३४, ३५ लगायतका ;यव<थाहGलाई समAवयाBमक िकिसमले िववेचना गन7 ु पन> ह:Aछ ।
एउटा ;यव<थालाई माQ टपCक िटपी एकाङ् गी वा ?ािविधक Gपमा ;याWया गन7 ु ;यवहाPरक एवं उिचत
ह:दँ नै । यस पPरZछेद अAतग7तका ;यव<थाहGलाई बढुवाको ?कृया (Process) का र अAतर?भावी
अAतरसSबिAधत अवयव (Interrelated components) को Gपमा बŒु नु पन> ह:Aछ । िविनयम ३४
र ३५(३) बीचको अAयोAयािŽत सSबAधलाई अनदेखा गरी अथ7 खो‘न िमgदैन । बढुवाका िविभAन
शत7 र अव<थाहGको समि… (Composite) नै बढुवाको शत7 हो । यस सAदभ7मा, िविनयम ३५(३)
मा ?य“
ु "सो सSबAधी यस िविनयमावली भएका ;यव<था" भAने वाCयांशलाई सोही िविनयमको
हकमा माQ िसिमत ह:ने गरी संकुिचत Gपमा अथ7 गन> हो भने य<तो अथ7वोधबाट बढुवाको यो5यता,
अयो5यता सSबAधी शत7मा भएको संशोधन समेत तGु Aत लागू ह:Aछ भAने पPरणामको अथ7 िन<कAछ,
जनु कम7चारीको सेवा िविधशा•को उिgलिखत माAयता िवपPरत ह:न जाAछ । यसरी सािवकको िविनयम
३५(घ) को ?ितबAधाBमक वाCयांश खारेज गरी भएको संशोधन तGु Aत लागू ह:Aछ र िविनयम ३५(३)
को दायरा (Scope) िभQ सो संशोधन पद—न भAने अथ7 गन> हो भने यसबाट िविनयम ३५(३) को "सो
सSबAधी यस िविनयमावलीमा भएको ;यव<था" भAने पदावली वा Formulation लाई िन`कृय पान> वा
लbु ह:न जाने पPरणामको अथ7 िन<कAछ । य<तो अिभ?ाय िविध िनमा7ताको िथयो भनी भAनु तक7संगत
ह:ने देिखंदनै । कुन सेवामा क<तो ?कृितको यो5यता आव†यक पन> हो र Bयसको सीमा कसरी िनधा7रण
गन> भAने िवषय Bयो सेवाको िविश…ीकृत अAतरिनिहत चPरQको आधारमा सSबिAधत िनकायले िनधा7रण
गन> िवषय हो । कुनै पिन साव7जिनक सं<थामा काय7रत कम7चारीको पदोAतितको ?योजनको लािग शत7 र
अव<थाहG तोCने वा बनाउने काय7 नीितगत ?कृितको काय7 मािनAछ । सSमािनत सवYZच अदालतबाट
कुनै पिन िनकाय वा सं<थामा कुनै पिन पदको लािग के क<तो Aयनू तम शैि4क यो5यता भएको जनशि“
आव†यक पन> हो र Bय<तो Aयनू तम शैि4क यो5यतामा समयानक
ु ू ल के क<तो पPरवत7न गन7 ु पन7 हो
सSबिAधत िवधाियकš अिधकार ?ायोग गन> िनकायको िनितगत काय7हG ह:ने भनी ;याWया भइरहेको

देिख•छ (ने.का.प. २०५९, अङ् क ७, िन.नं.७१०८) । यसरी, कम:चारी सेवा िविधशा?ले कुनै
पदको लािग के कEतो शैिGक योHयता आवJयक पनK हो भ•ने िवषय सो पदको काय: िववरण र Pकृित,
सेवाको िबिशSता, संगठनको िहत, आवJयकता जEता कुराहVलाई मXयनजर गरी रोजगारदाताले गनK
नीितगत िनण:यको िवषय र िनयिु Yका लािग तोिकएको शैिGक योHयता अिभविृ [ (Enhancement) वा
संशोधन (Modification) को अिधकारलाई रोजगारदातामा िनिहत रहेको िबशेष Pशासक^य अिधकार
(Prerogative administrative power) को Vपमा मा•यता िदएको देिख•छ ।
काननू बनाउने अिjतयारीिभk संशोधन गनK, बदlने वा खारेज गनK अिjतयार समेत सामेल
हqने काननू uयाjयाको सामा•य िस[ा•त हो । यसबाट िवपGी संEथानले पदको काय: िववरण, Pकृित
संEथानको सेवाको िविशSता, संEथानको िहत, आवJयकता समेतलाई zिSगत गरी िविनयमावलीमा
शैिGक योHयता लगायतका बढुवाका शत:हVमा समयानक
ु ू ल प|रवत:न वा संशोधन गन: स}ने नै देिख•छ ।
यEतो अिधकार Pयोग गरी संEथानले िविनयमावलीमा िविभ•न पटक संशोधन गरेको पिन देिख•छ । यस
स•दभ:मा लोक सेवा आयोगले लागू गरेको संगठीत संEथाका कम:चारीको सेवा शत: स~ब•धी काननू , बढुवा
र िवभागीय कारवाही स~ब•धी सामा•य िस[ा•त, २०७४ ले •यनू तम शैिGक योHयता वा सेवा अविध
नपगु क
े ा कम:चारी बढुवाका लािग स~भा‚य उ~मेदवार हqन नपाउने ‚यवEथा संगठीत संEथाले कम:चारी
स~ब•धी िविनयमावलीमा गन: ु पनK गरी ‚यवEथा गरेकोमा सो िस[ा•तको ‚यवEथासँग सामा„जEयता
कायम गन: समेत िविनयमावलीमा आठ… संशोधन ग|रएको भ•ने पनु रावेदकको तफ:बाट रािखएको तक:संग
असहमत हqनपु नK अवEथा देिखंदनै । जहाँस~म, िविनयम ३५(३) ले िविनयम ३४ को संशोधन समेतलाई
समेट्छ भनी अथ: गदा: जनु Pयोजन र मकसदको लािग िविनयमावलीमा आठ… संशोधन ग|रएको हो सो
Pयोजननै समाˆ हqन जाने भएकोले ‰यEतो प|रणाम िनEकने गरी ‚याjया गन: िमlदैन भ•ने पनु रावेदन
िजिकर छ, यस स~ब•धमा िविनयम ३५(३) को ‚यवEथाको Pकृित, दायरा (Reach) र यसले हािसल
गन: खोजेको उ‹ेJय वा अिभPायको बारेमा के ही िववेचना गन: ु बा„छनीय देिख•छ । वEततु : िविनयम
३५(३) संEथानका कम:चारीको बढुवा स~ब•धी मल
ू त: प|रŽछेद-४ अ•तग:तका ‚यवEथाहVको हकमा
आकिष:त हqने Pकृितको ‚यवEथा हो । यसको दायरा (Reach) बढुवासँग स~ब[ ‚यवEथाहVमा िसिमत
छ । ‰यEता ‚यवEथाहVमा भएको संशोधन वा प|रवत:न िनि’त समयपिछ देिख लागू हqने ‚यवEथा गरी
‰यEता संशोधन वा प|रवत:नबाट कम:चारीले संEथानको सेवा Pवेश सँगै राखेको आ“नो विृ ” िवकास
र Eतरो•नितको Eवभािवक आकाङ् Gामा पन: स}ने Pितकूल असरबाट त‰कालको लािग संरGण Pदान
गरी सेवाको सरु Gाको P‰याभिू त िदने अिभPाय वा उ‹ेJयले िविध िनमा:ताले आठ… संशोधनबाट यो नयाँ
‚यवEथा गरेको भ•ने ब•ु नु पनK हq•छ । यस ‚यवEथाको उ‹ेJय वा अिभPाय बढुवाका शत:मा भएको
प|रवत:न सेवामा वहाल रहेका कम:चारीको हकमा किहlयै पिन लागू नहqने ‚यवEथा गन: खोजेको नभई
िनि’त समय अथा:त एक वष: स~म माk ‰यEतो प|रवत:न लागू नहqने गरी बचाउ गन: ु नै हो भ•ने देिखन
आउँछ।यस प–ृ भिू ममा PEततु िविनयम ३५(३) मा PयY
ु "सो स~ब•धी यस िविनयमावलीमा भएका
‚यवEथा" भ•ने वा}यांशले बढुवाको आधारलाई माk समेटी बढुवाको शत: कै Vपमा रहेको िविनयम
३४(ज) लाई भने समेटदैन भनी संकुिचत िकिसमले अथ: गनK हो भने ‰यसबाट सो िविनयम ३५(३) ले
हािसल गन: खोजेको उ‹ेJय वा Pयोजन नै परािजत हqन जाने कुरालाई पिन यहाँ िवचार गन: ु पनK हq•छ ।
जहाँस~म िविनयम ३५(३) ले िविनयम ३४ लाई िनय•kण गन: स}दैन भ•ने पनु रावेदन िजिकर
छ, यसलाई िविनयम ३५(३) को Formulation मा PयY
ु भाषा (Language) को रोहमा हेन: ु पनK
हq•छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले एउटा छुžै Eवत•k दफामा बढुवाका शत:मा भएको प|रवत:न एक वष:
पिछको िमितदेिख माk लागू हqने गरी बचाउको ‚यवEथा गरेको देिख•छ । तर संEथानको िविनयमावलीमा
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•य•तो •वत!" िविनयममा नभई बढुवाको आधार भ!ने िशष3क रहेको िविनयम ३५ मा •य•तो बचाउको
9यव•था ग<रएको देिख!छ । B•ततु िविनयम ३५(३) मा BयE
ु भाषा हेदा3 शैिGक योHयता लगायतका
बढुवाका आधारहJ सLब!धी िविनयमावलीमा भएका सLपणू 3 सLबQ 9यव•थाहJलाई समेट्न खोिजएको
देिख!छ । बढुवाको लािग उLमेदवार हUन चािहने सेवा अविधलाई िविनयम ३५ ले बढुवाको आधारिभ"
समेटक
े ो छैन । सो सLब!धमा िविनयम ३३ मा 9यव•था ग<रएको छ । िविनयम ३५(३) ले सेवा अविध
सLब!धी सो 9यव•था समेत एक वष3 पिछ मा" लागू हUने भ!ने •पW 9यव•था गरेको देिख!छ । यसबाट
िविनयम ३५(३) िविनयम ३५ मा मा" िसिमत रहने 9यव•था हो र यसले िविनयम ३४ लाई िनय!"ण
गन3 सYदैन भ!ने तक3 मनु ािसब देिखंदनै ।िविनयम ३३ लाई समेत समेट्ने गरी तज3मु ा ग<रएको िविनयम
३५(३) ले िविनयम ३४ को अयोHयता सLब!धी शत3लाई भने समेट्दनै भनी अथ3 गन3 ु काननू 9या[याको
िनयमले पिन िम\ने देिखंदनै ।साथै, िविनयम ३५(३) ले िविनयम ३४ मा ग<रएको संशोधनलाई समेत
समेट्छ भनी अथ3 गदा3 आठ_ संशोधनको Bयोजन वा उ`ेaय नै समाb हUन जा!छ भ!ने तक3 एवं पनु रावेदन
िजिकर पिन िववेकसLमत देिखन आएन ।
अब, बढुवाको शत3मा भएको संशोधन सं•थानको सेवामा वहाल रहेका कम3चारीको हकमा
लागू हUन •य•ता कम3चारीको मcजरु ी वा •वीकृित आवaयक पनe भएकोले िवपGी िनलकfठ गौतमको
हकमा आठ_ संशोधनबाट ग<रएको 9यव•था लागू नहUने भ!ने िवपGीको तफ3बाट बहसको iममा िलएको
िजिकरको वारेमा पिन के ही िववेचना गर_ । कम3चारी सेवा सLब!धी िविधशाjले कुनै कम3चारी िनयिु E हUदँ ा
त•काल लागू रहेको तलव, उपदान, िनवl
ृ भरण र अ!य सिु वधा सLब!धी सेवाको शत3मा िनजको •वीकृित
वेगर िनजलाई Bितकूल असर पनe गरी प<रवत3न गन3 नसिकने गरी सेवाको सरु Gा ग<रने मा!यता िवकास
गरेको पाइ!छ । िनजामती सेवा सLब!धी काननू मा पिछ हUने संशोधनले •य•तो संशोधन हUनु अगावै वहाल
रहेको कम3चारीको तलव, उपदान, िनविृ lभरण र अ!य सिु वधा सLब!धी शत3हJमा कुनै Bकारले Bितकूल
असर पनe भएमा •य•तो संशोिधत 9यव•था बमोिजम गन3 म!जरू गरेको िलिखत •वीकृित नभई •य•तो
9यव•था िनजको हकमा लागू नहUने भ!ने सेवाको सरु Gा सLब!धी 9यव•था ग<रएको पाइ!छ (िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८) । अब यहाँ य•ता सेवाका शत3मा बढुवा सLब!धी शत3 समेत समावेश
हU!छ वा हUदँ नै भ!ने Bs उ•प!न हU!छ । िनजामती सेवा सLब!धी काननू मा ग<रएको उि\लिखत 9यव•था
बढुवाको शत3का हकमा होइन िक तलव, उपदान, िनवl
ृ भरण र य•तै Bकृितका अ!य सिु वधाका हकमा
आकिष3त हUने देिख!छ । बढुवाको शत3मा भएको प<रवत3नका हकमा भने •य•तो प<रवत3न भएको एक वष3
पिछ देिख मा" लागू हUने गरी संरGणको 9यव•था ग<रएको देिख!छ । साथै, सं•थानको िविनयमावली
हेदा3 िवपGीको िजिकर समथ3न गनe •य•तो सेवाको सरु Gा सLब!धी कुनै 9यव•था ग<रएको पिन देिखंदनै ।
यसरी िविनयमावलीको आठ_ संशोधनले बढुवाका शत3मा गरेको प<रवत3न वा संशोिधत 9यव•था •य•तो
संशोधन लागू भए पिछ सं•थानको सेवामा Bवेश गनeको हकमा मा" लागू हUने र सेवामा वहाल रहेका
कम3चारीको हकमा लागू हUन िनजको पवू 3 •वीकृित वा म!जरु ी आवaयक पछ3 भ!ने िवपGीको िजिकरसँग
सहमत हUन सिकएन ।
बढुवाको शत3मा हUने प<रवत3नबाट कम3चारीलाई संरGण गनe सेवाको सरु Gाको हकम य•तो
प<रवत3नबाट सं•थानको सेवामा वहाल रहेका कम3चारीको विृ l िवकासमा पन3 सYने Bितकूल असरबाट
संरGण Bदान गनe Bयोजनको लािग िविनयम ३५(३) को 9यव•था ग<रएको बtु नु पनe हU!छ । िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोिजमको Bकृितको 9यव•था रहेको िविनयम ३५(३) को अिभBाय
बढुवाका आधार, त•सLब!धमा समu िविनयमावलीमा ग<रएको 9यव•था र सेवा अविध सLब!धी संशोिधत
9यव•था एक वष3 पिछ लागू हUने गरी सं•थानका कम3चारीलाई संरGण Bदान गन3 ु हो भ!ने बिु झ!छ । यसरी,

िविध िनमा!ताले बढुवाका िविभ*न पाँच वटा आधारह2म3ये शैि7क यो9यता पिन एउटा आधार भएको
र शैि7क यो9यताको शत! लागू नह>ने ?ावधानमा भएको प@रवत!न पिन बढुवाको शत!को प@रवत!न भएको
ह>नाले तAसCब*धी प@रवत!न एक वष! पिछ माG लागू ह>ने गरी HयवIथा गन! खोजेको देिखंदा ?Iततु
बढुवामा सािवकको िविनयम ३४(घ) को HयवIथा आकिष!त ह>न सTदैन भ*ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत ह>न सTने अवIथा देिखएन । यसथ!, िविनयमावलीको आठY संशोधान लागू भएको िमितले एक
वष! िभGै ?काशन भएको ?Iततु िवZापन नं. ४।०७६।७७ अनसु ारको संIथानको तह ८ को िसिनयर
इि*जिनय@रङ् ग अिफसर पदमा बढुवाको लािग उCमेदवारको शैि7क यो9यता सCब*धी शत!को िवषयमा
संIथानको कम!चारी ?शासन िविनयमावली २०६३ को सािवकको HयवIथा नै आकिष!त ह>ने देिख*छ ।
२. अव, ?Iततु बढुवामा उCमेदवार ह>न संIथानको कम!चारी ?शासन िविनयमावली, २०६३
बमोिजम िवप7ी िनलकeठ गौतमको शैि7क यो9यता पगु क
े ो छ वा छैन ? भ*ने दोhो ?i तफ! हेदा!,
िवप7ी िनलकeठ गौतमसंग इि*जिनय@रङ् ग समहू तह ८ मा बढुवाका लािग आवjयक पनk शैि7क
यो9यता अथा!त Iनातक उपाधी नभएकोले िनज बढुवाका लािग सCभाHय उCमेदवार ह>न यो9य नभएको,
िनजको यो9यता सािवक सातY संशोधनको HयवIथा बमोिजम माG उCमेदवार ह>न सTने रहेको र िमित
२०७६।४।२७ देिख आठY संशोधन लागू भइसके को अवIथामा संशोिधत HयवIथा बमोिजम भएको
िवZापनमा िनण!य गदा! सािवकको िविनयमावलीको HयवIथा लागू गरी सCभाHय उCमेदवार नै ह>न नसTने
Hयिmलाई बढुवाका लािग िसफा@रस गनk काय! Iवेoछाचारी भएको भ*ने पनु रावेदन दावी रहेको देिख*छ ।
?Iततु मpु ाको िमिसल हेदा!, संIथानको पदपिू त! सिमितले संIथानमा @रm रहेका पदह2 पिू त!
गन! लोक सेवा आयोगबाट सहमित ?ाq भए बमोिजम काय! 7मताको मrू याङ् कनको आधारमा बढुवाsारा
पदपिू त! गन!पु नk भएकोले द9ु ध िवकास संIथान कम!चारी ?शासन िविनयमावली, २०६३ (आठौ संशोधन
२०७६) को िविनयम ३३ मा तोिकएको सेवा अविध परू ा गरेका सोही िविनयमावलीको िविनयम ३४
बमोिजम बढुवाका लािग २०७६ आषाढ मसा*तसCम सCभाHय उCमेदवार ह>न नपाउने बाहेकका
कम!चारीह2ले तीस िदनिभG अनसु चू ी-७ मा तोिकए बमोिजम बढुवा फाराम भरी जेuता, भौगोिलक
7ेGमा काम गरेको िववरण तथा सेवाकािलन तालीम आिदका कागजपG आफै ले ?मािणत गरी पेश गन!
सCबि*धत सबै उCमेदवारह2को जानकारीका लािग िमित २०७६।७।२९ को गोरखापGमा ?काशन
गरेको बढुवाको सचू ना अ*तग!तको िवZापन नं. ४।०७६-७७ िसिनयर इि*जिनय@रङ् ग अिफसर तह ८
को बढुवा ह>ने पद संwया १ को लािग िवZापन भएको देिख*छ । ?Iततु िवZापन अनसु ारको बढुवाका
स*दभ!मा पदपिू त! सिमितले िमित २०७६।९।३ मा िनदkशन माग गरेकोमा संIथानको सyचालक सिमितले
िमित २०७६।९।२५ मा काय!7मता मrू याङ् कनsारा ह>ने बढुवाको सचू नामा २०७६ असार मसा*तसCम
सCभाHय उCमेदवार ह>न नपाउने वाहेकका कम!चारीह2ले बढुवामा दरखाIत िदन पाउने सचू ना ?कािशत
भएकोले संIथानको कम!चारी ?शासन िविनयमावली, २०६३(आठY संशोधन, २०७६) को िविनयम
३५(३) उपिविनयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारह2, सो सCब*धी यस िविनयमावलीमा भएको
HयवIथा र बढुवा ह>न आवjयक पनk सेवा अविध सCब*धी HयवIथा यो िविनयमावली लागू भएको एक
वष!पिछ माG लागू ह>ने छन् भनी उrलेख भएकोले सो सCब*धमा कम!चारी ?शासन िविनयमावली,
२०६३ (सातY संशोधान) िविनयम ३४(घ) मा उrलेख भए बमोिजम गन! Hयाwया ग@रयो भ*ने िनण!य
गरी सोको काया!*वयनका लािग िमित २०७६।९।२७ मा ?शासन HयवIथापन िवभागमा जानकारी
गराइएको देिख*छ । पदपिू त! सिमितले िमित २०७६।९।२७ मा काय!7मता मrू याङ् कनsारा ह>ने बढुवाका
सCब*धमा सyचालक सिमितको िनण!यानसु ार संIथानको कम!चारी ?शासन िविनयमावली (आठY
संशोधन, २०७६) को िविनयम ३५(३) को उपिविनयम (२) बमोिजम बढुवाका आधार सCब*धमा
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कम•चारी "शासन िविनयमावली, (सात- संशोधन २०७४) िविनयम ३४(घ) अनसु ार ह;ने गरी >या?या
ग@रएको ह;दँ ा Dयनू तम सेवा अविध र तालीमबाट माH योIय उKमेदवारहLको हकमा तालीम नै योIयताको
आधार भएकोले तालीम वापतको अङ् क छुTै "दान नग@रकन बढुवा "कृयामा सामेल गराउने भDने
िनण•य गरेको देिखDछ । पदपिू त• सिमितको उZ िनण•य अनसु ार िवप[ी िनलकणठ गौतमलाई समेत
"_ततु बढुवाका लािग सKभा>य उKमेदवार कायम ग@रएको देिखDछ । पदपिू त• सिमितले िविनयमावलीको
सािवकको >यव_थाका आधारमा पनु रावेदक र िवप[ी िनलकaठ गौतमलाई सKभा>य उKमेदवार कायम
गरी बढुवाका िविभDन आधारहL वापतको अङ् कको मbू याङ् कन गरी िवप[ी िनलकaठ गौतमको जेdता
वापत १९.३१६७, भौगोिलक [ेHमा काम गरे वापत १२.७२२९, का.स.म.ू वापत ३८.१०९४ र
शैि[क योIयता र तालीम वापत सDू य अङ् क गरी कुल ७०.१४९० अङ् क तथा पनु रावेदकको जेdता
वापत १३.२३८९, भौगोिलक [ेHमा काम गरे वापत ८.२७४३, का.स.म.ू वापत ३८.१२५०, शैि[क
योIयता वापत ११ र तालीम वापत शDू य अङ् क गरी कुल ७०.६३८२ अङ् क कायम गरी सबै भDदा बढी
अङ् क "ाk गनl उKमेदवार पनु रावेदकलाई बढुवा िसफा@रस गनl गरी िमित २०७६।१०।१६ मा िनण•य
गरेकोमा सो िनण•य उपर िवप[ी िनलकaठ गौतमले िदएको उजरु ीमा सं_थानको सnचालक सिमितले
िमित २०७७।६।७ मा पदपिू त• सिमितले िनजको तालीम वापतको अङ् क गणना गरेको नदेिखएकोले
िविनयमावली, २०६३ सात- संशोधन २०७४ को िविनयम ४४(३) बमोिजम तालीम वापत "ाk
ह;ने अङ् क समेत समावेश गरी गणना गरी बढुवा िसफा@रसको नितजा संशोधन गन•को लािग पदपिू त•
सिमितलाई िनदlशन िदने भDने िनण•य गरेको देिखDछ । उZ िनण•यको आधारमा पदपिू त• सिमितले
िवoापन नं. ४।०७६।७७ अनसु ारको "_ततु बढुवामा िनलकaठ गौतमको तालीम वापतको अङ् क समेत
गणना गरी कुल "ाkाङ् क ७१.६४९० कायम गरी िनजलाई बढुवा िसफा@रस गनl गरी बढुवा िसफा@रस
संशोधन ग@रएको सचू ना िमित २०७७।६।१८ मा "काशन गरेको िमिसल संलIन कागजातबाट देिखDछ ।
पनु रावेदकले िवप[ी िनलकaठ गौतमले बढुवाका िविभDन आधारहL वापत "ाk गरेको
अङ् कको वारेमा कुनै दावी िलएको देिखंदनै । "_ततु बढुवाका लािग सKभा>य उKमेदवार ह;न शैि[क
योIयता सKबDधी योIयताको शत• नै परु ा नभएकोले िनज िवप[ी उKमेदवार नै कायम ह;न नसpने भDने
म?ु य पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखन आउँछ ।
पिहलो "qको सKबDधमा मािथ भिनयो िक "_ततु बढुवाको हकमा शैि[क योIयता सKबDधी
िबषयमा सं_थानको िविनयमावलीको आठ- संशोधन आकिष•त नभई िविनयमावलीको सािवकको
>यव_था नै आकिष•त ह;Dछ । यस िनsकष•को रोहमा "_ततु "qका सKबDधमा िवचार गन•पु नl ह;Dछ ।
सािवकको िविनयम ३४(घ) मा काय•[मता मbू याङ् कनको आधारमा बढुवा ह;नको लािग अनसु चू ी-६
मा तोिकएको Dयनू तम शैि[क योIयता नपगु क
े ो कम•चारी बढुवाको लािग उKमेदवार ह;न नपाउने तर
िविनयमावली "ारKभ ह;नु अिघ काय•रत रही हालको पदमा ८ वष• सेवा अविध परु ा गरी पदसँग सKबिDधत
िवषयमा एक मिहनाको तालीम "ाk गरेका कम•चारीको बढुवाको हकमा सो शैि[क योIयताको बDदेज
लागू नह;ने भDने >यव_था रहेको देिखDछ । िवप[ी िनलकaठ गौतम सं_थानको पाँचौ तहमा २०४६
सालमा सेवा "वेश गरी िमित २०६६।८।५ देिख सं_थानको तह-७ इिDजिनय@रङ् ग अिफसर पदमा
काय•रत रहेको िमिसलबाट देिखDछ । साथै िनज िवप[ीले सं_थानको िमित २०७३।५।२३ को पHबाट
सेवाकालीन तालीमका लािग मनोनयन भई िमित २०७३।५।२६ देिख २०७३।७।१२ सKमको ३५
िदने तालीम परु ा गरेको पिन िमिसलबाट देिखDछ । यस तvयमा िववाद रहेको देिखंदनै र पनु रावेदकले
पिन अDयथा िजिकर िलन सके को देिखंदनै । यसरी, िवप[ी िनलकaठ गौतमले सं_थानको कम•चारी
"शासन िविनयमावली, २०६३ "ारKभ ह;नु अिघ सं_थानको सेवामा काय•रत रही हालको पद अथा•त

सं•थानको #ािविधक सेवा तफ* #ािविधक इि,जिनय/रङ् ग सेवा समहू को इि,जिनय/रङ् ग अिफसर पदमा
आठ वष*को सेवा अविध परु ा ग/रसके को र स>बि,धत िबषयमा एक मिहनाको तालीम समेत #ाC गरेको
देिखंदा सािवकको िविनयम ३४(घ) बमोिजमको शैिLक योMयता स>ब,धी बढुवाको शत* परु ा गरेको होइन
भ,न िमPने अव•था देिखंदनै । यसथ*, काय*Lमताको मPू याङ् कनSारा हTने #•ततु बढुवामा उ>मेदवार
हTन सं•थानको कम*चारी #शासन िविनयमावली, २०६३ बमोिजम िवपLी िनलकZठ गौतमको शैिLक
योMयताको शत* स>ब,धी योMयता नपगु क
े ो भ,ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हTन सिकएन ।
३. अब, स^चालक सिमितको िमित २०७७।६।७ को िनण*य र पदपिू त* सिमितको िमित
२०७७।६।१८ को संशोिधत बढुवा िसफा/रस सचू ना काननू स>मत छ वा छैन ? पनु रावेदकको माग
बमोिजम उe िनण*य र सचू ना बदर भई पनु रावेदकको बढुवा हTनपु नg हो वा होइन ? भ,ने तेhो #i
तफ* िवचार गरj । स^चालक सिमितको िमित २०७६।९।२५ को mयाnया स>ब,धी िनण*य समेतलाई
आधार मानी पदपिू त* सिमितले िवपLी िनलकZठ गौतमलाई तालीम वापतको अङ् क #दान नगनg गरी
#•ततु बढुवा #कृयामा सहभागी गराई स>भाmय उ>मेदवार कायम गरेको देिख,छ । पनु रावेदक र िनज
िवपLीलाई #•ततु बढुवाका लािग उ>मेदवार कायम ग/रएको अव•था देिख,छ । पदपिू त* सिमितले
सं•थानको िविनयमावलीको सािवककै mयव•था अनसु ार दबु ै उ>मेदवारको जेpता, भौगोिलक Lेqको
अनभु व, शैिLक योMयता, तालीम र का.स.म.ू वापतको अङ् क मPू याङ् कन गरी योMयताrमको सचू ी तयार
पारी यी दबु ै उ>मेदवारमsये सबैभ,दा बढी अङ् क #ाC गरेको भनी पनु रावेदकको ७०.६३८२ अङ् क
कायम गरी िनजलाई बढुवा िसफा/रस गरेको िमिसल संलMन पदपिू त* सिमितको िमित २०७६।१०।१६
को िनण*यबाट देिखन आउँछ । साथै, #•ततु बढुवाका दबु ै उ>मेदवारहuलाई तालीम वापत श,ू य अङ् क
र िवपLी िनलकZठ गौतमलाई शैिLक योMयता वापत श,ू य अङ् क #दान गरी मPू याङ् कन गरेको पिन
िमिसलबाट देिख,छ । यसरी, #•ततु बढुवाका हकमा िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ३४(घ) को
mयव•थाका आधारमा िवपLी िनलकZठ गौतमलाई समेत स>भाmय उ>मेदवार कायम गरेको काननू स>मत
नै देिख,छ ।
अब, िवपLी िनलकZठ गौतमलाई तालीम वापतको छुvै अङ् क #दान नगनg गरी उ>मेदवार
कायम गरी तालीम वापतको अङ् क मPू याङ् कन नगरेकोमा बढुवा िसफा/रस िनण*य सो हदस>म िमले
वा निमलेको के रहेछ भनी हेन*पु नg देिख,छ ।िवपLी िनलकZठ गौतमले सं•थानबाट मनोनयन भई पैतीस
िदने सेवाकािलन तालीम िलएको िमिसलबाट देिख,छ । यस तwयलाई पनु रावेदकले अ,यथा भनी
चनु ौती िदन सके को पिन देिखंदनै । पदपिू त* सिमितले िवपLी िनलकZठ गौतमलाई तालीम वापतको
अङ् क #दान नगनg गरी बढुवा #कृयामा समावेश गराउने गरी गरेको िमित २०७६।९।२७ को िनण*य हेदा*
काय*Lमता मPू याङ् कनSारा हTने बढुवाको स>ब,धमा िविनयमावलीको िविनयम ३५(३) को उपिविनयम
(२) बमोिजम बढुवाका आधार स>ब,धमा िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ३४(घ) अनसु ार हTने गरी
स^चालक सिमितबाट mयाnया ग/रएको हTदँ ा ,यनू तम सेवा अविध र तालीमबाट माq योMय उ>मेदवारको
हकमा तालीम नै योMयताको आधार भएकोले तालीम वापतको छुvै अङ् क नपाउने भ,ने आधार िलइएको
देिख,छ । िवपLी िनलकZठ गौतम िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ३४(घ) बमोिजमको mयव•थाका
आधारमा स>भाmय उ>मेदवार कायम भएको र शैिLक योMयताको ब,देज लागू नहTने शत* र अव•थामा
हालको पदमा आठ वष*को सेवा अविध र स>बि,धत िवषयमा एक मिहनाको तालीमलाई समेिटएको
भ,ने आधार िलई पदपिू त* सिमितले िनज िवपLीलाई तालीम वापतको अङ् क मPू याङ् कन नगरेको भ,ने
देिख,छ ।

171

172

अब, िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ३४(घ) बमोिजम स/भा1य उ/मेदवार कायम ह7ने
उ/मेदवारले तालीम वापत छु<ै अङ् क पाउने वा नपाउने के हो भ@ने स/ब@धमा िविनयमावलीमा तालीम
वापतको अङ् कको मCू याङ् कनका वारेमा गEरएको 1यवGथालाई हेनJपु नK ह7न आउँछ । िविनयम ३५(२) ले
तालीमलाई बढुवाको एउटा आधारको Sपमा िलएको र सािवक िविनयम ४४ (३), (४) र (५) ले तालीम
वापतको मCू याङ् कनका स/ब@धमा 1यवGथा गरेको देिख@छ । यी 1यवGथालाई समUमा हेदाJ, तालीम
वापतको अङ् कको मCू याङ् कनका स/ब@धमा स/बVता, अविध लगायतका िनिWत पवू JशतJ परु ा ह7नु पनK
देिख@छ । स/बि@धत उ/मेदवारले िलएको तालीम सेवासँग स/बि@धत िवषयको ह7नपु नK, तालीमको अविध
कि/तमा एक मिहनाको ह7नपु नK, ZयGतो तालीम सेवाकालीन तालीम ह7नपु नK, तथा जनु तहमा ह7दँ ा तालीम
िलएको हो सोही तहका लािग मा[ बढुवाको \योजनको लािग ZयGतो तालीम मा@य ह7न,े सेवाकालीन
तालीमको \माणप[को \मािणत \ितिलिप पेश गरेको ह7नपु नK जGता पवू JशतJहS तोिकएको देिख@छ । यी
पवू JशतJ परु ा भएको तालीम वापत मा[ अङ् क गणना गEरने भ@ने 1यवGथा रहेको देिख@छ। िमिसल संल_न
कागज \माण हेदाJ िवप`ी िनलकaठ गौतमले िलएको सेवाकालीन तालीमको हकमा यी पवू JशतJहS परु ा
भएको देिख@छ । साथै यस िबषयमा पनु रावेदकले कुनै चनु ौती िदएको अवGथा पिन देिखंदनै ।
िविनयमावली हेदाJ सािवकको िविनयम ३४(घ) बमोिजम बढुवाको उ/मेदवार ह7ने कमJचारीको
हकमा िनजले \ाe गरेको उिCलिखत पवू JशतJ परु ा गरेको सेवाकालीन तालीम वापतको छु<ै अङ् क
गणना नगनK भनी कुनै ब@देजको 1यवGथा गEरएको पिन देिखएन । सेवा सिु वधा \दान गनK काननू को
1याfया गदाJ कठोर िकिसमले नगरी स/बि@धत 1यिgले सिु वधा \ाe गनJ सhने गरी गनJपु नK भ@ने िसVा@त
(ने.का.प. २०६४, अङ् क १०, िन.नं. ७८९४) को आलोकमा हेदाJ समेत िवप`ी िनलकaठ गौतमले
सातp तहमा ह7दँ ा संGथानबाट मनोनयन भई सेवासँग स/बि@धत िवषयमा िलएको ३५ िदने सेवाकालीन
तालीम वापतको अङ् क नपाउने भ@न िमCने देिखंदनै । यस स@दभJमा, िनज िवप`ीको सेवाकालीन
तालीम वापतको अङ् क समेत गणना गनJ ु पनKमा सो नगरी बढुवा िसफाEरस गनK पदपिू तJ सिमितको
िमित २०७६।१०।१६ को िनणJय सो हदस/म [टु ीपणू J देिखन आउँछ । यसबाट िवप`ी िनलकaठ
गौतमको हकमा िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ४४ (३) बमोिजम तालीम वापत \ाe ह7ने अङ् क
समेत समावेश गरी गणना गरी बढुवा िसफाEरसको नितजा संशोधन गनJको लािग पदपिू तJ सिमितलाई
िनदKशन िदने भनी िवप`ी सrचालक सिमितले गरेको िमित २०७७।६।७ को िनणJय र सोही आधारमा
िविनयमावलीको सािवकको िविनयम ४४(३) बमोिजम िनज िवप`ीको सेवाकालीन तालीम वापतको
अङ् क समेत गणना गरी िनजको कुल \ाeाङ् क ७१.६४९० कायम गरी िमित २०७६।१०।१६ को
बढुवा िसफाEरसमा संशोधन गरी \काशन गरेको िमित २०७७।६।१८ को संशोिधत बढुवा िसफाEरस
सचू ना काननू स/मत भएको होइन भ@न िमCने अवGथा देिखन आएन ।
यसरी, मािथ िववेिचत काननू ी 1यवGथा, सैVाि@तक पuृ भिू म एवं तvयगत आधार, \माणका
समेत आधारमा हेदाJ िविनयमावलीको आठौ संशोधनले स/भा1य उ/मेदवार ह7न नपाउने अयो_यताका
आधार तोिकएको सािवकको िविनयम ३४ को खaड (घ) मा रहेको कायJ`मता मCू याङ् कनका आधारमा
ह7ने बढुवाका लािग उ/मेदवार ह7न अनसु चू ी-६ बमोिजमको @यनू तम शैि`क यो_यता आवyयक पनK
शतJ, ब@देज िविनयमावली \ार/भ ह7नु अिघ कायJरत रही हालको पदमा आठ बषJ सेवा अविध परु ा गरी
पदसँग स/बि@धत िवषयमा एक मिहनाको तालीम िलएको कमJचारीको हकमा लागू नह7ने \ितब@धाZमक
1यवGथा (Proviso) खारेज गरेको र हालको िविनयम ३५(३) थप गरी बढुवाका आधार, तZस/ब@धी
िविनयमावलीमा भएका 1यवGथा तथा सेवा अविध स/ब@धी 1यवGथामा भएको पEरवतJन िविनयमावली
लागू भएको िमित २०७६।४।२७ ले एक वषJ पिछ मा[ लागू ह7ने नयाँ 1यवGथा गरेको अवGथा देिख@छ

। यसबाट आठ# संशोधन लागू भएको उ0 िमितले एक वष7 अथा7त िमित २०७७।४।२६ िभ? हAने बढुवा
सDबEधी कामकारवाहीको हकमा बढुवाका शत7हHमा भएको संशोधन लागू नभई सािवककै KयवLथा लागू
हAने देिखEछ । PLततु बढुवाको िवQापन सचू ना TयLतो एक वष7को अविधिभ?ै Pकाशन भई बढुवाको
िसफाVरस सDबEधी िनण7य भएको देिखन आउँछ । मािथ भिनयो िक बढुवाको लािग आवYयक शैिZक
यो[यताको शत7 लगायतको यो[यता र अयो[यता सDबEधी िवषय पिन बढुवाको एउटा शत7 हो । यसबाट
सािवकको िविनयम ३४(घ) र सोको PितबEधाTमक वा`यांशको KयवLथा समेत बढुवाको शत7सगँ
सDबिEधत Pावधान हो भEने Lपa हAEछ । बढुवाको शत7को Hपमा रहेको उ0 PितबEधाTमक KयवLथा
(Proviso) खारेज गरी गVरएको संशोधनको KयवLथालाई बढुवाको शत7मा भएको संशोधनको KयवLथाको
कोटीमै राdनु पनe हAEछ । आठ# संशोधनबाट थप गVरएको िविनयम ३५(३) को Pावधानको अिभPाय
बढुवाका आधार, उDमेदवार हAन आवYयक पनe सेवा अविध, अयो[यता सDबEधी Pावधान लगायतका
बढुवाका शत7मा भएको पVरवत7न एक वष7 पिछ देिख मा? लागू हAने गरी एक वष7को अविधिभ? हAने बढुवा
सDबEधी कामकारवाहीका हकमा सािवक कै KयवLथा बमोिजम हAने गरी बचाउ गनe हो भEने नै बhु नु पनe
हAEछ । िविनयम ३५(३) मा Pय0
ु "सो सDबEधी यस िविनयमावलीमा भएको KयवLथा" भEने वा`यांश
िविनयम ३५ को हकमा मा? िसिमत रहने Pकृितको Pावधान भएकोले यसले िविनयम ३४ को बढुवाको
अयो[यताका शत7 सDबEधी Pावधानलाई िसिमत वा िनयE?ण गन7 स`दैन भनी सङ् कुिचत िकिसमले अथ7
गनe हो भने बढुवाको शत7मा भएको पVरवत7न पिन तHु Eत लागू हAEछ भEने पVरणाम िनLकEछ, जनु कम7चारी
सेवा सDबEधी िविधशाnको मािथ िववेिचत माEयता अनकूल हAने देिखंदनै । यसथ7, िविनयम ३४(घ) को
संशोधन तHु Eत लागू नहAने गरी सो िविनयममा Lपa KयवLथा नगरेको हAनाले िविनयम १(२) मा रहेको
िविनयमावली तHु Eत PारDभ हAनछ
े भEने KयवLथाको आलोकमा िविनयम ३४(घ) को PितबEधाTमक
KयवLथाको खारेजी एक वष7 पिछ होइन िक तHु Eत नै PारDभ भएको माEनु पनe हAEछ भEने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हAन सिकएन ।
PLततु बढुवाको हकमा सािवकको KयवLथा नै आकिष7त हAने देिखएकोले िवपZी िनलकtठ
गौतम िमित २०६९।८।१५ देिख संLथानको Pािविधक तफ7को सात# तह इिEजिनयVरङ् ग अिफसर
पदमा काय7रत रही आठ वष7को सेवा अविध परु ा गरेको एवं पदसँग सDबिEधत िवषयमा एक मिहनाको
सेवाकालीन तालीम समेत िलएको िमिसलबाट देिखंदा िनज िवपZी सािवक िविनयम ३४(घ) को KयवLथा
बमोिजम PLततु बढुवाका लािग उDमेदवार हAन स`ने नै देिखयो । यसरी, िनज िवपZीसँग Lनातक तहको
शैिZक यो[यता नभएको भEने आधारमा मा? िनज PLततु बढुवाको लािग उDमेदवार हAन नै अयो[य भएको
भEने पनु रावेदन िजिकर मनु ािसब देिखन आएन । िविनयम ३५(३) को KयवLथाको संरZण िवपZीलाई
Pाy हAदँ नै भनी भEन िमzने तक7सँगत आधार िव{मान रहेको पिन देिखएन । PLततु बढुवाको हकमा
आकिष7त हAने सािवकको KयवLथा हेदा7 िविनयम ३४(घ) को PितबEधाTमक वा`यांशको KयवLथाका
आधारमा बढुवाका लािग सDभाKय उDमेदवार हAने कम7चारीले सेवाकालीन तालीम वापत िविनयम ४४(३)
बमोिजमको छु|ै अङ् क नपाउने भनी िविनयमावलीमा कुनै KयवLथा भएको नदेिखएको हAदँ ा िवपZी
िनलकtठ गौतमले सेवाकालीन तालीम वापत सो बमोिजम छु|ै अङ् क नपाउने भEनु Eयायसंगत हAने
देिखंदनै । यसबाट, खारेज भई सके को KयवLथालाई टेक} Lनातक तहको शैिZक यो[यता नै नभएका
िवपZी िनलकtठ गौतमलाई सDभाKय उDमेदवार कायम गरी बढुवा गनe सDबEधी काम कारवाही र िनण7य
काननू सDमत नभएको भEने पनु रावेदन िजिकर प[ु न स`ने देिखन आएन । यसथ7, संLथानको कम7चारी
Pशासन िविनयमावलीको आठ# संशोधन लागू भएको िमितले एक वष7िभ? बढुवाको िवQापन सचू ना
Pकाशन भएको संLथानको Pािविधक तफ7को तह ८ को िसिनयर इिEजिनयVरङ् ग अिफसर पदको
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काय••मताको म$ू याङ् कन(ारा ह+ने -.ततु बढुवामा िवप•ी िनलक7ठ गौतम स<भा>य उ<मेदवार ह+न
िविनयमावलीको अनसु चू ी ६ मा तोिकए बमोिजमको .नातक तहको शैि•क योHयता नभएको कारणले
अयोHय भएको भJने पनु रावेदन िजिकर पHु न सKने देिखएन । अत: िवप•ी सOचालक सिमितको िमित
२०७७।६।७ को िनण•य र पदपिू त• सिमितको िमित २०७७।६।१८ को संशोिधत बढुवा िसफाXरस
सचू ना अनसु ारको -.ततु बढुवा िमलेकै देिखंदा सदर ह+ने ठहछ• । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक र
िवप•ीहZ समेतलाई िदई दायरीको लगत क\ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझ
ु ाई िदनु ।
(रीता मैनाली)
सद.य
उ` रायमा सहमत छa ।

(कृcण-साद पौडेल)
सद.य

(िड$लीराज िघिमरे)
अfय•

इित स<वत् २०७७ साल माघ १५ गते रोज ५ शभु म्.............................. ।
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फैसला

एघार

•याम कुमार "े$ िव•• ह&रभजन ब+नेत

शासक%य अदालत
इजलास
"ी िड0लीराज िघिमरे.................अ5य6
"ी रीता मैनाली ........................सद+य
"ी कृ;ण =साद पौडेल ..............सद+य

फैसला
स@बत् २०७६ सालको प.ु वे.नं. ९/३
म2ु ा: बढुवा ।
नेपाल िवLतु =ािधकरण, कं NOट पोल QलाRट अमलेखगंज, वारामा सहायक
इिRजिनयर ६ तहमा =ािविधक मेकािनकल पदमा कायV रत WXमान "े$को छोरा पनु रावेदक
वषV ४९ को •याम कुमार "े$ (कमV चारी संकेत नं. ७९८१)......................१
िव••
नेपाल िवLतु =ािधकरण =धान कायाV लय काठमाbडौ अRतगV त रहेका इलेcdो
मेकािनकल िडजाइन महाशाखामा कायV रत कमV चारी ह&रभजन ब+नेत (कमV चारी िवप6ी
संकेत नं. ८०७९).........................................................................१

=शासकOय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको =+ततु
मiु ाको संि6j तkय र िनणVय यस =कार छः–
म पनु रावेदक िमित २०४८।६।३ मा िवLतु =ािधकरणमा तह ५ मा सपु रभाइजर पदमा
मेकािनकल समहू अRतगVत =ािविधक सेवामा िनयp
ु O भई िमित २०६०।११।८ मा तह ६ मेकािनकल
समहू अRतगVत =ािविधक सेवा सहायक इिRजिनयर पदमा बढुवा भई नेपाल िवLतु =ािधकरण,
कं NOटपोल QलाRट अमलेखगंज, वारामा कायVरत रही इमाRदारीपवू Vक आtनो कतVuय र िज@मेवारी
िनवाVह गरी आएको कमVचारी हvँ । म २०४२ सालमा एस.एल.सी. उyीणV भई २०४६ सालमा =ािविधक
िश6ा तथा uयवसाियक तालीम प&रषद् (Council for Technical Education and Vocational
Training, Kathmandu Nepal) बाट ३ वष˜ कोषV सेकेbड िडिभजनमा उyीणV भई आएको छु । उp
उ™च मा5यिमक =ािविधक िश6ालय प&र6ाबाट =दान गरेको =ािविधकको =माण–पš (Technician
Certificate) लाई रा.प.अ. =थम "ेणी =ािविधक पदमा उ@मेदवार हvन पाउने भनी त›कािलन लोक
सेवा आयोगको िनणVय अनसु ार उ™च मा5यिमक =ािविधक िश6ालय प&र6ालाई माRयता िदई स@बिRधत
=ािविधक िवषयको राजपš अनंिकत पदको लािग आव•यक शैि6क योœयता पœु ने िसžाRत +वीकृत
गरी =माण-पš तह सरह समक6ता िनधाVरण गन˜ गरी िश6ा तथा सं+कृित मRšालयलाई र =ािविधक
तथा uयवसायीक िश6ा िनद˜शनालयलाई जानकारी गराई माRयता =दान ग&रएको िथयो । ›यसै गरी,
िšभवु न यिु नभिसVटी अिफस अफ द रेकडV क&रकुलम डेभलपमेRट सेRटरबाट पिन समक6ता सिटV िफके ट
भिन मेकािनकल dेिनङ सेRटर, बालाजु काठमाड¡बाट 10 Class pass + 3 Years Diploma लाई
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समक•ता िनधा$रण अनसु ार Certificate in Engineering (only for employment) भनी मैले 0ा1
गरेको शैि•क यो6यतालाई 0माण-प: सरहको मा<यता 0ा1 भएको छ ।
िवप•ी पदपिू त$ सिमितबाट िमित २०७६।३।१३ को गोरखाप:मा 0कािशत बढुवाको लािग
आवेदन फाराम भनQ सचू ना अनसु ार काय$•मता मSू यांकनUारा हVने बढुवा तफ$ 0ा.७/ब.स.ु /२२ पद
इि<जिनयर तह ७ 0ािविधक सेवा अ<तग$त मेकािनकल समहू को पद सं[या १ मा म पनु रावेदकले पिन
मैले 0ा1 गरेको शैि•क यो6यताको स\ब<धमा ]प^ ग_रएको लोक सेवा आयोगको िमित २०४५।४।१२
को प: र ि:भवु न िवdिवhालयको समक•ता िनधा$रण ग_रएको 27 Nov.1989 को प: लगायत अ<य
नेपाल िवhतु 0ािधकरण 0धान काया$लयमा सहायक इि<जिनयर तह ६ मा आxनो कत$zय र िज\मेवारी
िनवा$ह गद{ आएको हVनाले ७ तहमा बढुवाको लािग दरखा]त िदएको िथएँ । पदपिू त$ सिमितबाट िमित
२०७६।४।२६ मा िनण$य हVदँ ा काय$•मताको मSू याङ् कनको आधारबाट भनी मेरो शैि•क यो6यता,
वापतको अङ् कलाई अ]वीकार गरी म भ<दा ६ वष$ किनƒ िवप•ी ह_रभजन ब]नेतलाई ८३.२२ अङ् क
0दान गरी बढुवा गरी पदपिू त$ गनQ गरी िनण$य भएकोमा उ† िनण$य स‡याई पनु ः मSू याङ् कन गरी मेरो
नाम िसफा_रस गरी पाउँ भनी पनु रावलोकन सिमित, नेपाल िवhतु 0ािधकरण 0धान काया$लय सम•
पनु रावलोकन गरी पाउन िनवेदन िदएको िथएँ । तर बढुवा सचू ना नं. २०७५।०७६ 0ा. ७÷व.स.ु २२,
पद: इि<जिनयर, तह ७, सेवाः 0ािविधक, समहू : मेकािनकल (पद सं[या: १) पदमा परेको उजरु ी िजिकर
स\ब<धमा पदपिू त$ सिमितबाट िमित २०७६।४।२६ को िनण$य बमोिजम 0कािशत नामावलीमा कुनै
प_रवत$न ग_र रहनु परेन, बढुवा िसफा_रस नामावली कायमै रहने ठहछ$ भनी पनु रावलोकन सिमितबाट
िमित २०७६।९।१ मा िनण$य भएको छ । उ† िनण$य गलत मनसाय सिहत म उपर बदिनयतपणू $ ढंगबाट
भएको छ ।
मलाई ७ तहमा बढुवा गरी पदपिू त$ गन$ ु पनQमा पदपिू त$ सिमितबाट िमित २०७६।४।२६ मा
िनण$य गदा$ र पनु रावलोकन सिमितबाट िमित २०७६।९।१ मा िनण$य गदा$ समेत मैले 0ा1 गरेको शैि•क
यो6यतालाई मा<यता निदई सो स\ब<धमा कुनै कुरा िनण$यमा उSलेखै नगरी म भ<दा ६ वष$ जिु नयर
ह_रभजन ब]नेतलाई पदपिू त$ सिमितबाट बढुवा गनQ िनण$य एकाङ् कŽपणू $ ढंगले ग_रनक
ु ो साथै अ<यायपणू $
रहेको छ । कम$चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४९ मा भएको zयव]था बमोिजम पदपिू त$ सिमितले
नेपाल िवhतु 0ािधकरणका कम$चारीलाई बढुवाको िसफा_रस गदा$ काय$•मताको आधारमा ग_रनेछ
र काय$•मताको मSू याङ् कन गदा$ (क) काय$स\पादन मSू याङ् कन वापत – अिधकतम ४५ अङ् क,
(ख) जेƒता वापत अिधकतम २५ अङ् क, (ग) <यनू तम शैि•क यो6यता वापत अङ् क ११.५ र (घ)
भौगोिलक आधारमा बिग$कृत •े:मा काम गरे वापत अिधकतम १५ अङ् क 0दान गनQ zयव]था ग_रएको
छ । काय$•मता मSू याङ् कन हVदँ ा व_रƒ उ\मेदवारको मSू याङ् कन अङ् क ]वभािवक ”पमा बढी हVनपु नQ
हV<छ । बढुवा हVने पद भ<दा एक तह मिु न हालको पद तह ६ मा मेरो काय$ अविध १६ वष$ हV<छ भने
िवप•ी ह_रभजन ब]नेतको काय$ अविध के वल १० वष$ मा: हV<छ । यी कुराह”को कुनै िववेचना नै नगरी
ग_रएको िनण$य ]वतः :टु ीपणू $ रहेको छ । साथै, नेपाल िवhतु 0ािधकरण कम$चारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ को अनसु चू ी–७ (ख) मा 0ािविधक सेवा मेकािनकल तह ७ मा बढुवा हVनको लािग मेकािनकल
इि<जिनय_रङ् ग िवषयमा 0माणप: तह उ•ीण$ गरेको भनी यो6यता िनधा$रणमा मैले 0ा1 गरेको शैि•क
0माणप:लाई त—कािलन ˜ी ५ को सरकार तथा ि:भवु न िवdिवhालयले 0माणप: तह उ•ीण$ सरहको
मा<यता िदई सके पिछ सोको वेवा]ता गरी गलत मनसाय राखी बढुवाको लािग मेरो नाम िसफा_रस नगरेको
]प^ देिख<छ । उ† zयव]थाको िवप_रत बढुवा ग_रएका ह_रभजन ब]नेतलाई ८३.२२ अङ् क 0दान गरी
बदिनयतपणू $ ढंगबाट बढुवा ग_रएको छ । उ† िविनयमको zयव]था बमोिजम पिन मलाई ९६.५ अङ् क
0दान गरी बढुवा सिमितले िसफा_रस गन$ ु पनQमा गलत मनसायबाट एकाङ् कŽ ढंगबाट मलाई बढुवा नगनQ
गरी गरेको िनण$य :टु ीपणू $ रहेको छ । यसैगरी, िविनयम ५० मा काय$•मताको मSू याङ् कन, िविनयम ४४ मा

बढु वाको लािग उ&मेदवार ह,न आव/यक पन2 सेवा अविध, िविनयम ४६ मा बढुवा ह,न आव/यक 9यनू तम
यो<यता समेत भएका कम?चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को पDरEछेद-६ मा भएको बढुवा स&ब9धी
HयवIथाको Kितकूल काम कारबाही भएको KL ह,9छ । पदपिू त? सिमित र पनु रावलोकन सिमितका काम
कारबाही, िनण?यहO म Kित पवू ा?Pही Oपमा भएको ह,दँ ा पदपिू त? सिमितको िसफाDरस लगायत मैले िदएको
पनु रावलोकनको िनवेदन मािथ गDरएको िनण?य 9याियक मनको Kयोग नभई आUमगत Oपमा भएको ह,दँ ा
Vटु ीपणू ? रहेकोले वदर गरी पाउँ भ9ने समेत Hयहोराको िमित २०७६।१०।५ मा पनु रावेदक /याम कुमार
[े\ले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पV ।
नेपाल िव]तु Kािधकरण, Kधान काया?लयको पदपिू त? सिमितबाट िमित २०७६।३।१३ मा
Kकािशत बढुवा आवेदन फारम भन2 सचू नामा कम?चारी सेवा, शत? िविनयमावली, २०७५ मा तोिकएको
अविध र अनसु चू ी-७ मा उ`लेख भएको यो<यता पगु क
े ो भ9ने उ`लेख भएको तर पदपिू त? सिमितको िमित
२०७६।४।२६ को बढुवा िसफाDरस सचू नामा नेपाल िव]तु Kािधकरण कम?चारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ (संशोधन सिहत) बमोिजम भनी यो<यताfम सचू ी Kकािशत भएको एवं पनु रावलोकन सिमितले
समेत िविनयमावली, २०६२ बमोिजम नै िनण?य गरेको देिखएकोले कुन िविनयमावली बमोिजम KIततु
बढुवा स&ब9धी कारवाही र िनण?य गDरएको हो सोको जवाफ नेपाल िव]तु Kािधकरण, पदपिू त? सिमितबाट
मगाउने भ9ने समेत Hयहोराको िमित २०७७।७।२७ को तथा पनु रावेदकले आफूले Kाg गरेको शैिhक
यो<यता KमाणपV सरहको भएको र िVभवु न िवiिव]ालयबाट समकhता समेत िनधा?रण भएकोमा
सातj तहमा बढुवाको लािग आव/यक 9यनू तम शैिhक यो<यता नपगु क
े ो भनी पदपिू त? सिमितको िमित
२०७६।४।२६ को िनण?य सदर गन2 गरी पनु रावलोकन सिमितले िमित २०७६।९।१ मा गरेको िनण?य
Vटु ीपणू ? भएको भनी िलएको िजिकर िवचारणीय देिखंदा Kशासकlय अदालत िनयमावली, २०७७ को
िनयम ८(३) बमोिजम िवपhीलाई आफै वा काननू बमोिजमको Kितिनिध माफ?त िलिखत Kितवाद सिहत
तथा पनु रावेदनपVमा िवपhी नबनाइएका पदपिू त? सिमित र पनु रावलोकन सिमितलाई Kशासकlय
अदालत ऐन, २०७६ को दफा ९(ग) बमोिजम िलिखत Kितवाद सिहत िझकाई आएपिछ वा &याद
नाघेपिछ िनयमानसु ार गरी पेश गन? ु भ9ने समेत Hयहोराको िमित २०७७।९।९ मा यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
नेपाल िव]तु Kािधकरण कम?चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ (संशोधन सिहत) को अनसु चू ी-७
मा मेकािनकल पद तह सातjका लािग 9यनू तम शैिhक यो<यता नै Kवेिशका परीhा पास गरी मेकािनकल
इि9जिनयDरङ् ग िबषयमा KमाणपV तह उuीण? भएको ह,नपु न2 भनी तोिकएकोमा िनवेदकको सो बमोिजम
9यनू तम यो<यता नभएको र िनजले वालाजु तालीम के 9vबाट ४ वष2 िडxलोमा गरेको KमाणपV पेश
गरेको ह,दँ ा काननू ले तोके को यो<यता नै नभएको देिखंदा िनजको बढुवा ह,न नसके को साथै नेपाल िव]तु
Kािधकरणको पदपिू त? सिमितको २९३ औ ं बैठकले पिन Kािविधक िशhा तथा Hयावसाियक तालीम
पDरषद् (CTEVT) र सो अ9तग?त स€चािलत अ9य िविभ9न िशhण संIथाहOबाट िलएको KमाणपVहOको
वग‚करण गदƒ िविभ9न संIथाहOबाट िलएको िडxलोमा इन इि9जिनयDरङ् गलाई तह ६ को पदमा बढुवा
ह,नका लािग माV 9यनू तम यो<यता पगु क
े ो भनी िनण?य गरेको स9दभ?मा िनजको पनु रावेदन िजिकर खारेज
गरी पाउँ भ9ने समेत Hयहोराको नेपाल िव]तु Kािधकरण, पदपिू त? सिमितको िलिखत Kितवाद ।
िवपhी हDरभजन बIनेत र यस अदालतबाट बिु झएका नेपाल िव]तु Kािधकरण पनु रावलोकन
सिमित समेतले यस अदालतबाट िमित २०७७।९।९ मा जारी भएको &याद िमित २०७७।९।१७ मा
बझ
ु ी उ„ &यादिभV िलिखत Kितवाद नगरी &याद समेत गजु ारी बसेको िमिसल संल<न कागजातबाट
देिख9छ ।
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अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम0 पेश ह2न आएको 56ततु म9ु ामा
पनु रावेदकका तफ=बाट उपि6थत ह2नु भएका िवBान अिधवEा Fी नगेHI कुमार काकJले 56ततु म9ु ामा
पनु रावेदकको शैि0क योKयतालाई नेपाल िवMतु 5ािधकरण, पदपिू त= सिमितले आवPयक Hयनू तम
शैि0क योKयता नपगु क
े ो भनी बढुवा िसफाQरस नगरेको िमलेको छैन । पनु रावेदकसँग भएको योKयतालाई
लोक सेवा आयोगले राजपU अनंिकत 5थम Fेणीका लािग योKय मानेको तथा िUभवु न िवWिवMालयले
समेत 5माणपU सरहको समक0ता 5दान गरेको ह2नाले पनु रावेदकसँग नेपाल िवMतु 5ािधकरण
कम=चारी सेवा शत= िविनयमावलीले तोके बमोिजमको योKयता रहेको ह2दँ ा ह2दँ ै पनु रावेदकलाई बढुवा
नगरी िनजभHदा किनXलाई गरेको बढुवा वदर ह2नपु छ= भनी बहस 56ततु गन= ु भयो । िवप0ी बनाइएका
हQरभजन ब6नेत YयादिभU िलिखत 5ितवाद सिहत उपि6थत नभई Yयाद गजु ारी बसेको देिखयो । नेपाल
िवMतु 5ािधकरण, पदपिू त= सिमित र पनु रावलोकन सिमितलाई अदालतबाट बिु झएकोमा पनु रावलोकन
सिमितले पिन Yयाद गजु ारी बसेको देिखयो । पदपिू त= सिमितका तफ=बाट उपि6थत ह2नु भएका िवBान
बQरX अिधवEा Fी शिु सल थापाले पनु रावेदकको योKयतालाई कदर गरेर नै िनज छैठ] तहसYम पKु न
सफल ह2नु भएको हो । सात] तहका लािग कम=चारी सेवा शत= िविनयमावलीले तोके बमोिजमको शैि0क
योKयता पनु रावेदकसँग नभएका कारण िनजको बढुवा ह2न नसके को हो । अHयथा िनजलाई बढुवा नगन= ु
पन^ कुनै कारण वा मनसाय यसमा िवMमान रहेको छैन । पनु रावेदकको जेXतामा पिन कुनै िववाद छैन ।
शैि0क योKयताको अभावमा िनजको बढुवा ह2न नसके को हो । तसथ= पनु रावेदनपU खारेज ह2नपु छ= भनी
बहस 56ततु गन= ु भयो । नेपाल िवMतु 5ािधकरणकै तफ=बाट रहनु भएका िवBान अिधवEा Fी राजकुमार
पोखरेलले पनु रावेदकसँग भएको 5माणपU शैि0क योKयताको नभई िशप तालीमको रहेको र _यावहाQरक
`ान माUै पया=a नह2ने भएका कारण िविनयमावलीमा सैbािHतक `ान अिनवाय= ह2ने गरी शैि0क योKयता
तोिकएको र पनु रावेदकसँग तोिकएको शैि0क योKयता नभएको ह2नाले बढुवा ह2न नसcनु भएको हो भनी
बहस 56ततु गन= ु भयो । 56ततु मb
ु ाको िमिसल अdययन गरी दबु ै प0का काननू _यवसायीहeले 56ततु
गन= ु भएको उपय=E
ु वहस िजिकर समेत सनु ी िनण=य तफ= िवचार गदा=, नेपाल िवMतु 5ािधकरण पदपिू त=
सिमितले तह ७, इिHजिनयQरङ् ग, 5ािविधक मेकािनकल समहू मा काय=0मताBारा ह2ने बढुवाका लािग
पनु रावेदकको शैि0क योKयता नपKु ने भनी िमित २०७६।४।२६ मा गरेको िनण=य र सो िनण=यलाई सदर
गन^ गरी पनु रावलोकन सिमितले िमित २०७६।९।१ मा गरेको िनण=य काननू सYमत छ वा छैन? वदर
ह2नपु न^ हो होइन ? भHने िवषयमा िनण=य िदनपु न^ देिखयो ।
नेपाल िवMतु 5ािधकरण पदपिू त= सिमितले काय=0मताBारा ह2ने बढुवाका लािग तह ७,
इिHजिनयQरङ् ग, 5ािविधक मेकािनकल समहू मा पदपिू त=का लािग िमित २०७६।३।१३ मा सचू ना
5कािशत गरी 5िrया अगािड बढाएको देिखHछ । सो सचू नामा नेपाल िवMतु 5ािधकरण कम=चारी सेवा
िविनयमावली, २०७५ को अनसु चू ी-७ मा उvलेख भए बमोिजम बढुवाको लािग तोिकएको Hयनू तम शैि0क
योKयता पगु क
े ा उYमेदवारहeबाट दरखा6त आ_हान गरेको देिखHछ । उE सचू ना बमोिजम पनु रावेदकले
आफूलाई योKय ठानी दरखा6त पेश गरेको र पेश गQरएका सबै दरखा6तहe उपर कारवाही 5कृया अगाडी
बढाउँदा पदपिू त= सिमितले पनु रावेदकको शैि0क योKयता कम=चारी सेवा िविनयमावलीले तोके बमोिजमको
नभएको ह2दँ ा Hयनू तम शैि0क योKयता नपगु क
े ो भनी बढुवा नगरेको र सो उपर पनु रावेदकले पनु रावलोकन
सिमितमा उजरु ी गदा= पदपिू त= सिमितको िनण=यलाई नै सदर गQरिदएको पाइHछ । पनु रावलोकन सिमितको
उE िनण=य उपर िचx नबु झी यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनपUमा पनु रावेदकले आफू २०४२
सालमा एस.एल.सी. उxीण= भई २०४६ सालमा 5ािविधक िश0ा तथा _यवसाियक तालीम पQरषद्
(Council for Technical Education and Vocational Training) बाट ३ बष^ कोस= उxीण= गरेको
5माणपU 5ाa गरेको र सो 5माणपUलाई लोक सेवा आयोगले राजपU अनंिकत 5थम Fेणी 5ािविधक

पदमा उ•मेदवार ह%न पाउने भनी मा)यता िदएको तथा ि1भवु न िव3िव4ालयले समेत आफूले :ा; गरेको
:माणप1लाई Certificate in Engineering (Only for Employemt) भनी समकAता :दान गरेको
अवDथामा िवपAीहFले मेरो शैिAक योIयतालाई मा)यता निदई आफूभ)दा किनJलाई बढुवा गरेको कायM
अ)यायपणू M भएकोले बदर गरी पाउँ भ)ने मPु य िजिकर िलएको देिख)छ ।
अब :Dततु मUु ाको स)दभMमा सवM:थम नेपाल िव4तु :ािधकरण कमMचारी सेवा िविनयमावलीले
इि)जिनयYरङ् ग, :ािविधक, मेकािनकल सात] तहको लािग के कDतो शैिAक योIयता तोके को रहेछ भ)ने
स•ब)धमा हेनMपु न^ देिखयो । :Dततु बढुवा :कृयाको लािग :कािशत सचू नामा कमMचारी सेवा िविनयमावली,
२०७५ ले तोके बमोिजमको शैिAक योIयता भिनएको भए पिन सोही िविनयमावलीको िविनयम ६३(क)
मा बढुवा स•ब)धी qयवDथा पिहलो संशोधन भएको िमित २०७६।९।१७ ले एक वषM पिछ देिख मा1ै लागू
ह%नछ
े भ)ने qयवDथा भएको देिख)छ ।
नेपाल िव4तु :ािधकरण कमMचारी सेवा, शतM िविनयमावली, २०७५ िमित २०७६।२।३१
देिख लागू भएको र यसमा िमित २०७६।९।१७ मा पिहलो संशोधन भएको देिख)छ । सो संशोधनले
उx िविनयमावलीमा िविनयम ६३(क) थप गरी बढुवा स•ब)धी शतMमा पYरवतMन स•ब)धी qयवDथा
गरेको पाइ)छ, जस अनसु ार “िविनयम ५३, ५४, ५७, ५८, ५९, ६१, ६२ र ६३ मा भएको qयवDथा
संशोधन भएको िमितले एक वषM पिछ मा1 लागू ह%नछ
े ” भ)ने उ|लेख छ ।यस qयवDथा अनसु ार िमित
२०७६।३।१३ मा दरखाDत आqहान गYरएको :Dततु बढुवाका स•ब)धमा सािवकको qयवDथा अथाMत
कमMचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ कै qयवDथा लागू ह%ने देिखन आयो ।
अब, उx िविनयमावलीमा बढुवाको लािग के कDतो शैिAक योIयता तोिकएको रहेछ भ)ने
स•ब)धमा हेदाM, सो िविनयमावलीको अनसु चू ी-७ मा तह ७, इि)जिनयYरङ् ग पदका लािग मेकािनकल
इि)जिनयYरङ् गमा :िवणता :माणप1 उ~ीणM भनी तोके को पाइ)छ । तह ७ कै लािग कमMचारी सेवा, शतM
िविनयमावली, २०७५ ले मेकािनकल इि)जिनयYरङ् ग िवषयमा Dनातक उ~ीणM ह%नु पन^ भनी बढुवा
ह%नका लािग शैिAक योIयता िनधाMरण गरेको पाइ)छ ।
अब, पनु रावेदकको हकमा :Dततु बढुवाको :योजनका लािग कमMचारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ ले तोके बमोिजमको शैिAक योIयता पनु रावेदकसँग छ वा छैन भ)ने स•ब)धमा हेनM ु पन^ देिख)छ
।कमMचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ ले पYर€छेद-६ अ)तगMत िविनयम ४३ देिख ५३ स•म बढुवा
स•ब)धी िविभ)न qयवDथाहF गरेको पाइ)छ । िविनयमावलीको िविनयम ४४ (१) र (२) मा जेJता तथा
कायM स•पादन, कायMAमता म|ू याङ् कन र आ)तYरक :ितयोिगताबाट ह%ने बढुवाको लािग उ•मेदवार ह%न
आवƒयक पन^ )यनू तम सेवा अविध उ|लेख गYरएको छ । जस अनसु ार, अिधकृत Dतर ६, ७, ८ र ९
को पदमा बढुवा ह%नको लािग जनु पदको लािग उ•मेदवार ह%ने हो सो पद भ)दा एक तह मिु नको स•बि)धत
सेवा /समहू उपसमहू को पदमा बढुवा फाराम भन^ अि)तम िमितमा तीन वषM Dथायी सेवा अविध परु ा गरेको
ह%नु पन^ भ)ने समेतको qयवDथा रहेको देिख)छ । मिहला, आिदवासी/जनजाित, मधेशी, दिलत, अपाङ् ग
र िपछिडएको Aे1मा Dथायी बसोबास भएका कमMचारीको उि|लिखत सेवा अविधमा एक वषM कम सेवा
अविध भए पिन बढुवाको लािग स•भाqय उ•मेदवार ह%न स†ने qयवDथा पिन गYरएको पाइ)छ ।
‡यDतै िविनयम ४६ मा बढुवा ह%न आवƒयक )यनू तम योIयता उ|लेख गYरएको पाइ)छ ।
जस अनसु ार आ)तYरक :ितयोिगता तथा कायMAमताको आधारमा बढुवा ह%न स•बि)धत उ•मेदवारले
अनसु चू ी-७ बमोिजम बढुवा ह%ने पदको लािग तोिकएको )यनू तम योIयता :ा; गरेको ह%नु पन^छ भ)ने
qयवDथा गरेको पाइ)छ ।
यसमा, पनु रावेदक िमित २०४८।६।३ मा पाच] तहमा िनयx
ु भई िमित २०६०।११।८ मा छैठ]
तहमा Dवत: बढुवा भएको देिख)छ भने िवपAी हYरभजन बDनेत पनु रावेदक भ)दा जिु नयर ह%न् भ)ने
कुरामा दबु ै पAको मख
ु िमलेको ह%नाले िनजको जेJतामा कुनै पिन िववाद देिखएन । अदालतबाट बिु झएका
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नेपाल िव"तु %ािधकरणका तफ+बाट %ा. िलिखत %ितवाद तथा %ािधकरणको तफ+बाट उपि4थत ह6नु
भएका िव9ान काननू ;यवसायीले पिन यस कुरामा िवमती रा@नु भएको पाँइदैन । अब पदपिू त+ सिमितले
पनु रावेदकसँग िविनयमावलीले तोके बमोिजमको आवIयक Jयनू तम शैिLक योMयता नभएको भJने
आधारमा बढुवा िसफाOरस नगरेको र पदपिू त+ सिमितको उP िनण+यलाई पनु रावलोकन सिमितले सदर
गरेको अव4थामा पनु रावेदकसँग भएको शैिLक योMयता िविनयमावलीले तोके बमोिजमको शैिLक
योMयता हो, होइन भJने सSबJधमा हेदा+ पनु रावेदकले यस अदालतमा पेश गरेको शैिLक योMयता एस.
एल. सी. पास तथा %ािविधक िशLा तथा ;यवसाियक तालीम पOरषद अJतग+त मेकािनकल Vेिनङ् ग
सेJटर, बालाजबु ाट ितन बषY िड[लोमा कोस+ (General Machanics) परु ा गरेको देिखJछ । िनजको
शैिLक योMयतालाई लोक सेवा आयोगले राजपb अनंिकत %थम fेणी %ािविधक पदमा उSमेदवार
ह6न पाउने भनी माJयता िदएको िमिसल संलMन कागजबाट देिखन आउँछ भने िbभवु न िवgिव"ालय,
कOरकुलम डेभलपमेJट सेJटरले समेत Certifiacate in Engineering (Only for Employment)
भनी समकLता %दान गरेको देिखJछ ।
पनु रावेदकको शैिLक योMयता िनधा+रण सSबJधमा यस अदालतबाट िमित २०७७।९।९ मा
%ािविधक िशLा तथा ;यावसाियक तालीम पOरषद् (CTEVT) लाई सोधी पठाउनु भJने आदेश भए
बमोिजम यस अदालतबाट लेिखएको पbको जवाफमा उP पOरषदबाट %ा. च.नं. १५१३, िमित
२०७७।९।१९ गतेको पbमा “त…कालीन अव4थामा वालाजु टेि†नकल Vेिनङ् ग सेJटरले स‡चालन
गरेको Technician Certificate in Mechanical Engineering काय+ˆमको लािग %वेश योMयता
कLा १० टे‰ पास िनधा+रण गOरएको, उP %माणपbका आधारमा माb सSबिJधत काय+ˆममा 4नातक
अŠययन गन+ निम‹ने र उP %माणपbलाई आधार मानेर पOरषदल
् े Conversion Course को पिन
;यव4था नगरेको” भJने ;यहोरा उ‹लेख भएको देिखJछ ।
मािथ उ‹लेख भए बमोिजम %4ततु बढुवाको हकमा आकिष+त ह6ने सािवकको िविनयमावली
अथा+त कम+चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ मा %4ततु पदमा बढुवा ह6नका लािग के क4तो शैिLक
योMयता तोिकएको छ भJने सSबJधमा हेदा+ सो िविनयमावलीले %4ततु बढुवाका लािग Jयनू तम शैिLक
योMयता “मेकािनकल इिJजिनयOरङ् ग िवषयमा %माणपb तह उ’ीण+” ह6नु पनY भनी तोके को देिखJछ ।
िमित २०६३।११।२९ मा बसेको पदपिू त+ सिमितको २९३ औ ं बैठकले CTEVT लगायत
अJय िविभJन िशLण सं4थाह–बाट िलएको %माणपbह–को वग—करण गरी कम+चारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ को िविनयम १९(१) (घ) अनसु ार तत् तत् सं4थाह–बाट िलएका %माणपbह–लाई बढुवाको
%योजनका लािग माb माJयता %दान गनY िनण+य गरेको िमिसलबाट देिखJछ । जस अनसु ार पनु रावेदकसँग
भएको %माणपbलाई तालीमको %माणपb अथा+त CTEVT बाट %ा. %माणपbलाई तालीम माbै माJने
गरी िनण+य भएको देिखJछ र सो %माणपbलाई ‘सSबिJधत सेवा/समहू को तह ६ को पदमा बढुवाको
लािग Jयनू तम योMयता पगु क
े ो’ माJने िनण+य गरेको पाइJछ । उP िनण+यलाई समेत पनु रावेदकले 4वीकार
गरेको नै देिखJछ । पदपिू त+ सिमितको िमित २०७६।४।२४ को िनण+यले पनु रावेदक लगायत अJय ४
जना उSमेदवारह–को Jयनू तम शैिLक योMयता नपगु क
े ो भनी िनण+य गदा+ उP िनण+य अथा+त २९३ औ ं
बैठकको िनण+यलाई आधार िलएको पाइJछ । पदपिू त+ सिमितको उP िनण+य अथा+त आफूलाई सSभा;य
सचू ीबाट हटाउने िनण+य उपरको उजरु ीमा आफूसँग भएको %माणपbलाई िb.िव. तथा लोक सेवा
आयोगले %माणपb तह सरह मानेको ह6नाले आफूलाई सSभा;य सचू ीबाट हटाउने गरी गरेको पदपिू त+
सिमितको िनण+य गैरकाननू ी भएकोले वदर गरी पाउँ भनी माग गरे तापिन पनु रावलोकन सिमितले िनजसँग
भएको योMयतालाई शैिLक योMयता नमानी आवIयक Jयनू तम शैिLक योMयताको अभाव रहेकोले पदपिू त+
सिमितले गरेको िनण+य िमलेकै देिखंदा सदर ह6ने भनी िनण+य गरेको देिखJछ ।
अब, पनु रावेदकसँग भएको योMयता कम+चारी सेवा िविनयमावलीले तोके को योMयता बमोिजमको

हो िक होइन भ"ने स%ब"धमा हेदा+, पनु रावेदकसँग भएको शैि6क यो8यता एस.एल.सी. पास गरी ३ बष?
िडAलोमा कोष+ भ"ने रहेको र उC DमाणपFलाई िFभवु न िवHिवIालयले Certificate in Engineering
(Only for Employment) भनेर समक6ता Dदान गरेको अवPथा देिख"छ । उC DमाणपFलाई
पनु रावेदकले अUययन गरेको बालाजु टेिXनकल Yेिनङ् ग से"टरलाई आङ् िगक िश6ालयको मा"यता
िदने िनयामक संPथा Dािविधक िश6ा तथा ^यावसाियक तालीम प_रषद् (CTEVT) ले DमाणपF तह
सरह पिन मानेको अवPथा देिखदdन ।
अब िFभवु न िवHिवIालयले Dदान गरेको समक6तालाई यस स"दभ+मा हेदा+ उC समक6तामा
“DमाणपF सरह” मािनएको छ भने Dािधकरणको कम+चारी सेवा िविनयमावलीले Pपj kपमा मेकािनकल
इि"जिनय_रङ् ग िवषयमा “DमाणपF तह उqीण+” भ"ने ^यवPथा गरेको पाइ"छ । “DमाणपF तह उqीण+”
भ"ने शsदहk पिछ “वा सो सरह” भ"ने वाXयांश िविनयमावलीमा रहेको नदेिखंदा DPततु बढुवाका लािग
पनु रावेदकले DमाणपF सरह भनी पेश गरेको शैि6क यो8यतालाई आवvयक "यनू तम शैि6क यो8यता हो
भनी भ"न िमxने अवPथा देिखएन । यस स%ब"धमा स%मािनत सवz{च अदालतबाट “तालीमहkलाई
मािथxलो पदमा पदो"नित ह|नको लािग शैि6क यो8यता पगु क
े ो आधार भ"न िमxने देिखंदनै । ऐनले नै
DमाणपF तहको शैि6क यो8यता भनी Pपj kपमा िकटान गरेको अवPथामा सो बमोिजमको शैि6क
यो8यता ह|नपु छ+ । शैि6क यो8यता भ"नाले मा"यताDा~ शैि6क संPथा वा िवHिवIालयले िनि€त शैि6क
तह उqीण+ गरेपिछ िदने उपाधी हो । शैि6क यो8यता अ"तग+त िविभ"न तालीम के "‚ वा संPथाहkले
िदएको तालीम वा कुनै कम+चारीको नोकरी अविधलाई मा"न िमxदैन” भ"ने िसƒा"त Dितपादन भएको
पाइ"छ (डोमी चौधरी िवkƒ लोक सेवा आयोग के "‚ीय काया+लय समेत म…ु ा : उ‡Dेषण समेत, ०७२WO-०३४२) ।
CTEVT बाट Dा~ पFमा पिन पनु रावेदकले Dा~ गरेको DमाणपFका आधारमा Pनातक तह
अUययन गन+ निमxने उxलेख गरेको, िFभवु न िवHिवIालयले पिन Certificate in Engineering (Only
for employment) माF भने बाट उC DमाणपFका आधारमा Pनातक तह अUययन गन+ पाइने भ"न िमxने
देिखएन । यPतोमा Conversion Course परु ा गरेको अवPथामा माF यPतो DमाणपFले “DमाणपF तह
सरह” उqीण+ गरेको मा"यता पाउने देिख"छ । यस स%ब"धमा स%मािनत सवz{च अदालतबाट भवानी
कुमारी खितवडा िवkƒ बढुवा सिमित, कृिष, भिू मसधु ार ^यवPथा तथा सहकारी म"Fालय, ने.का.प.
२०७६ अङ् क २ िन.नं. १०२०५ _रटमा” Conversion Course परू ा गरी Academic Transcript
Dा~ गरेको अवPथामा माF ‡यसले Dिवणता DमाणपF वा सो सरहको मा"यता पाउन सXने देिखएकोमा
यी _रट िनवेिदकाले Conversion Course परू ा गरी Academic Transcript Dा~ गरेको अवPथा
समेत देिखदdन” भ"दै _रट िनवेिदकाले पेश गरेको DमाणपF एस.एल.सी., िट.एस.एल.सी. (२९ मिहने) र
जे.िट.ए. (१वष? Technician Certificate) लाई DमाणपF वा सो सरहको शैि6क यो8यता मा"न इ"कार
गरेको देिख"छ । DPततु बढुवाका स%ब"धमा हेदा+ नेपाल िवIतु Dािधकरण कम+चारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ ले Dj kपमा ‘DमाणपF तह उqीण+’ ह|नु पन? गरी अिनवाय+ र वाUया‡मक शैि6क यो8यता तोके को
देिख"छ । िविनयमावलीमा “वा सो सरह” भ"ने वाXयांश पिन उxलेख नभएको अवPथामा पनु रावेदकसंग
भएको यो8यतालाई ‘DमाणपF तह सरह’ मानी बढुवाको लािग आवvयक "यनू तम शैि6क यो8यता पगु क
े ो
भनी अथ+ गदा+ ‡यसबाट प_रमाणत: िविध िनमा+ताले गरेको शैि6क यो8यताको ^यवPथा नै संशोधन ह|न
जाने देिख"छ । तसथ+ पनु रावेदकले आफूसँग िविनयमावलीले तोके को शैि6क यो8यता छदाँछदै आफू
भ"दा किन¢लाई बढुवा गरेको िमलेन भनी िलएको िजिकर प8ु न सXने देिखएन ।
यसरी हेदा+ िविध िनमा+ताले तोके को बढुवाको लािग आवvयक शैि6क यो8यता पनु रावेदकसँग
भएको देिखएन । िविध िनमा+ताले Pपj kपमा ‘DमाणपF तह उqीण+’ भनी बढुवाका लािग शैि6क यो8यता
तोके को र सो ^यवPथालाई पनु रावेदकले चनु ौती निदई Pवीकार गरी बसेको अवPथामा िनजको शैि6क
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यो•यतालाई सो बमोिजम शैि)क यो•यता मा+न िम-ने देिखद1न । तसथ4, नेपाल िव8तु :ािधकरण कम4चारी
सेवा िविनयमावलीले सात@ तहमा बढुवाका लािग DपE Fपमा ‘:माणपG तह उIीण4’ भ+ने KयवDथा गरेको
र “वा सो सरह” भ+ने KयवDथा समेत गरेको नदेिखंदा :Dततु बढुवाका लािग पनु रावेदकले पेश गरेको
यो•यतालाई “आवNयक +यनू तम शैि)क यो•यता” मा+न िम-ने अवDथा देिखएन । अत: पनु रावेदकको
िजिकर प•ु न सSने देिखंदनै । नेपाल िव8तु :ािधकरण पदपिू त4 सिमितको िमित २०७६।४।२६ को िनण4य
र सो िनण4यलाई सदर गनY गरी पनु रावलोकन सिमितले िमित २०७६।९।१ मा गरेको िनण4य काननू स\मत
नै देिखंदा सदर ह]ने ठहछ4 । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक र िवप)ीहF समेतलाई िदई दायरीको
लगत कaा गरी िमिसल िनयमानसु ार गन4 ु ।
(रीता मैनाली)
सदDय
उd रायमा सहमत छ@ ।
(कृfण :साद पौडेल)
सदDय

(िड-ली राज िघिमरे)
अjय)

इित स\वत् २०७७ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभु म् .......................... ।
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फैसला

बा;

अज•नु राज पाठक िव•• लोक सेवा आयोग

शासक%य अदालत
इजलास
-ी िड1लीराज िघिमरे................अ5य6
-ी रीता मैनाली .......................सद:य
-ी कृ<ण >साद पौडेल...............सद:य

फैसला
स@वत् २०७७ सालको प.ु वे.नं. ००४
म2ु ाः बढुवा िनण8य वदर ।
का.म.न.पा. वडा नं. १६ घर भई हाल भLसार जाँचपास परी6ण काया• लय,
िPपरु Qे रमा नेपाल >शासन सेवा, राजQ समूह, रा.प. ततृ ीय -ेणी, भLसार पनु रावेदक
परी6क पदमा काय• रत वष• ४९ को अज• नु राज पाठक.............................१
िव••
लोक सेवा आयोग, के LVीय काया• लय, अनामनगर, काठमाडW........................१
बढुवा सिमित, बढुवा सिमितको सिचवालय, सङ् घीय मािमला तथा सामाLय िवप6ी
>शासन मLPालय...........................................................................१
>शासक\य अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) वमोिजम यस अदालतमा दायर भएको >:ततु
मbु ाको संि6c तdय र िनण•य यस >कार छ:म िमित २०४६।१०।११ मा रा.प.अनं.िijीय >ा. अहेव पदमा िनयिु k पाई सेवा >वेश गरेको हlँ ।
:वा:dय सेवालाई िनजामती सेवाबाट अलग गरी छुnै सेवा बनाइएपिछ उk पदलाई नेपाल :वा:dय सेवा,
हे1थ इLसपेqसन समहू को सहायक पाचW तहको पद कायम गrरएको िथयो । यसै बीच िमित २०६४।४।२
को िनण•य अनसु ार िमित २०६४।२।१४ देिख लागू हlने गरी मलाई उk सेवा समहू को सहायक पाँचW
तहबाट अिधकृत छैठW तहको पदमा :तरविृ u गrरएको िथयो । म सो तहको पदमा काय•रत रहेको
अव:थामा तvकालीन काननू ी wयव:था अनसु ार समान तहको नेपाल >शासन सेवा, राजQ समहू को
रा.प. ततृ ीय -ेणीको पदमा लोक सेवा आयोगले >काशन गरेको िवxापन बमोिजम खलु ा >ितयोिगताबाट
िनयिु k पाई सािबकको काया•लयबाट रमाना िलइ• राजQ समहू को कर अिधकृत पदमा हािजर भएको हlँ ।
म नेपाल >शासन सेवा राजQ समहू को रा.प. ततृ ीय -ेणीको पदमा काय•रत रहेको र िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा २१ बमोिजम मािथ1लो अथा•त ऐ. सेवा, समहू रा.प. िiतीय -ेणीको पदमा बढुवा हlन
मेरो योyयता पगु क
े ो हlदँ ा बढुवाको >ित6ामा िथएँ /छु ।
लोक सेवा आयोगले िमित २०७६।६।२९ मा बढुवा सचू ना नं. ८१/२०७६-७७ अLतग•त
नेपाल >शासन सेवा, राजQ समहू , रा.प. िiतीय -ेणीका पाँच पदमा काय•6मताको म1ू याङ् कनiारा
पदपिू त• गन| भनी सचू ना >काशन गरेकोमा सो पदमा बढुवाका लािग म स@भाwय उ@मेदवार भएको हlदँ ा
दरखा:त फाराम दता• गरेको िथएँ । बढुवा सिमितले िमित २०७६।१०।२ मा बढुवा िसफाrरसको िनण•य
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गदा• नेपाल #वा#%य सेवाको छैठ- तहको अिधकृत पदको मेरो नोकरी अविध जे8ता 9योजनका लािग
गणना नगरेको ह;नाले मेरो नाम यो<यता=मको १३ नं. मा पन• गएको ह;दँ ा मेरो अिघEलो सेवाको अविध
गणना नगFरएको हदसGम उI िनण•य बदर गन• माग गरी आयोगमा उजरु ी गरेकोमा, उजरु ीकता• हालको
पदमा िमित २०६७।९।४ को िनण•य अनसु ार सोही िमितदेिख लागू ह;ने गरी #थायी िनयिु I भएको देिखँदा
नेपाल #वा#%य सेवा र िनजामती सेवा आफै मा फरक सेवा भएको, िनजामती सेवामा Zेणीगत र #वा#%य
सेवामा तहगत [यव#था रहेको, नेपाल #वा#%य सेवाको छैट- तहको पदमा गरेको सेवा अविधलाई
िनजामती सेवाको रा.प. ततृ ीय Zेणीको पदमा गरेको सेवा मा^न निमEने भ^ने समेतका आधारमा बढुवा
सिमितको िनण•य सदर गन` गरी आयोगले िमित २०७६।१२।६ मा िनण•य गरेको रहेछ । यस बढुवामा
गणना ह;नपु न` मेरो अगािडको सेवा अविध गणना ह;दँ ा मेरो यो<यता=म सGम फरक पन` तर यही बढुवामा
मेरो नाम बढुवाका लािग िसफाFरस ह;ने अव#था नरहने ह;दँ ा बढुवा िसफाFरस गFरएका कसैलाई पिन
िवपbी बनाइएको छैन ।
मैले समान तहको पदमा खलु ा 9ितयोिगतामा सहभागी ह;न पाउने तdकालीन काननू ी [यव#था
बमोिजम आयोगबाट 9कािशत िवfापनमा 9ित#पधा• गरी िनयिु Iका लािग िसफाFरस भई नेपाल
#वा#%य सेवाको पदबाट नेपाल 9शासन सेवा राजg समहू को समान पद अथा•त रा.प.ततृ ीय Zेणी शाखा
अिधकृतको पदमा िनयिु I पाई आ^तFरक राजg काया•लय धनगढीमा हािजर ह;न जाँदा िचिकdसा िवfान
रािijय 9ित8ान वीर अ#पतालबाट रमाना िलएर गएकोले सो रमाना एवं मेरो PIS िववरण समेतले
मेरो सािवकको पद र हालको पदको सेवा अविध अटुट र अिविnछ^न रहेको कुरा 9मािणत गरेको छ ।
मैले #वा#%य सेवाको पदबाट राजीनामा गरेको अव#था समेत छैन । साथै, मैले राजg समहू को पदमा
पाएको िनयिु Iपoमा समेत मेरो परीbणकाल रािखएको छैन । यसबाट मैले राजg समहू मा पाएको िनयिु I
अगािडको सेवालाई अिविnछ^न राखी समान तहको पदमा खलु ा 9ितयोिगतामा 9ित#पधा• गन• पाउने
तdकालीन काननू ी [यव#था बमोिजमको िनयिु I हो भ^ने 9p छ । अकqितर म रमाना िलएर राजg
समहू को पदमा हािजर ह;न जाँदा खाइपाइ• आएको तलब भrा, खच• भएको िवदा तथा सिsचत िवदाको
िववरण समेत खलु ाई पठाइएको छ । मेरो सेवा अविध िनर^तर नह;ने वा नजोिडएको भए रमानापoमा ती
कुरा उEलेख ह;न र रमाना िदन आवtयक ह;ने िथएन । साथै, मलाई उI सेवा वापतको उपदान लगायत
मैले पाउने सिु वधा 9दान गFरने िथयो । यसबाट समेत मेरो सेवा अटुट र िनर^तर हो भ^ने 9मािणत ह;^छ ।
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२३ को [यव#था य#तो 9कृितको समान तहको पदमा
खलु ा 9ितयोिगताuारा िनयिु I पाई रमाना िलएर जाने कम•चारीको हकमा नभएर वीचमा टुटक
े ो सेवा
अविध भए सो अविध, अ#थायी अविध र िवकास तफ•को पदमा काम गरेको अविध जोडाउने [यव#था
भएकोले मेरो खिvडत नै नभएको सेवा अविध जोडाउने अव#था नै ह;दँ नै । समान तहको पदमा खलु ा
9ितयोिगताबाट िसफाFरस भई िनयिु I पाएका कम•चारीको पवू • सेवा अविध #वतः गणना ह;न,े dय#ता
कम•चारीले सेवा समहू पFरवत•न गरेको मा^न निमEने र िनजहxका हकमा िनजामती सेवा ऐनको दफा
२२(घ) को ब^देज नला<ने भनी सGमािनत सवqnच अदालतबाट िविभ^न म|ु ामा िस}ा^त समेत 9ितपादन
भइरहेको छ । साथै, िनयम १२३ को [यव#था २०५० साल देिख नै लागू भएको र समान Zेणीको पदमा
उGमेदवार ह;न पाउने [यव#था लोक सेवा आयोग परीbा प}ित सGब^धी िनद`िशका, २०५९ देिख शxु
भएको हो । अिघEलो काननू ले पिछ ब^ने काननू लाई िनद`िशत गरेको अथ• गन• िमEदैन । तसथ•, समान
तहको पदमा खलु ा 9ितयोिगताबाट िनयिु I भएका कम•चारीले िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२३
बमोिजम पवू • सेवा अविध जोडाउनु पन` देिखँदनै अथा•त य#ता कम•चारीको हकमा सो िनयम आकिष•त
ह;न स‚दैन । साथै, डोरराज सनु वु ार िव%& लोक सेवा आयोग समेत भएको ०७३-WO-१३५२ को
Fरट िनवेदनमा सGमािनत सवqnच अदालतबाट #वा#%य सेवामा गरेको सेवा अविध समान तहको परीbा
उrीण• गरी नेपाल 9शासन सेवा राजg समहू मा िनयिु I पाएका कम•चारीको हकमा जे8ता 9योजनका

लािग गणना गन"पु न$ भ&ने िस)ा&त +ितपादन भएको ह1दँ ा मेरो अगाडीको सेवा अविधको जे;ता बापतको
अङ् क नपाउने भ&न िम@दैन ।
लोक सेवा आयोगले िनण"य गदा" EवाEFय सेवाको अिधकृत छैठJ तह र +शासन सेवा राजL
समहू को रा.प. ततृ ीय Oेणीको पद फरक फरक सेवाको पद भने पिन QयEतो सेवाको पद समान पद
भएको ह1दँ ा समान पदमा खलु ा +ितयोिगताबाट िनयिु T पाउने कम"चारीको सेवा अविध गणना नह1नु पन$
काननू ी आधार उ@लेख गन" सके को छैन । आयोगले िमित २०६९।६।७ मा सचू ना नं. १७३/०६९०७० को सचू ना +काशन गरी EवाEFय सेवाको अिधकृत छैठJ तह र नेपाल +शासन सेवाको रा.प.
ततृ ीय Oेणीको पदलाई समान पद मानी हाल समान पदमा परीaा िदन पाउने काननू ी bयवEथा नरहेकोले
िलिखत परीaामा उिdण" उeमेदवारको दरखाEत फारम र परीaा समेत रf गरेको छ । यस तFयबाट
आयोग Eवयंले िनजामती सेवाको रा.प. ततृ ीय र EवाEFय सेवाको अिधकृत छैठJ तह समान तहको पद
भएको कुरा Eवीकार गgरसके को छ । तर मेरो हकमा भने ती दइु " पदलाइ" समान पद नमानी सेवा अविध
गणना नगgरनु आफै मा िवरोधाभाषपणू " छ ।
नेपालको संिवधानको धारा २४३ को Eपkीकरण खlडमा सैिनक वा नेपाल +हरी वा सशm
+हरी बल, नेपालको पद तथा िनजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोिजम तोिकएको अ&य सेवाको
पद बाहेक नेपाल सरकारका अp सवै सेवाको पदलाई िनजामती सेवाको पद मािनने bयवEथा छ ।
नेपाल EवाEFय सेवाको पदलाई कुनै पिन काननू ले िनजामती सेवाको पद होइन भनी भनेको छैन ।
साथै, िनजामती सेवा ऐनको दफा १०(१) को खlड (ग)(३), दफा १६ को +ितब&धाQमक वाsयांश
र Eपkीकरण खlड तथा कम"चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २६ ले गरेको सरकारी सेवाको
पgरभाषा समेतका काननू ी bयवEथाको अलोकमा हेदा" समेत िनजामती सेवा, EवाEFय सेवा र संसद
सेवाहuलाई एउटै वग"मा समािहत समेत गgरएको ह1दँ ा मेरो सािबकको सेवा अविध गणना ह1न नपन$ कुनै
कारण छैन । कुनै पिन कम"चारीले काम गरेको सेवा अविध गणना नगरी श&ू यकृत ह1न सsदैन । Qयसैगरी,
काननू र &यायका िस)ा&त +ितकूल ह1ने गरी मेरो EवाEFय सेवाको सेवा अविध गणना नगन$ िवपaीको
काय" वैध अपेaाको िस)ा&त (Doctrine of legitimate expectation ) को समेत +ितकूल छ ।
अतः िवपaी बढुवा सिमितबाट िमित २०७६।१०।२ र आयोगबाट िमित २०७६।१२।६ मा
भएको िनण"य मेरो EवाEFय सेवाको अिधकृत छैठJ तहमा सेवा गरेको िमित २०६४।२।१४ देिख िमित
२०६७।९।३ सeमको अविधलाई हालको अथा"त नेपाल +शासन सेवा, राजL समहू को रा.प. ततृ ीय
Oेणीको पदको सेवा अविधमा गणना गरी जे;ता बापत अङ् क निदने हदसeम बदर गरी मेरो उT सेवा
अविधलाई हालको सेवा अविधमा गणना गरी अङ् क +दान गन" ु भ&ने िनण"य गरी पाउँ भ&ने समेत
bयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७७।४।१५ मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदनप‰ ।
यसमा, पनु रावेदकले पनु रावेदनप‰मा उ@लेख गरेको बढुवा सिमितको िमित २०७६।१०।२ को
िनण"य र सो िनण"यलाई सदर गन$ गरी भएको लोक सेवा आयोगको िमित २०७६।१२।६ को िनण"यमा
जे;ताको अविध गणना गन$ सeब&धी िवषय िवचारणीय भई उT िनण"य फरक पन" सsने देिखँदा
+शासकŠय अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िलिखत +ितवाद सिहत उपिEथत
ह1न भनी िवशेष सरकारी विकल काया"लय, काठमाlडौ माफ"त िवपaीहpलाई सचू ना िदइ" िनयमानसु ार
पेश गन" ु भ&ने समेत bयहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७।६।२२ मा भएको आदेश ।
बढुवा सिमितबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ख. मा िनजामती कम"चारीलाइ"
जे;ता वापतको अङ् क +दान गदा" हाल बहाल रहेको राजप‰ाङ् िकत ततृ ीय Oेणीमा काम गरे बापत
+ित वष" २.५ का दरले अङ् क +दान गन$ bयवEथा भए अनसु ार पनु रावेदकलाई हाल नेपाल +शासन
सेवा, राजL समहू को, राजप‰ाङ् िकत ततृ ीय Oेणीमा िनयिु T भएको िमित २०६७।९।४ देिख जे;ता
वापतको अङ् क +दान गgरएको, EवाEFय सेवामा तहगत र िनजामती सेवामा Oेणीगत bयवEथा भई
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•णाली नै फरक ह&ने भएको र +वा+-य सेवाको छैठ2 तह िनजामती सेवाको राजप8ाङ् िकत ततृ ीय <ेणी
सरहको हो भ=ने आधार भएको नदेिखँदा +वा+-य सेवाको छैठ2 तहमा +तरविृ C भएको कमDचारीलाइD
समान तहको सेवा अविध मानी जेHता गणना गनD िमJने काननू ी आधार देिखँदनै । पनु रावेदकले उजरु ी
साथ पेश गरेको सवQRच अदालतको आदेशमा िनजामती सेवाको एउटा सेवा समहू बाट िनजामती सेवाकै
अकQ सेवा समहू को समान पदमा खलु ा •ितयोिगताबाट िनयिु U भएका कमDचारीको जेHता कायम गदाD
अिघJलो िनयिु U िमितकै जेHता कायम गनW गरी आदेश भएको देिख=छ । नेपाल +वा+-य सेवा िनजामती
सेवा भ=दा िभ=नै सेवा मानी छुXै ऐनवाट गिठत सेवा भएको, नेपाल +वा+-य सेवा र िनजामती सेवा
शतD स[ब=धी काननू नै िभ=न िभ=न रहेको र नेपाल +वा+-य सेवाको संरचना]मक ^यव+था तहगत र
िनजामती सेवाको <ेणीगत _पमा रहेको छ । पनु रावेदक +वा+-य सेवाको पाँचौ तहमा सेवा •वेश गरी
छैठ2 तहमा +तरविृ C भएको देिखएको र यसरी +तरविृ C भइD कायम भएको +वा+-य सेवाको छैठ2 तहको
पदलाई िनजामती सेवाको राजप8ाङ् िकत ततृ ीय <ेणीको अिधकृत पदमा काम गरेको मानी सेवा अविध
गणना गनD िमJने काननू ी आधार समेत नदेिखंदा +वा+-य सेवाको छैठ2 तहको सेवा अविधलाई हालको
<ेणीको पदमा समान तह मानी जेHता गणना गरी पाउँ भनी पनु रावेदकले आयोगमा पेश गरेको उजरु ी
िजिकर काननू स[मत देिखन आएन । तसथD, बढुवा सिमितले िनजको हाल कायDरत <ेणीमा िनयिु U
भएको िमितलाइD आधार मानी जेHता तथा सेवा अविध गणना गरेको िमलेकै देिखँदा बढुवा सिमितको
िनणDय सदर ह&ने गरी आयोगबाट िमित २०७६।१२।६ मा िनणDय भएको हो । यसथD, व+तिु नh आधार र
कारण िवना आयोगलाई िवपiी बनाई पेश गरेको पनु रावेदनप8 खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भ=ने
समेत jयहोराको िवपiी लोक सेवा आयोगको तफDवाट पेश ह&न आएको िलिखत •ितवाद ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको िनिमm उ[मेदवार ह&न बढुवा ह&ने पदको
<ेणी भ=दा एक <ेणी मिु नको पदको लािग तोिकए बमोिजमको शैिiक योnयता र राजप8 अनङ् िकत पदको
िनिमm तीन वषD र राजप8ाङ् िकत पदको िनिमm पाँच वषD =यनू तम सेवा अविध पगु क
े ो ह&नपु नW ^यव+था
छ । दफा २४, २४क., २४ख., २४ग. र २४घ. मा िनजामती कमDचारीको मJू याङ् कनका आधारहq
तोिकएको छ। ऐनले उपयDU
ु ^यव+था गरे अन_ु प ऐनको दफा २४ बमोिजम बढुवा सिमितले िनजामती
कमDचारीलाई कायDiमता वापत पाएको कुल अङ् कको आधारमा वढुवाको लािग िसफाrरस गनW गदDछ
। साथै, नेपाल +वा+-य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २९ मा +वा+-य सेवामा कायDरत कमDचारीहqको
बढुवाका आधारह_ उJलेख गrरएको छ । यसबाट िनजामती सेवा र +वा+-य सेवाका कमDचारीहqको
बढुवाका आधारह_ फरक फरक रहेको +पh देिख=छ । िनजामती सेवामा <ेणीगत पदसोपान •णाली
रहेको ह&दँ ा कमDचारीको मािथJलो तहमा बढुवा ह&ने ^यव+था रहेको छ भने +वा+-य सेवामा तहगत विृ m
•णाली रही कमDचारीको बढुवा तथा +तरविृ C दबु क
ै ो ^यव+था गrरएको छ । यसरी िनजामती सेवा र
+वा+-य सेवामा विृ m •णाली, अङ् क गणना िविध र भौगोिलक iे8को वगuकरण फरक फरक रहेको
स=दभDमा पनु रावेदकको नेपाल +वा+-य सेवामा अिधकृत+तर छैठ2मा कायDरत सेवा अविधलाई हालको
अविधमा गणना गरी जेHता वापतको अङ् क िदन िमJने देिखँदनै । सामा=यतः कुनै सेवा, समहू वा
उपसमहू अ=तगDत •ाw गrरने वा हािसल ह&ने अनभु व उU सेवा, समहू वा उप-समहू को मािथJलो पदमा
बढुवा ह&नको लािग आवyयक पदDछ र िवधाियकz मनसाय पिन य+तै रहेको देिख=छ । पनु रावेदकले नेपाल
•शासन सेवा, राज{ समहू , रा.प. ि|तीय <ेणीको पदमा कायDiमताको मJू याङ् कन|ारा ह&ने बढुवाको
लािग दाबी •+ततु गरेको र सो बढुवा •ि}या समयबC पदो=नित (Time-bound promotion) नभई
सामा=य वा िनयिमत (Regular) •ि}या अ=तगDत ह&ने बढुवा भएको ह&दँ ा िनजको +वा+-य सेवा तफDको
सेवा अविध समेतलाई आधार मानी कायDiमताको मJू याङ् कन|ारा ह&ने बढुवा •कृयामा सामेल गराउन
िमJने ह&दँ नै । तसथD, पनु रावेदनप8 खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भ=ने समेत jयहोराको िवपiी बढुवा
सिमितको तफDवाट पेश ह&न आएको िलिखत •ितवाद ।

अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम0 पेश ह2न आएको 56ततु म9ु ामा
िवप0ीका तफ<बाट उपि6थत ह2नु भएका िवAान सहायक BयायािधवDा Eी ठाकुर 5साद व6ताकोटीले
नेपाल 6वा6Hय सेवामा तहगत Jयव6था र िनजामती सेवामा Eेणीगत Jयव6था भएकाले समेत यी फरक
फरक 5कृितका सेवा ह2न।् मािथOलो पदमा बढुवा ह2नको लािग सोही सेवा समहू को पदमा ऐनले िनधा<रण
गरेको अनभु व आवRयक पनS ह2Bछ । पनु रावेदक नेपाल 6वा6Hय सेवाको पाँचौ तहमा सेवा 5वेश गरी छैठW
तहमा 6तरविृ X भएको र यसरी 6तरविृ X भइ< कायम भएको 6वा6Hय सेवाको छैठW तहको पदमा गरेको
सेवा अविधलाइ< िनजामती सेवाको रा.प.ततृ ीय Eेणीको अिधकृत पदमा काय< गरेको मानी 56ततु बढुवा
5योजनका लािग गणना गन< काननू तः िमOदैन । तसथ< 5शासन सेवाको राज[ समहू को राजप\ाङ् िकत
िAतीय Eेणीको पदको यस बढुवामा पनु रावेदकको 6वा6Hय सेवा तफ<को सेवा अविध गणना नगनS गरी
भएको बढुवा सिमित र लोक सेवा आयोगको िनण<य काननू स^मत नै भएकोले सदर ह2नु पछ< भBने समेत
Jयहोराको बहस िजिकर 56ततु गन< ु भयो ।
यसमा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजक_र, िवप0ीहaको तफ<बाट 56ततु गbरएको िलिखत 5ितवाद
एवं बहस िजिकर तथा 5चिलत काननू ी Jयव6था समेतको अeययन गरी िनण<य तफ< िवचार गदा< 56ततु
म9ु ामा मल
ू तः 5शासन सेवा राज[ समहू को राजप\ाङ् िकत िAतीय Eेणीको पदमा बढुवा 5योजनका
लािग पनु रावेदकको 6वा6Hय सेवा तफ<को सेवा अविध गणना नगनS गरी िवप0ी बढुवा सिमितबाट िमित
२०७६।१०।२ मा भएको बढुवा िसफाbरस िनण<य र kयसलाइ< सदर गनS गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित
२०७६।१२।६ मा भएको िनण<य काननू स^मत रहेको छ वा छैन ? र पनु रावेदकको माग बमोिजम िनजको
सो सेवा अविध हालको अविधमा गणना गरी जेmता वापत अङ् क निदने हदस^म सो िनण<य वदर ह2नपु नS
हो वा होइन ? भBने 5nमा यस अदालतबाट िनण<य िदनपु नS देिखयो ।
बढुवा सचू ना नं. ८१।२०७६-७७ अनसु ार नेपाल 5शासन सेवा, राज[ समहू , राजप\ाङ् िकत
िAतीय Eेणीको bरD पाँच पदमा काय<0मताको मOू याङ् कनAारा ह2ने बढुवाका लािग म स^भाqय उ^मेदवार
भएको ह2दँ ा दरखा6त िदएको िथएँ । िवप0ी बढुवा सिमितले िमित २०७६।१०।२ मा बढुवा िसफाbरस
िनण<य गदा< नेपाल 6वा6Hय सेवाको छैठW तहको अिधकृत पदको मेरो सेवा अविध जेmतामा गणना
नगरेकोले मेरो नाम योrयताsमको १३ नं. मा पन< गएको ह2दँ ा मेरो 6वा6Hय सेवाको अिधकृत छैठW तहको
िमित २०६४।२।१४ देिख २०६७।९।३ स^मको सेवा अविध (यसपिछ “6वा6Hय सेवा तफ<को सेवा
अविध” समेत भिनएको) गणना नगbरएको हदस^म उD िनण<य बदर गन< माग गरी उजरु ी गरेकोमा सो
स^बBधमा तहगत 5णाली रहेको नेपाल 6वा6Hय सेवा र Eेणीगत 5णाली रहेको िनजामती सेवा आफै मा
फरक सेवा भएकोले पनु रावेदकको 6वा6Hय सेवा तफ<को सेवा अविधलाई राज[ समहू को रा.प. ततृ ीय
Eेणीको पदमा गरेको सेवा अविध माBन निमOने भBने समेतका आधारमा बढुवा सिमितको िनण<य सदर
गनS गरी लोक सेवा आयोगले िमित २०७६।१२।६ मा िनण<य गरेको रहेछ । समान तहको पदमा खलु ा
5ितयोिगताबाट िसफाbरस भइ< नेपाल 6वा6Hय सेवाको अिधकृत छैठW तहको पदबाट नेपाल 5शासन सेवा
राज[ समहू को समान पद अथा<त राजप\ाङ् िकत ततृ ीय Eेणीको पदमा मैले िनयिु D पाएको, 6वा6Hय
सेवाको पदलाइ< कुनै पिन काननू ले िनजामती सेवाको पद होइन भनी नभनेको ह2दँ ा यी दवु ै पद िनजामती
सेवाको पद भएको, राज[ समहू को उD पदमा kयसरी िनयिु D पाएर जाँदा 6वा6Hय सेवाको पदबाट मैले
राजीनामा नगरी रमाना िलएर गएको, राज[ समहू मा पाएको िनयिु Dप\मा मेरो परी0णकाल नरािखएको
ह2दँ ा मेरो सािवकको र हालको पदको सेवा अविध अटुट र अिविzछBन रिह रहेको अव6था ह2नाले राज[
समहू मा गए प{ात िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२३ बमोिजम 6वा6Hय सेवा तफ<को सेवा
अविध जोडाउनु पनS अव6था होइन । डोरराज सनु वु ार िव%& लोक सेवा आयोग भएको ०७३ -WO१३५२ को bरट िनवेदनमा 6वा6Hय सेवामा गरेको सेवा अविध समान तहको परी0ा उि‚ण< गरी नेपाल
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•शासन सेवा राज$ समहू मा िनयिु + पाएका कम/चारीका हकमा जे2ता •योजनको लािग गणना गन/पु न8
भनी •ितपािदत िस;ा<त समेतका आधारमा मेरो ?वा?@य सेवा तफ/को सेवा अविध हालको अविधमा
अिविCछ<न गणना गन/पु न8मा सो नगन8 काय/ मेरो विृ F िवकासको वैध अपैHा समेत िवपIरत भएकोले
Jयसरी सेवा अविध गणना गरी अङ् क निदने हदसMम िवपHीको िनण/य काननू सMमत नभएकोले वदर गरी
पाउँ भ<ने मPु य पनु रावेदन दावी रहेको देिख<छ ।
पनु रावेदकलाई हाल नेपाल •शासन सेवा, राज$ समहू को, राजपUाङ् िकत ततृ ीय Vेणीमा
िनयिु + भएको िमित २०६७।९।४ देिख जे2ता वापतको अङ् क •दान गIरएको, ?वा?@य सेवामा तहगत
र िनजामती सेवामा Vेणीगत भई •णाली नै फरक ह]ने भएको र ?वा?@य सेवाको छैठ_ तह िनजामती
सेवाको राजपUाङ् िकत ततृ ीय Vेणी सरहको हो भ<ने आधार भएको नदेिखँदा ?वा?@य सेवाको छैठ_
तहमा ?तरविृ ` भएको कम/चारीलाइ/ समान तहको सेवा अविध मानी जे2ता गणना गन/ िमbने काननू ी
आधार देिखँदनै । नेपाल ?वा?@य सेवा िनजामती सेवा भ<दा िभ<नै सेवा मानी छुcै ऐनवाट गठीत
सेवा भएको र पनु रावेदक ?वा?@य सेवाको पाँचौ तहमा सेवा •वेश गरी छैठ_ तहमा ?तरविृ ` भएको
देिखएको र यसरी ?तरविृ ` भइ/ कायम भएको ?वा?@य सेवाको छैठ_ तहको पदलाई िनजामती सेवाको
राजपUाङ् िकत ततृ ीय Vेणीको अिधकृत पदमा काम गरेको मानी सेवा अविध गणना गन/ िमbने काननू ी
आधार नभएको भ<ने समेत gयहोराको िवपHी लोक सेवा आयोगको िलिखत •ितवाद रहेको देिख<छ ।
Vेणीगत पदसोपान •णाली रहेको िनजामती सेवा र तहगत •णाली रहेको ?वा?@य सेवामा विृ F
•णाली, बढुवाका आधारहj, ितनको मbू याङ् कन एवं अङ् क गणना िविध समेत फरक फरक रहेको
स<दभ/मा पनु रावेदकको ?वा?@य सेवा तफ/को सेवा अविधलाई हालको अविधमा गणना गरी जे2ता
वापतको अङ् क िदन िमbने देिखँदनै भ<ने समेत gयहोराको िवपHी बढुवा सिमितको िलिखत •ितवाद
रहेको देिख<छ ।
यसमा िमिसल संलlन कागजात हेदा/, पनु रावेदक िमित २०४६।१०।११ मा नेपाल ?वा?@य
सेवाको रा.प.अनं. िoतीय •ा.अहेव पदमा िनयिु + भएकोमा ?वा?@य सेवा िवभागको िमित २०५४।१०।३
को पUबाट िमित २०५४।१०।२ को िनण/यले पनु रावेदकलाइ/ नेपाल ?वा@य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा ९० बमोिजम िनजामती सेवाको पद Vेणीबाट िमित २०५४।२।१४ देिख लागू ह]ने गरी ?वा?@य
सेवाको हेbथ इ<सपेsसन समहू तह सहायक पाच_मा तह िमलान गIरएको देिख<छ । उ+ िवभागको िमित
२०६४।४।२ को ?तरविृ ` सMब<धी पUबाट नेपाल ?वा@य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७क) को खvड
(छ)(ज) अनसु ार दफा ९(७घ) बमोिजम जनु तहबाट ?तरविृ ` भएको हो सोही तहमा रही कामकाज
गन8 गरी सोही िमितको िनण/यले िमित २०६४।२।१४ देिख लागू ह]ने गरी सािवक तह सहायक पाच_बाट
पनु रावेदकलाइ/ नेपाल ?वा?@य सेवा हेbथ इ<सपेsसन समहू को छैठ_ तहको पदमा ?तरविृ ` गIरएको
देिख<छ । सामा<य •शासन म<Uालयको िमित २०६७।९।४ को पUबाट लोक सेवा आयोगको िमित
२०६७।९।२ को िसफाIरसपU (खलु ा) का आधारमा नेपाल सरकारको िमित २०६७।९।४ को िनण/य
अनसु ार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोिजम परीHणकालमा रहने गरी नेपाल •शासन
सेवा, राज$ समहू , रा.प. ततृ ीय Vेणी, शाखा अिधकृत पदमा िमित २०६७।९।४ देिख लागू ह]ने गरी
पनु रावेदकलाइ/ ?थायी िनयिु + गरी अथ/ म<Uालय वा अ<तग/त पद?थापन गIरएको देिख<छ । िचिकJसा
िवyान रािz{य •ित2ान वीर अ?पतालको आ<तIरक राज$ काया/लय धनगढीलाइ/ सMबोधन गIरएको
िमित २०६७।१०।१ को रमाना पUमा सो अ?पतालमा काय/रत अ.हे.व. (अिधकृत छैठ_) अज/नु राज
पाठक लोक सेवा आयोगको िमित २०६७।९।२ को िसफाIरसपU (खलु ा) र नेपाल सरकारको िमित
२०६७।९।४ को र िनण/य अनसु ार सामा<य •शासान म<Uालयको िमित २०६७।९।४ को र आ<तIरक
राज$ िवभागको िमित २०६७।९।२५ को पUबाट तहाँ कर अिधकृत पदमा पद?थापन ह]नु भएकोले
िनजको gयि+गत िववरण सिहत हािजर ह]न पठाइएको भ<ने उbलेख भएको पाइ<छ ।

उि•लिखत बढुवा सचू ना नं. ८१।२०७६-७७ अ5तग7त नेपाल :शासन सेवा, राज? समहू को
राजपDाङ् िकत िGतीय Jेणीको LरM पाँच पदमा काय7Pमताको म•ू याङ् कनGारा हQने बढुवाको लािग
दरखाRत आTहान गLरएकोमा दरखाRत पेश गरेका पनु रावेदक लगायतका १८ जना उVमेदवारहW मXये
राजपDाङ् िकत िGतीय Jेणीको पदमा बढुवाका लािग िसफाLरस भैसके को भ5ने आधारमा िड•लीराम
पौड् याल लगायतका पाँच जनालाइ7 :Rततु बढुवामा सहभागी नगराइएको र बाँक` १३ जनाको बढुवाका
िविभ5न आधार का.स.म.ू , जेbता, भौगोिलक PेDको अनभु व, शैिPक योcयता र तालीमको म•ू याङ् कन
गरी िवपPी बढुवा सिमितले िमित २०७६।१०।१ मा योcयताdम नामावली तयार गरी योcयता dम नं.
१ देिख ५ सVमका उVमेदवारहWलाइ7 बढुवाका लािग िसफाLरस गनf िनण7य गरेको देिख5छ । िसफाLरस
गLरएका :hयेक उVमेदवारको :ाiाङ् क १०० अङ् क कायम गLरएको देिख5छ । पनु रावेदकको :ाiाङ् क
९२.२०१९ कायम भइ7 िनजको नाम योcयताdम नामावलीको अि5तम योcयताdम नं. १३ मा पन7 गएको
देिख5छ । हालको पदमा िनयिु M भएको िमित २०६७।९।४ लाइ7 हालको पदको जेbता गणना हQने िमित
कायम गरी पनु रावेदकको जेbता वापत २२.३०१९ अङ् क र अ5य सवै उVमेदवारहWको सो वापत ३०
अङ् क कायम गLरएको देिख5छ ।
नेपाल RवाRlय सेवाको अिधकृत छैठo तहको पद र नेपाल :शासन सेवा राज? समहू को रा.प.
ततृ ीय Jेणी शाखा अिधकृतको पद समान तहको पद भएको भ5ने िजिकरको समथ7नमा पनु रावेदकले पेश
गरेको लोक सेवा आयोग, :qपD पLरमाज7न एवं िसफाLरस महाशाखाको िमित २०६९।६।७ को सचू ना
नं. १७३।०६९-७० मा आयोगको िवrापन नं. ३०४२।०६८-६९ (खलु ा) नेपाल :शासन सेवा सामा5य
:शासन समहू , रा.प. ततृ ीय Jेणी (अ:ा.) शाखा अिधकृत पदमा िलिखत परीPाबाट अ5तवा7ता7को लािग
छनोट भएका उVमेदवार ओम :साद उपाXयाय नेपाल RवाRlय सेवाको अिधकृत छैठo तहको समान
पदमा वहाल रहेको देिखएकोले िनजको दरखाRत फाराम र परीPा समेत रw गरी िनजको नाम हटाउने
िनण7य भएकोले सVबि5धत सवैको जानकारीका लािग यो सचू ना :काशन गLरएको भ5ने Tयहोरा उ•लेख
भएको देिख5छ ।
पनु रावेदक िमित २०४६।१०।११ मा नेपाल RवाRlय सेवाको रा.प. अनं. िGतीय :ा.
अहेव पदमा िनयिु M भइ7 सािवक तह सहायक पाचoबाट िमित २०६४।२।१४ देिख लागू हQने गरी
सोही सेवाको हे•थ इ5सपेxसन समहू को अिधकृत छैठo तहको पदमा िनजको Rतरविृ y गLरएको
देिख5छ । तhकालीन काननू ी TयवRथा अनसु ार उM छैठo तहको पदबाट समान तहमा खलु ा :ितRपधा7hमक
परीPाबाट िसफाLरस भइ7 नेपाल :शासन सेवा, राज? समहू को रा.प. ततृ ीय Jेणीको पदमा िनयिु M भइ7
आएको र hयसरी आउँदा सािवकको काया7लयबाट िमित २०६७।१०।१ मा रमाना िलइ7 आएकोमा िववाद
देिखंदनै ।पनु रावेदक :Rततु बढुवाका लािग सVभाTय उVमेदवार भएकोमा पिन िववाद छैन ।
उि•लिखत तlयगत पbृ भिू ममा हेदा7, :Rततु :qको िनरोपणका लािग नेपाल RवाRlय सेवाको
अिधकृत छैठo तहको पद र िनजामती सेवाको :शासन सेवा, राज? समहू को रा.प. ततृ ीय Jेणी शाखा
अिधकृतको पद समान तहको पद हो वा होइन ? यिद समान तहको पद हो भने, पनु रावेदकको RवाRlय
सेवा तफ7को सेवा अविध :Rततु बढुवामा जेbता :योजनको लािग हालको पदको सेवा अविधमा
जोिडनयोcय सेवा अविध हो वा होइन ? hयसरी जोिडनयोcय सेवा अविध भए hयRतो सेवा अविध िनजामती
सेवा िनयमावलीको िनयम १२३ बमोिजम जोडाउनु पनf शत7 परु ा गन7पु नf हो वा होइन ? RवाRlय सेवाको
अिधकृत छैठo तहको पदमा Rतरविृ y भएको कम7चारी र सो पदमा बढुवा भएको वा खलु ा :ितRपधा7बाट
सेवा :वेश गरेको कम7चारीको एउटै हैिसयत हQ5छ वा हQदँ नै ? भ5ने िवषयहWमा िवचार गन7 ु वा|छनीय
देिख5छ ।
पनु रावेदनपDको :करण ४(क) मा “यस बढुवामा मेरो अगािडको सेवा अविध गणना हQनपु नf र
सो सेवा अविध गणना हQदँ ा मेरो योcयताdमसVम फरक पनf तर यही बढुवामा मेरो नाम बढुवाका लािग
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िसफा•रस ह"ने अव'था नरहने ह"दँ ा बढुवा िसफा•रस ग•रएका कसैलाई पिन िवप5ी बनाइएको छैन” भ;ने
<यहोरा उ?लेख ग•रएको स;दभAमा, यी DEहFमा Dवेश गनA ु अिघ पनु रावेदकले िलएको दावी क'तो
Dकृितको दावी हो भ;ने वारेमा नै िवचार गनAपु नL देिखयो ।
D'ततु िवषयमा Dवेश गनA ु पवू A, राPQसेवक कमAचारीको बढुवा पाउने िनिहत हक (Vested right)
ह";छ वा ह"दँ नै ? भ;ने सैUाि;तक िबषयका सWब;धमा के ही िववेचना गरY । कमAचारी सेवा िविधशाZमा
बढुवा भ;नाले [ेणी, तह वा दबु मै ा ह"ने पदो;नित हो र य'तो प]ो;नित 'तरविृ U (अप^ेड) भ;दा िभ;न
कुरा हो भ;ने बिु झ;छ । बढुवा र 'तरविृ U बीचको िभ;नतालाइA 'पa पादb सWमािनत सवcfच अदालतले
बढुवा भनेको मािथ?लो पदले Dाj गनL तलब लगायतका सिु वधा Dाj गनL िवषय माk नभई बढुवा भएको
कमAचारीको िजWमेवारीमा समेत फरक पनL ह";छ भ;ने कुरालाई सावAजिनक Dशासनको एउटा कडीको
nपमा िलइ;छ । 'तरविृ Uको oयव'था व'ततु ः धेरै िदनसWम काम ग•ररहेका कमAचारीको पदमा विृ U
नभई एउटै पदमा वषqदेिख सीिमत रही काम गदाA कमAचारीको मनोभावनामा िनरासा नआओस् भ;ने
xिaकोणबाट समय सीमाको आधारमा ग•रएको पदो;नित हो, जसले पदो;नित भएपिछ पिन सािवकको
पदले गनAपु नL सेवा गनAपु नL भनी <याyया गरेको पाइ;छ (ने.का.प. २०६९, अंक ४, िन.नं. ८८१५) ।
राPQ सेवक कमAचारीको बढुवा पाउने िनिहत हक ह";छ वा ह"दँ नै भ;ने DEमा भारतको सवcfच
अदालतले यस Dकार <याyया गरेको पाइ;छः
• Undoubtedly, an employee has a right of being considered
for promotion but he cannot claim promotion as of right. Right to
be considered for promotion is obviously different and distinct
from right of promotion… (State of M.P. v J. S. Bansal, (1998) 3 SCC
714).
• A mere chance of promotion was not a condition of service and the fact
that there was a reduction in the chance of promotion would not amount
to a change in the conditions of service. A right to be considered for
promotion is a term of service, but mere chances of promotion are not
(State of Maharashtra v Chandrakant Anant Kulkarni (1981) 4 SCC 130).
¦यसैगरी, यस िवषयमा सWमािनत सवcfच अदालतबाट यस Dकार oयाyया भएको देिख;छ:• राPQ सेवक कमAचारीले काननू ले तोके को िनि©त अविध सेवा गरेपिछ विृ ª िवकासको वैध
अपे5ा राखी बढुवा पाउने हक सजृ ना ह"ने (ने.का.प. २०७५, अङ् क १, िन.नं. ९९३४) ।
• िनजामती कमAचारीले सेवा Dवेशसँगै आ®नो विृ ª िवकास र 'तरो;नितको आकाङ् 5ा
राख्नु 'वभािवक कुरा हो । यित ह"दँ ाह"दँ ै पिन बढुवा ह"नको लािग सWबि;धत ऐन, िनयममा
तोिकएको ;यनू तम शैि5क यो°यता र सेवा अविध लगायतका oयव'था अिनवायA शतAको
Fपमा रह;छन् । बढुवा ह"नको लािग तोिकएका आव±यक शतAहF बढुवाको लािग सWभािवत
उWमेदवारहFमा ह"न जFरी ह";छ । ऐनले बढुवाको लािग सWभािवत उWमेदवार ह"न तोके को
यो°यतासँग सा;दिभAक यो°यता भएमा माk ¦य'तो उWमेदवार बढुवा Dि²यामा सामेल ह"न
स³ने ह";छ (ने.का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं. १०२०५) ।
यसरी, अिनवायA Fपमा बढुवा ह"ने <यव'था भएको अपवादजनक अव'थामा बाहेक कमAचारीलाइA
बढुवा पाउने िनिहत हक नह"ने तर बढुवाको लािग काननू बमोिजम बढुवा Dकृयामा सहभागी ह"न र उWमेदवार
ब;न पाउने हक भने ह";छ । के वल बढुवाको अवसर वा सWभावना (Chances) होइनक´ वा'तिवक
बढुवाको हक (अथाAत Right to consideration for promotion according to the rules) सWब;धी
<यव'था गनL िनयम सेवाको शतA तो³ने सWब;धी िनयम ह"न,े बढुवा ह"न स³ने सWभावना सेवाको शतA
नह"ने तथा बढुवाको सWभावना घट् न गएको तµयलाइA सेवाको शतAमा प•रवतAन भएको नमािनने भ;ने

सेवा िविधशा"को मल
ू भतू मा*यता रहेको देिखन आउँछ । यस िवषयमा •काश लामा िव#$ सङ् घीय
संसद सिचवालय (संबत् २०७७ सालको प.ु वे.नं. २०।१४) को मDु ामा यस अदालतबाट िवशद GयाHया
भएको छ ।
िमिसल संलJन तKय Lमाणबाट पनु रावेदक LNततु बढुवाका लािग सQभाGय उQमेदवार भएको तर
िनजको LाSाङ् क बढुवा िसफाVरस भएका उQमेदवारहWको भ*दा कमी भएको कारणले बढुवा िसफाVरस
हYन नसके को र पनु रावेदकको माग बमोिजम िनजको NवाKय सेवा तफZको सेवा अविध जोडाउँदा पिन
नत बढुवा िसफाVरसको योJयता\म पVरवतZन हYने नत बढुवा िसफाVरस नामावलीमा पनु रावेदकको नाम
समावेश हYने अवNथा नै देिख*छ ।
LNततु मDु ामा पनु रावेदकले LNततु बढुवा िसफाVरशमा आफू समावेश हYनपु न_ भनी दावी िलइZ
उपचारको माग गरेको नदेिखएको, बढुवा िसफाVरस भएका र आफूभ*दा मािथcलो योJयता\ममा रहेका
कसैलाई िवपeी पिन नबनाएको, िवपeी बढुवा सिमितको समf बढुवा िसफाVरस िनणZय र gयसलाइZ सदर
गन_ लोक सेवा आयोगको िनणZयलाई चनु ौित निदइZ सो िनणZयको पVरणाम (Result) लाइZ Nवीकार गदk
बढुवा िसफाVरस िनणZयको Lकृयामा सेवा अविध गणना सQब*धी िवषय माn निमली योJयता\म सQम
फरक पन_ भनी दावी िलएको तथा िनजको माग दावी बमोिजम सेवा अविध गणना गरी अङ् क पाउँदा पिन
LNततु बढुवा िसफाVरसमा िनजको नाम समावेश भइZ यसै बढुवामा बढुवा िसफाVरस हYन सoने अवNथा
नरहेको भनी पनु रावेदक Nवयंले नै Nवीकार गVररहेको अवNथा देिख*छ । यी तKयबाट िवपeी बढुवा
सिमितबाट आगामी बढुवामा िनजको NवाNKय सेवा तफZको सेवा अविध जेpतामा गणना नहYने पो हो िक
भ*ने आशङ् कामा आधाVरत भइZ भिवqयमा बढुवाका लािग Nथान सरु िeत गन_ अिभLायले माn दावी िलइZ
आएको देिख*छ । पनु रावेदकले माग गरे बमोिजमको उपचार Lदान गन_ आदेश जारी हYदँ ा पिन LNततु
बढुवा सQब*धी िनणZयमा कुनै असर र Lभाव पन_ अवNथा िवrयमान भएको नदेिखंदा सो िनणZयबाट
पनु रावेदकको बढुवा सQब*धी हक (Right to consideration for promotion according to the
rules) मा आघात पJु न गएको भ*न िमcने अवNथा देिखएन । िनजको LNततु हक अझै अपVरपoव
अवNथामा रहेको देिखंदा यNतो अपVरपoव हक (Imperfect or inchoate right) को कायाZ*वयनको
लािग पनु रावेदक अदालत Lवेश गरेको देिखयो । फगत बढुवाको अवसर वा सQभावना घट् न जाने पो हो
क‡ भ*ने आशङ् काबाट पनु रावेदन गVरएको होइन भनी भ*न िमcने अवNथा देिखएन । यसबाट पनु रावेदन
दावी अिनिˆत र काcपिनक Lकृितको भएको भ*ने देिखन आउँछ ।
समान तहको पदमा खलु ा LितNपधाZबाट आएका कमZचारीह‰को हकमा अिघcलो पदको सेवा
अविध जोड् ने वा नजोड् ने सQब*धमा िवपeी बढुवा सिमितले कुनै नीितगत वा सैŠाि*तक िनणZय गरेको पिन
िमिसल संलJन कागजातबाट देिखंदनै । समान तहमा खलु ा LितNपधाZबाट िनयिु ‹ पाएका कमZचारीह‰को
समान तहको अिघcलो पदको सेवा अविध गणना गन_ सQब*धमा सQमािनत सवŒŽच अदालतबाट भएको
‘याHया समेतलाई ’ि“गत गरी सािधकार िनकायबाट काननू वमोिजम बढुवा सQब*धी िनणZय हYने नै छ
भ*ने कुरामा यो अदालत िव”Nत नै छ ।
पनु रावेदकको बढुवा पाउने हक नै Nथािपत भैनसके को अवNथामा िवपeीबाट भएका बढुवा
सQब*धी िनणZयवाट िनजको हक कुि•ठत भएको मा*न िमcने देिखँदनै । यस पिछका वढुवामा िवपeी
बढुवा सिमितले बढुवा िसफाVरस िनणZय गदाZ पनु रावेदकको NवाKय सेवा तफZको सेवा अविध समेत
गणना गरी जेpता वापतको अङ् क निदएको समेत कारणले िनजको बढुवा हYन पाउने हक हनन हYन गएको
अवNथामा सोही बखत नै gयसलाई चनु ौती िदई *याियक उपचार माग गन_ हक पनु रावेदकसंग सरु िeत
नै रहको र gयसरी उपचार माग भइZ आएमा सोही बखत यस अदालतबाट पनु रावेदनको रोहमा *याय
िनरोपण हYने नै हY*छ ।
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साथै, कुनै िनकायले िनण'य गन' पाउने िवषयमा उसले िनण'य गन' ु पवू ' नै अदालतबाट यसो वा
उसो भनी उसको िनण'य गन' पाउने अि8तयारमा अित:मण गन' ु ह<दँ नै । ?य@ता अिधकारBाC अिधकारी
वा िनकायले िनण'य गDरसके पिछ माF सो िनण'य ठीक वा बेठीक भHन सिकने ह<Hछ । िनण'य गन' काननू ले
अिधकार Bदान गरेको िनकायले िनण'य नगदI अदालतबाट वोिलएमा काननू ले अिधकार Bदान गरेको
िनकायको अिधकारको अित:मण ह<Hछ । तKलो िनकाय र अिधकारीको िनण'य मािथKलो Hयाियक
िनकायबाट जाँच गराउन पाउने नागDरकको अिधकार पिन हनन ह<न जाHछ भनी सNमािनत सवOPच
अदालतबाट Qया8या गDरएको पाइHछ (गौबहादरु आले मगर िव#$ रोशन पि)डत समेत, स.अ. बलु िे टन
२०७४, भदौ २, पणू ा'ङ्क ६०४, प^ृ १९) । यस Qया8या समेतको रोहमा हेदा', िवपbी बढुवा सिमितले
भिवdयमा बढुवा िसफाDरस िनण'य गदा' समान तहमा खलु ा Bित@पधा'बाट आएका कम'चारीको समान
तहको पदको अिघKलो सेवा अविध गणना नगनi गरी िनण'य गछ' भनी अिहले नै अनमु ान (Prejudge or
Preempt) गरी सो आधारमा िवपbी बढुवा सिमितले आगामी बढुवामा बढुवा िसफाDरस िनण'य गन' ु पवू ' नै
पनु रावेदकको सेवा अविध गणना सNबHधमा यसो वा उसो गन' ु भHने भाव वा अिभBाय आउने वा देिखने
गरी B@ततु पनु रावेदनको रोहबाट पनु रावेदकको माग बमोिजमको आदेश जारी गदा' सो िनकायको िनण'य
गन' पाउने अि8तयारमा अित:मण ह<न जाने ह<Hछ । ?यसैगरी, आvनो हक यसरी हनन भयो भHने कुरा
उKलेख नगरी िवपbीले बढुवा नपाएको अव@थामा आफूले बढुवा पाउने कुराको पिन िनwयतापवू 'क भHन
नसके बाट आदेश जारी गन' निमKने भHने िसxाHत Bितपादन भएको पिन पाइHछ (ने.का.प. २०४२,
अङ् क ८, िन.नं. २४४७) । B@ततु म{ु ामा पनु रावेदकले बढुवा िसफाDरस िनण'य @वीकार गDरसके को
र बढुवामा आफू समावेश ह<न पाउनु पछ' अथा'त उ| िनण'यबाट यो यस तरीकाबाट िनजको बढुवा
पाउने हक हनन ह<न गएको भनी कुनै दावी B@ततु गन' नसके को एवं B@ततु पनु रावेदनबाट पनु रावेदकको
बढुवा सNबHधी हक Bचलन गराउनु पनi अव@था नदेिखएको समेत पDरBे}यमा पनु रावेदन माग बमोिजम
अिधकारमा असर नपानi ?य@तो बढुवा िनण'य काननू अन~
ु प छ वा छैन भनी जाँची रहनु उपय|
ु ह<ने
देिखन आएन ।
तसथ', मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िवपbी बढुवा सिमितबाट िमित २०७६।१०।२ मा र
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६।१२।६ मा भएको िनण'य पनु रावेदकले @वा@€य सेवाको अिधकृत
छैठ‚ तहमा सेवा गरेको िमित २०६४।२।१४ देिख िमित २०६७।९।३ सNमको अविधलाई हालको अथा'त
नेपाल Bशासन सेवा, राज… समहू को रा.प. ततृ ीय †ेणीको पदको सेवा अविधमा गणना गरी जे^ता बापत
अङ् क निदने हदसNम बदर गरी िनजको @वा@थ सेवा तफ'को सेवा अविधलाई हालको सेवा अविधमा
गणना गरी अङ् क Bदान गन' ु भHने िनण'य गरी पाउँ भHने पनु रावेदन माग दावी बमोिजम िवपbी बढुवा
सिमित तथा लोक सेवा आयोगका िनण'य वदर गरी रहनु परेन । पनु रावेदन िजिकर अनसु ार पनु रावेदकको
हक Bचलनको लािग उपचार Bदान गDररहनपु नi अव@था र औिच?य देिखन नआएको ह<दँ ा B@ततु म{ु ाको
औिच?य (Merits) मा Bवेश गDररहनु परेन । पनु रावेदन िजिकर प‹ु न सŒदैन । यो फै सलाको जानकारी
पनु रावेदक, िवपbीह~ तथा िवशेष सरकारी विकलको काया'लय, काठमाड‚ समेतलाई िदई दायरीको
लगत क‘ा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझ
ु ाई िदनु ।
(िडKलीराज िघिमरे)
अ“यb
उ| रायमा सहमत छ‚ ।
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(कृdण Bसाद पौडेल)
(रीता मैनाली)
सद@य
सद@य
इित सNवत् २०७७ साल फाKगणु १७ गते रोज २ शभु म् .............................................।

फैसला

ते;

स•तोष पा"डे िव•• नेपाल वायु सेवा िनगम

!शासक&य अदालत
इजलास
-ी िड/लीराज िघिमरे..................अ5य6
-ी रीता मैनाली ..........................सद9य
-ी कृ<ण >साद पौडेल.................सद9य

फैसला
स@वत् २०७६ सालको प.ु वे.नं....१०/५
म2ु ाः स4वा िनण7य वदर ।
का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं.२६ 9थायी घर भई नेपाल वायु सेवा िनगमको
जापान ओसाकामा सािवकमा क•Oी @यानेजर पदमा कायP रत वषP ४० को पनु रावेदक
स•तोष पा"डे................................................................................१
िव••
का.िज.,का.म.न.पा.,वडा नं.२२ ि9थत नेपाल वायु सेवा िनगमको >धान
कायाP लय, काठमाडT.......................................................................१
ऐ. को सVचालक सिमित...................................................................१ िवप6ी
ऐ. को कायP कारी >मख
ु ....................................................................१
ऐ. को मानव संशाधन िवभाग...............................................................१
>शासकZय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) वमोिजम यस अदालतमा दायर भएको >9ततु
म_ु ाको संि6` तaय र िनणPय यस >कार छ:म िमित २०६७।१०।२६ मा िवप6ी नेपाल वायु सेवा िनगम (यसपिछ “िनगम” समेत भिनएको)
को िसिनयर अिफसर पदमा िनयिु f पाइP सो समय देिख हालस@म पिन िनगममा रही काम गरी आएको
छु । िनगमले अ•तराPि<Oय हवाइP सेवा िव9तार गनj kममा जापानको ओसाका lटमा पिन िसधा उडान गनj
oयव9थापकZय िनणPय बमोिजम सो lटमा नेपाली 5वजावाहक िवमानले सेवा शl
ु गरेको िथयो ।ओसाका
9टेसनको क•Oी @यानेजरको lपमा दइु P वषPको लािग मलाइP पठाउने Posting Committee को िमित
२०७५।८।२६ (१२ िडसे@वर २०१८) को िनणPय वमोिजम िमित २०७५।१०।२ मा सो 9टेसनमा
गइP मैले कायP >ार@भ गरेको िथएँ । मलाइP िदएको िज@मेवारी बमोिजम ओसाकामा िनगमको कायाPलय
सVचालनको लािग ठाँउ खोजी, oयव9थापन िमलाइP कायाPलय सVचालन गनPपु नj रहेकोमा समयमा नै मैले
सो िज@मेवारी परू ा गरी २९ अग9त २०१९ देिख काठमाडौ ँ-ओसाका-काठमाडौ ँ िसधा उडान >ार@भ
गरी िनगमको oयवसाियक िव9तारमा सफलता >ा` भएको िथयो ।ओसाका lट शl
ु गनP ु भ•दा अिघ
नै जापान ना€रता वा ओसाकाम5ये कुन lटबाट िनगमलाइP वढी अ@दानी हƒनस„छ भनी नेत…ृ व तहमा
छलफल र 9थलगत अ5ययन समेत भएको िथयो । कुन lटलाइP >ाथिमकता िदने भ•ने िवषय मेरो
तह नभइP िनगमको उ†च नेत…ृ व तहबाट नै िनणPय हƒनपु नj िवषय भएको हƒनाले सो स@ब•धमा मेरो मल
ू
भिू मका रहने अव9था भएन । िनगमको सVचालक सिमितबाट त…स@ब•धमा िनणPय भएपिछ Posting
Committee ले मलाई उपयf
ु देखी ओसाका 9टेसनमा पठाउने िनणPय गरेको अब9था हो । िमित
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२०७५।८।२६ (१२ िडसे'वर २०१८) मा मलाई िदएको स4वा प6को शत9 नं. २ मा “Your tenure
will be for a period of 2 years from the date of joining to the posted station” भनी अविध
तोिकएको छ ।मैले िमित २०७५।१०।२ देिख ओसाका Fटेसनमा काम श4ु गरेको अवFथा हLदँ ा मेरो अझ
एक वष9 बाँकQ हLदँ ा कै अवFथामा िमित २०७६।९।२ को िनण9यानसु ार िमित २०७६।९।६ देिख लागू हLने
गरी मलाइ9 ओसाका Fटेसनबाट िनगमको Wधान काया9लयमा सXवा गZरएको प6 िदएको छ ।
नेपाल वायु सेवा िनगमका कम9चारीहXको सेवा शत9 स'ब\धी िविनयमावली, २०५८ (यसपिछ
“कम9चारी सेवा िविनयमावली” समेत भिनएको) को िविनयम ४०(१०) मा िबदेशिFथत काया9लयमा
काया9लय Wमख
ु लाई भौितक ल`य तोकQ स4वा गZरने, Wcयेक चार-चार मिहनाको ल`य र Wगितको
अिनवाय9 मqू याङ् कन गरी स'बि\धत िवभागीय Wमख
ु ले उपिविनयम (३) बमोिजमको सिमितमा पेश
गन9पु न} र लगातार दईु मqू याङ् कनमा स\तोषजनक Wगित नदेिखएमा िफता9 बोलाउन सिकनेछ भ\ने
€यवFथा रहेको छ । सो सXवा प6मा दईु वष9 अिघ नै मलाई के कुन आधार र कारणले स4वा गन9 ु परेको
हो सो नखलु ाइएको हLनाले उ„ सXवा िनण9य िविनयम ४०(१०) को €यवFथा िवपरीत छ । आ…नो
कत9€य लगनशील भई पालना गरी आएको अवFथामा स4वा गन9 ु पना9को कारण स'ब\धमा मलाई सफाई
पेश गन} मौका (Right to hearing) समेत Wदान नगरी गZरएको स4वा िनण9य Fवे‡छाचारी छ । साथै, मैले
उव9राय„
ु समय िनगममा €यितत गरेको र आ…नो िज'मेवारी कुशलतापवू 9क स'प\न गदˆ आएको कारणले
नै कामको मqू याङ् कन गरी Posting Committee ले मलाइ9 ओसाकािFथत Fटेसन 'यानेजरको पदमा
स4वा गरेकोमा तोिकएको दईु बष9को अविध नप‹ु दै िबना आधार र कारण सXवा गन} िनण9य FपŒतः
काननू िवपZरत छ । यसथ9, उिqलिखत आधार र कारणले िमित २०७६।९।२ (१८ िडसे'वर २०१९)
को सXवा िनण9य र िमित २०७६।९।६ (२२ िडसे'वर २०१९) को स4वा प6 वदरभागी भएकोले
बदर गरी पनु रावेदक काम गरी रहेको ओसाका Fटेसनमा पवू 9वत 4पमा काम गन9 िदनु भनी आदेश जारी
गरी पाउँ भ\ने समेत €यहोराको पनु रावेदकले िमित २०७६।१०।१० मा यस अदालतमा दायर गरेको
पनु रावेदन प6 ।
पनु रावेदकलाई िमित २०७५।८।२६ मा दईु बष9को अविध तोकQ ओसाका Fटेसनको क\‘ी
'यानेजर पदमा स4वा गZरएकोमा सो अविध नप‹ु दै िमित २०७६।९।२ को िनण9य अनसु ार िबना
आधार र कारण िनजलाई िवप’ी िनगमको Wधान काया9लयमा गZरएको स4वा नेपाल वायु सेवा
िनगमका कम9चारीह4को सेवा, शत9 स'ब\धी िविनयमावली, २०५८ को िविनयम ४०(१०) िवपZरत
भएको भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकर \यायको रोहमा िवचारणीय भएकोले िवप’ीह4लाई आफै वा
काननू बमोिजमको Wितिनिध माफ9त िलिखत Wितवाद सिहत उपिFथत हLनु भनी WशासकQय अदालत
िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश
गन9 ु भ\ने समेत €यहोराको िमित २०७७ ।८।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िनगमको उ‡चतम िहतमा कम9चारीह4को स4वा, पदFथापन जFता िवषयह4 िनगमका िनयिमत
िवषय हLन।् िनगमको कामको समिु चत €यवFथापनमा WभावकाZरता र वजार WितFपधा9मा •े–ताको लािग
आव—यकता अनसु ार कम9चारीको €यवFथापन गन} दाियcव समेत िनगमको भएको कुरामा िववाद रहन
स˜दैन । कम9चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४० को उपिविनयम (१) ले कम9चारीलाई एक िवभाग
वा काया9लयबाट अक™ िवभाग वा काया9लयमा स'वि\धत सेवा समहू को समान पदमा स4वा गन9 सिकने
€यवFथा गरेको छ ।उपिविनयम (७) ले वढीमा २ वष9को अविध तोकQ स4वा गZरने छ भनी अिधकतम हद
स'म तोके को र सो अिधकतम हद नै पनु रावेदकले दावी गन9 स˜ने अवFथा रहँदनै । िमित २०७५।८।२६
को स4वा प6को बदुँ ा नं. २ मा “Your tenure will be for a period of two years from the date
of joining to the posted station. The management, however, can call you back at any
time, if your performance is not found satisfactory” र बदुँ ा नं. ३ मा “You will be under the
direct control of Director, Commercial who will issue your detail Job Description and

will fix your annual target” भनी •प• !पमा उ%लेख भएकोमा िनजको दैिनक काय1स3पादनको
म%ू याङ् कन गन8 बािण;य िवभागका िनद8शकले िनजको अस?मताका कारण काया1लय •थापना तथा
Flight Operation गन1 आवDयक अनमु ित GािHमा िढलाई भएको, िनजले •थानीय अिधकारीह!सँग
राPो स3बQध •थापना गन1 नसके को, िनजको Communication skill Poor र Controversial
भएको तथा २९ अग• २०१९ पXात श!ु भएको ओसाका उडानमा िनजको िज3मेवारीको अविधभर
५७ Gितशत मा] िसट िव_` गन1 सके को, जहाज खािल नै उड् नु पन8 अव•था भएको कारण िनजको
काय1स3पादन राPो नभएको अव•थामा िनजलाई जापान •टेसनबाट िनगमको के Qbीय काया1लयमा स!वा
गन1 िमित २०७६।९।२ (१७ िडसे3बर २०१९) मा गरेको िसफा|रस बमोिजम त}कािलन काय1कारी
अ~य?ले •वीकृत गरेको अव•था छ । कम1चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४०(३) बमोिजमको
काय1कारी Gमख
ु को संयोजक}वमा रहने कम1चारी छनौट सिमितको िमित २०७६।९।१५ को िनण1यले
काय1कारी अ~य?बाट १८ िडसे3बर २०१९ मा भएको •वीकृितलाई अनमु ोदन गन8 िनण1य गरेको छ।
यसरी अि‰तयारGाH अिधकारीबाट िनजको काय1स3पादनको आधारमा स3बिQधत बािण;य िवभागको
िसफा|रस बमोिजम Gशासिनक आवDयकता र औिच}यता समेतलाई ‹ि•गत गरी िनगमको सवŒŽम
िहतमा काननू स3मत ‘पमा स!वा भएको हो । समान तहको समान पदमा भएको स!वाले िवप?ीको कुनै
पिन काननू ी हक अिधकारमा आघात पारेको अव•था छैन । }यसैगरी, िमित २०७५।८।२६ को स!वा
प]को बदुँ ा नं. २ मा “The management, however, can call you back at any time, if your
performance is not found satisfactory” भनी •प• !पमा उ%लेख भएको अव•थामा िनजको
काय1स3पादन •तर राPो नभएको कारण ग|रएको स!वामा पनु रावेदकलाई सनु वु ाईको मौका िदनपु न8
ग™ु जाइस रहने अव•था पिन छैन ।
साथै, िविनयम ४२ ले स!वा भएको काया1लयमा हािजर ह›न जानु पन8 काननू ी वा~यता
भQने œयव•था गरेको छ । िमित २०७६।९।२२ को िनण1यले कQžी 3यानेजरको !पमा जापान स!वा
ग|रएका सलु ख
े िमŸले यि¡गत कारणले के Qbीय काया1लयमा स!वा ह›न िदएको िनवेदन कम1चारी
छनौट सिमितको िमित २०७७।३।२६ को िनण1यले •वीकृत गरी ितलक Gसाद लािमछानेलाई स!वा
ग|रसके को छ । यस ि•थितमा तेŸो यि¡को हक अिधकार समेत •थािपत भएको र िनजको स!वा
िनण1य वदर माग गन1 नसके बाट पिन पनु रावेदकको माग दावीको औिच}य समेत समाH भएको छ । अतः
उि%लिखत आधार र कारणबाट पनु रावेदकलाइ1 स!वा गन8 उि%लिखत िनण1य र स!वा प] काननू स3मत
नै रहेकोले पनु रावेदनप] खारेजभागी छ भQने समेत यहोराको िवप?ीह‘बाट संय¡
ु ‘पमा पेश भएको
िलिखत Gितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम? पेश ह›न आएको G•ततु म£ु ामा
पनु रावेदकले उडान स™चालन अनमु ित GािHका लािग आवDयक Gकृया परु ा गन1 सामाQयतया ९० देिख
१२० िदनस3म ला¤ने अव•था, Ground handling स3बQधी सेवा GािHमा अनपेि?त ‘पमा ह›न गएको
िवल3व, भाषा एवं िभसा स3बQधी कठीनाइ1 र सम•याका वावजदू आ¨नो िनरQतरको पहलबाट चार
मिहना िभ]ै उडान स™चालन अनमु ित GाH गरी काठमाडौ ँ-ओसाका-काठमाडौ से
ँ ªटरमा सेवा स™चालन
गन1 सफलता िमलेको हो । मैले हािसल गन1पु न8 भौितक ल«य तोक` सोको आधारमा मेरो काय1स3पादन
म%ू याङ् कन ह›नपु न8मा सो नभइ1 कम1चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४०(१०) को Gकृया परु ा भएको
अव•था छैन । Average seat factor ५७ Gितशत मा] रहेको भQने िवप?ीको भनाइ1 पिन त-यमा
आधा|रत छैन । मेरो काय1स3पादनको बारेमा मलाइ1 कुनै जानकारी र प®ृ पोषण निदइ1 काय1स3पादन
सQतोषजनक नभएको भQने िन¯कष1 िनकाली सोही आधारमा सनु वु ाईको मौका समेत निदई मलाइ1
स‘वा गन1 ु Gाकृितक Qयायको िस£ाQतले पिन िम%ने होइन । यसथ1, मलाइ1 अविध िकटानी गरी स‘वा
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ग•रएकोमा सो अविध नप+ु दै स.वा गन/ गरी भएको िमित २०७६।९।२ को िनण:य र िमित २०७६।९।६
को स.वा प< काननू स>मत नभएकोले बदर हCनपु छ: भEने भनाइ: GHततु गन: ु भयो ।
िवपIीको तफ:बाट उपिHथत हCनु भएका िवNान अिधवOा डा. िदनमणी पोखरेलले िनगमको
कम:चारी सेवा िविनयमावलीमा ग•रएका सTवा स>बEधी UयवHथाहTलाई सँग सँगै हेन: ु पद:छ । िनगमका
कम:चारीलाई एक िवभाग वा काया:लयबाट अकX िवभाग वा काया:लयमा स>विEधत सेवा समहू को समान
तहको पदमा सTवा गन: सिकने तथा कम:चारीलाई िनज बहाल रहेको पदमा साधारणतया दईु वष:
सेवा अविध परू ा नगरी सTवा नग•रने भEने कम:चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४०(१) र (२)
को _यवHथा र G`येक कम:चारी सTवा भएको काया:लयमा हािजर हCन जानु पन/ र `यसरी हािजर नभई
िनजलाइ: अकX पद वा काया:लयमा सTवा नग•रने भEने िविनयम ४२ को _यवHथाको आलोकमा हेदा:
समेत िनगमका कम:चारीको स.वा अिधकार नभइ: कत:_यसंग स>बिEधत िवषय हो भEने Hपc हCEछ
।िविनयम ४०(१०) को Gावधानलाइ: Isolation मा नहेरी िविनयम ४०(१) र (२) को Gावधानसँग
सामfजHय हCने िकिसमले (Harmoniously or constructively) अथ:वोध हCने गरी हेन: ु पछ: । िविनयम
४०(३) बमोिजमको कम:चारी छनौट सिमितको िमित २०७६।९।१५ को िनण:यले पनु रावेदकलाई सTवा
गन: ग•रएको िसफा•रस अनसु ार काय:कारी अwयIबाट १८ िडसे>बर २०१९ मा भएको Hवीकृितलाई
अनमु ोदन गन/ िनण:य गरेको छ । यसबाट GHततु स.वा िनण:यलाइ: िनगमको Collective wisdom
को .पमा पिन हेन: सिकEछ । यसरी अि~तयारGा€ अिधकारीबाट िनजको काय:स>पादनको आधारमा
स>बिEधत बािण‚य िवभागको िसफा•रस बमोिजम Gशासिनक आव„यकता र औिच`यता समेतलाई
†िcगत गरी िनगमको सवX‡म िहतमा काननू स>मत .पमा सTवा भएको हो ।िमित २०७५।८।२६ को
स.वा प<मा “Your tenure will be for a period of two years from the date of joining to
the posted Station. The Management, however, can call you back at any time, if
your performance is not found satisfactory.” भEने शत: उ™लेख भएकोबाट समेत स.वाको
िवषय _यवHथापनको Hविववेकको िवषय रहेको र `यसलाइ: पनु रावेदकले Hवीकार ग•ररहेकै देिखEछ ।
पनु रावेदकको समान तहबाट समान तहको पदमै सTवा ग•रएको अवHथा छ । पनु रावेदकलाइ: ओसाका
Hटेसनबाट िनगमको Gधान काया:लयमा आव„यकता र औिच`यको आधारमा काननू स>मत .पले
सTवा ग•रएको हCनाले िनजको स.वा Hवे›छाचारी वा पवू ा:œही िकिसमले ग•रएको भEन िम™दैन ।
साथै, ओसाका Hटेसनमा िनजको सžामा सTवा भएका कम:चारी सलु ख
े िमŸले काय: ग•ररहेको
अवHथामा UयिOगत कारणले के E ीय काया:लयमा सTवा हCन िनवेदन िदएकोमा कम:चारी छनौट
सिमितको िमित २०७७।३।२६ को िनण:यले िनजको िनवेदन Hवीकृत गरी ितलक Gसाद लािमछानेलाई
सTवा ग•रसके को िHथित छ । यसबाट तेŸो UयिOको हक (Third party right) समेत Hथािपत भैसके को
र िनजको सTवा िनण:य वदर माग गन: नसके बाट पिन िवपIीको माग दावीमा उि™लिखत औिच`य समेत
समा€ भएको छ । यसथ:, िनगमको कामको समिु चत UयवHथापनमा Gभावका•रता र वजार GितHपधा:मा
Ÿे¡ताको लागी आव„यकता अनसु ार कम:चारीको UयवHथापन गन/ दािय`व समेत िनगमको भएको हCनाले
िनजको काय: स>पादनको अवHथा र ओसाका Hटेसनमा रही गन: ु पन/ काय: Gभावकारीता समेतको
समिु चत म™ू याङ् कन गरी पनु रावेदकलाइ: ओसाका Hटेसनबाट स.वा गन/ िनण:य काननू स>मत नै
भएकोले सदर हCनपु छ: भEने समेत Uयहोराको वहस GHततु गन: ु भयो ।
यसमा, पनु रावेदकको भनाइ: तथा िवपIीका तफ:बाट GHततु ग•रएको वहस समेत सनु ी िमिसल
संल+न कागजात अwययन गरी हेदा:, GHततु म¤ु ामा यस अदालतबाट पनु रावेदकलाइ: ओसाका Hटेसनको
कE¥ी >यानेजर पदबाट नेपाल वायु सेवा िनगमको Gधान काया:लयको वािण‚य िवभागमा स.वा गन/
िनण:य काननू स>मत छ वा छैन ? वदर हCनपु न/ हो वा होइन ? भEने G§मा िनण:य िदनु पन/ देिखयो ।
GHततु G§मा Gवेश गन: ु अिघ कुनै रा©¥ सेवक कम:चारी िनयO
ु भएपिछ िनजलाई कुनै अमक
ु
Hथानमा अविHथत अमक
ु काया:लयको पदमा मा< रही सेवा गन: पाउने (Holding unto or continue on

a post) अिधकार ह"#छ वा ह"दँ नै ? िनजलाइ. स0वा गन2 स3ब#धमा रोजगारदाताको के क9तो अिधकार
र िज3मेवारी ह"#छ ? भ#ने <=सँग स3बि#धत सै>ाि#तक पAमा के ही िववेचना गन. ु सा#दिभ.क देिखयो ।
शHदकोषको अथ.मा “स0वा” भनेको सरकारी अड् डाखाना वा अ#य सं9थान आिदका
कम.चारीहO एक म#Qालय, िवभाग वा काया.लयबाट अकT म#Qालय, िवभाग वा काया.लयमा सन2 काम हो
(नेपाल <Vा <ितWान, नेपाली वहृ त श&दकोष (संशोिधत सं0करण)।कम.चारी सेवा िविधशाX अनसु ार
सOवा भ#नाले कुनै सरकारी वा साव.जिनक सं9थाको <शासिनक आवYयकता अन0
ु प समान तह वा
Zेणीको पदमा स3बि#धत सेवा काननू मा ]यव9था भए बमोिजम सOवा गन.स^ने अि_तयार <ा` ]यिbले
एक काया.लयको समान पदबाट अकT काया.लयको समान पदमा काम गन. पठाउने काय. हो । अथा.त
अि_तयारवालाले संगठनिभQको पदािधकार रहेको पदमा एक काया.लय (Office, headquarters
orstation) बाट अकT काया.लयमा नयाँ जवाफदेही वा िज3मेवारी स3हाmन खटनपटन गvरने काय. स0वा
हो ।
सरकारी वा साव.जिनक सं9थाका कम.चारीलाइ. कुनै िनिwत काया.लयको पदमा माQ रही रहन
पाउने अिधकार ह"#छ वा ह"दँ नै भ#ने िवषयमा भारतको सवTxच अदालतले देहाय बमोिजम Hया_या गरेको
पाइ#छः–
• That transfer is always understood and construed as an incident of
service. …. It is well understood that transfer of a Government servant
who is appointed to a particular cadre of transferable posts from one place
to another is an ordinary incident of service and therefore does not result
in any alteration of any of the conditions of service to his disadvantage.
That a Government servant is liable to be transferred to a similar post in
the same cadre is a normal feature and incident of Government service
and no Government servant can claim to remain in a particular place
or in a particular post unless, of course, his appointment itself is to a
specified, non-transferable post. It is an accepted principle that in public
service transfer is an incident of service. It is also an implied condition
of service and appointing authority has a wide discretion in the matter.
The Government is the best judge to decide how to distribute and utilise
the services of its employees. However, this power must be exercised
honestly, bona fide and reasonably. It should be exercised in public
interest. (B. Varadha Rao v State of Karnataka, AIR 1986 SC 1955).
• A government servant holding a transferrable post has no vested right to
remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from
one place to another. Transfer orders issued by the competent authority
do not violate any of his legal rights. Even if a transfer order is passed in
violation of executive instructions or orders, the courts ordinarily should
not interfere with the order. Instead, affected party should approach the
higher authorities in the Department. If the courts continue to interfere
with day to day transfer orders ..., there will be a complete chaos in the
administration, which would not be conducive to public interest. (Mrs
Shilpi Bose v State of Bihar 1991 Supp (2) SCC 659).
• 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 contrary in the law governing
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the condition of service. Unless the order is shown to be an outcome of
a mala fide exercise of power or violative of any statutory provision of
Act, Rule or passed by an authority not competent to do so, an order of
transfer cannot likely be interfered with as a matter of course or routine
for any or every type of grievance sought to be made. (State of UP v
Goverdhan Lal, 2004 (3) SLJ 244 (SC).
!यसैगरी, स*मािनत सव78च अदालतबाट देहाय बमोिजम EयाFया भइI िसKाMत Nितपादन
भएको पाइMछः• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ. िनयमावली २०५० अनसु ार िनजामती कमIचारीलाई
सेवाको आवqयकता अनसु ार सzवा गन{ अिधकार स*विMधत अिFतयारवालालाई भएको
कुरामा िववाद देिखंदनै । आफूलाई सzवा ग‚रएको कायाIलयमा गई काम काज गनI ु िनजामती
कमIचारीको कतIƒय पिन भएकोले काननू वमोिजम अिFतयार Nा„ अिधकारीबाट भएको
सzवाबाट िनवेदकको कुनै काननू ी र संवधै ािनक हक समेत हनन भएको नदेिखंदा माग
वमोिजमको आदेश जारी गनI निम†ने (ने.का.प. २०५४, अङ् क ४, िन.नं. ६३५९) ।
• काननू ले सzवा नह‹ने पद भनी रोक लगाएको अवŒथा र पद नै नभएको अवŒथामा बाहेक
अिFतयारवालाले आ•नो अिधकार Žे• अMतगIतको कमIचारीलाई आवqयकता अनसु ार
जिहले सक
ु ै पिन सzवा गनI स•छ र सzवा आफै मा एउटा Condition of service अथाIत
सेवाको शतI हो । असमान पदमा सzवा ग‚रएमा वा काननू मा तोिकएको अिF’यारवाला
बाहेक अMय अनिधकृत ƒयि’ले सzवा गरेमा वा काननू ले सzवा गनI निम†ने पदमा सzवा
गरेमा वा Nा„ ग‚ररहेको तलबमा काननू िवपरीत असर पन{ गरी सzवा ग‚रएको अवŒथामा
वा िनवेदक Nित वदिनयत िचताई Mala fide intentionअथाIत Bad faith राखी
सzवा ग‚रएको अवŒथामा बाहेक अMय अवŒथामा स—वालाई Incidence of service
मािनMछ । कुनै पिन पवू ाI™ह नराखी ŒवाŒšयकम›को दगु Iम Žे•मा Nशासकœय
आवqयकताअनzु प अिFतयारवालाले सzवा गरेको देिखएको र स—वा ह‹ने समान
पदमा काननू ले पा‚र•िमक लगायत अMय सिु वधामा फरक नपन{ गरी ग‚रएको सzवालाई
Incidence of service मािनने र !यŒतो सzवाले िनवेदकको मौिलक हक हनन ह‹न स•ने
देिखँदनै (तेजनारायण यादव िव,- सिचव, 1वा12य म45ालय, संबत् २०५८ सालको ‚रट
नं ३३५५, आ.िम. २०६१।८।९) ।
• िनजामती कमIचारीह— नेपाल सरकारको अिधनमा रहने ह‹दँ ा िनजामती सेवा ऐन तथा
िनयमावली बमोिजम कुन कमIचारीलाई कहाँ सzवा गन{ भMने कुराको EयवŒथापन गन{
अिधकार र िज*मेबारी पिन सरकार कै हो । िनवेदकलाई सामाMय Nशासन मM•ालयले अिघ
काम गरेकै भौगोिलक Žे•मा सzवा गरेको अवŒथा छ । फरक भौगोिलक Žे•मा होइन ।
अिFतयारवालाले ऐनमा भएको ƒयवŒथा अनक
ु ु ल ह‹ने गरी सzवा गदाI िनवेदकले पाउने
पा‚र•िमक, सेवा, सिु वधामा फरक आउने वा वि£चत ह‹ने ह‹दँ नै । िनवेदकलाई भेदभावपणू I
zपमा सzवा गरेको भMने देिखँदनै । यो यस कारणले भेदभावपणू I स—वा हो भनी िनवेदनमा
पिु ¥ गनI सके को पिन छैन । िनजामती सेवाको पद स*पि¦ आजIन गन{, भोग गन{, बेचिबखन
गन{, स*पि¦को अMय कारोबार गन{ पद पिन होइन (देवराज ढकाल िव,- <धानम45ी तथा
मि45पAरषदक
् ो कायाDलय, स. अ. व.ु २०६४, वषI १६,अङ् क १७, पणू ाIङ्क ३७१, प©ृ ९,
आ. िम. २०६४।८।१०) ।
• सzवा िनणIय संशोधन गरी यथावत कायम गन{ कायIले पेशा, रोजगारको हक वा रोजगारी
तथा सामािजक सरु Žाको हकमा आघात पªु ने अवŒथा नरहने । एउटै Œथानमा अविŒथत

एउटा काया!लयबाट अक% काया!लयमा भएको स*वालाई संशोधन ग2रँदा िनवेदकलाई कुनै
िकिसमको अ:ठेरो पन= वा >यसले िनवेदकको रोजगारीमा कुनै पिन िकिसमबाट बाधा अबरोध
िसज!ना हBनसCने सDभावना नदेिखने (ने.का.प. २०६६, अङ् क १२, िन.नं. ८२८९) ।
• सेवा शत! सDबTधी काननू मा स*वा र काजको VयवWथा भएको हBTछ, तर पदािधकार
नभएको िनकायमा स*वा र हािजर गराउने भTने हBदँ नै । काज र स*वा सेवाको शत!कै एक
शत! अTतग!तकै शत! हो । तर काम नतोकZ िबना माग र उ[े\य अक% काया!लयमा हािजर
गराउने सेवाको शत! होइन र हBन नसCने (ने.का.प. २०६७, अङ् क ६, िन.नं. ८३९२) ।
• काया!लयको कामकाज सचु ाa गन= bयोजनको लािग आव\यकता अनa
ु प काननू बमोिजम
अिधकार bाd अिधकारीले कुन कम!चारीलाई कहाँ कित अविधको लािग काज खटाउने भTने
कुरा ऐन, िनयमको प2रिधिभf रही िनण!य गन! WवतTf नै हBने । कुनै पिन कम!चारीको सaवा
तथा काजका िवषयमा Tयाियक हWतiेप गन= कुरामा अदालतले अ>यTत नै Tयाियक संयम
अपनाउनु पन= । कम!चारी सaवा तथा काज जWता कुरा bशासन चलाउन र सशु ासन कायम
गन! अप2रहाय! तjव हBने । जहाँ बिसएको छ >यहाँबाट अTयf जानै नपरोस् र जनु काममा
आफूलाई संलlन ग2रएको छ >यो छाड् नै नपरोस् भTने अिभbायलाई सेवा िविधशाnले
Wवीकान! नसCने (ने.का.प. २०७०, अङ् क ११, िन.नं. ९०८२) ।
यसरी, रोजगारदाता (Employer) र कम!चारी (Employee) वीचको सDबTध कायम र िनयमन
गन= िलखत (Document) को aपमा रहने सDबिTधत सेवा शत! सDबTधी काननू मा अTयथा VयवWथा
ग2रएकोमा बाहेक स*वा हBने पद (Transferable post) मा सेवारत सरकारी वा साव!जिनक संWथाका
कम!चारीलाई कुनै िनिƒत ठाउँ (Place) मा पदWथापन भइरहन पाउने िनिहत काननू ी अिधकार (Vested
legal right) हBदँ नै । bशासिनक कारण वा रोजगारदाताको िहतमा िविभTन ठाउँमा सaवा हBनु पन= हBTछ
भTने बझ
ु रे नै कम!चारीले रोजगारी Wवीकार गरेको माTनपु न= हBTछ । स*वा िनयिु ‹को शत!मा अTतरिनिहत
Incident माf होइन िक सेवाको एउटा अ>याव\यक अŽय‹ शत! (Implicit as an essential
condition of service) पिन भएकोले कम!चारी एक ठाउँबाट अक% ठाउँमा स*वा हBन नपन= भTने हBदँ नै
। सेवाको शत! भTनाले कचा!रीको िनयिु ‹को bकृया, तलव, भ“ा, सिु वधा, वढुवा, पदावधी, अवकासको
शत!, सaवा, काज समेतलाइ! जनाउँछ । साव!जिनक िहत (Public interest) र साव!जिनक bशासनमा
दiता (Efficiency) अिभविृ –का लािग स*वा अप2रहाय! हBTछ ।सामाTयतया, Wव—छता र पारदिश!ताको
˜ि™कोणबाट सेवा सDबTधी काननू ले अविध तोकZ सaवा गन= शत! तोCने गरेको पिन हBनसCछ । स*वा
नहBने भनी काननू ले रोक लगाएको अवWथा र पद नै नभएको अवWथामा बाहेक अिšतयारवालाले आ›नो
अिधकार iेf अTतग!तको कम!चारीलाई bशासकZय आव\यकता अनसु ार जिहलेसक
ु ै पिन स*वा गन!
सCछ । मल
ू तः अिधकारको दरु ाžहपणू ! bयोग (Mala fide exercise of power) गरी, सेवा सDबTधी
काननू को उ¢लङ् घन हBने गरी वा अिšतयारवाला बाहेक अTय Žयि‹बाट स*वा िनण!य भएको अवWथामा
बाहेक कुनै पिन कम!चारीको सaवा तथा काजका िवषयमा Tयाियक हWतiेप गन= कुरामा अदालतले
Tयाियक संयम अपनाउनु पछ! भTने माTयतालाइ! कम!चारी सेवा िविधशाnले अङ् िगकार गरेको देिखTछ ।
bWततु म[ु ामा िमित २०७५।८।२६ (१२ िडसेDवर २०१८) मा ओसाका Wटेसनको कT¦ी
Dयानेजर पदमा दईु बष!को अविध िकटान गरी स*वा ग2रएकोमा सो अविध नपlु दै आधार र कारण समेत
नखलु ाई पनु रावेदकलाइ! िनगमको bधान काया!लयमा स*वा गन= िमित २०७६।९।२ (१८ िडसेDवर
२०१९) को सaवा िनण!य तथा िमित २०७६।९।६ (२२ िडसेDवर २०१९) को स*वा पf िनगमको
कम!चारी िविनयमावलीको िविनयम ४०(१०) bितकूल भएको भTने मल
ू आधारमा पनु रावेदकले उ‹
िनण!य र सaवा पfलाई चनु ौती िदएको देिखTछ भने अिšतयारbाd अिधकारीबाट पनु रावेदकको
काय!सDपादनको आधारमा सDबिTधत बािण©य िवभागको िसफा2रस बमोिजम काननू को bकृया परु ा गरी
bशासिनक आव\यकता र औिच>यता समेतलाई ˜ि™गत गरी िनगमको सव%“म िहतमा िनजको स*वा
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भएको तथा समान तहको समान पदमा भएको स(वाले िनजको कुनै पिन काननू ी हकमा 2ितकूल असर
नगरेको भ6ने िवप7ीह8को िलिखत 2ितवाद रहेको देिख6छ ।
िमिसल संल=न कागजात हेदा>, पनु रावेदक िमित २०६७।१०।२६ मा िसिनयर अिफसर पदमा
िनयG
ु भई िनगममा काय>रत रहेको देिख6छ।िमित २०७६।९।६ (२२ िडसेLवर २०१९) को स(वा
पNको आधारमा पनु रावेदक ओसाका Rटेशनको क6Uी Lयानेजर पदबाट िनगमको 2धान काया>लयमा
स(वा भई स(वा गरेको काया>लयमा हािजर भई कामकाज गरेको देिख6छ ।
अब, िनगम र िनगमको सेवाको कम>चारी पनु रावेदक बीचको सLब6ध िनयमन(Govern) गनY
सेवा शत> सLब6धी काननू मा स(वाको सLब6धमा के कRतो ZयवRथा ग[रएको रहेछ सो तफ> हेदा>, नेपाल
वायु सेवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा २७ बाट 2]यायोिजत अिधकार 2योग गरी िनगमले वनाएको
नेपाल वायु सेवा िनगमका कम>चारीह(को सेवा, शत> सLव6धी िविनयमावली, २०५८ को िविनयम ४०,
४१ र ४२ मा स8वा सLब6धी ZयवRथाह( ग[रएको देिख6छ ।िनगमका कम>चारीलाई एक िवभाग वा
काया>लयबाट अकa िवभाग वा काया>लयमा सLवि6धत सेवा समहू को समान तहको पदमा स(वा गन>
सिकने तथा अविध तोकb स(वा गरेको अवRथामा वाहेक कम>चारीलाई िनज बहाल रहेको पदमा
साधारणतया दईु वष> सेवा अविध परू ा नगरी स(वा नग[रने fयवRथा िविनयम ४०(१) र (२) मा ग[रएको
देिख6छ। िविनयम ४०(३) ले Rवदेश र िवदेशिRथत काया>लयमा स(वाको लािग कम>चारीको छनौट गन>
काय>कारी 2मख
ु को संयोजक]वमा नायव महा2व6धक (2शासन) तथा मानव संशाधन, अथ> र बािणiय
िवभागका िनदYशकह8 सदRय रहेको एक कम>चारी छनौट सिमित रहने fयवRथा गरेको देिख6छ ।
कम>चारीलाइ> िवदेशिRथत काया>लयमा स(वा गनY सLब6धमा िविनयम ४० को उपिविनयम (६)
देिख (१३) सLम देहाय बमोिजमको fयवRथा समेत ग[रएको पाइ6छः• िवदेशिRथत काया>लयमा एक पटक पदRथापन भई काय> गरेको कम>चारीलाई दईु वष>
नेपालिRथत काया>लयमा काय> नग[रकन पनु ः िवदेशिRथत काया>लयमा स(वा नग[रने,
• Rथायी कम>चारीलाई माN िवदेशिRथत काया>लयमा बढीमा दईु वष>को अविध तोकb स(वा
ग[रने,
• िवगत तीन वष>को काय> सLपादन मqू याङ् कनमा कLतीमा उuम वग>मा नपरेका कम>चारी
तथा तीन वष> Rथायी सेवा अविध परु ा नगरेका तथा तीन वष> भ6दा कम सेवा अविध बाँकb
रहेका कम>चारी िवदेशिRथत काया>लयमा स(वाको लािग सLभाfय नहxन,े
• िवदेशिRथत काया>लयमा दरव6दी िकटान गरेर माN कम>चारीको स(वा गन> ु पनY र दरव6दी
नभएका कम>चारीलाई स(वा नग[रने,
• िवदेशिRथत काया>लयमा काया>लय 2मख
ु लाई भौितक लyय तोकb स(वा ग[रने, 2]येक
चार–चार मिहनाको लyय र 2गितको अिनवाय> मqू याङ् कन गरी सLबि6धत िवभागीय
2मख
ु ले कम>चारी छनौट सिमितमा पेश गन> ु पनY, र लगातार दईु मqू याङ् कनमा स6तोषजनक
2गित नदेिखएमा िफता> बोलाउन सिकने (िविनयम ४० (१०),
• िवदेशिRथत काया>लयमा स(वा भई जाने कम>चारीलाई िनजको अविध समाz भएपिछ एक
वष> नेपालिRथत काया>लयमा काम नगरेसLम िनजको राजीनामा Rवीकृत ग[रने छैन भ6ने
Zयहोराको कविु लयत गराउनपु नY,
• िवदेशिRथत काया>लयमा स(वा गनY अ6य काय>िविध सिमितले िनधा>रण गरे बमोिजम हxने ।
साथै, िविनयम ४१(२) मा िनगमको िवदेशिRथत काया>लयमा स(वा गनY अि|तयार काय>कारी
2मख
ु लाई माN हxने fयवRथा ग[रएको देिख6छ । िविनयम २(छ) मा नेपाल सरकारबाटिनयG
ु िनगमको
काय>कारी अ}य7, काय>कारी उपा}य7, काय>कारी स~चालक वा महा2व6धकलाइ> काय>कारी 2मख
ु को
8पमा प[रभािषत ग[रएको देिख6छ । ]यसैगरी, 2]येक कम>चारी स(वा भएको काया>लयमा हािजर हxन

जानु पन• र "यसरी हािजर नभई िनजलाइ, अक/ पद वा काया,लयमा स3वा नग5रने 7यव8था िविनयम ४२
मा रहेको देिख>छ ।
अब, सCवा िनण,य र सCवा पE िविनयमावली Fितकूल भएको भ>ने पनु रावेदन िजिकरका
सJब>धमा िमिसल संलMन िनगमको मानव संशाधन िवभागका काय,वाहक िनद•शक (Actg. Director)
रामFसाद खितवडाले जारी गरेको िमित २०७५।८।२६ (१२ िडसेJवर २०१८) को स3वाको जानकारी
सJब>धी पE (Notification of Transfer) हेदा, िनगमको सामा>य Fशासन समहू , Fशासन सेवा,
तह आठमा वािण_य िवभाग अ>तग,त काय,रत काय,वाहक उपिनद•शक (Acting Deputy Director)
पनु रावेदकलाई ओसाका 8टेसनको क>hी Jयानेजर पदमा स3वा ग5रएको तथा सो पEमा देहायको
7यहोरा एवं शत, समेत उjलेख भएको देिख>छः–
“1. We are pleased to inform you that you have been transferred to our
Osaka Station, Japan as Country Manager -Japan, Grade VIII with
immediate effect for the period of 2 (two) years as per the decision of
Posting Committee Meeting held on 2075.8. 26 (12/12/2018).
2. Your tenure will be for a period of two years from the date of joining to
the posted Station. The Management, however, can call you back at
any time, if your performance is not found satisfactory.
3. You will be under the direct control of Director, Commercial who will
issue your detail Job Description and will fix your annual target etc.
4. …….
5. …….
6. …….However, you will not be provided Daily Allowance if you will be
called back to Head Office any time before expiry of your tenure on the
ground of your Performance Evaluation Report.
7. It is hoped that you will discharge your duties and responsibilities in
your new position with all vigour and enthusiasm for betterment of the
Corporation at all times.”
यसबाट पनु रावेदकलाई दईु बष,को अविधका लािग स3वा ग5रएको, वािण_य िवभागका िनद•शकले
िनजको िव8ततृ काय, िववरण र वािष,क ल£य समेत िनधा,रण गन• एवं िनजको F"य¤ िनय>Eणमा रही काम
सJपादन गन,पु न• तथा काय,सJपादन स>तोषजनक नभएमा ¥यव8थापनले कुनै पिन समयमा िनजलाइ,
िफता, बोलाउन स¨ने शत, समेत पनु रावेदकले 8वीकार गरी उ© सCवा पE बझ
ु ी ओसाका 8टेसनको
क>hी Jयानेजर पदमा सCवा भइ, गएको देिख>छ ।
िमिसल संलMन वािण_य िवभागका िनद•शक (Director, Commercial Department) ले
काय,कारी अ«य¤ सम¤ पेश गरेको 17 December 2019 को Fितवेदन पEमा“This is to report that the performance of our Manager-Japan is below
satisfactory level. We had transferred Mr. Pandey to Osaka, Japan as Country
Manager, Japan on 12/12/2018. As our flight was not in operation that time he was
supposed to work before flight operation, work related to office establishment and
obtaining operating permit. It took relatively longer time in obtaining operating permit
to operate Osaka and for that his inefficiency had largely contributed. He could not
establish good relation with the local authority and his communicating skill is also
found poor and controversial.
We started our flight operation to Osaka, Japan on 29 Aug 2019. Since then
our average seat factory is only 57% which cannot be considered satisfactory.
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We, therefore, request and recommend you that Mr Santosh Pandey be
transferred from Japan station to Head Office, Commercial Department, with
immediate effect.” भ•ने •यहोरा उ&लेख भएको देिख•छ ।
सो 2ितवेदन प6मा १८ िडसे;वर २०१९ मा काय?कारी अBयEले Director, Commercial
Department, HRD का नाममा “Approved as submitted and issue transfer letter
immediately.” भ•ने •यहोराको आदेश गरेको देिख•छ । िनगमको मानवLोत िवभागका काय?वाहक
िनदNशक (Actg. Director) अशोक िसUदेलले पनु रावेदकको नाममा जारी गरेको िमित २०७६।९।६
(२२ िडसे;वर २०१९) को स[वा (Transfer) प6मा “As per the approval of Executive
Chairman dated 18th December 2019, you have been transferred to Commercial
Department, Head Office with immediate effect. You are advised to hand over the
charges to concerned staff of Osaka Station.” भ•ने •यहोरा उ&लेख भएको देिख•छ । यसबाट
पनु रावेदकको काय?स;पादन स•तोषजनक तहको नभएको, ओसाकामा सेवा स‚चालन गनN अनमु ित
2ा„ गन? तल
ु ना…मक †पमा लामो समय लाUनमु ा िनजको अदEता (Inefficiency)मल
ू कारक त…वको
†पमा रहेको, िनजले ‰थानीय अिधकारीसंग असल स;ब•ध ‰थािपत गन? नसके को र िनजको स‚चार
स;ब•धी सीप पिन Poor and controversial रहेको, २९ अग‰त २०१९ बाट ओसाका जापानमा
उडान सेवा स‚चालन भएदेिख Average seat factor ५७ 2ितशत मा6 रही स•तोषजनक मा•न
नसिकने भएकाले िनजलाइ? त†
ु •त (With immediate effect) िनगमको 2धान काया?लयमा स†वा
गन? ग’रएको िसफा’रस वमोिजम काय?कारी अBयEको िमित २०७६।९।२ (१८ िडसे;बर २०१९) को
‰वीकृित(Approval) अनसु ार िनजलाइ? स†वा ग’रएको देिख•छ । िमिसल संलUन कम?चारी छनौट
सिमितको िमित २०७६।९।१५ (३१ िडसे;वर २०१९) को बैठकको िनण?यको 2मािणत 2ितिलिप
हेदा?, िनगमको कम?चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ४० तथा ४१(२) मा भएको žयव‰था अनसु ार
काय?कारी अBयEको संयोजक…वमा नायब महा2ब•धक, िनदNशकह[ लगायतका सद‰यह[को
उपि‰थित रहेको कम?चारी छनौट सिमितको बैठकले "िनदNशक वािण य िवभागले १७ िडसे;वर २०१९
को प6बाट िनगमको जापानको कि•¡ मेनज
े र ¢ी स•तोष पा£डेको काय?Eमता स•तोषजनक नभएकोले
वािण य िवभाग, के •¤ीय काया?लयमा स[वा गन? ग’रएको िसफा’रस अनसु ार काय?कारी अBयE यबू ाट
१८ िडसे;वर २०१९ मा भएको ‰वीकृितलाई अनमु ोदन गनN िनण?य ग’रयो" भ•ने žयहोराको िनण?य गरेको
देिख•छ । यसबाट, सो स†वा स;ब•धी िनण?य कम?चारी छनोट सिमितबाट अनमु ोदन ग’रएको देिख•छ ।
कम?चारी छनौट सिमितले िमित २०७६।९।२२ मा सलु ख
े िम¢लाई जापानको कि•¡ ;यानेजर
पदमा स[वा गनN िनण?य गरेको र िनजले žयि¦गत कारणले िनगमको 2धान काया?लयमा स[वा ह§न
िदएको िनवेदन ‰वीकृत भई िमित २०७६।३।२६ मा कोिभड-१९ का कारण जारी लकडाउनको अ•…य
प©ात िनयिमत उडान स‚चालन ह§ने भए पिछ मा6 रमाना िदने गरी ना’रता, जापानको कि•¡ ;यानेजर
पद (समहू सामा•य 2शासन, तह ८, सेवा 2शासन) मा स[वा गनN िनण?य गरेको देिख•छ ।
नेपाल वायु सेवा िनगम ऐन, २०१९ बमोिजम ‰थािपत िनगम नेपाल सरकारको पणू ? ‰वािम…वको
सरकारी सं‰थान (Corporation) को †पमा रहेको संगठीत सं‰था हो । ऐ. ऐनले नेपालभर वा बािहर
सव?6 सरु िEत, कुशल, सžु यवि‰थत, िकफायत र उिचत †पबाट स;बि•धत हवाई यातायात सेवाको
žयव‰था गन? ु िनगमको कत?žय ह§ने र हवाई यातायात सेवालाई अिधक से अिधक फाइदा ह§ने गरी िवकास
गद« लैजाने र सकभर सपु थ भाडामा सो सेवा सलु भ ह§ने गन? िनगमले आ¬नो अिधकारको 2योग गन?
स-ने •यव‰था गरेको देिख•छ । िनगमले उ¦ कत?•य प’रपालनाका लािग राि®¡य र अ•तरा?ि®¡य हवाई
सेवा स‚चालन गनN वायु सेवाह[सँग 2ित‰पधा? गन?पु नN ह§•छ, जसका लािग योUय, सEम, 2ितव° र
अनशु ािसत मानवLोत अप’रहाय? ह§•छ । िनगमको žयव‰थापन र दैिनक 2शासन स‚चालनमा 2शासिनक

अव•यकता अनसु ार िनगमले सेवाका कम+चारीलाइ+ काननू ले तोके का शत+ िवप3रत नह5ने गरी स6वा गन7
ज9ता कुरा अप3रहाय+ त:व ह5ने नै देिख>छ ।
अिAतयारवालाले कम+चारीलाई सCवा गदा+ सCवा गन7 अिधकार Honesty र सदिनयत
(Bonafide) भावनाले Jयोग गन+ ु पछ+ र :यसमा पKपात, JवN
ृ भावना (Business) को लKण समेत
ह5नु ह5दँ नै । कम+चारी Jित बदिनयत (Bad faith, malafide intention) िचताई सCवा गरेको भ>ने
देिखएमा :य9तो सCवा बदर ह5नसSछ । कम+चारीको सCवाका सTब>धमा अिAतयारवाला नै Best
judge हो भ>ने कम+चारी सेवा िविधशाUको 9थािपत मा>यताको 6पमा रही आएको पाइ>छ ।J9ततु
मXु ामा पनु रावेदकले आफूलाई बदिनयत िचताई वा भेदभावपणू + Cपमा सCवा गरेको भ>ने दाबी िलएको
पिन देिखंदनै । िमिसल संल[न रहेको िनगमको िमित २०७६।९।२८(१३ जनवरी २०२०) प.स.
ईिसएम/२३/३७२।०७६।०७७ को पrको Jितिलिप हेदा+ िनगमको कम+चारी सेवा िविनयमावली, २०५८
को िविनयम ३३ अनसु ार वािणwय िवभागका Jब>धक पनु रावेदकलाई त:काल देिख लागू ह5ने गरी बढीमा
६ मिहनाको लािग आ>त3रक लेखा परीKण िवभागको उपिनद7शक पद (नव{ तह) मा कायम मक
ु ायम
मक
ु रर ग3रएको देिख>छ ।यसबाट, पनु रावेदकलाइ+ कुनै पवू ा+}ह राखी वा Punishment 9व6प स6वा
ग3रएको भ>न िम€ने पिन देिखन आएन ।
यस प3रJे‚यमा, अविध तोकƒ ग3रने स6वाका सTब>धमा िनजामती सेवामा अवलिTवत
„यव9थाको वारेमा पिन के ही िववेचना गन+ ु सा>दिभ+क नै देिख>छ।िविभ>न दशवटा िनजामती सेवाह6
िनयमन गन7 िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा १८ ले अ>य कुराका अित3र‡ क, ख, ग वा घ वग+को
भौगोिलक Kेr मŠये कुनै एक वग+को Kेrको काया+लयबाट अक‹ वग+को Kेrको काया+लयमा िनजामती
कम+चारीको स6वा गदा+ कTतीमा डेढ वा दइु + वष+को अविध तोकƒ अिAतयारवालाले स6वा गन+पु न7 र
कम+चारी अश‡ भएको वा िनजलाइ+ िवशेष िजTमेवारी िदनु परेको, िनज काय+रत काया+लयमा रािखराAन
उपय‡
ु नभएको ज9ता अव9थामा सामा>य Jशासन म>rालयको सहमित िलइ+ तोिकएको अविध
नप[ु दै पिन स6वा गन+ सिकने Jव>ध गरेको देिख>छ । यसबाट सTबि>धत िनजामती कम+चारीलाइ+
िनज काय+रत काया+लयमा रािखराAन उपय‡
ु नदेखमे ा अविध अगावै पिन स6वा गन+सSने अिधकार
अिAतयारवालालाइ+ रहे भएको देिख>छ । िनजामती सेवाको स>दभ+मा स6वा अविध तोSने सTब>धमा
>यनू तम हद (Lower limit or minimum threshold) को Concept अपनाएको देिख>छ । तर िनगमको
कम+चारी सेवा िविनयमावलीका मािथ उि€लिखत —यव9थाहC हेदा+ िनगमको कम+चारीलाइ+ िवदेशि9थत
काया+लयमा स6वा गदा+ तोSनु पन7 अविधको हकमा भने िनगमको कम+चारी सेवा सTब>धी काननू ले
अिधकतम हद (Upper limit or maximum threshold) को Concept अपनाएको देिख>छ । यस
तšयबाट समेत िनगमको कुनै कम+चारीको काय+ सTपादन म€ू याङ् कन गरी िनज काय+रत काया+लयमा
रािखराAन उपय‡
े ो अव9थामा आधार, कारण खलु ाइ+ तोिकएको अविध अगावै पिन िनजलाइ+
ु नदेखक
स6वा गन+सSने अिधकार अिAतयारवालालाइ+ रहे भएको थप 9पž नै ह5न आउँछ । वािणwय िवभागका
िनद7शकले पनु रावेदकको काय+ सTपादन स>तोषजनक नभएको भ>ने कारण देखाइ+ िनजलाइ+ त6
ु >त
(With immediate effect) स6वा गन+ गरेको िसफा3रसमा अिAतयारवालाले उपय‡
ु देिख स6वा
गन+ 9वीकृित िदए बमोिजम िनगमको Jशासिनक आव•यकताका आधारमा िनगमको सव‹Nम िहतमा
िनजको स6वा ग3रएको भ>ने िवपKीह6को िलिखत Jितवादमा उ€लेख भएको देिख>छ। यसबाट
अिAतयारवालाले पनु रावेदक काय+रत ओसाका 9टेसनको क>¡ी Tयानेजरको पदमा राखी राAन उपय‡
ु
भएको नदेिख स6वा गरेको अथा+त Jशासकƒय आव•यकता (Administrative necessity ) को
आधारमा िनजलाई सCवा ग3रएको मा>नु पन7 देिखन आउँछ । तसथ+, ल‚य र Jिगतको म€ू याङ् कन गरी
काय+ सTपादन स>तोषजनक नभएको अव9थामा माrै अविध नप[ु दै िफता+ वोलाउन सिकनेमा सो िवप3रत
ह5ने गरी आधार र कारण नखलु ाइ+ गरेको स6वा काननू सTमत नभएको भ>ने पनु रावेदन िजिकरसंग
सहमत ह5न सिकएन ।
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यसरी, िमिसल संल#न कागज, )माण र मािथ िववेिचत त1यगत प4ृ भिू म (Facts and
circumstances) का आधारमा हेदा=, पनु रावेदकको सेवासँग सAबिCधत काननू अथा=त िनगमको
कम=चारी सेवा िविनयमावलीले पनु रावेदकको पदलाई सGवा नहHने पद भनी रोक लगाएको नदेिखँदा
िनजको पद सGवा हHने पद (Transferable post) भएकाले िनज िनगमको एउटा काया=लयबाट अकM
काया=लयमा सNवा हHन नपनO भCन िमPने नदेिखएको, पनु रावेदकलाइ= ओसाकाको कCSी Aयानेजर पदबाट
िनगमको )धान काया=लयको वािणUय िवभाग अCतग=तको समान तहको पदमा सGवा गरेको देिखँदा
िनजलाई असमान पदमा वा पद नै नभएकोमा सGवा गWरएको भCने नदेिखएको, िनगमको कम=चारी सेवा
िविनयमावलीको िविनयम ४१(२) ले तोके को अि[तयारवालाले िदएको सGवाको \वीकृित (Approval)
बमोिजम नै िनजलाई सNवा गWरएको देिखएको, दईु बष=को अविध नप#ु दै सGवा गन=क
ु ो आधार र कारणमा
पनु रावेदकले \थानीय अिधकारीसँग असल सAबCध \थािपत गन= नसके को, िनजको स_चार सAबCधी
सीप पिन Poor and Controversial रहेको, उडान अनमु ित )ाj गनO काय=मा मल
ू त: िनजको अदqताको
कारणले नै िवलAव हHन गएको, ओसाका सेwटरमा िनगमको सेवा स_चालन भए देिख नै Average
seat factor ५७ )ितशत मा| रहेकोबाट पनु रावेदकको काय=सAपादन सCतोषजनक तहको नभएको
भCने समेत कुरा पनु रावेदक जनु अिधकारीको )}यq िनयC|ण अCतग=त रहने हो सो अिधकारी अथा=त
िनगमको वािणUय िवभागका िनदOशकले काय=कारी अ~यq समq पेश गरेको १७ िडसेAवर २०१९ को
)ितवेदनमा खलु ाइएको देिखँदा आधार र कारण नखलु ाइ= एवं िनगमको कम=चारी सेवा िविनयमावलीको
िविनयम ४०(१०) को काय=िविध अवलAबन नगरी सNवा गरेको भCने िजिकर \थािपत हHन नसके को,
पनु रावेदकले )ाj गWररहेको तलब, सेवा सिु वधामा काननू िवपरीत असर पनO गरी सGवा गWरएको पिन
नदेिखएको, पनु रावेदकलाई कुनै पवू ा=ƒह राखी सGवा गWरएको भCने पिन देिखन नआएकोले िनगमको
)शासक„य आव…यकता (Administrative necessity or exigencies of the administration
of the Corporation) को कारण पनु रावेदकलाइ= सNवा गWरएको माCनु पनO हHCछ । यस अव\थामा
िनजलाई दईु बष=को अविध नप#ु दै काननू बमोिजम सNवा गनO गरी गरेको िनण=यबाट पनु रावेदकको कुनै
हक हनन हHन गएको भCन िमPने अव\था देिखएन । तसथ=, पनु रावेदकलाइ= ओसाका \टेसनको किCS
Aयानेजर पदबाट िनगमको )धान काया=लयको वािणUय िवभाग अCतग=तको समान तहको पदमा सGवा
गनO िमित २०७६।९।२ (१८ िडसेAवर २०१९) को िनण=य तथा सोको आधारमा जारी गरेको िमित
२०७६।९।६(२२ िडसेAवर २०१९) को सGवा प| समेत काननू सAमत नै देिखँदा सदर हHने ठहछ= ।
पनु रावेदन िजिकर प#ु न सwदैन । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक र िवपqीलाई िदई दायरीको लगत
क’ा गरी िमिसल िनयमानसु ार वझु ाई िदनु ।
(िडPलीराज िघिमरे)
अ~यq
उ• रायमा सहमत छ– ।
(कृ—ण )साद पौडेल)
सद\य

(रीता मैनाली)
सद\य

इित सवत् २०७७ साल चै| २ गते रोज २ शभु म् ...................................।
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फैसला

चाैध

कण• बहादरु राउत िव•• राि'(य वािण+य ब,क िल.

!शासक&य अदालत
इजलास
/ी िड2लीराज िघिमरे.....................अ8य9
/ी रीता मैनाली .............................सद=य
/ी कृ'ण ?साद पौडेल ....................सद=य

फैसला
सBवत् २०७६ सालको प.ु वे.नं. ८/२
म•
ु ा: िवभागीय सजाय (सेवाबाट बखा;<त)।
जगमान राउतको छोरा स2यान िज2ला सािवक गफा• गा.िव.स.वडा नं. ८ घर
भई हाल कै लाली िज2ला धनगढी उप.म.न.पा. वडा नं. १ िशवनगर ब=ने
तUकालीन राि'(य वािण+य ब,क धनगढी शाखाको बाहक पदबाट बखा• =त पनु रावेदक
गXरएका कण• बहादरु राउत .............................................................१
िव@A
राि'(य वािण+य ब,क िल., के [\ीय काया• लय(मानव संशाधन िवभाग)
रामशाहपथ, काठमाडa...................................................................१
ऐ. का ?मख
ु काय• कारी अिधकृत, रामशाहपथ, काठमाcडौ .........................१ िवप9ी
सdचालक सिमित, मक
ु ाम राि'(य वािण+य ब,क िल.के [\ीय काया• लय,
रामशाहपथ, काठमाcडौ.................................................................१
राि'(य वािण+य ब,क िल., शाखा काया• लय, धनगढी................................१
?शासकfय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ?=ततु
मg
ाको
सं
ि9h तiय र िनण•य यस ?कार छः–
ु
तपाइले रा.बा. ब,क धनगढीको वाहक पदमा काय•रत रहँदा अन[त बढु ाथोकfको नाममा ब.िह.
नं.१५९४७ खाता आqनै िसफाXरसमा खोली उr खातामा पटक पटक िकतs िट.िट. ?ाh भएको भनी
ब,कको लेजरमा चढाउने काम गरेको अिभयोगमा िकतs गरी ठगी गरेको भनी तपाइलाई अदालतबाट दोषी
ठहर गरी कै द र जXरवाना समेत गनs फै सला भएको सBब[धमा ब,कको कम•चारी सेवा िविनयमावली,
२०७० (चौथौ संशोधन, २०७५ समेत ) को िविनयम ७८ को उप-िविनयम २(क) मा नैितक पतन देिखने
फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठहरी सजाय पाएमा भिव'यमा ब,कको सेवाका िनिमw
अयोxय ठहXरने गरी सेवाबाट बखा•=त गन• सिकने yयव=था रहेकोले तपाइलाई िकतs गरी ठगी गरेको
मg
ु ामा पzाउ परेको िमित २०६१।१।२० देिख नै लागू ह|ने गरी ब,कको सािवक कम•चारी िविनयमावली,
२०५० ले तोके को आचरणका िनयमह} कायमै रहेको हाल लागू भएको कम•चारी सेवा िविनयमावली,
२०७० (चौथो संशोधन, २०७५ समेत) को िविनयम ७४(ख)(२) बमोिजम भिव'यमा ब,कको सेवाको
िनिमw अयोxय ठहXरने गरी सेवाबाट बखा•=त गXरएको भनी िमित २०७६।४।१ मा राि'(य वािण+य ब,क
के [\ीय काया•लयका ?मख
ु काय•कारी अिधकृतले गरेको िनण•य ।
यस ब,कको शाखा काया•लय धनगढीमा काय•रत रहँदा ~ाहक अन[त बढु ाथोकfको वचत खाताको
लेजरमा िट.िट. बाट आएको रकम भ[ने देखाई फज€ रकम जBमा गराएको एवं } ४,५२,८००।- िकतs
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भ•
ु ानी गरेको स'ब)धमा सरकारी म,
ु ा स'ब)धी ऐन, २०४९ अनसु ार कारवाही गरी िहनािमना ह7न
गएको रकम पनु रावेदक समेतबाट असलु उपर गरी आव@यक सजाय गरी पाउँ भनी िमित २०६१।१।२०
मा रा.वा.बHकको धनगढी शाखाले जाहेरी दरखाLत िदएकोमा सो उपर कारवाही भई म,
ु ा चली कै लाली
िजPला अदालतले स'वत् २०६१ सालको स.फौ.दा.नं. ९३१४ नं ०८५-०६३-०००५६ िकतY गरी
ठगी गरेको भ)ने म,
ु ामा िमित २०६५।३।१७ मा फै सला ह7दँ ा तपाईसमेतबाट अिभयोग मागदावी बमोिजम
बHकको \ ३,९१,८००।- ठगी गरेको रकम भराई सो रकम बराबर ज]रवाना र पाँच वष_ कै द सजाय ह7ने
ठहर गरेकोले शाखा काया_लय धनगढीमा िमित २०७६।१।२७ मा कै लाली िजPला अदालतको फै सला
बमोिजम िवगो वापतको रकम बझ
ु ी मेरो नामको स'पिa फुकुवा गरी पाउँ भनी िनवेदन पेश गरेको । तपाईले
अदालतको फै सला बमोिजम बHकलाई ितन_पु नY \. ३,९१,८००।- बHकको शाखा काया_लय धनगढीमा
िमित २०७६।२।१६ मा ज'मा गरेको । साथै तपाइले पेश गरेको िमित २०६७।१।३१ को कै लाली
िजPला अदालतबाट जारी भएको पिू ज_ र कारागार काया_लय धनगढीको िमित २०७५।४।१५ को पeको
आधारमा फै सला बमोिजम िवगो र ज]रवाना असलु भई कै द समेत भ•
ु ान ग]रसके को देिखएको । यसरी
तपाइले रा.वा.बHक धनगढीको वाहक पदमा काय_रत रहँदा अन)त बढु ाथोकfको नामको ब.िह.नं.१५९४७
खाता आgनै िसफा]रसमा खोली उ• खातामा पटक पटक िकतY िट िट hाi भएको भनी बHकको लेजरमा
चढाउने काम गरेको अिभयोगमा िकतY गरी ठगी गरेको भनी तपाईलाई अदालतबाट दोषी ठहर गरी कै द
र ज]रवाना समेत गनY फै सला भएकोले सो फै सलाको आधारमा बHकको कम_चारी सेवा िविनयमावली,
२०७० को िविनयम ७८(२)(क) बमोिजमको कसरू मा िविनयमावलीको िविनयम ७४(ख)(2) बमोिजम
भिवmयमा बHकको सेवाको िनिमa अयोnय ठह]रने गरी सेवाबाट बखा_Lत ग]रएको िमित २०७६।४।१ को
िनण_यको जानकारी गराइएको भ)ने समेत pयहोराको िमित २०७६।४।३ मा रा.बा.बHक (मानव संशाधन
िवभाग) के )qीय काया_लय िवभागीय कारवाही शाखाले पनु रावेदकलाई लेखक
े ो पe ।
मलाई भिवmयमा बHकको सेवाको िनिमa अयोnय ठह]रने गरी सेवाबाट वखा_Lत गनY गरी hमख
ु
काय_कारी अिधकृतबाट िमित २०७६।४।१ मा िनण_य भएको भनी िमित २०७६।४।३ मा पe िदएकोमा
उ• िनण_यमा मलाई िचa नबझ
ु ी रािmsय वािणtय बHक िल. कम_चारी सेवा िविनयमावली, २०७० (चौथो
संशोधन २०७५) को िविनयम ८९(१) बमोिजम मैले िवपuी संचालक सिमितमा पनु रावेदन गरेकोमा
सो िनण_य सदर ह7ने गरी सिमितको िमित २०७६।६।९ को २३ औ ं वैठकबाट िनण_य भएको भनी िमित
२०७६।७।४ को पe मलाई िवपuी शाखा काया_लय धनगढीबाट िमित २०७६।७।१९ मा बझ
ु ाइएको ह7दँ ा
मलाई थाहा जानकारी ह7न आयो । मलाई भिवmयमा बHकको सेवाको िनिमa अयोnय ठहरीने गरी भएको
आदेशमा िचa नबझ
े ोले 'याद िभeै यो पनु रावेदन गन_ आएको छु ।
ु क
मलाई िवभागीय सजाय गदा_ स'वत् २०६१ सालको स.फौ.दा.नं. ९३१४ र.नं. ०८५–०६३–
०००५६ को िकतY गरी ठगी गरेको म,
ु ामा कै लाली िजPला अदालतको िमित २०६५।३।१७ को
फै सलालाई आधार िलएको रहेछ ।तर सो फै सलाको आधारमा मलाई भिवmयमा बHकको सेवाको िनिमिa
अयोnय ठहरीने गरी वखा_Lत गन_ कदािप िमPदैन । रािmsय वािणtय बHक कम_चारी सेवािविनयमावली,
२०७० को िविनयम ७८(२)(क) मा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार
ठहरी सजाय भएमा नोकरीबाट हटाउने वा वखा_Lत गनY pयवLथा रहेको छ । तर मलाई जनु अिभयोगमा
अदालतबाट सजाय भएको हो, सो कसरू नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू होइन । कै लाली िजPला
अदालतको उ• फै सलाले मलाई नैितक पतन देिखने फौtदारी कसरू गरेको ठहर गरेको अवLथा छैन ।
कम_चारी सेवा िविनयमावली, २०७० को िविनयममा यो कसरू नैितक पतन देिखने कसरू भनी प]रभािषत
गरेको छैन । न त मलाई कसरू दार ठहर गरेको फै सलाले नैितक पतन देिखने कसरू भनी प]रभािषत गरेको
छ । िवपuी बHक आफै ले नैितक पतन देिखने कसरू भनी अथ_ गन_ कदािप िमPदैन । यसरी काननू बमोिजम

मैले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको अव4था नह7दँ ा नह7दँ ै पिन मलाई बखा;4त
गन< गरी =मख
ु काय;कारी अिधकृतबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई नै कायम गन< गरी संचालक
सिमितबाट भएको िनण;य Gटु ीपणू ; छ ।
मैले िमित २०७६।३।१३ मा हािजर गराई पाउँ भनी रािRSय बािणTय बUक मानव संसाधन िवभाग
के VWीय काया;लय काठमाYडौमा स[पणू ; \यहोरा उ]लेख गरी िनवेदन िदएकोमा मेरो िनवेदन माग बमोिजम
मलाई हािजर गराउनु पन<मा हािजर नगराई उ]टो िवभागीय सजाय गन; कदािप िम]दैन । मैले कुनै कसरू
गरेको छैन । िमित २०६१।१।१४ मा म काया;लयमा काय;रत रहँदाको अव4थामा मलाई =हरीले क_त<
गरी ठगी गरेको म`
ु ामा अनसु Vधानको लािग पaाउ गरी कै लाली िज]ला अदालतमा अिभयोगपG दायर
भएको िथयो । उb म`
ु ामा पपु ;cका लािग थनु ामा रहेको अव4थामा तdकािलन ने.क.पा.माओवादीले िमित
२०६१।१०।२७ मा कारागार काया;लय धनगढीमा आaमण गरी म समेतको थनु वु ालाई जवरज4ती
उठाई लगेका िथए ।म माओवादीको कhजामै रहेको अव4थामा िमित २०६५।३।१७ मा सो म`
ु ामा फै सला
भएको रहेछ । माओवादीको कhजामा रहेको ह7दँ ा मैले म`
ु ामा =ितरcा गन; नपाएको र पनु रावेदन समेत
गन; नपाएको कारण =ािविधक jपमा अदालतको फै सलाले मलाई कसरू दार कायम गरेको भए तापिन
वा4तिवक jपमा कसरू गरेको होइन । कै लाली िज]ला अदालतको फै सलाको तपिसल खYडमा िमित
२०६१।१।२० देिख =हरी िहरासतमा रही िमित २०६१।१०।२७ मा कारागार आaमण ह7दँ ा भागी फरार
रहेको भVने \यहोरा उ]लेख छ ।माओवादीको कhजाबाट छुटक
े ो भोिलप]ट िमित २०६६।११।११ मा
=हरीले पaाउ गरी मलाई कै दमा राखेको िथयो । उb म`
ु ामा िमित २०७५।३।५ मा कारागार काया;लय
धनगढीबाट कै द भb
ु ानी गरी छुटपे िछ सोही िदन भिवत\य Tयान म`
ु ामा =हरीले पनु ः पaाउ गरी थनु ामा
राखेकोले िमित २०७५।४।१५ मा कारागार काया;लय धनगढीबाट थनु ामb
ु भएको ह7ँ । अदालतबाट क_त<
गरी ठगी गरेको म`
ु ामा फै सला भएपिछ म िनवेदकलाई िनल[वन गmरएको रहेछ । सो को जानकारी मलाई
तdकािलन अव4थामा िथएन । िनल[वन गदा; िवभागीय सजाय गन; पाउने अिधकारीले िनल[वन गन< हो ।
तर मलाई िनल[वन गन< अिधकारीबाट िनल[वनको कारवाही नगरी शाखा काया;लयले िनल[वन गरेको
रहेछ। यस स[बVधमा रा. वा. बUक के VWीय काया;लयले च.नं. ४०७१ बाट शाखा काया;लय धनगढीमा
पGाचार गरी कुन कसरू र कुन म`
ु ामा कसको आदेशमा िनल[वन गरी राखेको हो सोको िव4ततृ जानकारी
पठाई िदनु भनी पGाचार भएको अव4था छ । यसरी मलाई गैरकाननू ी jपमा िनल[वन गरी रािखएको र
सो िनल[वनको कारवाही समेत कम;चारी सेवा िविनयमावली, २०७० को िविनयम ८०, ८१, ८२ र ८३
बमोिजम िनल[वन 4वतः समाp भएको ह7दँ ा मलाई सेवामा हािजर गराउनु पन<मा मेरो िनवेदनबाट मलाई
नै िवभागीय कारवाही गरी सेवाबाट बखा;4त गन< गरेको िमित २०७६।४।१ को िनण;य र सो िनण;यलाई नै
सदर गरेको संचालक सिमितको िमित २०७६।६।९ को िनण;य वदिनयतपणू ;, 4वेrछाचारी एवं Gटु ीपणू ;
छ।
कम;चारी सेवा िविनयमावली, २०७० को िविनयम ८४ बमोिजम िनल[वन अविधको तलव भsा
समेत मैले =ाp गन; ु पन<मा उ]टो मलाई िमित २०६१।१।२० देिख लागू ह7ने गरी सेवाबाट वखा;4त गन<
िनण;य भएको रहेछ । मलाई सेवाबाट बखा;4त गन< िनण;य िमित २०७६।४।१ मा भएको अव4था छ ।
जवक_ सो िनण;य ह7नु भVदा १५ बष; अगािडको िमित देिख लागू ह7ने गरी सेवाबाट बखा;4त गन; कदािप
िम]दैन । यिद कम;चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ७८ को उपिनयम (२)(क) को अव4था िवwयमान
भएको अव4थामा पिन िनण;य भएको िमित भVदा अगािडको िमित देिख लागू ह7ने गरी सजाय गन; िम]दैन ।
मैले अदालतको फै सला बमोिजम बUकलाई ितन; ु बझ
ु ाउनु पन< िवगो रकम बझ
ु ाई सके को छु ।
बUकलाई कुनै रकम ितन; बझ
ु ाउन बाँक_ छैन । पmरबVधमा परी क_त< ठगी म`
ु ा दायर भएको र म`
ु ामा
उिचत =ितिनिधdव ह7न नसक_ अदालतबाट कसरू दार ठहरी फै सला भएको स[म हो । म िन[न4तरको
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कम•चारीलाई सेवाबाट बखा•*त गदा• .याियक मनको 3योग भएको छैन । मैले िवप:ी संचालक सिमित
सम: जनु जनु िवषयमा 3? उठाई पनु रावेदन गरेको िथएँ ित िवषयका सDब.धमा बोFदै नबोली 3मख
ु
काय•कारी अिधकृतबाट भएको िनण•य 3चिलत काननू िवपKरत नभएको भ.ने पनु रावेदन छानिवन
सिमितको रायलाई आधार िलई भएको उM िनण•य दिु षत हOदँ ा वदरभागी छ ।
िवभागीय सजायको िनण•य गनP अिधकारीलाई िवभागीय सजाय गनP अिधकार छ भ.ने नाममा
Qय*तो अिधकार *वेRछाचारी Sपमा 3योग हOन सTने होइन । िवप:ी बVकले नैितक पतन देिखने फौजदारी
कसरू मा सजाय पाएको भनी आफै YयाZया गन• िमFदैन । मलाई जनु अिभयोग लगाई सजाय भएको हो,
Qयो अिभयोग नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोग हOदँ ै होइन । मैले िवप:ी संचालक सिमितसँग
सो कुराको िजिकर िलई पनु रावेदन गरेकोमा िवप:ी सिमितले आफै ले ब*तगु त त\य 3माण 3चिलत
काननू को YयाZया गरी िनण•य गरेको अव*था छैन । िवप:ी सिमितले आफै ले .याियक मनको 3योग
गरी िनण•य गरेको नभई किथत पनु रावेदन छानिवन सिमितको रायलाई आधार िलएको हOदँ ा उM िनण•य
देखादेिख ]टु ीपणू • छ । अतः मलाई भिव_यमा बVकको सेवाको िनिम` अयोaय ठहरीने गरी सेवाबाट
बखा•*त गनP गरी 3मख
ु काय•कारी अिधकृतबाट िमित २०७६।४।१ मा भएको िनण•य,Qयसलाई सदर गनP
गरी भएको संचालक सिमितकोिमित २०७६।६।९ को िनण•य र सोका आधारमा भएको प]ाचार वदर गरी
मलाई पनु ः सेवामा पनु व•हाली गरी तलव, भ`ा, सिु वधा समेत पाउने गरी .याय िदलाई पाउँ भ.ने समेत
Yयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७७।८।१६ मा यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन प] ।
यसमा िमित २०६५।३।१७ मा िकतP ठगी मl
ु ामा कै लाली िजFला अदालतबाट भएको फै सलामा
नै उFलेख नभएको नैितक पतन देिखने फौजदारी मl
ु ामा कसरू दार ठहर भएको भनी पनु रावेदकलाई
उM मl
ु ामा 3हरी िहरासतमा िलएको िमितबाटै लागू हOने गरी भतू ल:ी असर हOने गरी पनु रावेदकलाई
सेवाबाट हटाउने गरी गरेको राि_mय वािणnय बैकका काय•कारी अिधकृतको िमित २०७६।४।१ को
िनण•य र सोलाई सदर गनP गरी गरेको सoचालक सिमितको िमित २०७६।६।९ को िनण•य काननू सDमत
नभएको भ.ने पनु रावेदकको िजिकर .यायको रोहमा िवचारणीय देिखंदा 3शासकqय अदालतिनयमावली,
२०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िलिखत 3ितवाद सिहत काननू बमोिजम उपि*थत हOनु भनी िवप:ीहS
िझकाई आएपिछ वा Dयाद नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गन• ु भ.ने समेत Yयहोराको िमित २०७७।८।१५ मा
यस अदालतबाट भएको आदेश ।
पनु रावेदकले िकतP ठगी गरेको भनी कै लाली िजFला अदालतको फै सला अि.तम भई बसेको
अव*था छ । सािधकार िनकायबाट भएको फै सलालाई अ.यथा मा.न िमFदैन । पनु रावेदकले कसरू
नगरेको भए िनदvिषताको दावी तQकालीन पनु रावेदन अदालतमा गन•पु नPमा Qय*तो के ही नगरेको ।
3ािविधक कारणले पनु रावेदन गन• निमFने भएमा समेत अदालतको असाधारण अिधकार :े] अ.तग•त
Kरट िनवेदन िदई काननू ी उपचार खोजी गन•पु नPमा सो के ही नगरी स:म अदालतबाट अि.तम भई बसेको
फै सलालाई अ.यथा मा.न िमFने होइन । िनज आwनो अिधकार3ित सचेत भएका भए थनु ामM
ु हOनासाथ
बVकमा उपि*थत हOनपु नPमा उपि*थत भएको अव*था छैन । िनजलाई पिहले देिखनै नैितक पतन देिखने
फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएपिछ जागKरबाट बखा•*त हOने जानकारी भएको कारणले तQकालै बVकको
सेवामा हािजर नभई धेरै पिछ मा]ै बVकमा हािजर हOन पाउँ भनी िनवेदन िदएका छन् । पनु रावेदकले
पनु रावेदनप]मा आwनो दावी पेश गदा• िमित २०७५।४।१५ मा थनु ाबाट छुटकारा भएको उFलेख गरेका
र थनु ामM
ु भएको लगभग ११ मिहनापिछ मा] हािजर हOन पाउँ भनी यस बVकमा िनवेदन िदएका छन् ।
िनलDवन गदा• िवभागीय सजाय गन• पाउने अिधकारीले िनलDवन गन• ु पनPमा शाखा काया•लयले िनलDवन
गरेको भ.ने िजिकर सDब.धमा, यस बVकको शाखा काया•लय धनगढीले िनजलाई िनलDबन गरेको नभई
िनलDबनमा रहेको जानकारी मा]ै गराएको हो ।

कम•चारी सेवा िविनयमावली, २०७० को िविनयम ८१ मा नैितक पतन ह4ने फौजदारी
अिभयोगमा िगर<तार भई >यसरी थनु ामा रहेको अविधसBम कम•चारी Cवत: िनलBबन भएको मािनGछ
।पनु रावेदकलाइ• भिवKयमा बLकको सेवाको िनिमM अयोNय ठहPरने गरी बखा•Cत गनR गरी Sमख
ु काय•कारी
अिधकृतबाट भएको िमित २०७६।४।१ को िनण•य उपर पनु रावेदकले संचालक सिमित सम[ पनु रावेदन
गरेकोमा सिमितले यस िवषयमा तयार गरेको Sितवेदन समेत हेरी बझ
ु ी िनजलाई बखा•Cत गरेको िनण•य
Gयायको मम• अनसु ारनै रहेको ह4दँ ा पनु रावेदन िजिकर खारेजभागी छ भGने समेत _यहोराको िवप[ी रा.बा.
बLक िलिमटेडका Sमख
ु काय•कारी अिधकृत, ऐ. को सcचालक सिमितको र रा.बा.बLक िलिमटेड के Gdीय
काया•लय, मानव संशाधन िवभागका िवभागीय Sमख
ु समेतको तफ•बाट यस अदालतमा पेश भएको एकै
_यहोराको छुfाछुfै िलिखत Sितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम[ पेश ह4न आएको SCततु मj
ु ा
Sशासकkय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतको [ेnािधकारिभn पनR
भई िमिसल संलNन कागज Sमाण अoययन गरी पनु रावेदकका तफ•बाट उपिCथत ह4नु भएका िवpान
अिधवqा rी sानेGd Sसाद पोखरेलले पनु रावेदक उपर कै लाली िजtला अदालतमा ठगी मj
ु ा चली
फै सला भएको हो । कुन मj
ु ा नैितक पतन ह4ने हो भनी कुनै काननू मा पPरभाषा गPरएको छैन । अदालतबाट
भएको फै सलामा पिन ठगी मj
ु ालाई नैितक पतन ह4ने हो भGने उtलेख गPरएको छैन । रािKuय वािणvय
बLकले िवभागीय सजाय गदा• नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोग वा कसरू Sमािणत भएको भनी
आफै _याwया गरेको छ । ठगीको कसरू ठहर ह4दँ मै ा नैितक पतन ह4ने कसरू गरेको भGन िमtदैन । लेजरमा
फजx रकम चढाएको भGने कुरा Sािविधक yपमा Sमािणत गPरएको छैन । िनण•य गनR _यिqले यी यी
कारणले यो कसरू नैितक पतन ह4ने हो भGने कुरा िनण•यमा उtलेख गन• सके को अवCथा छैन । कम•चारी
सेवा िविनयमावलीमा पिन कCता मj
ु ाहy नैितक पतन ह4ने भनी उtलेख भएको अवCथा छैन । कुनै
कसरू नैितक पतन देिखने कसरू हो भनी _याwया गनR अिधकार बLकलाई छैन । भतू ल[ी असर ह4ने
गरी गPरएको िवभागीय सजायको िनण•य nिु टपणू • र Cवेzछाचारी भएकोले Sमख
ु काय•कारी अिधकृतबाट
भएको िमित २०७६।४।१ को िनण•य र Gयाियक मनको Sयोग नगरी किथत छानवीन सिमितको रायको
आधारमा सोलाई सदर गनR सcचालक सिमितको िमित २०७६।६।९ को िनण•य वदर गरी पनु रावेदकलाई
सेवामा पनु व•हाली गरी सBपणू • तलव भMा सिु वधा समेत उपल|ध ह4नु पछ• भनी गन• ु भएको बहस र
िवप[ीको तफ•बाट उपिCथत ह4नु भएका िवpान बPर} अिधवqाpय rी महेश कुमार नेपाल र rी इGd
Sसाद खरेल तथा अिधवqा rी नीित काकxले पनु रावेदकले गरेको काय• िकतR ठगी हो भGने कुरा कै लाली
िजtला अदालतबाट भएको फै सलाबाट Cप~ ह4Gछ । सो फै सला अिGतम भै बसेको छ । पनु रावेदकले
गरेको काय•बाट बLकलाई हानी नो€सानी पगु क
े ो छ । कCता कसरू लाई नैितक पतन देिखने अपराध माGने
भGने िकटानी पPरभाषा नभए पिन सव‚zच अदालतबाट िविभGन मj
ु ाहyमा कCता मj
ु ाहy नैितक पतन
ह4ने ह4ƒ भGने कुराकोिबशद _याwया, िववेचना भइ सके को छ । िकतR ठगी जCता मj
ु ाहy पिन नैितक
पतन ह4ने मj
ु ा अGतग•त नै पनR भनी (ने.का.प.२०६०, िन.नं. ७२१५,प.ृ ३६८ मा समेत) _याwया
भएकोले पनु रावेदकले नैितक पतन देिखने कसरू गरेको भGने नै देिखGछ । बLकको काय• नगद, आिथ•क
कारोवार गनR, सनु चाँदी जCता बह4मtू य वCतहु y िधतोबGधक िलने र कजा• SवाहगनR हो । यस काय•का
सरोकारवाला आमनागPरक नै ह4न । यिद उनीहyले बLकSित िव†ास गरेनन भने बLकको कारोवार चtन
स€दैन । पनु रावेदकले गरेको काय• बLक िव‡ˆको अपराध हो । पनु रावेदकलाई बLकको सेवामा राखी
राwने हो भने बLक Sित जनता र समाजको िव†ास रहन स€दैन । पनु रावेदकले कसरू नगरेको भए समयमै
पनु रावेदन गन• ु पनR िथयो । िनजले कुनै काननू ी उपचार नखोजी फै सला अिGतम भै बसेको अवCथा

209

210

छ । िनज आ!नो अिधकारको लािग थनु ामु ह/नासाथ ब2कमा उपि5थत ह/नपु न7मा नभई ११ मिहनापिछ
मा; हािजर ह/न पाउँ भनी िनवेदन िदएका छन् । िनजले गरेको कसरू नैितक पतन ह/ने फौजदारी अपराध
भएकोले कमGचारी सेवा िविनयमावली बमोिजम Jमख
ु कायGकारी अिधकृतले सेवाबाट बखाG5त गन7 गरी
गरेको िनणGय र सो लाई सदर गरेको सOचालक सिमितको िनणGय काननू सPमत भएकोले सदर ह/नपु छG
भनी गनG ु भएको बहस समेत सिु नयो ।
J5ततु मQ
ु ामा,मलाई जनु अिभयोगमा अदालतबाट सजाय भएको हो सो कसरू नैितक पतन
देिखने फौजदारी कसरू नभएको तथा अदालतको फै सलाले नैितक पतन देिखने कसरू नभनेको एवं
कमGचारी सेवा िविनयमावलीले यो कसरू नैितक पतन देिखने कसरू हो भनी पTरभािषत नगरेको अव5थामा
ब2क आफै ले नैितक पतन देिखने कसरू भनी अथG गनG िमVदैन । Jािविधक Wपमा मQ
ु ामा JितरXा गनG
नपाएको कारणले कसरू दार कायम भए पिन कसरू गरेको होइन । अदालतबाट िकत7 गरी ठगी गरेको
मQ
ु ामा फै सला भएपिछ मलाई गरेको िनलPवनसमेत कमGचारी सेवा िविनयमावली, २०७० को िविनयम
८०, ८१, ८२ र ८३ बमोिजम 5वत: समाa भएको ह/दँ ा मलाई सेवामा हािजर गराउनु पन7मा नगराई
bयाियक मनको Jयोग नगरी बखाG5त गन7 गरी गरेको िनणGय काननू सPमत नरहेको । िविनयम ८४ बमोिजम
िनलPवन अविधको तलव भdा पाउनु पन7मा उVटो १५ बषG अगािडको िमितदेिख लागू ह/ने गरी बखाG5त
गरेको िनणGय देखादेखी काननू ी ;टु ीपणू G भएकोलेवदर गरी पाउँ भbनेमgु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखbछ भनेपनु रावेदकले िकत7 गरी ब2कलाई ठगी गरेको मQ
ु ामा अदालतबाट कसरू दार ठहर गरी फै सला
भएको र उ- फै सला अिbतम भै बसेको अव5था छ । कमGचारी सेवा िविनयमावली,, २०७०को िविनयम
७८(२)(क) लेनिै तक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठहरी सजाय पाएमा
भिवjयमा ब2कको सेवाको िनिमd अयोkय ठहTरने गरी बखाG5त गनG सिकने र िविनयम ८५(४)(क) ले
lयसरी बखाG5तगदाG सफाइको मौका िदइ रहनु नपन7 भएकोले पनु रावेदकलाई उ- मQ
ु ामा पmाउ परेको
िमित २०६१।१।२० बाट लागू ह/ने गरी िविनयम ७४(ख)(२) बमोिजम सेवाबाट बखाG5त गTरएको हो
। के क5ता कसरू नैितक पतन देिखने कसरू ह/ने भbने सbदभGमा bयाियक oयाgयालाई आधार माbनु
पछG । िकत7, जालसाजी, ठगी ज5ता मQ
ु ाहWमा पिन नैितकताका JpहW सिbनिहत ह/bछन्, अपराध
गदाGको पTरि5थित, मनि5थित, कसरू दारको oयवहार र िपिडत एवं समाज उपर परेको असर हेरी मQ
ु ाको
पTरJेqयमा नैितक पतन देिखने अपराध हो, होइन भनी एिकन गनG ु पन7 ह/bछ भनी सवrsच अदालतबाट
(०७१-WO-०२८६को Tरटमा) भएको oयाgया समेतका आधारमा िनजले गरेको कसरू नैितक पतन
देिखने कसरू हो भbने देिखंदा पनु रावेदन दावी खारेजभागी छ भbने िवपXीहwको िलिखत Jितवादको
मgु य oयहोरा देिखbछ ।
J5ततु मQ
ु ामा पनु रावेदन िजिकर, िलिखत Jितवाद लगायतका िमिसल संलkन कागज Jमाण
अxययन गरी, दवु ै तफGका काननू oयवसायीहWले गनG ु भएको बहस समेत सनु ी िनणGय तफG िवचार गदाG,
पनु रावेदकलाई भिवjयमा ब2कको सेवाको िनिमd अयोkय ठहTरने गरी बखाG5त गन7 िवभागीय सजायको
िनणGय काननू सPमत छ वा छैन ? सो िनणGय बदर गनG ु पन7 हो वा होइन ? भbने Jpमा िनणGय िदनु पन7
देिखयो ।
यसमा, पनु रावेदकले रा.बा.ब2क धनगढीको वाहक पदमा कायGरत रहँदा अनbत बढु ाथोक|को
नाममा ब.िह.नं. १५९४७ खाता आ!नै िसफाTरसमा खोली उ- खातामा पटक पटक िकत7 िट.िट.
Jाa भएको भनी ब2कको लेजरमा फज~ रकम चढाउने कायG गरेको अिभयोगमा िकत7 गरी ठगी गरेको भनी
िनजलाई फौजदारी मQ
ु ामा अदालतबाट दोषी ठहर गरी कै द र जTरवाना समेत गन7 फै सला भइG सो उपर
पनु रावेदन नपरी सो फै सला अिbतम भएको प€ृ भिू ममा ब2कको कमGचारी सेवा िविनयमावली, २०७० को
िविनयम ७८(२)(क) मा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठहरी सजाय

पाएमा भिव"यमा ब%कको सेवाको िनिम+ अयो-य ठह0रने गरी बखा56त गन5 सिकने र िविनयम ८५ (४)(क)
ले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको कम5चारीलाई सेवाबाट बखा56त गदा5 िविनयम
८५ (१), (२) र (३) को काय5िविध अपनाउनु पनM छैन भOने Pयव6था भए बमोिजम पनु रावेदकलाई
िविनयम ७४(ख)(२)बमोिजम िकतM गरी ठगी गरेको मS
ु ामा पTाउ गरेको िमित ०६१।१।२० बाट लागू
हYने गरी भिव"यमा ब%कको सेवाको िनिम+ अयो-य ठह0रने गरी बखा56त गनM िनण5य गरेको देिखयो । िकतM
गरी ठगी गरेको मS
ु ामा अदालतले पनु रावेकदलाई कसरू दार ठहर गरेकोमा [य6तो काय5 नैितक पतन
देिखने फौजदारी \कृितको कसरू हो वा होइन भOने िवषयनै यस मS
ु ामा म`ु य \aको bपमा रहेको
देिखOछ ।
यस \aमा \वेश गन5 ु अिघ सeबिOधत सेवा सeबOधी काननू मा कम5चारीले पालना गन5पु नM
आचरण तथा सोको उgलङ् घन भएमा हYनसjने प0रणामको वारेमा के क6तो Pयव6था ग0रएको रहेछ
सोको के ही िववेचना गन5 ु उपयk
ु हYने देिखOछ । कम5चारी सेवा िविनयमावली, २०७० ले प0रlछेद-७
मा व%कका कम5चारीले पालना गन5 ु पनM िविभOन आचरणहbको Pयव6था गरेको देिखOछ । िविनयम ६७
ले \शासिनक आचरणहb र िविनयम ६८ ले नैितक आचरणको पालना गन5 ु पनM गरी िविवध िवषयहb
उgलेख गरेको देिखOछ । साथै, िविनयम ६९ ले बैकलाई हानी नोjसानी हYने कुनै कुरा थाहा भएमा सचू ना
गन5पु नM, ब%कको काममा असर पनM गरी दान, दातPय, कोसेली र उपहार मा-न, 6वीकार गन5, गराउन नहYन,े
ब%कको काय5सगँ सeवS Pयिk वा सं6थासँग ब%कलाई \ितकूल असर पनM गरी चOदा वा सापटी िलन वा
िनजको आिथ5क कृतqतामा पन5 नहYन,े ब%कको 6वीकृित िवना Pयापार, Pयवसाय वा फम5को िह6सेदार
हYन वा अOयr सेवा 6वीकार गन5 नहYन,े सeपि+को िववरण पेश गन5 ु पनM ज6ता आिथ5क अनशु ासन
सeबOधी आचरण र कत5Pयहb तोके को देिखOछ।साथै, ब%क िनयम िवप0रत कुनै पिन \कारले कुनै पिन
खाताबाट पेsकt िदन, िलन नहYन,े िकतM, जालसाजी गरी आuनो वा अbको खाताबाट रकम िझjनु
िझjन लगाउन वा िदन नहYन,े िTितम wाहक खडा गरी लगानी गन5 नहYन,े जानी वा नजानी जनु सक
ुै
Pयहोराले पिन ब%कलाई आिथ5क हानी नोjसानी हYने काय5 गन5, गराउन नहYने ज6ता ब%कको आOत0रक
आिथ5क आचरणको पालना गन5पु नM yयव6था ग0रएको देिखOछ । [यसैगरी, िविनयम ७० मा के ही काननू ी
आचरणहb तोिकएको देिखOछ । िविनयम ७३ मा िविनयमावली बमोिजमका आचरणहb पालना नगनM
कम5चारी प0रlछेद-८ बमोिजम सजायको भािगदार हYनछ
े भOने Pयव6था ग0रएको पाइOछ । िविनयम ७८
मा आचरण सeबOधी कुरा बारeवार उgलङ् घन गरेमा, पटक पटक अनशु ासनहीन काम गरेमा, आuनो
पदको िजeमेवारीको बराबर बेवा6ता गरेमा, ब%कको 6वीकृित िवना लगातार नyबे िदनसeम काया5लयमा
अनपु ि6थत भएमा, ब%कको नगद िजOसी िहनािमना गरेमा वा ब%कलाई हानी नोjसानी हYने काम गरे गराएमा,
\चिलत काननू ले गन5 नहYने भनी िनषेध गरेको कुनै काम गरेमा वा वैदिे शक अzययन, तािलम वा अzययन
{मणमा गएकोमा सो परू ा गरेको िमितले तीस िदनिभr सeबिOधत काया5लयमा हािजर नभएमा ब%कका
कम5चारीलाई भिव"यमा ब%कको सेवाको लािग अयो-य नठह0रने गरी सेवाबाट हटाउन सिकने yयव6था
रहेको देिखOछ । साथै, कुनै कम5चारीले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार
ठह0रएमा, {|ाचार गरेमा वा {|ाचार गन5 \ो[साहन गरेमा, 6थायी आवासीय अनमु ित िलएमा वा सोको
लािग आवेदन िदएमा वा ब%कको सेवामा िनयk
ु हYने वा वहाल रहने उ}ेsयले नाग0रकता उमेर वा यो-यता
ढाँटक
े ो \मािणत भएमा [य6तो कम5चारीलाई भिव"यमा ब%कको सेवाको लािग अयो-य ठह0रने गरी सेवाबाट
बखा56त गन5 सिकने \ावधान पिन रहेको देिखOछ । िविनयम ७९ मा सजाय िदने अिधकारी तोिकएको छ,
जस अनसु ार सहायक र सहयोगी6तरका कम5चारीलाई िवभागीय सजाय िदने अिधकार \मख
ु काय5कारी
अिधकृतलाई हYने Pयव6था ग0रएको देिखOछ ।
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कुनै पिन रा#$ सेवक कम)चारीले आफनो पदीय िज3मेवारी परु ा गदा) इमा6दारीपवू )क िश9ाचार
र नैितकता अन<ु पको आचरण र >यवहार गन) ु पन@ हA6छ भ6ने सेवा िविधशाEको Fथािपत मा6यता नै
हो । रा#$ सेवक कम)चारीले काया)लयको काम र िज3मेवारी बाहेक िनजी जीवनमा पिन िनिJत िश9ाचार
र नैितकता अनK
ु पको आचरण र Lयवहार गरी समाजमा मया)िदत, अनशु ािसत र नैितकवान >यिNको
<पमा OFततु हAनु पद)छ भ6ने अपेPा राQयले राखेको हA6छ । काननू Sारा तोिकएको कत)>य र दाियUव
पालना नगन@ वा काननू Oितकूल हAने गरी काय) गन@ रा#$ सेबक कम)चारीलाई सजायको भागीदार बनाएमा
नै कम)चारीत6Wमा अनशु ासन कायम भई FवXछ Oशासनको िवकास हA6छ भ6ने मा6यता समेत कम)चारी
सेवा िविधशाEको रहेको कुरालाई पिन यहाँ िबस)नु हAदँ नै ।
अब, नैितक पतन भ6नाले कFतो आचरण, >यवहारलाई बझ
ु ाउछ भ6ने तफ) के ही िववेचना गर\ ।
नैितक पतन(Moral Turpitude) भ6नाले सामा6य अथ)मा िनचता, द9ु ता, b9ता, हीन चcरW वा >यवहार
भ6ने बिु झ6छ ।The expression moral turpitude is a conduct which is inherently base,
vile, depraved or having any connection sharing depravity. To constitute the offence
involving moral turpitude, the conduct of the offender should disclose vileness or
depravity in doing of any private and social duty which he owes to his fellowmen
or to the society in general. The term moral turpitude means baseness, depravity
or wickedness of character or disposition. Thus it is clear that every act that is
punishable in law would not amount to an offence involving moral turpitude. (Pawan
Kumar v. State of Haryana (1996) 4 SCC 17; Allahabad Bank v. Deepak Kumar
Bhala (1997) 4 SCC 1),
नेपाल काननू हेदा), के कFतो फौजदारी कसरू नैितक पतन हAने कसरू हो भ6ने स3ब6धमा
Fप9 पcरभाषा गcरएको देिखंदनै । नेपाल काननू ले स3बि6धत िवषयको Oयोजनको लािग नैितक पतन
देिखने फौजदारी कसरू को सांकेितक सचू ी (Indicate List) स3म िदएको पाइ6छ । उदाहरणको लािग,
Fथानीय तह तथा Oितिनिधसभा सदFयको िनवा)चनमा उ3मेदवारको अयोŠयतामा Fथानीय तह िनवा)चन
ऐन, २०७३ को दफा १३(च) तथा Oितिनिध सभा सदFय िनवा)चन ऐन, २०७४ को दफा १३(घ) ले
b9ाचार, जवरजFती करणी, मानव वेचिवखन तथा ओसार पसार, लागू औषध िव˜™ िवतरण तथा
िनकासी वा पैठारी, स3पित शिु ›करण, राहदानी द<ु पयोग, अपरहण स3ब6धी कसरू वा नैितक पतन
देिखने अ6य कसरू मा सजाय पाई UयFतो फै सला अि6तम भएको >यिN अयोŠय मािनने भ6ने समेतको
>यवFथा गरेको देिख6छ । Uयसैगरी, 6यायपcरषद् ऐन, २०७३ को दफा ७ ले 6यायाधीशको पदमा िनयिु N
हAने अयोŠयतामा मािथ उिžलिखत बमोिजमको Oावधान समेत समावेश गरेको देिख6छ । साव)जिनक
जवाफदेहीको पदमा िनयिु Nको लािग अयोŠयताका वारे पिन स3बि6धत काननू हKमा यFतो िकिसमको
LयवFथा गcरएको पाइ6छ । यसरी, सबै अवFथा र स6दभ)मा लागू हAने गरी नेपाल काननू मा नैितक पतन
देिखने फौजदारी कसरू को पcरभाषा गcरएको वाUयFतो कसरू ह<को िकटुवा सचू ी (Exhaustive List)
िदइएको भने पाँइदैन ।
नेपाल काननू ले के कFतो फौजदारी अिभयोग नैितक पतन हAने भ6ने स3ब6धमा कुनै Fप9
पcरभाषा गरी म›
ु ाह<को वग¡करण गरेको देिखंदनै ।नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराधिभW के कFता
अपराधह< पछ) न् भ6ने O¢ आफ£ मा एउटा जिटल O¢ भएकोले िवधाियकाबाट काननू मा कुनै Fप9
पcरभाषा गरी नैितक पतन स3ब6धी अपराधको वग¡करण गरेको पाइ6न । कुनै >यिNमा कुनै अयोŠयताका
आधारह< तो¤ने स6दभ)मा कितपय ऐन, काननू मा नैितक पतन हAने फौजदारी कसरू मा सजाय पाएको
भ6ने स3मको उžलेख भएको देिख6छ । कुनै अपराध नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराध हो,

होइन ? भ•ने कुराको िनण(य स+बि•धत समाजमा त1काल कायम रहेको नैितक म5ू यको स•दभ(मा
गन( ु पन9 ह:•छ । सधै र सबै प=रि>थितका लािग नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराधको िकटुवा सचू ी
तयार गरी प=रभाषा िदन पिन स+भव देिख•न । यही कुरालाई Kयानमा राखी नैितक पतन ह:ने फौजदारी
कसरू िकटान गन9 काय( िवधाियकाले •याियक िववेकमा नै छाडेको र •यायकता(ले पिन िवषय र
स•दभ(लाई िवचार गरेर माM 1यस स+ब•धमा कुनै िनNकष(मा पOु नपु छ( भ•ने िसPा•त रहेको देिख•छ
(अ•वर बहादरु पा%डे (े)ी िव,- नरबहादरु पा%डे (े)ी, २०३० सालको >पेसल नं. १/५२, ने.का.प.
२०३० प.ृ २४६) । नैितक पतन भ•नाले >व_छ र असल `यवहार नह:न,ु सामािजक अि>मता िवaPको
च=रM ह:नु हो । यथाथ(मा यसिभM `यापक र िविवध bकृितको अवधारणाहa पन( सcने ह:दँ ा िविभ•न
प=रवेसको स•दभ( र पeृ भिू ममा यसको िनNकष( िनका5नु पद(छ भ•ने िसPा•त रहेको छ (रामएकवाल शाह
िव,- िज5ला िश(ा काया7लय, वारा, ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७२१५, प.ृ ३६८) ।यसरी, ऐन काननू ले
नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराधको >पi प=रभाषा र वगjकरण नगरेको अव>थामा कसरू को
ग+भीरतालाई हेररे नै िनण(य गन( ु पन9 ह:•छ भ•ने देिख•छ ।
यस अदालतबाट नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू का वारेमा यस bकार िववेचना ग=रएको
छः“नैितक पतन ह:ने फौजदारी मP
ु ा भ•नाले क>तो काय( र अपराधलाई जनाउने भ•ने स+ब•धमा
काननू मा >पi प=रभाषा िवधाियकाले नगरेको र नैितक पतन ह:ने फौजदारी मP
ु ाहa सिू चकृत पिन नेपाल
काननू ले नगरेको स+ब•धमा अ•तरा(िNoय अpयासको अKययन गन( ु सा•दिभ(क ह:ने देिख•छ ।अमे=रकq
काननू ी bणालीमा नैितक पतन (Moral Turpitude) कसरू को स+ब•धमा देहाय बमोिजमको `यव>था
रहेभएको देिख•छः–
(क) स+पित िवaPको अपराध (Crime Against Property): यस अ•तग(तजालसाज
त=रकाले झŠु ा िलखत तयार पान9, झŠु ा िलखतलाई स‹े भनी झcु याई िवŒास
िदलाउने, दिु षत मनसाय राखेर आगो लगाउने, ध+कq िदने (Blackmail), अवैध
ढङ् गले कसैको घर, भवन आिदमा पसेर सामान चोरी गन9 (Extortion), पैसा वा अa
के ही िचज वलजफती िलने (Extortion), झŠु ा वहाना पान9, सहीछाप, नोट, कागज
आिदको नcकल गन9, इखालु त=रकाले स+पितको िवनास गन9, चोरी गन9, डकै ती गन9
(Robbery),चोरीको सामान ओसार पसार गन9 ज>ता काय( पद(छन् ।
(ख) सरकारी अि तयारीको िवaPको अपराध (Crimes Committed Against
Governmental Authority):यस अ•तग(तघसु िलने र िदने (Bribery), सरकारी छाप
द>तखत िकत9 गन9 Counterfeiting), राज>व छली (Fraud against Revenue),
कर छली (Tax evasion), झŠु ा सा¦ी वcने (Perjury), झŠु ा पMाचार गन9 (Mail
Fraud) ज>ता काय( पद(छन् ।
(ग) `यि¨, प=रवार, नाता–स+ब•ध र यौिनकता िवaPको अपराध (Crimes Committed
Against Person, Family, Relationship and Sexual Morality):यस
अ•तग(त,नवजात िशशलु ाई बेवा=रसे aपमा फािलिदने, `यिभचार (Adultery), «यान
मान9 मनशायले ग=रने हमला (Assault), बला1कार (Rape), बह:िववाह (Bigamy),
अि¬ल `यवहार (Lewdness), धा=रलो हितयार bयोग गरी ग=रने हमला, हाडनाता
करणी (Incest), वालवािलका मािथको दरु ाचार, मनसाय राखेर ह1या गन9 (Murder),
दलालीको काम गन9 (Pandering), वे°याविृ त (Prostitution), अपहरण गन9
(Kidnapping) ज>ता काय( पद(छन् ।

213

यी मािथका अपराध/काय' ह+नु भ0दा अगािड वा पछािड सहयोगीको काम गन8, उ;साउने
वा सघाउने, आफै संलBन ह+न,े जालझेल गन8 काय' समेतलाई नैितक पतनको कसरू
मािनएको छ ।
नैितक पतनका सJब0धमा उपय'L
ु जMतै NयवMथा कितपय मलु क
ु को काननू ी NयवMथामा
समेत रहे भएको देिख0छ । नैितक पतनह+ने कसरू लाई िवधाियकाले MपP Qपमा पRरभाषा गरी TयMतो
कसरू हQको सिू चकृत गन' किठन भएका कारण पिन कितपय मलु क
ु मा 0याियक NयाYयाकै अधीन यस
िवषयलाई राखेको अवMथा छ । मानविहत िवQZका नैितक मा0यता (Moral Code of Mankind)
]ितकूलको अपराधलाई नैितक पतन ह+ने फौजदारी कसरू मा0ने गरेको र साव'जिनक सदिववेक (Public
Conscience) िवपRरत समाजका आधारभतू नैितक म`ू य मा0यतालाई (Most Fundamental Moral
Values of Society) pीण गन8 गराउने काय' नै नैितक पतन मािनने फौजदारी कसरू को Qपमा NयाYया
गRरएको छ (Medina vs. United States, 259, 2001) । नैितक पतन ह+ने कसरू मािनन TयMतो काय'
गदा' समाजलाई हानी प-ु याउने दरु ासयपणू ' िकिसमबाट काय' भएको ह+नपु न8 यस अपराधको आधारभतू
शत' हो (Medina vs. Holder 623, 2010)। मािनसको चRर†लाई िगराउने, दाग लगाउने, नैितकता
र आचरण ]ितकूलको काय'लाई नैितक पतनको कसरू मािनने मा0यताहQ रहेको छ । Tयसमा पिन
NयिLको ]कृित, काय'को पRरिMथित र ]कृितमा नैितक पतनको िवषय िनभ'र गद'छ । यस स0दभ'मा अ0य
सामा0य NयिLभ0दा रा‡ˆसेवक कम'चारी अझ बढी नैितकवान र िजJमेवार ह+नपु द'छ । यस पŠृ भिू ममा
समेत नैितक पतनको काय'लाई हेन'पु न8 ह+0छ । भारतीय सव‹Œच अदालतले गोिव0द मेनन (१९६७) को
मZ
ु ामा रा‡ˆसेवक कम'चारीले साव'जिनक सेवा वा काया'लयको िजJमेवारीको अितRरL िनजी जीवनमा
पिन िशPता र नैितकताको िनि”त मापद•डलाई पालना गन'पु द'छ, यMतो मापद•ड ]ितकूल काय' गरेको
अवMथामा TयMतो रा‡ˆसेवक कम'चारी सजायको भागीदार ह+ने (Govind Menon v. Union of India,
AIR 1967 SC 1274) भ0ने समेत NयाYया भएको देिख0छ” (]शासकžय अदालत बलु िे टन, अङ् क
२२, २०७२) ।
यसरी, िकत8 गरी ठगी गरेको कसरू कMतो ]कृितको कसरू हो भ0ने िवषयलाई फौजदारी
0यायको pे†मा िवकिसत िविधशा£ले आTमसात गरेको सJबZ िसZा0तहQ समेतको पŠृ भिू ममा हेन' ु
पन8दिे ख0छ । िमिसल संलBन कागजात हेदा', ]ितवादी कण'बहादरु राउत रा.बा. ब¤क धनगढीको वाहक
पदमा काय'रत कम'चारी भएको र िनजले अन0त बढु ाथोकž नामको खाता आ¥नै िसफाRरसमा खोलेको
देिखएको, अन0तको नामबाट खोिलएको वचत खाता नं. १५९४७ मा पटक पटक िकत8 िट.िट. ]ा¨
भएको पिन ब¤कको लेजरमा फज© रकम चढाउने, पोPीङ् ग गन8 काम गरी अन0तले आफूले जJमा गदª
नगरेको रकम भL
ै ो िमलेमतो रहेको MपP
ु ानी िलने गरी गरेको काय'ले अQको धन िलने खानेमा दबु क
ह+0छ, जनु कुरा उL मZ
ु ामा गरेको बयान, खाता खो`न गरेको िसफाRरस िकत8 िट.िट. बाट रकम जJमा
भएपिछ कण'बहादरु ले ]ब0धकलाई लेखक
े ो िनवेदन, हMताpर िमलेको भ0ने परीpण ]ितवेदन समेतका
आधार ]माणबाट कण'बहादरु राउत र अन0त बढु ाथोकžलाई अिभयोग मागदावी बमोिजम ब¤कको Q.
३,९१,८००।- ठगी गरेकोले उL रकम भराई सो बराबरको जRरवाना र ५ बष' कै द सजाय ह+ने ठहछ' भनी
कै लाली िज`ला अदालतबाटभएको िमित ०६५।३।१७ को फै सलामाउ`लेख भएको र पनु रावेदन नपरी
उL फै सला अि0तम भै काया'0वयन समेत भैसके को तथा पनु रावेदकले गरेको उL कसरू कम'चारी सेवा
िविनयमावली, २०७० को िविनयम ७८(२)(क)अ0तग'तको कसरू भएको अथा'त नैितक पतन देिखने
फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठहर भएको भ0ने आधारमा िविनयम ७४(ख)(२) बमोिजम
िनजलाइ' सेवाबाट बखा'Mत गन8 िवभागीय सजायको िनण'य भएको त®यगत अवMथा रहेको देिख0छ ।
यस ]संगमा, ]चिलत नेपाल काननू ले ठगी, िकत8को कसरू लाइ' कसरी िलएको छ भ0ने वारेमा
(घ)
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पिन के ही िववेचना गन' ु सा)दिभ'क नै देिख)छ । मलु क
ु 2 अपराध संिहता, २०७४ को दफा २(३) ले कुनै
BयिDले नेपाल बािहर कुनै नेपाली नागFरक िवGH िकतI, चोरी, ठगी वा सKपिLको अपरािधक उपयोग
गरेको कसरू समेतलाई नेपालिभP नै QयRतो कसरू गरे सरह मानी QयRतो BयिDलाई सजाय हTने गरी
ऐनको विहVIPीय Wयोग सKब)धी BयवRथा गरेको पाइ)छ । दफा २४९(३)(क) ले [\ाचार हTनमे ा वाहेक
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पणू ' वा अिधकांश RवािमQव वा िनय)Pणमा भएको कुनै संRथालाई
ठगी गरेमा दश वष'सKम कै द र एक लाख aपैयासKम जFरवाना र दफा २७६ ले िकतI गनIलाई १० वष'सKम
कै द र एक लाख aपैयासKम जFरवाना हTने BयवRथा गरी ठगी र िकतIलाइ' गिKभर कसरू को aपमा िलइएको
देिख)छ । फौजदारी काय'िविध संिहताको दफा ११७ ले सव'साधारणको ठगी सKब)धी मe
ु ामा िमलापP
हTनसfने BयवRथा गरेकोबाट सो वाहेकको अ)य ठगी मe
ु ा िमलापP हTन नसfने वग'को कोटीमा राखेको
भ)ने पिन बिु झ)छ ।
अब, कRता कसरू लाई नैितक पतन देिखने कसरू भ)ने स)दभ'मा सKमािनत सवijच अदालतबाट
गFरएको Bयाkया, िववेचनालाई आधार मा)नु बाmछनीय हTने भइ' सो तफ' हेदा', सKमािनत सवijच
अदालतबाट नैितक पतन देिखने काय' समाजको आिथ'क, समािजक, शैिVकRतर, धािम'क एवं सामािजक
मा)यतासँग सKबि)धत देिखंदा यी यRता काय'हa नैितक पतन देिखने काय' हTन भनी पFरभािषत गन' त
सिकँ दैन तर सामा)यतया समाजले गKभीर एवं oुर मानेका सामािजक सKब)ध, सौहाद'ता एवं सpावलाई
Wितकूल असर पानI र मनसायपवू 'क गFरएका हQया, जवरजRती करणी, िकत•, जालसाजी, ठगी, [\ाचार,
अपहरण, जवरजRती च)दा असलु ी, डाका चोरी, खोटा चलन, करछली, अदालती काय'मा हRतVेप,
नाबालक एवं आिrत िवaeका कसरू , बहTिववाह जRता कसरू मा नैितकताका Wsहa सि)निहत हT)छन् र
अपराध गदा'को पFरिRथित, मनिRथित,कसूरदारको *यवहार र िपिडत एवं समाज उपर परेको असर हेरी
सोही मe
ु ा वा अ)य मe
ु ाको पFरWेuयमा नैितक पतन देिखने अपराध हो होइन भनी यिकन गन' सिकने
हT)छ भनी नैितक पतन हTने कसरू हaको Bयाkया, िववेचना भएको पाइ)छ (ला7पा तामाङ् ग िव.अि;तयार
द=ु पयोग अनस
ु ?धान आयोग, २०७१-WO-२८६, उQWेषण, फै सला िमित २०७३।४।२५) ।
यसरी, नैितक पतन देिखने कसरू का सKब)धमा गFरएका मािथ उि{लिखत िविभ)न BयाkयाहGको
पFरWेuयमा हेदा', नैितक पतन देिखने कसरू लाइ' कुनै काननू मा पFरभािषत नगFरएको भए पिन नैितक
पतन देिखने कसरू सामा)य फौजदारी कसरू भ)दा पथृ क र सामा)य समझ (OrdinaryPrudence)
भएका BयिDको ‰ि\कोणमा नैितकता, आचरण तथा मािनसको चFरPलाई िगराउने, धिमलो पानI र दाग
लगाउने िकिसमको कसरू हो भनी बŠु नपु नI हTन आयो । यस मe
ु ामा, पनु रावेदकले रा.बा.बŒक कम'चारी
सेवा िविनयमावली िवपFरतका आचरणहa गरेको र िनजलाई कै लाली िज{ला अदालतबाट िकतI गरी
ठगी गरेको भनी तQकाल Wचिलत मलु क
ु 2 ऐन ठगीको १ नं. बमोिजमको कसरू मा ऐ. महलको ४नं.
बमोिजम सजाय भएको भ)ने कुरामा िववाद देिखंदनै । उD मe
ु ाको फै सला हेदा' पनु रावेदक Rवयं रा.बा.
बैकको कम'चारी रहेको, आŽनो िसफाFरसमा खाता खोली उD खातामा पटक पटक िकतI िट.िट. आएको
भनी फज‘ रकम लेजरमा चढाउने र एक आपसमा िमली बाँिड खाने उHे“यले खातामा रकम जKमा गद”
नगरेका अन)त बढु ाथोक2ले भD
ु ानी समेत िलई बैकलाई ठगी गरेको, लेजरमा रकम चढाएको हRताVर
परीVण हTदँ ा पनु रावेदकसँग िमलेको भ)ने कै लाली िज{ला अदालतको फै सलामा उ{लेख भएको र
बŒक सव'साधारणको िव•ासमा च{ने संRथा भएकोले खराब चFरP भएका कम'चारीबाट गणु Rतरीय तथा
भरपदi बैिकङ् ग सेवाको अपेVा सामािजक ‰ि\कोणबाट गन' नसिकने र सव'साधारणमा िव•ासको संकट
बढ् दै जाँदा बैिकङ् ग कारोवारमा नकाराQमक Wभाव पन' सfने अवRथा देिखएको स)दभ'मा पनु रावेदकले
गरेको िकतI गरी बŒक ठगीको कसरू समाज तथा बŒक, िवLीय संRथा िवaeको फौजदारी कसरू भएको र
सो कसरू अदालतबाट ठहर भई फै सला अि)तम भै बसेको र काया')वयन समेत भैसके को अवRथामा
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अका•को धन िलने खाने गलत मनसायले योजनाव- ढङ् गले ग1रएकोकसरू लाई इमा7दार, :व;छ र
असल च1र> र सदाचारिभ>को मा7न नसिकने भै नैितक पतन देिखने कसरू मा7नु पनC देिखन आयो ।
यसरी, G:ततु मु ाको िमिसल संलIन कागजातबाट तLयगत Mपमा िवNेषण गदा• रा.बा.बRक
धनगढी शाखाको तTकालीन वाहक पदमा काय•रत कम•चारी पनु रावेदकले बRकलाई िकतC गरी ठगी गरेको
अिभयोग अदालतबाट ठहर भैसके को प1रGेWयमा पनु रावेदकले गरेको कसरू को Gकृित, गाYभीरता,
सामािजक Zि[कोण, आफू काय•रत सं:था Gित गरेको बेइमानी (Dishonesty) समेतको आधारमा
िनजले िकतC गरी ठगी गरेको कसरू लाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरू होइन भनी मा7न िमbने
देिखएन । यसथ• पनु रावेदक कण• बहादरु राउत उपर िमित २०७६।४।१ मा भएको सेवाबाट बखा•:त गनC
िवभागीय सजायको िनण•य र सो िनण•यलाई सदर गरेको सmचालक सिमितको िमित २०७६।६।९ को
िनण•य मनािसब नै देिख7छ । जहाँसYम भतू लrी असर हuने गरी सजाय गरेको िनण•य काननू र 7यायको मा7य
िस-ा7त िवप1रत भएको भ7ने िजिकर छ सो सYब7धमा हेदा• िनज उपर लागेको अिभयोगमा अदालतबाट
कसरू दार ठहर फै सला नहuदँ ै भतू लrी असर हuने गरी पvाउ परेको िमित २०६१।१।२० बाट लागू हuने
गरी सेवाबाट बखा•:त गरेको हदसYम सो िनण•य िमलेको देिखन आएन । अत: अदालतबाट कसरू दार
ठहर भएको िमित २०६५।३।१७ देिख लागू हuने गरी G:ततु िवभागीय सजायको िनण•य सदर हuने ठहछ• ।
पनु रावेदन िजिकर पIु न स{दैन । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक तथा िवपrी काया•लयहMलाई िदई
मु ाको लगत क|ा गरी िमिसल िनयमानसु ार गरी बझ
ु ाई िदनु ।
(कृ~ण Gसाद पौडेल)
सद:य
उ‚ रायमा सहमत छƒ ।
(रीता मैनाली)
सद:य

(िडbलीराज िघिमरे)
अ…यr

इित सYवत् २०७७ साल चै> मिहना ५ गते रोज ५ शभु म् ....................... ।
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फैसला

पFG

१५. िवजय कुमार पासवान िव#$ सा'ट )ेिड• कप,रेशन िलिमटेड

%शासक*य अदालत
इजलास
/ी िड'लीराज िघिमरे................अ4य5
/ी रीता मैनाली ........................सद9य
/ी कृ;ण =साद पौडेल................सद9य

फैसला
स?वत् २०७६ सालको प.ु वे.नं. १४।८
म7ु ाः िवभागीय सजाय (सेवाबाट वखाABत) ।
धनषु ा िज'ला, जनकपरु उ.म.न.पा., वडा नं. २५ व9ने 9व. फे कन पासवानको
पनु रावेदक
छोरा वषR ४० को िवजय कुमार पासवान...........................................१
िव#$
सा'ट )ेिड• कप,रेशन िलिमटेड, के STीय कायाR लय, कािलमाटी िवप5ी
काठमाडV.................................................................................१

=शासकWय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) वमोिजम यस अदालतमा दायर भएको =9ततु
म]
ाको
सं
ि5^ त_य र िनणRय यस =कार छ ।
ु
तपाइले सा'ट )ेिड• कप,रेशन िलिमटेड (यसपिछ ठाँउ ठाँउमा “कप,रेशन” समेत भिनएको)
को रसायिनक मल िबcW के ST, स'यानको गोदाम इSचाजRको िज?मेवारी स?हा'दै आएको अव9थामा
कप,रेशनको के STीय कायाRलयको आSतiरक लेखापरी5ण िवभागबाट िमित २०७५।१०।२१ मा
गiरएको आकि9मक िनरी5णको cममा 9टक सामानको भौितक परी5ण गदाR ५० के .जी. िडएिप ६०८
वोरा, ५० के .जी. यiु रया १४५७ वोरा, ५० के .जी. पोटास ६९ वोरा, ५० के .जी. एसएसपी साधा
१४८ वोरामा देिखएको भनी सो िवभागको िनरी5ण मचु 'ु का सिहतको पlबाट जानकारी गराए अनसु ार
तपाइको िज?मामा रहेका उि'लिखत सामान के कित कारणले कमी भएको हो ? उि'लिखत सामान के
क9को आदेशले तपाइले कसलाई िवल नकाटी िवcW गनR ु भयो ? सो मल िबcW पoात सोको हpने रकम
कप,रेशनको खातामा िकन ज?मा नगनR ु भएको हो ? तपाइले आqनो पदीय मयाRदा र िज?मेवारी अनसु ारको
कायR नगरेको कारण उि'लिखत सामानको हpने म'ू य तपाइबाट असलु उपर गरी कप,रेशनको कमRचारी
िविनयम बमोिजमको कारवाही िकन नगनs ? सबतु =माण सिहतको िचt बuु दो जवाफ सात िदनिभl पेश
गनR भनी कप,रेशनका =मख
े ो िमित २०७५।१०।२८ को
ु कायRकारी अिधकृतले पनु रावेदकलाइR लेखक
9पvीकरण पेश गनs स?बSधी पl ।
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२०७५ साउनको %टकमा रहेको य-ु रया मल आफै ज3न गइ6 ड8ला पन6 थाले पिछ सहकारी
तथा िकसानह?को गनु ासो आउन स@छ भनेर मल िछटो सिकयोस् भनी कृिष सहकारी सं%था िFवेणी
गा.पा. ४ फलावाङका मल िबMN Oयव%थापक छिव राज शमा6लाई मल िबMN पRात रकम ज3मा गनS
सहमितमा िदएको हो । िनजले समयमा रकम ज3मा नगरी िदएर मलको मौXदात कमी देिखएको हो । सो
मल आZनो तजवीजले िदएको ह[ँ । सामानह?को िवल दाङ् ग अिफसमा काट् ने Oयव%था रहेको ह[दँ ा मल
िबMN पRात रकम ज3मा गनS भनी िनज छिवराज शमा6ले भपा6ई गरी हालस3म रकम ज3मा नगरेको ह[दँ ा
२।३ मिहना पRात रकम ज3मा गछ6 ु भनी मौिखक आ_ासन िदईरहेको छ । के `aीय काया6लयबाट आएको
अनगु मन िनरीbण टोली पRात िमित २०७५।११।८ स3म य-ु रया ५२० वोरा र िडएिप २४५ वोरा मलको
रकम दािखला भइसके को र बाँकN रकम पिन दािखला गराउन eयासरत छु । मैले आZनो पदीय मया6दा
र िज3मेवारी अनसु ारको काय6 गन6 नसके कोमा आZनो कमजोरी र भल
ू %वीकार गछ6 ु । सामानको म8ू य
बापत ह[ने रकम कपgरेशनलाइ6 बझ
ु ाउने छु भ`ने समेत iयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७५।११।९ मा
िदएको %पkीकरण ।
तपाइलाई िमित २०७५।१०।२८ मा सोिधएको %पkीकरण पFको िमित २०७५।११।९
को जवाफ कपgरेशनको के `aीय काया6लयमा िमित २०७५।१२।७ मा पेश गन6 ु भएको देिखयो । उm
%पkीकरणमा २०७५।११।८ स3म य-ु रया ५२० वोरा र िडएिप २४५ वोरा मलको रकम दािखला
भइसके को, बाँकN दािखला गन6 eयासरत रहेको भ`दै सामानह?को म8ू य वापत ह[ने रकम कपgरेशनलाई
बझ
ु ाउने समेतको Oयहोरा लेिखएको देिखयो । उि8लिखत िवषयमा थप छानिबन गन6 गठीत टोलीले
िदएको eितवेदन, रसायिनक मलको %टक स3ब`धमा कपgरेशनको शाखा काया6लय दाङ् गले पठाएको
िववरण एवं िमिसल संलpन कागजात अवलोकन गदा6 तपाइको िज3मामा रहेको गोदामको मौXदातमqये
२०७५।१०।२१ मा भौितक परीbण ह[दँ ा ५० के .जी. िडएिप ६०८ वोरा, ५० के .जी.य-ु रया १४५७
वोरा, ५० के .जी. पोटास ६९ बोरा र ५० के .जी. एस एस िप साधा १४८ वोरा कम देिखएकोमा िमित
२०७५।१२।११ स3म आइपpु दा य-ु रया ५७३ बोरा र डीएपी २४५ वोरा िविभ`न सहकारी सं%थालाई
िविलङ् ग गरी िवMN गरेको म8ू य s १०,४५,२३३।०० तपाइबाट असलु भएको िववरण शाखा काया6लय
दाङ् गको पFबाट देिखयो । सो देिख बाहेक हालस3म ५० के .जी. िडएपी ३६३ वोरा, ५० के .जी. यरु ीया
८८४ वोरा, ५० के .जी. पोटास ६९ बोरा तथा ५० के .जी. एसएसिप साधा १४८ वोरा कम समेतको
ज3मा म8ू य s १८,७६,६६४।०० को हकमा ख-रदकता6 tाहक (सहकारी सं%था) लाई िबMN गरेको
भ`ने कुनै िववरण, िबल िबजक र आ3दानी समेत नदेखाई कपgरेशनलाइ6 आिथ6क हानी नो@सानी पpु न
गएको तwयबाट देिखयो । उm हानी नो@सानी पयु ा6उने काय6मा तपाइको exयb संलpनता रहेको कुरा
िमिसल संलpन तwयबाट ख8ु न आएकोले कपgरेशनलाइ6 पpु न गएको हानी नो@सानी वापतको उm
रकम s. १८,७६,६६४।- सा8ट zेिड• कपgरेशन िलिमटेड कम6चारी सेवा शत6 िविनयमावली, २०६७
(यसपिछ “ ठाउ ठाउमा कम6चारी सेवा िविनयमावली” समेत भिनएको) को िविनयम १३.७.१ र १३.७.२
अनसु ार तपाइबाट असलु उपर गरी तपाइले िविनयम १२.२.१, १२.१७.१ र िविनयम १२.२३(ख)
मा उि8लिखत आचरणको उ8लङ् घन गरेकोमा िविनयम १३.४.२(ग) मा लेिखएको खराब आचरणमा
िविनयम १३.१(ङ) अनसु ार भिव}यमा कपgरेशनको सेवाका िनिम~ अयोpय ठह-रने गरी नोकरीबाट
बखा6%त िकन नगनS ? सो अनसु ारको िवभागीय कारबाही र सजाय नगन6पु नS उिचत कारण भए eमाण
सिहतको %पkीकरण सात िदनिभF पेश गन6 भनी पनु रावेदकलाइ6 %पkीकरण सोिधएको कपgरेशनको
िमित २०७६।२।६ को पF ।
कपgरेशनको िमित २०७६।२।६ को पF eा‚ भइ6 iयहोरा अवगत भयो । मलाई मलको िज3मेवारी
िदने Mममा दाङ् ग शाखाबाट आउनु भएका पारसनाथ चौधरी र राजकुमार गsु ङ् गको रोहवरमा गोदामको

मल िग•ती गदा$ िडएपी ५० वोरा बढी देिखयो । मैले आ5दानी जनाउनु पछ$ भने तर िनजह= समेत ४
जनाले मल िब@A गरी पैसा बाँड्नपु छ$ भनी सहमित गरे । मेरो िज5मेवारीको @ममा भैरहवाबाट आउने
यFु रया मल िभजेको, जमेको HाI हJन थाLयो । सोको जानकारी दाङ् गलाई गराउँदा Oयही सLटाउनसु ् भनी
चार, पाँच पटक सोही जवाफ आएपिछ म चपु लागे । मल िब@A हJन श=
ु भयो । धेरै ठाउँका िकसानहUले
जमेको मल छ हथौराले पिन फुट् दनै भनी गनु ासो आउन लागे पिछ मल कसरी िब@A ग=, बाWय भएर
कािलका कृ.स.िल.का मल Zयव[थापक छिवराज शमा$लाइ$ मल िव@A प]ात रकम बझ
ु ाउने गरी मल िदएँ
। सोको िववरण सिहतको प` संलbन छ । मबाट भएको कमी कमजोरी [वीकार गद$छु । कपcरेशनलाइ$
भएको आिथ$क नोdसानी मैले आफूखशु ी आfनो फाइदाको लािग गरेको होइन । कपcरेशनको फाइदाको
लािग य[तो कदम चालेको िथएँ भ•ने समेत gयहोराको पनु रावेदकले कपcरेशनका काय$कारी Hमख
ु लाइ$
स5बोधन गरी िदएको िमित २०७६।२।२० को [पkीकरण ।
यस कपcरेशनको मल िब@A के •l, सLयानको रसायिनक मल गोदामको भौितक िनरीmण गदा$
५० के .जी. िडएपी ६०८ बोरा, ५० के .जी. यFु रया १४५७ बोरा, ५० के .जी. पोटास ६९ बोरा र ५०
के .जी. एसएसपी साधा १४८ बोरा घटी देिखएको र Oयस बारेमा पिहलो पटक िमित २०७५।१०।२८ मा
[पkीकरण माग गदा$ िनजले िमित २०७५।११।८ स5म यFु रया ५२० बोरा र िडएपी २४५ बोरा मलको
दािखला गFरसके को र बाँकA दािखला गन$ Hयासरत रहेको भ•दै सामानहUको मLू य कपcरेशनलाई
बझ
ु ाउने भ•ने समेत Zयहोराको जवाफ पेश गरेको देिखयो । गोदाममा [टोर गFरएको रसायिनक मल
िब@A गदा$ स5बि•धत खFरदकता$ पािट$ ले खFरद गनr मलको पFरमाण अनसु ार रकम ज5मा गरी िन[सा
िदएपिछ मा` गोदाम इ•चाज$ले रसायिनक मलको बोरा गि•त गरी पाटtलाई सामान र गेटपास उपलgध
गराएपिछ मा` गोदाम क5पाउuडबाट सामाना बािहर जानेमा यी कुनै पिन Hि@या परू ा नगरी गोदामबाट
नै सामान िहनािमना भएको देिख•छ । भौितक परीmण गदा$ सामान घटी देिखई रहेको अव[थामा र
गोदामको सामानको स5पणू $ िज5मेवारी गोदाम इ•चाज$ पनु रावेदक िवजय कुमार पासवानले आfनो
िज5मवारी भएको [वीकार गरेको र जाँचबझ
ु को @ममा गोदामबाट सामान घटी हJने काय$मा अ•य
कम$चारीको संलbनता नरहेको भ•ने ब[तिु नk आधार देिखयो । यसरी गोदामबाट रसायिनक मल घटी
हJनु र घटी भएको पFरमाणको िवल िवजक जारी भई सोको मLू य कपcरेशनलाई HाI भएको भ•ने समेत
नदेिखएको अव[थामा कपcरेशनलाई ठाडै आिथ$क नोdसानी हJन पगु क
े ो तvयमा िववाद रहन सdदैन ।
िमिसल संलbन Hमाण कागजात र छानवीन टोलीको Hितवेदन समेतबाट िनज पनु रावेदकले िवभागीय
कारवाहीको िसलिसलामा स5पणू $ िज5मेवारी आफै ले [वीकार गरेको अव[था देिखयो । मल िब@A के •l,
सLयानको रसायिनक मल गोदाम इ•चाज$को पदीय िज5मेवारी िनवा$ह गदw आएका पनु रावेदकले िमित
२०७५।१२।११ स5म आइपbु दा ५० के .जी. िडएपी २४५ बोरा, ५० के .जी.यरु ीया ५७३ बोरा िविभ•न
सहकारी सं[थालाई िविलङ् ग गरी िब@A गरेको मLू य U. १०,४५,२३३।– असल
ू भएको र बाँकA नपगु
५० के .जी. िडएपी ३६३ बोराको हJने मLू य U. ८,३७,०७८।५० के .जी. यFू रया ८५६ बोराको हJने मLू य
U. ७,५६,७०४।५० के .जी. पोटास ६९ बोराको हJने मLू य U.१,१७,७१४।- र ५० के .जी. एसएसपी
साधा १४८ बोराको हJने मLू य U.१,६५,१६८ गरी ज5मा U. १८,७६,६६४।- को रसायिनक मल
िहनािमना गरी कपcरेशनलाई HOयm हानी नोdसानी पयु ा$उने काय$ गरेको तvय Hमाणबाट देिखएकोले
हानी नोdसानी वापतको उिLलिखत रकम कम$चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम १३.७.१ र १३.७.२
बमोिजम िनजबाट असलु उपर गनr ठहछ$ । आfनो पदीय कत$Zय परू ा नगरी गोदामिभ`को रासायिनक
मल िहनािमना गरी कपcरेशनलाई आिथ$क हानी नोdसानी गराई कम$चारी सेवा िविनयमावलीको
िविनयम १२.२.१,१२.१७.१ र १२.२३(ख) मा उिLलिखत आचरणको उLलङ् घन गरेको र िविनयम
१३.४.२(ग) मा लेिखए अनसु ार कपcरेशनलाई गि5भर नोdसानी प-ु याउने काय$ गरेको तvयबाट पkु ी हJन
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आएकोले पनु रावेदकलाई िविनयम १३.१(ङ) अनसु ार भिव5यमा कप6रेशनको सेवाको िनिम8 अयो9य
ठह<रने गरी नोकरीबाट बखाBCत हEने ठहछB भGने समेत Hयहोराको िमित २०७६।३।१२ मा कप6रेशनका
Nमख
ु कायBकारी अिधकृत उिमBला RेSबाट भएको िनणBय आदेश ।
पनु रावेदकलाई कप6रेशनको सेवाबाट बखाBCत गनU गरी भएको िमित २०७६।३।१२ को उV
िनणBयको जानकारी गराउने सXबGधी कप6रेशनको के GYीय कायाBलयको िमित २०७६।३।१२ को पZ ।
मलाई सेवाबाट बखाBCत गनU Nमख
ु कायBकारी अिधकृतको िमित २०७६।३।१२ िनणBय
अGयायपणू B छ । िमित २०७६।२।२० मा पेश गरेको Cप\ीकरणमा मैले आरोप बमोिजम कुनै पिन कायB
नगरेको भनी भनेको छु । मैले Cप\ीकरण िदने ^ममा नै भैरहवाबाट आउने मल य<ु रया िभजेको जमेर
ड`ला परेको अवCथामा मैले पाएको हो । मैले उV कुराको जानकारी दाङ् गलाई गराएकोमा cयहीबाट
स`टाउनु भनी मौिखक आदेश भए पिछ मैले के ही गनB सिकन र मल बेeन शfु गर्यौ । तर मल ड`ला
परेको कारणले िकसानहfले िलन नमाने पिछ उV मल िब^g गनB बाhय भई कािलका कृिष सहकारी
संCथा िल. लाई उधारोमा िब^g गरेको हो । सो कुरा उV संCथाका HयवCथापकले िमित २०७५।१०।१
मा च.नं. १९/१७५/०७६ बाट f.२१,७७,१७४।- संCथालाई बझ
ु ाउन बाँकg रहेको कुरा CवीकानB ु भएको
छ । उV Nमाणलाई िनणBयमा निलई भएको िनणBय आफै मा गैरकाननू ी छ । म उपरको आरोप गलत तथा
गैरकाननू ी छ । मैले कप6रेशनलाई अिहत हEने कायB गरेको छैन । मल आयात हEदँ ा गोदामसXम प9ु दा पानीले
िभजेको कारण ड`ला परेकोमा िकसानहfले िलन नमाGदा असल मनबाट उV संCथालाई उधारोमा
िब^g गरेको हो र सो संCथा उV रकम ितनB तयार नै रहेको अबCथा छ । मलाई f. १८,७६,६६४।हानी नोvसानी गरेको भनी आरोप छ जविक f. २१,७७,१७४।- असलु गरेको खwडमा N\ नै हEGछ ।
यसतफB कुनै पहल तथा िनजलाई बxु ने कोिशससXम नगरी भएको िनणBय Nमाण ऐन, २०३१ को दफा
५४ को Nितकूल छ । अत: मैले कुनै पिन रकम िहनािमना नगरेको, कमBचारी सेवा िविनयमावलीको
कुनै पिन आचरण सXबGधी कुनै पिन गैरकाननू ी कायB नगरेको हEदँ ा मलाई सजाय गनU गरी गरेको िमित
२०७६।३।१२ को िनणBय गलत, गैरकाननू ी एवं मनोगत हEदँ ा उV िनणBय बदर गरी पाउँ भGने समेत
Hयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७६।५।२५ मा कप6रेशनको स{चालक सिमितमा िदएको पनु रावेदन ।
पनु रावेदक कप6रेशनको स`यान कायाBलयको रसायिनक मल गोदामको इGचाजB भई गोदामको
साँचो समेत िनजकै िजXमामा रहेको भGने कुरा त}यबाट पिु \ भएको र कप6रेशनको आGत<रक
लेखापरी~ण िवभागबाट आकिCमक िनरी~णको ^ममा सो गोदामको भौितक परी~ण गदाB ५० के .जी.
िडएपी ६०८ बोरा, ५० के .जी. य<ु रया १४५७ बोरा, ५० के .जी. पोटास ६९ बोरा र ५० के .जी. एस.एस.
पी. साधा १४८ बोरा घटी देिखएको भनी भौितक परी~ण मचु `ु का संल9न गरी आव‚यक कारवाहीका
लािग िसफा<रस सिहत कप6रेशनको के GYीय कायाBलयमा Nितवेदन िदएको र उV िमितको मचु `ु कामा
पनु रावेदक समेत रोहवरमा बसी सहीछाप गरेको तथा सो मल आफूले नै िहनािमना गरेको र सोको
भागीदार म आफै रहेको भनी Cवीकार गरेकोमा पनु रावेदकले पनु रावेदनमा उठाएको दावी िजिकर उV
Nितवेदन, मचु `ु का तथा जाँचबझ
ु Nितवेदन समेतका त}यबाट आधारिहन देिखयो ।
Nमख
ु कायBकारी अिधकृतले िवभागीय कारवाहीको िसलिसलामा सXबिGधत िबषयमा
जाँचबझ
ु गनB छानवीन किमिट गठन गरी जाँचबझ
ु को Nितवेदन िलने, सXबिGधत कमBचारीलाई िमित
२०७५।१०।२५ तथा २०७६।१।२६ मा सनु वु ाईको मौका िदई िमिसल संल9न त}य Nमाण समेतको
समिू चत म`ू याङ् कन गरी हानी नोvसानी गराएको िवगो असलु उपर गरी पनु रावेदकलाई सेवाबाट हटाउने
गरी िनणBय भएको देिखयो । पनु रावेदकले कािलका कृिष सहकारी संCथाको िमित २०७५।१०।१० को
पZको फोटोकपी पेश गरेको र सो बमोिजम िनजले कप6रेशनलाई ितनB बझ
ु ाउन बाँकg रहेको रकम f.
२१,७७,१७४।- असलु गरेको खwडमा मैले ितनB बझ
ु ाउन बाँकg देिखंदनै भनी िलएको िजिकर सXबGधमा,

उ• सं•थाको प%को आिधका)रकता र प%मा लेिखएको त1यको बारेमा शाखा काया5लय दाङ् ग माफ5त
एिकन गरी आए बमोिजम सो सं•थाले मल उधारोमा निलएको र मलको कुनै पिन रकम कप@रेशनलाई
ितन5 बझ
े ो •पF पारेको साथै िनजले ितन5 ु बझ
ु ाउन बाँकD नरेहक
ु ाउनु पनG रकम भनी खातामा बाँकD
नदेिखएको । िनजसँगको कारोबारमा िहसाब िमलान भई सके को शाखा काया5लय दाङ् गको कािलका कृिष
सहकारी सं•था िल. सMयानसँगको मलको कारोवारको Oमािणत खाता उतारबाट •पF हRन आएको हRदँ ा
सो िबषयमा पनु रावेदकले िलएको िजिकर समेत काननू सTमत देिखएन । तसथ5 पनु रावेदकले आफूलाई
लागेको अिभयोगको िचW बXु ने खYडन एवं त1य Oमाण पेश गन5 नसके को, श\ु िनण5य गदा5 कम5चारी सेवा
िविनयमावलीमा लेिखएका काय5िविधको पालना भएको, अिधकारOा] अिधकारीबाट नै श\ु िनण5य भएको
र पनु रावेदकले आफूले सफाई पाउनु पनG आधार कारणह\ खलु ाउन नसके को र कप@रेशनलाई गिTभर
नो^सानी प-ु याउने काय5 गरेको पFु ी हRन आएकोले पनु रावेदकलाई भिव`यमा कप@रेशनको सेवाको िनिमW
अयोaय ठह)रने गरी नोकरीबाट बखा5•त गनG गरी Oमख
ु काय5कारी अिधकृतबाट िमित २०७६।३।१२ मा
भएको िनण5य िमलेकै देिखंदा सदर हRने ठहछ5 भjने समेत kयहोराको िमित २०७६।८।१३ मा सmचालक
सिमितबाट भएको िनण5य ।
मसंग •पFीकरण मागेको िमित २०७५।१०।२८ को प%मा कम5चारी सेवा िविनयमावलीको कुनै
िविनयम उMलेख नै नगरी •पFीकरण सोिधएको छ, जो Oथम oिFमा नै गैरकाननू ी छ । तर पिन मैले िमित
२०७५।११।९ मा •पFीकरण पेश गदा5 २०७५ साउन मिहनाको •टकमा रहेको य)ू रया मल आफै जTन
गई डMला पन5 थालेपिछ सहकारी तथा िकसानह\को गनु ासो आउन स^छ भनेर मल िछटो सिकयोस्
भनी आqनो तजिवजले कािलका कृिष सहकारी सं•थाका मल िविr kयव•थापक छिवराज शमा5लाई मल
िविr पsात रकम जTमा गनG सहमितमा िदएको िथएँ । िनजले मल िविr पsात रकम जTमा गनGछु भनी
ग)रिदएको भपा5इ5को छायाOित जवाफ साथ पेश गरेको िथएँ । uयसपिछ कम5चारी सेवा िविनयमावलीको
िविनमय १३.८ को उपिविनमय १३.८.१ वमोिजम सेवाबाट िनलTवन ग)रयो र िमित २०७६।२।६
को प%बाट पनु ः •पFीकरण पेश गनG जसमा कम5चारी सेवा शत5 िविनयमावली, २०६७ को िविनयम
१२.२.१, १२.१७.१ र १२.२३(ख) वमोिजम खराब आचरण र १३.१(ङ) वमोिजम भिव`यमा सेवाको
िनिमW अयोaय ठह)रने गरी सेवाबाट वखा5•त िकन नगनG र उिचत कारण भए ७ िदनिभ% •पFीकरण पेश
गन5 ु भjने सTबjधी िमित २०७६।१।२ को अक@ प% Oा] भयो । मैले िमित २०७६।२।२० मा •पFीकरण
पेश गरे पिछ िमित २०७६।३।१२ मा Oमख
ु काय5कारी अिधकृतले कम5चारी सेवा शत5 िविनयमावली,
२०६७ को िविनयम १२.२.१, १२.१७.१ र १२.२३(ख) वमोिजम आचरण उMलङ् घन गरेको भनी
िविनमय १३.४.२(ग) कप@रेशनलाई गिTभर नो^सानी पयु ा5उने काय5 गरेको भjने िवना आधार िविनयम
१३.१(ङ) वमोिजम जािगरबाट वखा5•त गनG िनण5य िविनयम १२.२.१, १२.१७.१ र १२.२३(ख) को
Oितकूल छ । िकनकD िविनयम १२.२.१ मा कम5चारीले अनशु ासनमा रही आqनो कत5kय इमाjदारी र
तuपरताका साथ पालना गन5 ु पद5छ भjने छ जविक uयस िकिसमको कुनै अनशु ासन भङ् ग हRने काय5
मबाट भएको भjने िनण5यमा छैन । यसैगरी म उपर दो{ो आरोप िविनयम १२.१७.१ उMलङ् घन गरेको
भjने छ । सो िविनयममा कम5चारीले कप@रेशनको अिहत हRने र कप@रेशन िव\| हRने काय5 गन5 ु हRदँ नै भjने
छ । मल खादह\ नास हRने भएकोले मैले असल िनयतबाट कािलका कृिष सहकारी सं•था िल. लाई िवrD
गन5 िदएको हो । सो कुरा उ• सं•थाका kयव•थापक छिवराज शमा5ले िमित २०७५।१०।१ मा गरेको
भपा5इबाट Oमािणत भएकोबाट पिन आरोप गलत एवं िनराधार छ । यसैगरी, म उपर लगाईएको ते{ो
आरोप िविनयम १२.२३(ख) सँग सTबिjधत छ । सो िविनयममा कप@रेशनको नगद तथा सTपिW हानी
नो^सानी, िहनािमना गरेमा भjने उMलेख छ । सो आरोप वमोिजमको कुनै पिन काय5 मैले नगरेकोबाट
मलाई गलत िकिसमबाट लगाइएको आरोप कम5चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम १२.२.१,
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१२.१७.१ र १२.२३(ख) !ितकूल छ । मलाई सेवाबाट वखा45त गदा4 कम4चारी सेवा िविनयमावलीको
िविनमय १३(१)(ङ) वमोिजम गरेको छ । िविनयम १३(१)(ङ) भनेको सजायको !कार म@ये एउटा
!कार हो । िकनकD १३(२) मा चेतावनी िदन सEने, १३(३) मा निसहत, तलब विृ H वा बढुवा रोEका गनK
र १३(४) मा नोकरीबाट हटाउने वा वखा45त गनK अव5थाहO उPलेख छ जबकD मलाई सेवाबाट वखा45त
गनK काय4कारी अिधकृतको िनण4यमा िविनयम १३.४ वमोिजम मलाई सेवाबाट नहटाइएको अव5थामा
गलत काननू ी Tयव5था उPलेख गरी सेवाबाट बखा45त गनK िनण4य गैरकाननू ी रहेको छ । मलाई सेवाबाट
वखा45त गनK काय4कारी अिधकृतको िमित २०७६।३।१२ को िनण4य र Xयसलाई सदर गनK सYचालक
सिमितको िमित २०७६।८।१३ को िनण4य िविनयम १२.२.१, १२.२३(ख), १२.१७.१, १२.४.२ तथा
१३.१(ङ) !ितकूल भएको र Xयसबाट मेरो संिवधान !द\ नोकरी गनK, बाँ^न पाउने, पेशा aयवसाय गनK
हकबाट विYचत हbनु परेकोले उc िनण4य बदर गरी सािवक वमोिजमको पदमा बहाल गरी पाउँ भdने समेत
aयहोराको िमित २०७६।१२।३ मा पनु रावेदकले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पe ।
पया4f आधार तथा कारण िबना सेवाबाट बखा45त गनK गरी भएको िवभागीय सजायको िनण4य
eटु ीपणू 4 छ भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकर dयायको रोहमा िवचारणीय भएकोले िवपhीलाई आफै वा
काननू बमोिजमको !ितिनिध माफ4त िलिखत !ितवाद सिहत उपि5थत हbनु भनी !शासकDय अदालत
िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश
गन4 ु भdने समेत aयहोराको िमित २०७७।८।२५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
पनु रावेदक कपmरेशनको सPयान िजPलाि5थत मल िवnD के doमा जिु नयर सहायक पदमा
काय4रत कम4चारी िथए । यस के doमा हbने रसायिनक मलको मौqदात र मलको िवnD िवतरणबाट
!ाf हbने रकमको िजrमा िनजको नै हbdsयो । कपmरेशनको आdतtरक लेखापरीhण िवभागले िमित
२०७५।१०।२१ मा सो के doको गोदामको आकि5मक िनरीhण गदा4 मलको मौqदात कम देिखएको
भनी सो िमितमा मचु Pु का खडा गरेको िथयो । सो मचु Pु काको अिdतम पvृ को कै िफयत खwडमा उपरोc
नपगु भएको रसायिनक मल मैले आxनो तजिबजले !योग गरी नपगु भएको साँचो हो, म पणू 4 िजrमेवारी
िलdछु, सो सामानको मPू य वापतको रकम काया4लयलाई ३५ िदनिभe दािखला गनKछु र गtरन भने काननू
बमोिजम होस् भनी पनु रावेदकले मल िहनािमना गरेको िलिखत Oपमा 5वीकार गरी सिहछाप गरेका
िथए । उc मचु Pु का अनसु ार पनु रावेदकलाइ4 5पzीकरण पेश गन4 िमित २०७५।१०।२८ मा !मख
ु
काय4कारी अिधकृतबाट पeाचार भएकोमा िनजले िमित २०७५।११।९ मा बझ
ु ाएको जवाफमा पदीय
मया4दा र िजrमेवारी अनसु ारको काय4 गन4 नसके कोमा आxनो कमी कमजोरी र भल
ू 5वीकार गछ4 ु,
समानह|को मPू य वापत हbने रकम कपmरेशनलाई बझ
े ु भनी मल िहनािमना गरेको 5वीकार गरेका
ु ाउँनछ
िथए ।
यस सrबdधमा थप छानिबन गन4 िमित २०७५।१२।१८ मा टोली गठन गरी िमित २०७६।१।२
मा पनु रावेदकलाइ4 कम4चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम १३.८.१ बमोिजम िनलrबन गरी
छानिबन अगािड बढाइएको िथयो । छानिबन टोलीले छानिबन गदा4 पिन पनु रावेदकले रकम िहनािमना
गरेको देिखएको हbदँ ा कपmरेशनलाई भएको हानी नोEसानी रकम |. १८,७६,६६४।- कम4चारी सेवा
िविनयमावलीको िविनयम १३.७.१ र १३.७.२ अनसु ार तपाइबाट असलु उपर गरी तपाइले िविनयम
१२.२.१, १२.१७.१ र १२.२३(ख) मा उिPलिखत आचरणको उPलङ् घन गरेकोमा िविनयम
१३.४.२(ग) को खराब आचरणमा िविनयम १३.१(ङ) अनसु ार भिव€यमा कपmरेशनको सेवाको िनिम\
अयो‚य ठहtरने गरी नोकरीबाट बखा45त िकन नगनK ? तपाइलाई सो अनसु ारको िवभागीय कारवाही
र सजाय नगन4 ु पनK उिचत कारण भए 5पzीकरण पेश गन4 िमित २०७६।२।६ मा पeाचार गtरएकोमा
पनु रावेदकले कमी कमजोरी 5वीकार गछ4 ु भdने 5पzीकरण जबाफ पेश गरेका िथए । पदीय िजrमेवारी

अनसु ार काम नगरी आफू िज*मामा रहेको रकम िहनािमना गरेकोले िहनािमना भएको ज*मा रकम 1.
१८,७६,६६४।- कम;चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम १३.७.१ र १३.७.२ बमोिजम असलु उपर
गनD र पदीय कत;Gय परू ा नगरी गोदामिभHको रसायिनक मल िहनािमना गरी कपIरेशनलाई आिथ;क हानी
नोMसानी गराई खराब आचरण गरेको हPदँ ा पनु रावेदकलाइ; कपIरेशनको सेवाबाट बखा;Tत गनD गरी िमित
२०७६।३।१२ मा Vमख
ु काय;कारी अिधकृतबाट िनण;य भएकोमा सो उपर िनजले िदएको पनु रावेदनमा
सYचालक सिमितबाट िमित २०७६।८।१३ मा उZ िनण;य सदर भएको अवTथा हो ।
उपरोZ त[यह\बाट पनु रावेदकले सामान िहनािमना गरेको Tवीकार गरेको अवTथा छ । आ^नो
िज*माको सामान िहनािमनाको दोष अ\लाई देखाउँदमै ा पनु रावेदकले फुस;द पाउने अवTथा आउँदनै
। तसथ; िनजले आ^नो िज*माको सामान िहनािमना गरेको आधारमा पनु रावेदकलाइ; सनु वु ाइको मौका
िदइ; कम;चारी सेवा िविनयमावली बमोिजमको Vकृया परू ा गरी सेवाबाट हटाउने गरी कारवाही गbरएको
अवTथा भएकोले यसमा कुनै काननू ी Hटु ी िवcयमान छैन । साथै, पनु रावेदकले िहनािमना गरेको रकम
कपIरेशनलाइ; निदएको नबझ
ु ाएको हPनाले पनु रावेदक उपर रकम िदलाई पाउँ भनी काठमाडौ ँ िजgला
अदालतमा दायर मh
ु ा िवचारािधन अवTथामा रहेको छ ।
Vशासकiय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) अmतग;त यस अदालतमा दायर भएको VTततु
पनु रावेदनमा सव;Vथमतः अिधकार oेHको Vp िन1पण हPनपु नD देिखmछ । सो ऐनको दफा २(ग) मा
साव;जिनक संTथामा काय;रत कम;चारी समेतलाइ; कम;चारीको पbरभाषािभH र दफा २(च) मा पचास
Vितशत वा सो भmदा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको Tवािमsव वा िनयmHण भएको क*पनी,
बtक, संTथान एवं यTतै Vकृितका अmय संगठीत संTथालाइ; समेत साव;जिनक संTथाको पbरभाषिभH
समेिटएको छ । उपरोZ काननू ी uयवTथा अनसु ार कपIरेशनमा काय;रत कम;चारीको हकमा यो ऐन
आकिष;त हPने हो वा होइन ? र कपIरेशन साव;जिनक संTथा हो वा होइन ? भmने सmदभ;मा हेन;पु नD
हPmछ । कपIरेशन क*पनी ऐन बमोिजम Tथािपत संगठीत संTथा हो । यो क*पनीमा नेपाल सरकारको
११.६० Vितशत, सािवक नेशनल wेिड• िलिमटेडको ९.६७ Vितशत र सव;साधारणको ७८.७५
Vितशत शेयर रहेकोले ऐनको दफा २(च) बमोिजमको साव;जिनक संTथाको पbरभाषा अmतग;त यो
कपIरेशन नपनD Tपzै छ । यसबाट कपIरेशनमा काय;रत कम;चारी साव;जिनक संTथाका कम;चारीको
पbरभाषािभH नपनD भएकाले पनु रावेदनपH Tवतः खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भmने समेत Gयहोराको
िवपoी साgट wेिडङ् ग कपIरेशन िलिमटेड, के m}ीय काया;लय, कािलमाटी काठमाडौ ँका तफ;बाट यस
अदालतमा पेश भएको िलिखत Vितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समo पेश हPन आएको VTततु मh
ु ामा
पनु रावेदकका तफ;बाट उपिTथत हPनु भएका िव~ान अिधवZा €ी हbर कुमार पोखरेलले गोदामको
अवTथाका कारणले रसायिनक मल िब‚ने अवTथामा पगु क
े ो हPनाले िबƒi पिछ रकम भZ
ु ानी िदने गरी
कािलका कृिष सहकारी संTथा िल. लाइ; पनु रावेदकले मल िदएको िTथित हो । सो सहकारी संTथाको
सYचालक सिमितको िनण;यले मल िबƒiको िज*मा सोको GयवTथापकलाई िदएको िथयो । सो संTथाले
िमित २०७५।१०।०१ मा लेखक
े ो पHबाट समेत सो संTथाले मल िवƒiबाट Vा„ रकम बझ
ु ाउने कबल
ू
गरेको अवTथा देिखmछ । Vाकृितक GयिZलाइ; नभइ; काननू बमोिजम दता; भइरहेको संTथालाई मल
िबƒi गन; िदएको हो । मल िवƒiबाट Vा„ रकम लगायत संTथाको कुनै िवगो पनु रावेदकले िनयतबश
आफt िलए खाएको अवTथा देिखँदनै । पनु रावेदकले रकम िहनािमना गरेकोमा सािधकार िनकायबाट
अनसु mधान तहिककात भएको भmने पिन देिखँदनै । यसरी संTथाको सवI…म िहत (Best interest) मा
असल िनयतले काम गरेको अवTथामा पनु रावेदकको बचाउ हPनु पद;छ । Vशासकiय mयायको Tथािपत
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िस•ा•त Doctrine of proportionality िवपरीत ह&ने गरी कसरू को मा.ा भ•दा बढी चक4 पन5 गरी
पनु रावेदकलाई सेवाबाट बखा;<त गन5 िवभगीय सजाय िदने िनण;य भएको अव<था छ । एकातफ; सेवा
शत; सHब•धी काननू अथा;त कम;चारी सेवा िविनयमावली बमोिजम सजाय गदा; अपनाउनु पन5 बाKयाLमक
काय;िविध अवलHबन भएको देिखँदनै भने अक4तफ; असा•दिभ;क िविनयम अथा;त गलत काननू ी Oयव<था
उPलेख गरी सजायको िनण;य गQरएको देिख•छ । यसबाट सो िनण;य काननू सHमत नह&दँ ा बदर ह&नपु छ; ।
R<ततु म•
ु ा यस अदालतको Sे.ािधकारिभ. नपन5 भनी पनु रावेदन प. दता; गदा;का बखत दरिपठ ह&न
सके को अव<था छैन । RशासकUय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ मा Rचिलत काननू मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन भ•ने वा\यांश उPलेख भएकोबाट यस िवषयमा यस अदालतको Sे.ािधकार
नभएको भ•ने अथ; गन; िमPने ह&दँ नै भ•ने समेत _यहोराको बहस िजिकर R<ततु गन; ु भयो ।
िवपSी साPट `ेिड• कप4रेशन िलिमटेडको तफ;बाट उपि<थत ह&नु भएका िवdान अिधवgा
hी रामच•j सवु दे ीले सPयानि<थत के •jको गोदामको आकि<मक िनरीSणबाट मलको मौqदात कम
देिखएको भनी िमित २०७५।१०।२१ मा गQरएको मचु Pु कामा नपगु भएको रसायिनक मल आvनो
तजिबजले Rयोग गरी नपगु भएको साँचो हो, म पणू ; िजHमेवारी िल•छु भ•दै सो सामानको मPू य वापतको
रकम दािखला गन5 कवल
ू गरी पनु रावेदकले मल िहनािमना गरेको िलिखत wपमा <वीकार गरी सिहछाप
गरेका िथए । िनजले िमित २०७५।११।९ को जवाफमा पदीय मया;दा र िजHमेवारी अनसु ारको काय; गन;
नसके कोमा आvनो किम कमजोरी र भल
ू <वीकार गछ; ु, समानहzको मPू य वापत ह&ने रकम कप4रेशनलाई
बझ
ु ाउँछु भनी मल िहनािमना गरेको <वीकार गरेको अव<था छ । करकापबाट उg मचु Pु कामा सही गरेको
भ•ने पनु रावेदकको िजिकर पिन छैन । यसरी पनु रावेदकलाइ; बखा;<त गन5 िवभागीय सजायको िनण;य
काननू सHमत नै छ । कप4रशनलाइ; प}ु न गएको हानी नो\सानीको िवगो पनु रावेदकबाट असल
ू उपर गन;का
लािग काननू ी कारबाही RारHभ भैसके को अव<था छ । कप4रेशनमा नेपाल सरकारको शेयर <वािमLव
पचास Rितशत भ•दा कम रहेको अव<थामा कप4रेशनलाई RशासकUय अदालत ऐन, २०७६ को दफा
२(च) बमोिजमको साव;जिनक सं<था मा•न नसिकने ह&दँ ा R<ततु म•
ु ामा यस अदालतको अिधकार Sे.
आकिष;त ह&ने अव<था नभएकोले म•
ु ाको िवषयव<तमु ा Rवेश गन; ु अिघ Sे.ािधकार सHब•धी Rƒको
िनरोपण गन;पु न5 ह&•छ । यसथ;, Sे.ािधकारको अभाव लगायतका उिPलिखत आधार र कारणबाट
पनु रावेदनप. खारेज ह&नपु छ; भ•ने समेत _यहोराको बहस िजिकर R<ततु गन; ु भयो ।
िमिसल संल}न कागजात अKययन गरी दवु ै तफ;का िवdान काननू Oयवसायीहzले गन; ु भएको
बहस िजकUर समेतलाइ; „ि…गत गरी िनण;य तफ; िवचार गदा;, R<ततु म•
ु ामा <टकको यQू रया मल जHन
गई डPला पन; थालेपिछ आvनो तजिवजले असल िनयतका साथ कािलका कृिष सहकारी सं<थाका
मल िव‡U Oयव<थापक छिवराज शमा;लाई िवि‡ पˆात रकम जHमा गन5 सहमितमा मल िदएको त‰यलाइ;
वेवा<ता गरी कम;चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम १२.२.१, १२.१७.१ र १२.२३(ख) वमोिजमको
आचरण उPलङ् घन गरेको, िविनमय १३.४.२(ग) बमोिजम कप4रेशनलाई गिHभर नो\सानी पयु ा;उने
काय; गरेको भनी मलाइ; सेवाबाट वखा;<त गन5 िनण;य .टु ीपणू ; छ । िविनयम १२.२.१ बमोिजमको
अनशु ासन भङ् ग ह&ने िविनयम १२.१७.१ बमोिजमको कप4रेशनको अिहत ह&ने र िविनयम १२.२३(ख)
बमोिजमको कप4रेशनको नगद तथा सHपि’ हानी नो\सानी, िहनािमना गन5 कुनै काय; मबाट भएको छैन
र सो त‰य िनज Oयव<थापकले िमित २०७५।१०।१ मा गQरिदएको भपा;इ;बाट Rमािणत भइ;रहेको छ ।
िविनयम १३.४ मा नोकरीबाट हटाउने वा वखा;<त गन5 अव<था उPलेख भएकोमा सो िविनयम बमोिजम
नभइ; सजायको Rकार मKये एउटा Rकार उPलेख गQरएको िविनमय १३.१(ङ) वमोिजम बखा;<त गन5
िनण;य गरेको ह&नाले गलत काननू ी _यव<था उPलेख गरी गरेको िनण;य गैरकाननू ी भएकोले बदर गरी पाउँ
भ•ने म“ु य पनु रावेदन िजकUर रहेको देिख•छ भने पनु रावेदकले िमित २०७५।१०।२१ को मचु Pु का र

िमित २०७५।११।९ को जवाफबाट पदीय कत12य परू ा नगरी गोदामिभ8को रसायिनक मल िहनािमना गरी
कप<रेशनलाई हानी नो@सानी प-ु याउने काय1 गरेको पिु D हEन आएको अवIथा भएकाले आKनो िजLमाको
सामान िहनािमना गरेको आधारमा पनु रावेदकलाइ1 सनु वु ाइको मौका िदइ1 कम1चारी सेवा िविनयमावली
बमोिजमको Qकृया परू ा गरी सेवाबाट वखा1Iत गनT िनण1यमा कुनै काननू ी 8टु ी नरहेकोले सो िनण1य वदर
हEनु पनT होइन र Wे8ािधकारको अभावमा समेत पनु रावेदन प8 खारेज भागी रहेको भXने िवपWीको मYु य
िलिखत Qितवाद रहेको देिखXछ ।
उि[लिखत त\य एवं पनु रावेदक तथा िवपWीका तफ1बाट उठाइएका िजिकरह_ समेतलाइ1 हेदा1
QIततु म`
ु ामा यस अदालतले देहायका Qaह_मा िनण1य िदनपु नT देिखन आयोः१. QIततु म`
ु ा Qशासकdय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतको
Wे8ािधकार िभ8 पछ1 वा पदjन ?
२. पनु रावेदकलाइ1 कप<रेशनको सेवाबाट बखा1Iत गनT Qमख
ु काय1कारी अिधकृतको िमित
२०७६।३।१२ को िनण1य र सो िनण1यलाई सदर गनT सmचालक सिमितको िमित
२०७६।८।१३ को िनण1य काननू सLमत छ वा छैन ? र सो िनण1य बदर गन1 ु पनT हो वा
होइन ?
१. QIततु म`
ु ा Qशासकdय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतको
Wे8ािधकारिभ8 पनT वा नपनT भXने पिहलो Qaको सLबXधमा िवचार गदा1, सव1Qथमतः अिधकार Wे8
सLबXधी अवधारणागत र सै`ािXतक पWमा के ही िववेचना गन1 ु साXदिभ1क देिखXछ । अिधकारWे8 भXनाले
कुनै 2यिo, वIतु वा काय1 समावेश भएको कुनै िवषय (Matter) अथा1त िववािदत िवषयमा िनण1य गनT
अिधकार (Power to decide or determine) लाइ1 जनाउँछ (The power of a court to hear and
decide a case or make a certain order. (Elizabeth A. Martin (ed), Dictionary of Law,
(Oxford University Press, 5th ed., 2002), p. 272) ।
मलु क
ु d देवानी काय1िविध संिहता, २०७४ को दफा ६ ले म`
ु ाको कारवाही, सनु वु ाइ1 र िकनारा
काननू बमोिजम अिधकारQाš अदालत वा Xयाियक िनकाय वा अिधकारीबाट मा8 हEनस@ने भXने
िस`ाXतलाइ1 देवानी काय1िविध काननू को सामाXय िस`ाXतको _पमा माXयता िदएको देिखXछ । काननू
बमोिजम Wे8ािधकार नभएको अदालतले म`
ु ाको श_
ु कारवाही वा पनु रावेदनको रोहमा गरेको कारबाही,
आदेश वा िनण1य बदर हEने र अदालतले िनण1य गदा1 कुन काननू अXतग1त अिधकारWे8 भएको हो भXने
कुरा फै सलामा खलु ाउनपु नT भXने समेतको 2यवIथा उo संिहताको दफा १६ र १७ मा ग›रएको पाइXछ ।
œयसैगरी, सLमािनत सव<žच अदालतबाट Wे8ािधकार सLबXधी िबषयमा िविभXन म`
ु ामा यस
Qकार ŸयाYया भइ1 िस`ाXत समेत Qितपादन भएको पिन देिखXछः•
के कुन िववादको िवषयमा कुन अदालतको Wे8ािधकार हEन,े श¡ु िनण1य उपर पनु रावेदन
गन1 पाउने वा नपाउने र गन1 पाउने अवIथा भएमा कुन िनकायमा कसरी पनु रावेदन गनT
भXने कुरा पWको इžछा वा अदालतको िनण1यमा िनभ1र रहने िवषय नभई िवधाियकd
काननू ¢ारा िनधा1रण हEने िवधाियकd िववेकको कुरा हो । पनु रावेदन गनT अिधकार काननू ी
अिधकार भएकोले यसको Qयोग र पालना काननू बमोिजम मा8 हEने (ने.का.प. २०६८,
अङ् क १, िन.नं. ८५३८); Wे8ािधकार कहाँ र कसको हEने भXने कुरा काननू ले जे
िनि¦त गरेको छ, œयही नै हEने कुरा हो, पWह_को भनाइको आधारमा Wे8ािधकार
एिकन नहEने (ने.का.प.२०७१, अङ् क १०, िन.नं. ९२६७); काननू ले उजरु ी तथा
पनु रावेदन सXु न स@ने अिYतयारी Qदान नगरेको िIथितमा िनण1य गनT अिधकारीले
पनु रावेदन गन1 जानु भनी सनु ाउँदमै ा र œयसरी सनु ाएको कारणले पनु रावेदन गन1 जाँदमै ा
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•े•ािधकारको $ार%भ ह(न स+ने ि,थित नरहने (ने.का.प. २०४३, अङ् क २, िन.नं.
२६१९) ।
•
कुनै िबषयमा िनणGय गनI Jयाियक वा अधGJयाियक िनकायले गरेको िनणGयमा िचN
नबझ
ु मे ा सो उपर पनु रावेदन गनI हकको िसजGना काननू बाट ह(ने भएकोले िनणGयमा िचN
नबझ
ु े पनु रावेदन गनG जान पाउने कुरा उVलेख नगरेकै कारणले उX काननू ी हक मदZन
र काननू बमोिजम पनु रावेदन गनG पाउने िनकाय भJदा फरक िनकायमा पनु रावेदन गनG
जानु भनी िनणGयमा उVलेख गरेकै कारणले मा• पनु रावेदन गनG पाउने हक मनI वा काननू
बमोिजम पनु रावेदन गनG पाउने िनकायमा पनु रावेदन गनG नपाउने भJने अव,था नरहने
(ने.का.प. २०६७, अङ् क १, िन.नं. ८३०५)।
•
कसैको हक अिधकारमा असर प_ु ने अिधकारीले िनज उपर िनणGय गदाG सो िनणGय गनI
•े•ािधकार छ, छैन भनी $ारि%भक aपमै िवचार परु याउन
् ु पदGछ (ने.का.प. २०७४,
अङ् क ५, िन.नं. ९८०७); अिधकार •े•को $c मd
ु ाको िवषयव,तमु ा $वेश गनG ु भJदा
पिहले नै िनणGयकताGले िन+यfल गनG ु पनI िवषय हो (ने.का.प. २०७२, अङ् क ८, िन. नं.
९४५८) ।
•
कुनै पिन मd
ु ामा अिधकार •े•को $c आधारभतू $c भएको कारणले यसको
स%बJधमा प•ले $c नउठाए पिन जनु सक
ु ै तहमा अदालतले िवचार गनG स+छ र
अिधकार •े• बािहरको भएमा मd
ु ाको सनु वु ाई गनG इJकार गनG स+छ । यस $कारको
अिधकार Jयाियक िनकायको अविशk अिधकार ह(न जाने (ने.का.प. २०७३, अङ् क
७, िन. नं. ९५४३) ।
•
•े•ािधकार भJदा बािहरको िवषयमा सनु वु ाईको मौका $दान गरेर नै िनणGय गmरएको
भए पिन nय,ता िनणGयले काननू ी वैधता $ाo गनG नस+ने (ने.का.प.२०७५, अङ् क २,
िन.नं. ९९५२) ।
यसथG, व,ततु ः काननू मा जे जनु कायG जे जनु िनकाय वा अिधकारीबाट स%पJन गनGपु नI भनी
तोिकएको ह(Jछ, तत् तत् िनकाय वा अिधकारीले नै nय,तो कायG गनGपु नI ह(Jछ । अथाGत काननू ले जे
िवषयमा जनु िनकाय वा अिधकारीलाइG िनणGय गनI अिधकार िदएको ह(Jछ उसलाई मा• nय,तो िवषयमा
िनणGय गनI अिधकार ह(Jछ । अिधकार•े• स%बJधमा काननू मा $k qयव,था नभइG अिधकार •े• भएको
माJन िमVने ह(दँ नै । कुनै िनकाय वा अिधकारीले अिधकार •े• स%बJधी •टु ी (Jurisdictional error)
गरी गरेको िनणGय दोषपणू G र अमाJय ह(Jछ । य,तो •टु ीमा नभएको अिधकारको $योग (Absence of
Jurisdiction), $ाo अिधकार भJदा बढी अिधकारको $योग (Excess of Jurisdiction) र अिधकार
•े•को दaु पयोग (Abuse of Jurisdiction) गरेको सवै पदGछन् । साथै, पनु रावेदन सJु ने अिधकारीले शaु
•े•ािधकार िमची वा हरण गरी शaु •े•ािधकार ˆहण गरी गरेको िनणGय पिन •े•ािधकार हरण िवadको
िसdाJत (Rule against usurpation) बमोिजम अमाJय ह(ने ह(Jछ (R v Targuai Licensing JJ,
1951 2 All ER 656) । nयसैगरी, काननू ले उजरु ी वा पनु रावेदन सJु ने अि˜तयार $दान नगरेको
अव,थामा प•को सहमित, ,वीकृित वा भनाइG वा िनणGयकताGले पनु रावेदन गनG जानु भनी सनु ाएको
आधारमा मा•ै •े•ािधकारको $ार%भ ह(न नस+ने र िनणGयकताGले िनणGय गनI अिधकार भए वा नभएको
कुरामा $ारि%भक aपमा नै िवचार गनGपु नI भJने ,थािपत माJयताको šपमा रहेको पाइJछ ।
अव, $शासक›य अदालत ऐन, २०७६ (यसपिछ ठाउँ ठाउँमा “ऐन” समेत भिनएको) मा यस
अदालतको •े•ािधकारका स%बJधमा के क,तो qयव,था गmरएको रहेछ सो तफG हेदाG, ऐनको दफा ७ मा
देहाय बमोिजमको qयव,था गmरएको देिखJछः-

“दफा ७. अदालतको अिधकार 'े):-(१) /चिलत काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
अदालतलाई देहायका म@
ु ा वा िवषयमा भएको िनणDय वा अिEतम आदेश उपर पनु रावेदन सEु ने अिधकार
हIनछ
े ः(क) /चिलत काननू बमोिजम कमDचारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय,
(ख) कमDचारीको बढुवा,
(ग) कमDचारीको सRवा ।
(२) उपदफा (१) को खUड (क) वा (ख) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कमDचारीको सेवा
शतD सWबEधी काननू मा कुनै कमDचारीलाई िदइएको िवभागीय सजाय वा बढुवाको सWबEधमा कुनै िनकाय
वा पदािधकारी सम' उजरु ी वा पनु रावेदन लाXने रहेछ भने YयZतो िनकाय वा पदािधकारीले सो िवषयमा
िनणDय गरेपिछ मा) सो िनणDय उपर अदालतमा पनु रावेदन लाXनेछ ।”
ऐनको दफा २ को खUड (ग) ले “कमDचारी” भEनाले नेपाल सरकारको िनजामती सेवा, नेपाल
ZवाZ\य सेवा, नेपाल सङ् घीय संसद सेवा वा सावDजिनक संZथाको सेवामा कायDरत कमDचारी सWझनु
पछD र सो शcदले (१) सामदु ाियक िवdालयमा कायDरत िश'क,(२) /देश काननू बमोिजम गठन हIने
/देश िनजामती सेवा, अEय सरकारी सेवा वा /देश सरकारको पचास /ितशत भEदा बढी ZवािमYव हIने
संZथाको सेवामा रहेको कमDचारी, र (३) Zथानीय तहका कमDचारी समेतलाइD जनाउँछ भनी कमDचारीको
पhरभाषा गरेको देिखEछ ।
ऐनको दफा २ को खUड (च) मा “सावDजिनक संZथा” भEनाले (१) पचास /ितशत वा सो भEदा
बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको ZवािमYव वा िनयE)ण भएको कWपनी, बiक, संZथान,
/ािधकरण, िनगम, /ितjान, बोडD, के Ek, पhरषद् वा नेपाल सरकारबाट िनयिमत Rपमा अनदु ान/ाm
िवdालय र यZतै /कृितका अEय संगठीत संZथा, (२) /चिलत संघीय काननू बमोिजम गठन भएको
िनयमनकारी िनकाय, र (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजप)मा सचू ना /काशन गरी सावDजिनक संZथा
भनी तोके को अEय संZथा सWझनु पछD भनी सावDजिनक संZथाको पhरभाषा गhरएको देिखEछ ।
उिoलिखत cयवZथाहpको रोहमा हेदाD, कुनै cयिqको हक, िहतमा असर पनr िवषयमा कुनै
िनकाय वा अिधकारीबाट भएको िनणDय वा आदेश उपर पनु रावेदन सEु ने यस अदालतको 'े)ािधकार
आकिषDत हIन किWतमा पिन देहायका पवू DशतDहp (Conditions precedent) परू ा भएको हIनु पनr
देिखEछः(१) YयZतो cयिq देहाय बमोिजमको कमDचारी हIनु पनrः(क) नेपाल सरकारको िनजामती सेवा, नेपाल ZवाZ\य सेवा वा सङ् घीय संसद सेवाको
कमDचारी,
(ख) देहायको संZथाको कमDचारीः(१) किWतमा पचास /ितशत शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको ZवािमYव वा
िनयE)ण भएको कWपनी, बiक, संZथान, /ािधकरण, िनगम, /ितjान, बोडD,
के Ek वा पhरषद,्
(२) िनयिमत Rपमा सरकारी अनदु ान/ाm िवdालय,
(३) यZतै /कृितका अEय संगठीत संZथा,
(४) सङ् घीय काननू अEतगDत गठीत िनयमनकारी िनकाय, वा
(५) सावDजिनक संZथा भनी तोिकएको अEय संZथा ।
(ग) सामदु ाियक िवdालयको िश'क,
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•देश िनजामती सेवा, अ-य सरकारी सेवा वा •देश सरकारको पचास •ितशत भ-दा
बढी 7वािम8व रहेको सं7थाको कम<चारी, वा
(ङ) 7थानीय तहको कम<चारी ।
(२) 8य7तो िनण<य वा आदेश 8य7तो कम<चारीको िवभागीय सजाय, बढुवा वा सDवासंग सEबि-धत
हGनपु नH,
(३) सEबि-धत सेवा शत< काननू अनसु ार 8य7तो सजाय वा बढुवाको सEब-धमा कुनै िनकाय वा
पदािधकारी समL उजरू ी वा पनु रावेदन लाOने भए 8य7तो िनकाय वा पदािधकारीबाट सो िवषयमा
िनण<य भइसके को हGनपु नH,
(४) 8य7तो कम<चारीले सDवा सEब-धमा पनु रावेदन गदा< सDवा भएको काया<लयमा हािजर भई
िनयिमत Dपमा कामकाज गरेको हGनपु नH, र
(५) 8य7तो पनु रावेदन EयादिभWै (अथा<त िनण<य वा आदेशको सचू ना वा जानकारी पाएको िमितले
पXतीस िदनिभW) गरेको हGनपु नH ।
अव, •7ततु पिहलो •Yको िनरोपणको लािग साZट [ेिड• कप]रेशन •शासक^य अदालत
ऐनको दफा २(च) बमोिजमको "साव<जिनक सं7था" हो वा होइन ? भ-ने िवषयमा िवचार गन<पु नH हGन
आयो । यस िवषयमा •वेश गन< ु अिघ "साव<जिनक सं7था" सEब-धी अवधारणागत पLमा के ही िववेचना
गन< ु सा-दिभ<क देिख-छ ।
शeदकोशको अथ<मा ‘साव<जिनक’ भनेको सबै जनताको उपयोगको लािग बनाइएको, सबैलाई
समान Dपले काम लाOने, साव<जनीन (िनयम, fयव7था, िनमा<ण, •योग) र "साव<जिनक सं7था" भनेको
सव<साधारण जनताको भलाइ<का लािग खोिलएको सं7था हो (नेपाल •gा •ितhान, नेपाली बहृ त
शeदकोष, पhृ १२६७) । सामा-य अथ<मा, "सं7था" भनेको कुनै सामािजक, धािम<क, सािहि8यक,
सां7कृितक, वैgािनक, आिथ<क, eयवसाियक काय<को िवकास, िव7तार गनH उmेnयले •चिलत काननू
बमोिजम वा अ-तग<त सं7थापना वा गठन भएको "संगठीत सं7था" (Body corporate) हो । कुनै सं7था
संगठीत सं7था हGनको लािग 8य7तो सं7थामा िनिzत सLमता वा हैिसयत (Competency or status)
िनिहत भएको हGनपु नH हG-छ ।
काननू बमोिजम सं7थािपत संगठीत सं7थाले काननू ी eयि‚8व •ाƒ गरी सोही हैिसयतमा काननू ी
सLमता •ाƒ गछ< । काननू ी eयि‚को सङ् गठीत eयि‚8व हG-छ र यसले आ…नो काम कारवाहीको लािग
छु†ै छाप •योग गछ< । यो अिवि‡छ-न उˆरािधकारवाला 7वशािसत र संगठीत सं7था हG-छ र काननू को
अिधनमा रही यसले eयि‚ सरह सEपिˆ •ाƒ गन<, रा‰न, आज<न, भोगचलन, बेचिवखन वा fयव7थापन
गन<, करार गन<, करारीय अिधकार •योग र दािय8व िनवा<ह गन< वा अ-य िकिसमले हक वा दािय8व
7वीकार गन<, आ…नो काम कारबाही र fयवसाय सŠचालन गन< आवnयक िवधान वा िविनयमावली
बनाउन, कम<चारी िनयिु ‚ गन<, काया<लय खोZन, वैङ्क, िवˆीय सं7थामा खाता खोली सŠचालन गन<
स‹छ । काननू ी fयि‚ले देवानी तथा वािणŒय सEब-धी कामकारबाही गनH काननू ी सLमता •ाƒ गछ<
र य7तो सLमता यसको िलि‹वडेसन, िवघटन वा अ-8य नभएसEम कायम रह-छ । काननू ी eयि‚को
eयव7थापन तथा सŠचालन 8य7तो eयि‚को िवधानमा eयव7था भए बमोिजम र 8य7तो eयव7था
नभएकोमा सŠचालकहŽबाट हG-छ । सामा-यतया, काननू ी eयि‚को तफ<बाट काय< सEपादन गदा< 8य7तो
eयि‚को सŠचालकहŽको िनण<यबाट हG-छ । काननू बमोिजम सं7थािपत सं7थान, सङ् गठीत सं7था वा
िनकाय, साव<जिनक •योजनका लािग 7थािपत सामदु ाियक िव“यालय ज7ता सं7थाले 7वतः काननू ी
सLमता •ाƒ गरेको मािनने देवानी काननू को मा-यता रहेको पाइ-छ ।
लोक सेवा आयोगको काम, कत<fय र अिधकारको •योजनका लािग नेपालको संिवधानको धारा
२४३(२) ले संगठीत सं7था भ-नाले िव•िव–ालय र िशLक सेवा आयोग बाहेकका पचास •ितशत वा सो
(घ)
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भ•दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको 0वािम2व वा िनय•3ण भएको सं0थान, क8पनी, ब9क,
सिमित वा संघीय काननू बमोिजम 0थािपत वा नेपाल सरकार=ारा गिठत आयोग, सं0थान, Aािधकरण,
िनगम, AितCान, बोडE, के •F, पGरषद् र य0तै Aकृितका अ•य संगठीत सं0था स8झनु पछE भनी पGरभाषा
गरेको पाइ•छ ।
यरु ोपेली समदु ायको िनदRिशकामा सावEजिनक सं0था (Public undertaking) लाई ‘Any
undertaking over which the public authority may exercise directly or indirectly
a dominant influence by virtue of their ownership of it, their financial participation
therein or the rules which govern it.’ भनी पGरभाषा गGरएको पाइ•छ (European Community
in Directive 80/723 of 25 June 1980) । यस पGरभाषाबाट Public authority अथाEत सरकारको
A2य~ वा अA2य~ Aभ2ु वशाली Aभाव वा िनय•3ण रहेको कुनै पिन सं0था सावEजिनक सं0था हो भ•ने
ब‚ु न सिक•छ ।
सावEजिनक सं0था िनिƒत िविश„ उ†े‡य हािसल गनE गठन हˆने भएकोले ितनको चGर3
Hetrogenous Aकृितको हˆनु 0वभािवक मािन•छ ।के ही नेपाल काननू हेदाE सावEजिनक सं0थाको
एकै िकिसमको पGरभाषा (Uniform or Standard definition) गGरएको पिन देिखंदनै । िविभ•न
~े3गत काननू मा सो काननू को स•दभEमा वा Aयोजनका लािग सावEजिनक सं0थाको पGरभाषा गGरएको
पाइ•छ । उदाहरणको लािग, अि“तयार द”ु पयोग अनसु •धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) ले
नेपाल सरकारको पणू E वा आंिशक 0वािम2व वा िनय•3ण भएको क8पनी, ब9क वा सिमित वा Aचिलत
काननू बमोिजम नेपाल सरकार=ारा 0थािपत आयोग, सं0थान, Aािधकरण, िनगम, AितCान, बोडE, के •F,
पGरषद् र य0तै Aकृितका अ•य संगठीत सं0था, नेपाल सरकार=ारा सœचािलत वा नेपाल सरकारको
पणू E वा आंिशक अनदु ान Aाž िवŸिव ालय, महािव ालय, िव ालय, अनसु •धान के •F र अ•य 2य0तै
Aाि¡क वा शैि~क सं0था, नेपाल सरकारको ऋण, अनदु ान वा जमानतमा सœचािलत सं0था तथा य0ता
सं0थाको पणू E वा आंिशक 0वािम2व भएको वा िनय•3ण रहेको सं0था समेतलाइE सावEजिनक सं0था भनी
पGरभाषा गरेको देिख•छ भने लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २(ज) ले पचास Aितशत वा सो
भ•दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको 0वािम2व वा िनय•3ण भएको Aचिलत काननू बमोिजम
0थािपत सङ् गठीत सं0थालाइE सावEजिनक सं0था भनी पGरभाषा गरेको देिख•छ ।
2यसैगरी सावEजिनक खGरद ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले नेपाल सरकार वा Aदेश सरकारको
पणू E वा अिधकांश 0वािम2व वा िनय•3णमा रहेको सं0थान, क8पनी, ब9क वा सिमित, Aचिलत काननू
बमोिजम सावEजिनक 0तरमा 0थािपत वा नेपाल सरकार वा Aदेश सरकार=ारा गिठत आयोग, सं0थान,
Aािधकरण, िनगम, AितCान, बोडE, के •F, पGरषद,् य0तै Aकृितका अ•य संगठीत सं0था, नेपाल सरकार
वा Aदेश सरकारबाट सœचािलत वा पणू E वा अिधकांश अनदु ान Aाž िवŸिव ालय, महािव ालय,
अनसु •धान के •F र य0तै Aकृितका अ•य Aाि¡क वा शैि~क सं0था, 0थानीय तह, िवकास सिमित,
सरकारी ऋण वा अनदु ानमा सœचािलत सं0था समेतलाइE समेट्ने गरी सावEजिनक िनकायको पGरभाषा
गरेको पाइ•छ । यस ऐनले "सं0था" भ•ने श¦दको स§ा "िनकाय" भ•ने श¦द Aय¨
ु गरेको देिख•छ ।
िवकास सिमित ऐन, २०१३, नेपाल इि•जिनयGरङ् ग पGरषद् ऐन, २०५५, खानेपानी «यव0थापन
बोडE ऐन, २०६३, खानेपानी महसलु िनधाEरण आयोग ऐन, २०६३, गठु ी सं0थान ऐन, २०३३, लिु 8बनी
िवकास कोष ऐन, २०४२, समाज क¬याण ऐन, २०४९, बहृ त र जनकपरु ~े3 िवकास पGरषद् ऐन,
२०५५, नेपाल A¡ा AितCान ऐन, २०६४, सं0थान ऐन, २०२१, Aािविधक िश~ा तथा «यवसाियक
तालीम पGरषद ऐन, २०४५, खेलकुद िवकास ऐन, २०४८, नेपाल वायु सेवा िनगम ऐन, २०१९, नेपाल
नागGरक उड् डयन Aािधकरण ऐन, २०५३, नेपाल पयEटन बोडE ऐन, २०५३, नेपाल मेिडकल काउि•सल
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ऐन, २०२०, वी.पी. कोइराला मेमो*रयल -या/सर अ2पताल ऐन, २०५३, शहीद गंगालाल राि<=य
>दय के /? ऐन, २०५७, िचिकBसा िवCान राि<=य DितEान ऐन, २०६३, राि<=य दHु ध िवकास बोडL ऐन,
२०४८, राि<=य िचया तथा कफQ िवकास बोडL, २०४९, कमLचारी सSचय कोष ऐन, २०१९, राि<=य
वीमा सं2थान ऐन, २०२५, राि<=य समाचार सिमित ऐन, २०१९, गोरखापW सं2थान ऐन, २०१९,
सSचार सं2थान ऐन, २०२८, नेपाल िवCान तथा Dिविध DCा DितEान ऐन, २०४८ तथा दरू सSचार
ऐन, २०५३ लगायतका के ही नेपाल ऐनहY हेदाL Bय2ता काननू अ/तगLत वा बमोिजम 2थापना वा गठन
भएका सावLजिनक Dकृितका सं2था वा िनकायलाइL आयोग, कोष, सिमित, सं2थान, Dािधकरण, िनगम,
DितEान, बोडL, के /?, प*रषद् ज2ता नामाकरण ग*रएको पाइ/छ ।
नेपाल काननू बमोिजम वा अ/तगLत गठीत वा 2थािपत सावLजिनक सं2थाहYको काननू ी 2वYप
(Legal forms) हेदाL य2ता सं2थाहkलाई मल
ू तः दईु वगLमा िवभाजन गरी हेनL सिक/छ । पिहलो, िवशेष
काननू बाट िनयमन हtने सावLजिनक सं2था । यस िकिसमका सं2था सावLजिनक काननू (Pubic law)
वा क{तीमा पिन िविश| काननू (Specific law) बाट िनयमन भएका हt/छन् । आयोग, कोष, सिमित,
सं2थान, Dािधकरण, िनगम, DितEान, बोडL, के /?, प*रषद् ज2ता नामाकरण ग*रने य2ता सं2थाका
कमLचारीको सेवा शतL €म स{ब/धी सामा/य काननू बाट नभई िविश| काननू बाट िनयिमत हt/छ ।
दो‚ो, सामा/य वािणƒय काननू बाट िनयमन हtने सावLजिनक सं2था । सरकारी 2वािमBवका सं2थान वा
क{पनीको Yपमा 2थािपत य2ता सं2था दामासाहीको कारवाहीमा समेत जान स-छन र य2ता सं2थाका
कमLचारीको सेवा शतLको िनयमन रोजगार स{ब/धी सामा/य काननू बाट हt/छ ।
यी दवु ै वगLका सावLजिनक सं2थाका के ही अBयाव…यक िवशेषताहk (Essential features) यस
Dकार उŠलेख गनL सिक/छः–
(१) Dचिलत काननू बमोिजम वा अ/तगLत संगठीत सं2थाको kपमा गठन वा 2थापना
हt/छन् ।
(२) राि<=य वा जन सरोकारका िनि‹त िŒयाकलाप सSचालन गनŽ म‘ु य उ’े…य (Service
motive) रहेको हt/छ । अथाLत य2ता सं2थाको समा/यतया सावLजिनक सेवा Dवाह गनŽ
िवशेष उ’े…य (Special mission) रहेको हt/छ ।
(३) राƒय वा सरकारको पणू L वा आंिशक 2वािमBव, लगानी (Ownership investment)
वा Dभाव वा िनय/Wण (Influence or Control) रहेको हt/छ ।
(४) सरकारबाट अनदु ान Dा™ गरेको (State funding) हt/छ ।
(५) सावLजिनक जवाफदेिहता (Public accountability) हt/छ । अथाLत य2ता Dकृितका
सं2थाको सावLजिनक काम, कतLœय, अिधकार र दाियBव रहने हtनाले सशु ासन
žयव2थापन तथा सSचालन स{ब/धी काननू ी žयव2थाको प*रिधिभW रही कायL
स{पादन गनŽ दाियBव हt/छ ।
(६) सं2थाको सेवामा रहेका कमLचारीको िनयिु Ÿ, सेवाको सरु ा, बखाLसी वा अवकास काननू
बमोिजम माW हtनस-छ । अथाLत सावLजिनक सं2था अ/तगLतको रोजगारी सावLजिनक
रोजगारी र सावLजिनक स{पि¡ मािन/छ । Bय2तो सं2थाको माW नभइL समाजको समेत
सोको समिु चत सSचालन र कायLस{पादनमा सरोकार रहने हt/छ ।
(७) काननू तः य2ता सं2थाको सSचालन गनŽ œयिŸहk एवं राƒय, सरकार भ/दा पथृ क
काननू ी œयिŸBव (Separate legal personality) हt/छ । सं2थाको सारभतू माWाको
कायLगत 2वाय¡ता (Substantial degree of functional autonomy) सामा/यतया
Bय2तो काननू ी žयिŸBव (Legal personality) मा मिु खरत हt/छ । य2ता सं2था

स•बि•धत काननू ले िदएको अि,तयार /योग गरी वैधािनक वल (Statutory force)
भएका िनयम, िबिनयम वनाइ: आ<नो सेवाका शत:ह? िनधा:रण गन: Aवत•B हC•छन् ।
यAता संAथा िनजामती सेवा स•ब•धी JयवAथाहK पालना गन: वाMय हCदँ नै न् ।
(८) जन िजिवकासंग स•बि•धत साव:जिनक सेवाहK /वाह गन: काननू Pारा Aथापना हCने
भएकाले यAता संAथालाइ: राQयको संय•B (State instrumentalities) मािन•छ ।
(९) यAता साव:जिनक संAथाको पणू : वा आंिशक AवािमTव वा िनय•Bण भएको वा TयAतो
संAथाबाट अनदु ान /ाW संAथालाई पिन साव:जिनक संAथा मािन•छ ।
अब, के कAतो अवAथामा साव:जिनक संAथामा काय:कारी वा सरकारी िनय•Bण कायम रहेको
मािन•छ भ•ने वारेमा पिन के ही िववेचना गरZ । यAता /कृितका संAथामा रहने काय:कारी वा सरकारी
िनय•Bण मल
ू तः दईु िकिसमका हC•छन्:- /शासक_य तथा िव`ीय । /शासक_य िनय•Bणमा मल
ू तः
TयAता संAथाको कम:चारी, पदािधकारीको िनयिु b, संAथालाई सरकारले िनदdशन िदन सgने र सोको
पालना गन: ु संAथाको कत:hय हCने JयवAथा, यAता संAथाले आ<नो कामकारबाहीको /ितवेदन सरकार
समj पेश गन:पु नd जAता पjहK समावेश हC•छन् भने िव`ीय िनय•Bण मल
ू तः वजेट तज:मु ा, लेखा रा,ने
तpरका र ढाँचा तथा लेखापरीjणका शत: स•ब•धी िविभ•न चरणमा अvयास गpरने हC•छ । यस स•ब•धमा
S.P. Sathe भ•छन्ः– “Executive control is administrative and financial. Administrative
control involves: (i) Making appointments of the core staff such as chairman,
members of the board of directors etc; (ii) giving directions to an undertaking and
making conformity to such directions obligatory on them; and (iii) requiring public
sector undertaking to send periodic annual reports of such matters as may be
prescribed by the government.” S. P. Sathe, Administrative Law, 7th ed Lexis Nexis
2004, p 677) ।
भारतको सव•—च अदालतबाट िवकिसत िविधशा˜ हेदा: काननू बमोिजम वा अ•तग:त गिठत
साव:जिनक संAथा (Public enterprise) तथा सरकारी AवािमTव वा िनय•Bणमा रहेको क•पनी, संAथान
जAता दवु ै िकिसमका संAथालाई राQयको माMयम (Agency or instrumentality of the State ) को
?पमा hयवहार गनd गरेको पाइ•छ । सरकारी AवािमTवको क•पनी भारतीय पेšोिलयम कप•रेशनले राQयको
माMयमको ?पमा काय: गनd भएको देिखँदा /Aततु सरकारी क•पनी (Public sector undertaking) पिन
राQय (State) हो भनी hया,या गpरएको पाइ•छ (Som Prakash Rekhi v India, AIR 1981 SC
212) । यसै म¢
ु ाको स•दभ:मा S.P. Sathe भ•छनः– “The preponderant considerations for
pronouncing an entity as ‘State’ agency or instrument were: (i) financial resources of
the State being the chief funding source; (ii) functional character being government
in essence; (iii) plenary control residing in the government; (iv) some element
of authority or command. The Court stated that whether the legal person was a
corporation created by a statute or one created under a statute, was not an important
criterion although it might be an indication. Therefore, the ability conferred upon a
body by the law to alter, by its own will directed to that end, the rights, duties, liabilities
or other legal relations either of itself or of other persons must be present to make
that body an authority within the meaning of art. 12 … If a government company is
‘State’, it is required to adhere to the right to equality while dealing with its employees
as well as while distributing the largesse.” S. P. Sathe, Administrative Law, 7th ed
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Lexis Nexis 2004, pp 672-3) ।
स•मािनत सव$%च अदालतले िविभ/न म5
ु ाह9मा गरेको >या@या, िववेचना र Aितपादन गरेका
िसCा/त पिन उपयEF
ु मा/यता भ/दा िभ/न रहेको देिखंदनै । िवकास सिमित ऐन, २०१३, सQचार
संRथान ऐन, २०२८, गठु ी संRथान ऐन, २०३३, दरू सQचार ऐन, २०५३ जRता ऐनहZ अ/तगEत गठन
ह[ने सावEजिनक Aकृितका आयोग, प^रषद, िवकास सिमित, संRथान, Aािधकरण र क•पनी जRता
िनकायह9 रािbcय वा जनसरोकारको कुनै िवकास कायE वा सेवा सQचालन गनEका लािग Rथािपत
िनकायहZ ह[न् । नेपाल सरकारfारा वा नेपाल सरकारका तफEबाट ितनीहZमा िनयF
ु ह[ने पदािधकारीहZ
सावEजिनक पदािधकारी ह[ने ह[दँ ा lयRता िनकायह9को काम, कतEmय, लाभ, हानी, Aभावका^रता,
कायEकुशलता तथा ितनीह9ले Aदान गनo सेवा, सिु वधा र Aितफलमा समRत नाग^रकह9को सरोकार
रह/छ । यRता िनकायहZ नाग^रकले ितनo करबाट सQचािलत ह[/छन् र ितिनह9ले Aदान गनo सेवा,
सिु वधा र Aितफलमा समRत नाग^रकह9को अिधकार ह[/छ । तसथE, यRता िनकायह9मा ह[ने िनयिु Fमा
सशु ासनका मrू य र मा/यताह9को प^रपालना ह[न आवtयक ह[/छ । lयRता िनकायहZ जनजीिवकासंग
स•बि/धत सावEजिनक सेवाह9 Aदान गनE तथा देशको आिथEक, सामािजक, शैिuक र संRकृितक आिद
िविवध पuह9को िवकासका लािग काननू fारा Rथापना भएका ह[दँ ा ितनीहZ राwय संय/y (State
instrumentalities) अ/तगEत पछE न् भनी सरु शे •साद यादव िव&' •धानम+,ी तथा मि+,प1रषदक
् ो
काया6लय समेत ०६८-WO-०५९९ को ^रट िनवेदनमा जारी अ/त^रम आदेशलाई िनर/तरता िदने िमित
२०६८।१२।१७ को आदेशमा ग^रएको >या@या र िववेचना पिन यस स/दभEमा उrलेखनीय देिख/छ ।
यसरी हेदाE, कुनै सङ् गठीत संRथामा Public authority अथाEत सरकारको Aभlु वशाली Aभाव
वा िनय/yण (Dominant influence or control) रहेको अवRथा छ भने lयRतो संRथालाइE सावEजिनक
Aकृितको संRथा मािन/छ । मल
ू तः lयRतो संRथाको जायजेथा वा शेयरमा सरकारको Rवािमlव कायम
रहेको, अनदु ान वा िव–ीय लगानीको मा—यमबाट संRथाको िव–ीय सQचालनमा िनय/yण कायम रहेको,
संRथाको तफEबाट िनणEय गनo उ%च तहका अिधकारीह9 (Top decision makers) को िनयिु F गनo
अिधकार वा सरकारका Aितिनिधह9लाई िदइएको िवशेषािधकार जRता Aव/धह9को मा—यमबाट
संRथाको Governing Body वा म@ु य म@ु य िनणEयहZ (Major decisions) मा Aशािसनक िनय/yण
कायम गनE स¢ने सuमता (Ability) सरकारमा रहेको वा lयRतो संRथा Rथापना वा गठन गनo काननू ी
Aब/ध (Act/instrument of incorporation) को मा—यमबाट lयRतो सuमता कायम रहेको अवRथामा
सो संRथामा सरकारको lयRतो Aभाव वा िनय/yण रहेको भनी ब¥ु न सिक/छ । सरकारी Rवािमlवका
संRथान, क•पनी लगायतका यRता संRथा राwयबाट िसजEना भएका एवं ितनमा राwयको Rवािमlव
रहने अथाEत सवEसाधारणको करबाट संचािलत ह[ने ह[नाले यRता संRथा राwयको कायEकारी अिधकार
(Executive authority) को Fold िभy सQचालन ह[ने र ितनको mयवRथापन जनताAित उ–रदायी
(Public accountability) ह[नपु छE भ/ने मा/यता रहेको पाइ/छ ।
सारतः मलु क
ु को आिथEक, सामािजक, शैिuक र सांRकृितक आिद पuह9को िवकासका लािग
नेपाल काननू fारा वा अ/तगEत आयोग, प^रषद, िवकास सिमित, संRथान, Aािधकरण, क•पनी जRता
नामबाट Rथापना वा गठन ग^रएका सावEजिनक काम, कतE>य, अिधकार र दाियlव भएका सरकारको पणू E
वा आंिशक Rवािमlव, लगानी, दाियlव वा िनय/yण रहेको सावEजिनक Aकृितका िनकायह9 (Statutory
authority, corporation or instrumentality) लाइE सावEजिनक संRथा भनी ब¥ु नु पनo ह[/छ ।
अब, सावEजिनक संRथाको सेवाको कमEचारीको स9वा, बढुवा तथा िवभागीय सजाय स•ब/धी
िवषय (Matters) समेत यस अदालतको अिधकार uेyिभy पनo मािथ उिrलिखत काननू ी Aब/धको
स/दभEमा, यस अदालतको uेyािधकारको Aयोजनका लािग कप$रेशन ऐनको दफा २(च) बमोिजमको

साव•जिनक सं$था हो वा होइन ? यिद हो भने पनु रावेदक सो सं$थाको सेवाको कम•चारी हो वा होइन ?
भ3ने 45ह6मा िवचार गन• ु पन8 देिख3छ ।
ऐनको दफा २(च) को 4ावधान मािथ उDलेख गFर सिकएकोले पनु राविृ I गFररहनु परेन । सारतः
4$ततु 4ावधानले तीन िकिसमका सं$थालाइ• साव•जिनक सं$था मानेको देिख3छः- पिहलो, पचास
4ितशत वा सो भ3दा बढी शेयर (Equity) वा जायजेथा (Assets) मा नेपाल सरकारको $वािमSव वा
िनय3Tण भएको कVपनी, बWक, सं$थान, 4ािधकरण, िनगम, 4ितXान, बोड•, के 3Z, पFरषद,् वा नेपाल
सरकारबाट िनयिमत ^पमा अनदु ान4ा` िवaालय र य$तै 4कृितका अ3य संगठीत सं$था, दोdो, संघीय
काननू बमोिजम गठन भएको िनयमनकारी िनकाय, र तेdो, नेपाल सरकारले नेपाल राजपTमा सचू ना
4काशन गरी साव•जिनक सं$था भनी तोके को अ3य सं$था ।
िवपhी कपjरेशनको िलिखत 4ितवादमा कVपनी ऐन बमोिजम कVपनी िलिमटेडको 6पमा
सं$थािपत कपjरेशनमा नेपाल सरकारको ११.६०, सािवक नेशनल oेिड• िलिमटेडको ९.६७ र
सव•साधारणको ७८.७५ 4ितशत शेयर $वािमSव रहेकोले ऐनको दफा २(च) बमोिजमको साव•जिनक
सं$थाको पFरभाषा अ3तग•त यो कपjरेशन नपन8 र फल$व6प यसका कम•चारी पिन साव•जिनक सं$थाका
कम•चारीको पFरभाषािभT नपन8 भएकाले यस मx
ु ामा यस अदालतको अिधकार hेT नभएको हzदँ ा
पनु रावेदनपT $वतः खारेजभागी छ भ3ने समेत |यहोराको िजिकर उठाइएको देिख3छ ।
िमिसल संल}न कागजात हेदा•, साDट oेिड• कपjरेशन िलिमटेड कVपनी ऐन, २००७ बमोिजम
सVवत् २०२० साल भाZ २७ गते रिज~र गFरएको देिख3छ । सरल सपु थ मोलमा ननु पैठारी गरी
रा€यभर िब‚ƒ, िवतरण गन8 |यव$था िमलाउने, सोको लािग $वदेश तथा िवदेशमा शाखा, 4शाखा
काया•लय खोली सञचालन गन8, िबदेशी कVपनीह6मा लगानी गन8, Sय$ता कVपनीसँग संय…
ु उप‚ममा
काम गन8, िवदेशमा कपjरेशनको कVपनी दता• गराई |यापाFरक कारोबार गन8, के िमकल तथा खादको
उSपादन, पैठारी, िब‚ƒ तथा िवतरण गन8 समेतको उ‡ेˆयले साव•जिनक िनजी साझेदारीको 4ा6प
अ3तग•त कपjरेशनको सं$थापना भएको, कपjरेशनको Šयवसायको स‹चालनको सम$त अिभभारा
स‹चालक सिमितमा रहने, सिमितमा कVतीमा ३ र बढीमा ९ जना स‹चालक रहने, सिमितमा शेयरको
समानपु ाितक िहसाबले नेपाल सरकार एवं नेशनल oेिड• िलिमटेडको मनोिनत 4ितिनिध रहने भ3ने
4ब3धपTको दफा ६० मा उDलेख गFरएको देिख3छ ।
िमिसल संल}न कVपनीको ५३ औ वािष•
ं क 4ितवेदन (२०७५।७६) हेदा• कपjरेशनको स‹चालक
सिमितमा रहेका सात जना स‹चालकह^ म‘ये एक जना स‹चालक नेपाल सरकार, उaोग, वािण€य
तथा आपिू त• म3Tालयको 4ितिनिध रहेको देिख3छ । काठमाड“को कालीमाटीमा रिज$टड• काया•लय
र मलु क
ु भर शाखा काया•लयह^ रहेको कपjरेशन नेपालिभT ननू को आपिू त• गन8 एकल आपिू त•कता•
भएको र यसका शेयरह^ नेपाल िधतोपT बजारमा सचू ीकृत भएको भ3ने पिन सो 4ितवेदनबाट
देिख3छ । कपjरेशनको ३१ असार २०७६ सVमको िवIीय अव$थाको िववरणबाट कपjरेशनको
जायजेथा तफ• Non-current assets (सVपिI, Plant, मेिसनरी, Capital work in progress,
Intangible assets, लगानी समेत) र Current assets (Inventory, अ3य गैर िवIीय सVपिI, नगद,
कजा•, िनhेप तथा नेपाल सरकारबाट 4ा` हzने आय समेत) रहेको, Equity तफ• शेयर पज
ूँ ी तथा जगेडा
कोषमा रहेको रकम र दाियSव तफ• Current, non-current liabilities को रकम रहेको भ3ने देिख3छ ।
िमिसल संल}न िमित २०७७।९।१८ मा 4मािणत िवपhी कपjरेशनको शेयर लगत िववरण यस
4कार रहेको देिख3छः233
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रकम (E.)
(E.)

१.

•ी नेपाल
सरकार महालेखा
िनय+,क
काया- लय र
वािण1य िवभाग,
काठमाड7

साधारण

१७८०१८

११.६०

१००।००

१,७८,०१,८००।००

२.

•ी नेशनल
@ेिडङ् ग िलिमटेड,
रामशाह पथ,
काठमाड7
(नेपाल सरकारको
पूण- HविमIव
भएको)

साधारण

१४८३९३

९.६७

१००।००

१,४८,३९,३००।००

३.

सव- साधारण
शेयरधनीहO

साधारण

१२०९३४७

७८.७५

१००।००

१२,०९,३४,७००।००

१५३५७५८

१००

ज@मा शेयर संAया

१५,३५,७५,८००।००

मािथ उिRलिखत वािष-क Uितवेदनको पXृ २८ मा कपYरेशनको शेयर पज
ूँ ी स\ब+धमा यस Uकार
उRलेख भएको देिख+छ :The company’s registered share capital structure is as follows
In NRs
Particulars
Authorized Capital

2075-76

2074-75

1,000,000,000

1,000,000,000

Issued Capital

100

1,000,000,000

1,000,000,000

Paid Up Capital

100

153,575,800

122,833,400

82,574

82,574,00

82,574,00

1.453,184

145,318,400

114,576,000

153,575,800

122,833,400

Bonus Share-P/Y-114,5760@
NRs.100 each

10,000.000

Value Per
Share
100

Ordinary Share - 82,874
NRs.100 each
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Number of
Shares

Total

Shareholder Category
Government of Nepal
Khadya Vyabastha Tatha Vyapar Company Ltd. (Former
“National Trading Ltd.)”
General Public
Total
Total Number of Share
Total Ordinary Share Issued
Total Bonus Share Distributed

2075-76
% of holding

2074-75 % of
holding

11.59

11.59

9.67

9.67

78.74

78.74

100

100

1,535,758

1,228,334

82,574

82,574

1,453,184

1,145,760

िमिसल संल•न िवप$ी कप'रेशनको के ,-ीय काया0लयको िमित २०७७।११।१९ को प8मा “यस
कप'रेशनमा नेपाल सरकारको 9वािम:वमा ११.६० =ितशत र त:कालीन नेशनल >ेिड• िलिमटेडको
९.६७ =ितशत शेयर 9वािम:वमा रहेको तथा कप'रेशनको जायजेथामा नेपाल सरकारको =:य$
िनय,8ण एवं 9वािम:व नरहेको” भ,ने समेतको Gयहोरा उIलेख भएको देिख,छ ।
यसरी िमिसल संल•न िवप$ी कप'रेशनको िलिखत =ितवाद, कप'रेशनको शेयर लगतको एवं
जायजेथाको 9वािम:व वा िनय,8ण सOब,धी िववरण र कप'रेशनको वािष0क =ितवेदन हेदा0, कप'रेशन
कOपनी ऐन बमोिजम सं9थािपत पिTलक कOपनी भएको, कप'रेशनमा नेपाल सरकार, महालेखा
िनय,8कको काया0लय र वािणUय िवभागको ११.६० =ितशत, नेपाल सरकारको पणू 0 9वािम:व भएको
नेसनल >ेिडङ् ग िलिमटेडको ९.६७ =ितशत र सव0साधारणको ७८.७५ =ितशत शेयर 9वािम:व रहेको
देिख,छ । यसबाट कप'रेशनको कुल २१.२७ =ितशत शेयरमा मा8 नेपाल सरकारको 9वािम:व रहेको
भ,ने देिख,छ ।
िमिसल संल•न कप'रेशनको िमित २०७७।११।१९ को प8बाट कप'रेशनको जायजेथामा नेपाल
सरकारको ५० =ितशत वा बढी 9वािम:व वा िनय,8ण भएको भ,ने पिन देिखँदनै । यस त_य समेतका
आधारमा हेदा0, कप'रेशन कOतीमा ५० =ितशत शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको 9वािम:व वा
िनय,8ण रहे भएको साव0जिनक सं9था हो भनी भ,न िमIने देिखएन ।
यसथ0, =शासकaय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) को =योजनको लािग कप'रेशन सो
ऐनको दफा २(च) बमोिजमको साव0जिनक सं9था र यसमा काय0रत कम0चारी अथा0त =9ततु स,दभ0मा
पनु रावेदक दफा २(ग) बमोिजमको कम0चारीको पgरभाषािभ8 पनh देिखन आएन । यसबाट, यस मi
ु ामा
यस अदालतको अिधकार $े8 आकिष0त हjन आवkयक पवू 0शत0 िवlयमान रहेको वा परू ा भएको अव9था
देिखन आएन । अतः =9ततु मi
ु ाको िवषय (Matter) मा यस अदालतको $े8ािधकार आकिष0त हj,छ
भ,ने अथ0 गरी पनु रावेदकलाई कप'रेशनको सेवाबाट बखा09त गनh िवभागीय सजायको िनण0य उपरको
पनु रावेदन स,ु ने अिधकार $े8 sहण गरी हेन0 िमIने अव9था देिखएन । $े8ािधकारको अभावमा =9ततु
मi
ु ा खारेज हjने ठहछ0 । सो ठहना0ले िनरोपण गन0पु नh अ,य =v लगायत मi
ु ाको िवषयव9तु (Merits) िभ8
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•वेश ग•ररहनु परेन । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक तथा िवप5ी समेतलाई िदई दायरीको लगत
क8ा गरी िमिसल िनयमानसु ार वझु ाई िदनु ।
(िड<लीराज िघिमरे)
अ@य5
उB रायमा सहमत छD ।
(कृFण •साद पौडेल)
सदIय

(रीता मैनाली)
सदIय

इित सKवत् २०७७ साल चैQ १२ गते रोज ५ शभु म्......................... ।
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फैसला

साे@

सोम बहादरु िव.क. िव•• िज(ला िनवा+चन काया+लय, वारा

!शासक&य अदालत
इजलास
0ी िड(लीराज िघिमरे ...............अ6य7
0ी रीता मैनाली.........................सद:य
0ी कृ<ण >साद पौडेल...............सद:य

फैसला
सAवत् २०७५ सालको प.ु वे.नं...........०१३
म•
ु ा: िवभागीय कारवाही (सेवाबाट हटाएको )।
िज(ला िनवा+ चन काया+ लय, कलैया वारामा तJकालीन ना.स.ु पदमा
काय+ रत सोम बहादरु िव.क. .......................................................१
िव••
िज(ला िनवा+ चन काया+ लय, वाराका िज(ला िनवा+ चन अिधकारी नरेश
कुमार सरा+ फ...........................................................................१
िनवा+ चन आयोगको काया+ लय, काठमाडQ ......................................१

पनु रावेदक

िवप7ी

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा >शासकZय अदालत
िनयमावली, २०५१ को िनयम ६ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको >:ततु म]
ु ाको संि7^ त_य र
िनण+य यस >कार छ :तपाई िवदा :वीकृत नगराई काया+लयलाई कुनै सचू ना समेत निदई िमित २०७०।१०।१ देिख
काया+लयमा अनपु ि:थत रही यस काया+लयको िजgसी खातामा अAदानी बािधएको Dell Laptop थान
एक समेत िलई गएकोमा यस काया+लयको च.नं. २९५ िमित २०७०।१२।७ को पmबाट अनपु ि:थत
रहनक
ु ो कारण र आqनो िजAमामा रहेको सामान िलई आउन तपाइको घर ठेगानामा पm पठाउँदा तपाइले
सो पmको जवाफमा िमित २०७१।२।१ मा काया+लयमा उपि:थत नहuनाको कारणको जवाफ माm पेश
गरेको, >माण के ही पिन पेश नगरेको र जवाफ समेत का(पिनक माm उ(लेख गरी पेश गरी गएकोले र
काया+लयमा हािजर भई कामकाज सvचालन गन+ ु पनwमा सो समेत नगरेकोले यस काया+लयबाट पनु :
च.नं. ३१० िमित २०७१।१।१९ को पmबाट तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) बमोिजम िकन कारवाही नगनw भनी :पxीकरण सोिधएकोमा तपाइले सो :पxीकरणको जवाफ िमित
२०७१।४।६ मा दता+ गराई सो जवाफ साथ पेश गरेको मेिडकल सिट+ िफके ट िवyसनीय र भरपदz तथा
जवाफ िच{ ब|ु दो नदेिखएको, तपाई यस काया+लयमा हािजर भई कामकाज संचालन नगरी सAपक+ वािहर
रही काया+लयमा अनपु ि:थत रहेको हuदँ ा तपाइले िच{ ब|ु दो, िवyसनीय, >माण पेश नगरी काया+लयमा
हािजर भई कामकाज संचालन नगरी १० मिहना देिख काया+लयमा अनपु ि:थत भई काया+लयको सAपक+
बािहर रहेको र काया+लयको (यापटप समेत लिग सरकारी िजgसी साम}ी िहनािमना गरेको देिखएकोले
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तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)
(१) बमोिजम िवभागीय सजाय गनBपु नC अवEथा देिखएकोले सो दफा बमोिजम तपाइलाई िकन िवभागीय
कारवाही नगनC ? सोको िचJ बKु दो जवाफ र िवLसनीय सMकल Nमाण सिहत कायाBलयमा उपिEथत
भई पेश गनBको लािग िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६(१) को NयोजनाथB सफाई पेश गनC मौका िदइएको
छ । यो पT NाU भएको िमितले अथवा तपाइको घर दैलोमा टाँस भएको िमितले १५ िदनिभT अिनवायB
Zपमा यस कायाBलयमा उपिEथत भई सNमाण सफाई पेश गनB आउनु ह\न अनरु ोध छ भ^ने समेत
_यहोराको िमित २०७१।७।२० मा िजaला िनवाBचन कायाBलय वाराका िजaला िनवाBचन अिधकारीले
पनु रावेदकलाई सफाई पेश गनC सbब^धमा लेखक
े ो पT ।
तपाई िवदा Eवीकृत नगराई िबना सचू ना िमित २०७०।१०।१ देिख कायाBलयमा अनपु िEथत
रही यस कायाBलयको िज^सी खातामा अbदानी बािधएको Dell Laptop थान एक समेत िलई गएकोमा
यस कायाBलयबाट िविभ^न िमितमा तपाइलाई पटक पटक Eपhीकरण सोिधएको र तपाइले पेश गरेको
Eपhीकरण स^तोषजनक समेत नरहेकोले यस कायाBलयको िमित २०७१।७।२० को पTबाट तपाइलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम
िवभागीय सजाय गनB ु पनC अवEथा देिखएकोले िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६६(१) को
NयोजनाथB सफाई पेश गनC मौका िदएकोमा आजका िमितसbममा तपाइले यस कायाBलयमा कुनै पिन
सफाई पेश गरेको नदेिखएको ह\दँ ा तपाइलाई पनु ः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) को
NयोजनाथB सफाई पेश गनC मौका िदइएको छ । यो सचू ना Nकाशन भएको िमितले १५ िदनिभT अिनवायB
Zपमा सNमाण सफाई पेश गनB ु ह\नछ
े । अ^यथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को
कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम िवभागीय सजाय ह\नछ
े भ^ने समेत _यहोराको िमित
२०७१।९।७ मा िजaला िनवाBचन कायाBलय, वाराले पनु रावेदकलाई सफाई पेश गनB भनी गोरखापTमा
Nकाशन गरेको सचू ना ।
तपाई िवदा Eवीकृत नगराई कायाBलयमा कुनै सचू ना समेत निदई िमित २०७०।१०।१ देिख
कायाBलयमा अनपु िEथत रही कायाBलयको िज^सी खातामा अbदानी बािधएको Dell Laptop थान एक
समेत िलई गएकोमा यस कायाBलयको च.नं. २९५, िमित २०७०।१२।७ को पTबाट अनपु िEथत रहनक
ु ो
कारण र आnनो िजbमामा रहेको सामान िलई आउन तपाइको घर ठेगानामा पT पठाउँदा तपाइले सो
पTको जवाफमा िमित २०७१।२।१ मा यस कायाBलयमा उपिEथत नह\नाको कारणको जवाफ माT पेश
गरेको, Nमाण के ही पिन पेश नगरेको र जवाफ समेत काaपिनक माT उaलेख गरी पेश गरी गएकोले र
कायाBलयमा हािजर भई कामकाज सrचालन गनB ु पनCमा सो समेत नगरेकोले यस कायाBलयबाट पनु :
च.नं. ३१० िमित २०७१।१।१९ को पTबाट तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) बमोिजम िकन कारवाही नगनC भनी Eपhीकरण सोिधएकोमा तपाइले सो Eपhीकरणको जवाफ िमित
२०७१।४।६ मा दताB नं. १४ बाट यस कायाBलयमा दताB गराई सो जवाफ साथ पेश गरेको मेिडकल
सिटB िफके ट िवLसनीय र भरपदw तथा जवाफ िचJ बKु दो नदेिखएकोले तपाइलाई यस कायाBलयमा
हािजर भई कामकाज संचालन नगरी सbपकB वािहर रही कायाBलयमा अनपु िEथत रहेको तथा िवLसनीय
Nमाण पेश नगरी कायाBलयमा हािजर भई कामकाज संचालन नगरी १० मिहनादेिख कायाBलयमा
अनपु िEथत भई कायाBलयको सbपकB वािहर रहेको र कायाBलयको aयापटप समेत लगी सरकारी िज^सी
सामxी िहनािमना गरेको देिखएकोले तपाइलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को
कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम िवभागीय सजाय गनBपु नC अवEथा देिखएकोले सो दफा
बमोिजम तपाइलाई िकन िवभागीय कारवाही नगनC ? सोको िचJ बKु दो िवLसनीय सMकल Nमाण सिहत
यस कायाBलयमा उपिEथत भई जवाफ पेश गनBको लािग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) को
NयोजनाथB सफाई पेश गनC मौका िदइ यस कायाBलयको च.नं. ४६ िमित २०७१।७।२० को पT तपाइको

घर ठेगानामा पठाउँदा समेत तोके को िमित िभ-मा तपाइले सफाई पेश गरेको नदेिखएको ह6दँ ा तपाइलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम
भिवHयमा सरकारी सेवाको िनिमJ अयोLय नठहMरने गरी सेवाबाट िकन नहटाउने ? सो सPबQधमा यो पSाT भएको िमितले १५ िदन िभ- िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६७ को SयोजनाथW XपYीकरण
पेश गनW ु ह6न भQने समेत \यहोराको िज]ला िनवाWचन कायाWलय वाराले पनु रावेदकलाई लेखक
े ो िमित
२०७१।१०।८ को प- ।
िज]ला वारा सपही गा.िव.स. वडा नं. १ हनमु ानगंज बXने म सोम बहादरु िव.क.ले िज]ला िनवाWचन
कायाWलय वारा कलैयाको च.नं.१०१ िमित २०७१।१०।८ को सेवाबाट िकन नहटाउने सPबQधमा
XपYीकरण पेश गनe वारेको मेरा नाउँको प- बझ
ु ी िलएँ भQने समेत \यहोराको िमित २०७१।१०।१८ मा
पनु रावेदकले गMरिदएको भपाWई ।
िज]ला िनवाWचन कायाWलय वारामा कायWरत नायब सgु बा सोम बहादरु िव.क. लाई िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम भिवHयमा
सरकारी सेवाको िनिमJ अयोLय नठहMरने गरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजायका लािग यस आयोगमा
परामशW माग भई आएकोमा ‘यसमा ना.स.ु सोम बहादरु िव.क. लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम सरकारी सेवाको िनिमJ
अयोLय नठहMरने गरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजाय गनW परामशW पठाउने र तीन मिहनािभ- िवभागीय
कारवाही सPपQन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने’ भनी आयोगबाट िमित
२०७२।३।२४ मा िनणWय भएको ह6दँ ा िनजलाई तीन मिहनािभ- िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
को अनसु चू ी-१७ बमोिजमको ढाँचामा िवभागीय सजाय गरी सोको Sितिलिप सिहतको जानकारी यस
आयोगलाई समेत िदनु ह6न अनरु ोध छ भQने समेत \यहोराको लोक सेवा आयोगको परामशW सिहत
सlकल फाइल िफताW पठाएको िमित २०७२।३।२८ को प- ।
िज]ला िनवाWचन कायाWलय वारामा नायब सgु बा (रा. प. अनं. Sथम mेणी) पदमा कायWरत सोम
बहादरु िव.क. (कमWचारी संकेत नं. १२२०२७) िमित २०७०।१०।१ देिख िबना सचू ना अनपु िXथत
रहेको सPबQधमा जाँचबझ
ु गदाW गराउँदा िनज िमित २०७०।१०।१ देिख कायाWलयमा कुनै सचू ना नगरी
कुनै Sकारको िबदा Xवीकृत नगराई हालसPम अनपु िXथत रहेकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
६१(१)(छ) बमोिजम िबदा Xवीकृत नगराई लगातार ९० िदन भQदा बढी आoनो कायाWलयमा अनपु िXथत
रहेको देिखन आएकोले िनजसँग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) बमोिजम १५ (पQp)
िदनको Pयाद िदई सफाई माग गरी ह6लाकबाट रिजHqेशन प- पठाई गोरखाप- रािHqय दैिनकमा िमित
२०७१।९।७ मा सावWजिनक सचू ना Sकािशत गरी सफाई माग गMरएकोमा Pयादिभ- कुनै जवाफ पेश
नगरेको र सफाईको कुनै सबतु समेत पेश ह6न नआएको, तसथW ऐनको दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको
कसरू मा ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजमको सजाय िकन नगनe ? सो गनW ु नपनe कुनै सबदु Sमाण वा
कारण भए १५ (पQp) िदन िभ- XपYीकरण पेश गनW ु ह6न भनी ऐनको दफा ६७ बमोिजमको XपYीकरण
माग गMरएकोमा िनजले सो XपYीकरण सPबQधी िज]ला िनवाWचन कायाWलय वाराको िमित २०७१।१०।८
को प- िमित २०७१।१०।१८ मा आफै ले बिु झ िलएको र Pयादिभ- कुनै जवाफ, XपYीकरण वा सबदु
Sमाण पेश गरेको नदेिखएको, यस सPबQधमा संकलन भएका कागजात, बिु झएका सबदु Sमाण र िवभागीय
कारवाहीको सQदभWमा पटक पटक पेश भएका XपYीकरण उपर समेत िवचार गदाW िनजलाई Sचिलत
काननू बमोिजम सफाई पेश गनW र सो सPबQधमा XपYीकरण िदने मौका Sदान समेत गMरएको देिखंदा
िनजले ऐनको दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको कसरू गरेको देिखएकोले िनज उपर ऐनको दफा ५९(ख)(१)
बमोिजमको सजाय SXतािवत गरी सो सजाय गनWको िनिमJ लोक सेवा आयोगको िमित २०७२।३।२८
को प-बाट परामशW SाT भए अनsु प िनजलाई ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम िमित २०७१।१।२
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देिख लागू ह$ने गरी भिव*यमा सरकारी सेवाको िनिम0 अयो2य नठह4रने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय
िदने िनण:य आदेश ग4रएको छ । यस आदेशमा िच0 नबझ
ु मे ा िनयम ११४(घ) को HयादिभI JशासकKय
अदालत समM पनु रावेदन िदन सिकने छ भOने समेत Pयहोराको िमित २०७२।५।२४ मा िजUला
िनवा:चन काया:लय वाराका िजUला िनवा:चन अिधकारीले गरेको िवभागीय सजायको िनण:य ।
िजUला िनवा:चन काया:लय वाराका िजUला िनवा:चन अिधकारी नरेश कुमार सराफ:ले
मलाई सेवाबाट बखा:Yत गनZ िनण:य गदा: अवलHबन ग4रएका आधारह[ बYतिु न\ छैनन् । म िमित
२०७०।१०।१ देिख काया:लयमा उपिYथत नभएको भOने Pयहोरा िम`या हो । मलाई हािजर ह$न निदई
कुटिपट गरी काया:लयबाट खेिदएको हो । सोही कारणले म मानिसक [पमा असOतिु लत ह$न पगु क
े ो हो
। मैले Yपaीकरण नै पेश नगरेको भOने आधार झbु ा हो । मैले िमित २०७१।४।६ र २०७१।४।७ मा
िनवा:चन काया:लय कािOतपथ काठमाडौलाई समेत बोधाथ: िदई म लगायत मेरो आमाको उपचार गन: ु पनZ
कारण उपिYथत ह$न नसके को Pयहोरा अनरु ोध गरी Yपaीकरण पेश गरेको िथएँ।तर उg िवषयमा कुनै
सनु वु ाइ: भएन । म मानिसक [पमा असOतिु लत भै उपचारको jममा नै रहेको समयमा मलाई सफाइको
मौकाका लािग ह$लाकबाट पI पठाएको र गोरखापI राि*kय दैिनकमा िमित २०७१।९।७ मा साव:जिनक
सचू ना Jकािशत गरेको रहेछ । तर मानिसक अवYथा ठीक नभएको कारण के कYता सचू ना Jकािशत
भए वा भएनन् सो सHबOधमा मलाई कुनै जानकारी पिन नभएको साथै मेरो नाममा Yपaीकरण पेश गनZ
सHबOधी पI आएको र उg HयादपI मैले बिु झिलएको कुनै जानकारी समेत नभएको कारण मेरो YवाY`य
िYथित Jितकूल भएको मौका छोपी मलाई गमु राहमा राखी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजाय िदने गरी
भएको िमित २०७२।५।२४ को िनण:य Jाकृितक Oयायको िसnाOत तथा िविधको शासन समेत िवप4रत
भै बदरभागी भएकोले वदर गरी पाउँ भOने समेत Pयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७५।९।११ मा यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पI ।
यसमा सबदू Jमाणको मUू याङ् कन नगरी सफाईको मौका निदई Jाकृितक Oयायको िसnाOत
तथा िविधको शासन िवप4रत हटाउने गरी ग4रएको िनण:य Iिु टपणू : भएको भOने पनु रावेदकको िजिकर
िवचारणीय भएकोले मलु क
ु K देवानी काय:िविध संिहता, २०७४ को दफा २१३ को उपदफा (३) बमोिजम
िवपMीलाई िबशेष सरकारी वकKल काया:लय माफ:त सचू ना िदई िनयमानसु ार पेश गन: ु भOने समेत
Pयहोराको िमित २०७५।११।२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समM पेश ह$न आएको JYततु मn
ु ामा
पनु रावेदकका तफ:बाट उपिYथत ह$नु भएका िवnान अिधवgा tी मोहन शासंकरले पनु रावेदकले
काया:लय Jमख
ु लाई मौिखक जानकारी गराएर नै आमाको उपचारका लािग जानु भएको हो । पनु रावेदक
दिलत समदु ायको भएकोले uयहाँको समदु ायले उहाँलाई Yवीकार नगरेको तथा काया:लयमा गएको समयमा
पिन हािजर गन: निदएको अवYथा हो । काया:लय र सहकमvह[बाट पनु रावेदकलाई असहयोग गनZ, हािजर
गन: निदने तथा कुटिपट समेत गनZ काय: भएको हो । यYतो अOयाय उपर िनवेदन िदंदा पिन दिलत भएकै
कारण कुनै सनु वु ाई नभएको हो । अOयथा पनु रावेदकले काया:लय र काम Jित कुनै गैरिजHमेवार काम
गन: ु भएको तथा गनZ मनसाय पिन होइन भनी तथा िवnान अिधवgा tी यमकुमारी ददेलले पनु रावेदकले
लामो संघष: पwात पाएको जािगर Jित खेलवाड गन: ु पनZ कुनै कारण नभएको, काया:लयको प4रवेशका
कारण काया:लयमा गएर पिन हािजर गन: नपाएको हो, पनु रावेदकको कारणले भOदा पिन काया:लयले
गरेको भेदभाव र असहयोगका कारण हािजरी रेकड:मा नरहेको माI हो । पनु रावेदक िनरOतर काया:लय
गएका ह$न् । तसथ: पनु रावेदक उपर ग4रएको कारवाही वदर ह$नपु छ: भनी वहसJYततु गन: ु भयो । िवपMीको
तफ:बाट उपिYथत ह$नु भएका िवnान सहायक Oयायािधवgा tी संिजत गौतमले िबना कुनै जानकारी
लामो समयसHम पनु रावेदक अनपु िYथत रहेको त`य Yथािपत छ र िनज उपर ग4रएको कारवाही

काननू स•मत #कृयाबाट अिधकार#ा, -यि.ले गरेको अव4था छ । िनज उपर काया;लयले असहयोग
गरेको वा जातीय भेदभाव गरेको भिनएता पिन Aयसको व4तिु नC #माणको अभाव छ । अत: िनज उपर
भएको कारवाही काननू स•मत हFनाले सदर हFनपु छ; भनी वहस िजिकर #4ततु गन; ु भयो ।
#4ततु मG
ु ामा िमिसल अHययन गरी तथा दबु ै पJका काननू -यवसायीहKको वहस समेत
सनु ी िनण;य तफ; िवचार गदा;, िजOला िनवा;चन काया;लय वाराका िजOला िनवा;चन अिधकारीले िमित
२०७२।५।२४ मा पनु रावेदकलाई भिवVयमा सरकारी सेवाका लािग अयोWय नठहYरने गरी सेवाबाट
हटाउने गरी गरेको िनण;य काननू स•मत छ वा छैन? पनु रावेदकको माग बमोिजम उ. िनण;य वदर हFनपु न[
हो वा होइन? भ]ने #^मा यस अदालतबाट िनण;य िदनपु न[ देिखयो ।
#4ततु मG
ु ामा, पनु रावेदकले आफू िवaG िजOला िनवा;चन काया;लय, वाराका िजOला िनवा;चन
अिधकारीले गरेको िवभागीय सजायको आदेश उपर िचc नबझ
ु ी यस अदालतमा पनु रावेदनपe दायर
गरेको देिख]छ । पनु रावेदकले आफूलाई भिवVयमा सरकारी सेवाको लािग अयोWय नठहYरने गरी सेवाबाट
बखा;4त गन[ िनण;य गदा; अवल•वन गYरएका आधारहa व4तिु नC नभएको भ]दै आफूलाई काया;लयमा
हािजर हFन निदएका कारणले मानिसक aपमा िविJ, समेत हFन पगु क
े ो र उपचारकै fममा रहँदा आफू
उपर कारवाही गYरएको, कारवाहीको fममा सफाईको मौका समेत नपाएको तथा आफूलाई सफाई पेश
गन;का लािग हFलाकबाट पठाएको पe र गोरखापeमा #कािशत सचू नाका बारेमा पिन #ितकूल 4वा4थका
कारण थाहा जानकारी नपाएको हFदँ ा सफाईको मौका समेत निदइ #ाकृितक ]यायको िसGा]त िवपYरत
िनण;य गYरएकोले उ. िनण;य वदर गरी पाउँ भ]ने मiु य िजिकर िलएको देिख]छ ।
पनु रावेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण;य गदा; काननू बमोिजमको #कृया परू ा गरे, नगरेको के
हो भ]ने स•ब]धमा हेदा;, पनु रावेदक िमित २०७०।१०।१ देिख काया;लयमा अनपु ि4थत रहेको कुरामा
िववाद देिखएन । लामो समयस•म िबना कुनै जानकारी काया;लयमा अनपु ि4थत रहे पkात काया;लय
#मख
ु ले पनु रावेदकलाई हािजर हFन आउनु भनी घर ठेगानामा पeाचार गरेको िमिसलबाट देिख]छ ।
िमित २०७०।१२।७ मा च.नं. २९५ को पe माफ;त िजOला िनवा;चन काया;लय वाराका िजOला िनवा;चन
अिधकारीले पनु रावेदकलाई “तपाई िमित २०७०।१०।१ देिख आज िमित २०७०।१२।७ स•म िबना
सचू ना काया;लयमा अनपु ि4थत रहनु भएकोले अनपु ि4थत हFनाको कारण सिहत आpनो िज•मामा रहेको
सरसामान पिन िलई ७ िदन िभe काया;लयमा हािजर हFन आउँन”ु भनी हFलाक माफ;त पठाएको पe
पनु रावेदकले िमित २०७०।१२।१२ मा बझ
ु ी भरपाई गYरिदएको देिख]छ । उ. िमित २०७०।१२।७ को
पeलाई वेवा4ता गरी बसेको भ]दै िमित २०७१।१।१९ मा पनु ः च.नं. ३१० को पe माफ;त ताके ता गरेको
पिन िमिसलबाट देिखन आउँछ ।
िमित २०७१।७।२० मा िजOला िनवा;चन काया;लय वाराका िजOला िनवा;चन अिधकृतले
‘सफाइ पेश गन[ स•ब]धमा’ पe लेiदै “काया;लयमा अनपु ि4थत हFनाको कारणको जवाफ माe पेश गरेको,
#माण के ही पेश नगरेको र जवाफ समेत काOपिनक माe उOलेख गरी पेश गरेको भ]दै भरपदs िवtसनीय
सuकल #माण सिहत काया;लयमा उपि4थत भई सफाई पेश गन;” का लािग घर दैलोमा सचू ना टाँस गरी
सफाईको मौका #दान गYरएकोमा पनु रावेदकले सो पeको जवाफ निदई बसेको देिख]छ । Aयित माe
होइन, िमित २०७१।९।७ को गोरखापeमा यी पनु रावेदकका नाउँमा “तपाइलाई िमित २०७१।७।२० मा
नै सफाई पेश गन[ मौका िदएकोमा आजका िमितस•ममा ‘तपाइले यस काया;लयमा कुनै पिन सफाई पेश
गरेको नदेिखएको हFदँ ा तपाइलाई पनु : सफाई पेश गन[ मौका िदइएको” भ]ने -यहोराको सचू ना #कािशत
हFदँ ा पिन पनु रावेदकले कुनै पिन #कारको जवाफ वा सफाई पेश नगरी बसेको पाइ]छ । यसरी पटक
पटक पनु रावेदकलाई सफाईको मौका िदंदा पिन Aयसको बेवा4ता गरी बसे पkात िमित २०७१।१०।८
मा सेवाबाट िकन नहटाउने भनी सजाय #4ताव गरी िजOला िनवा;चन अिधकारीले अि]तम मौका #दान
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गरेको प! ह#लाक माफ(त पठाएकोमा सो प! िमित २०७१।१०।१८ मा पनु रावेदकले बझ
ु ी भरपाई
ग=रिदएको >यहोरा िमिसल संलAन रहेको पाइCछ ।
EFततु मG
ु ामा पनु रावेदक िमित २०७०।१०।१ देिख िबना सचू ना काया(लयमा अनपु िFथत
रहेको कुरामा िववाद छैन । लामो समयसNम िबना सचू ना गैर हािजर रहे पPात सNबिCधत काया(लयले
िनज अनपु िFथत ह#नाको कारण पटक पटक सोधेकोमा पनु रावेदकले भरपदT र िवUसनीय कारण नदेखाई
खाली िबरामी भएको कारण काया(लयमा उपिFथत ह#न नसके को भनी जवाफ पेश गरेको भCने >यहोरा
िमिसलबाट देिखCछ । िमित २०७१।७।२ को सफाई पेश गनX सNबCधी प! तथा िमित २०७१।१०।८
को FपYीकरण पेश गनX बारेको प!लाई पनु रावेदकले बेवाFता गरी कुनै सफाई वा FपYीकरण पेश नगरी
बसेको िमिसलबाट देिखCछ । तत् पPात िमित २०७२।३।२८ मा पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम सरकारी
सेवाको िनिमd अयोAय नठह=रने गरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजाय गन( परामश( पठाउने भCने लोक
सेवा आयोगको परामश( बमोिजम िवभागीय सजायको आदेश भएको देिखएबाट िनज उपर काननू सNमत
Eकृयाबाट सजायको िनण(य भएको देिखन आउँछ ।
पनु रावेदक काया(लयमा अनपु िFथत रहेको लामो समयपिछ अथा(त झhडै १० मिहनापिछ
िजjला िनवा(चन काया(लय, वाराले िनजका िवkG िवभागीय सजायको Eकृया अगािड बढाएको
देिखCछ । आफू उपर सजायको आदेश गदा( सनु वु ाईको मौका निदई Eाकृितक Cयायको िसnाCत
उjलंघन गरेको भCने पनु रावेदन िजिकरका सNबCधमा हेदा(, िमित २०७१।७।२० मा सफाईको मौकाका
लािग ह#लाक माफ(त िनजको घर ठेगानामा प! पठाएको देिखCछ । उp प!को Nयादिभ! पनु रावेदकले
FपYीकरण निदएपिछ पनु : िमित २०७१।९।७ मा गोरखाप!मा सचू ना Eकािशत गरी FपYीकरण माग गदा(
समेत पनु रावेदकले कुनै जवाफ पेश गरेको पाइदैन । तrपPात िमित २०७१।१०।८ मा िजjला िनवा(चन
अिधकारीले पनु रावेदकलाई सेवाबाट िकन नहटाउने भनी सजाय EFताव गरी सोधेको FपYीकरणको
प! पनु रावेदक Fवयंले बझ
ु ी िमित २०७१।१०।१८ मा भरपाई ग=रिदएको >यहोरा िमिसलबाट
देिखCछ । यसरी अिधकारEाs अिधकारीले सजाय EFताव गरी सोधेको FपYीकरणको प! पनु रावेदक
आफै ले बझ
ु ी भरपाई ग=रिदएर पिन rयसको वेवाFता गदt कुनै FपYीकरण पेश नगरी बसेको देिखएबाट
िनजलाई सनु वु ाईको मौका निदएको भनी माCन िमjने देिखएन ।
राuv सेवक कम(चारीले आwनो अिधकार तथा कत(>यको पालना गदा( िवधाियकx अिधकारको
प=रिधिभ! रहेर गन( ु पछ( । िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीले Eदान गरेका अिधकारहkको उपभोग
गदा( सोही ऐन िनयमले तोके को कत(>यको पालना गन( ु सNबिCधत कम(चारीको दाियrव ह#न आउँछ ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (यसपिछ ‘ऐन’ समेत भिनएको) को दफा ६६(१) ले ‘िवभागीय सजाय
िदन पाउने अिधकारीले कुनै िनजामती कम(चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनु भCदा अिघ कारवाही गन(
लािगएको कारण उjलेख गरी सो कम(चारीलाई उिचत Nयाद िदई आwनो सफाई पेश गनX मौका िदनु
पनXछ । यसरी मौका िदंदा िनजमािथ लगाइएको आरोप FपY kपले िकिटएको र Erयेक आरोप कुन कुन
कुरा र कारणमा आधा=रत छ सो समेत खलु ाउनु पछ( ” भनी सजाय गनX अिधकारीलाई दाियrव तोके को
देिखCछ । EFततु मG
ु ामा सजाय िदन पाउने अिधकारीले पनु रावेदकलाई कारवाही गन( लािगएको कारण
र आधार सिहत सफाई पेश गनX मौका िदंदा पनु रावेदकले सोको वेवाFता गरी आफै ले प! बझ
ु रे पिन कुनै
FपYीकरण पेश नगरी बसेको देिखCछ ।
ऐनको दफा ६६(१) ले “सNबिCधत कम(चारीले पिन Nयादिभ! सफाई पेश गन(पु नXछ” भनी
कम(चारीको दाियrव तोके को अवFथामा सोको समेत बेवाFता गदt FपYीकरण पेश नगरी बसेको देिखएबाट
पनु रावेदक आwनो कत(>य Eित इमाCदार रहेको भCन िमjने अवFथा देिखएन । २०७० साल माघ देिख
पनु रावेदक आwनो काया(लयमा गैरहािजर रहेको, २०७२ सालमा आफू उपर भएको िवभागीय सजायको

कारवाहीको जानकारी २०७५ सालमा मा+ै पाएको भ0दै २०७५ साल पौषमा पनु रावेदन गन7 आएको
देिख0छ । िनजले २०७२ सालमा आफू उपर भएको कारवाही २०७५ सालमा मा+ै थाहा पाएको भनेबाट
पिन िनज सो अविधमा काया7लयमा हािजर रहेका िथएनन् भ0ने कुरा पGु ी हH0छ । यसरी ५ वष7सIम
िबना कुनै सचू ना काया7लयमा हािजर नभई बसेकोबाट पिन पनु रावेदक काया7लयको काम Lित िजIमेवार
नरहेको तथा िनजामती कम7चारीले पालना गन7 ु पनN आचरण Lित गिIभर नभएको LG हH0छ । यसरी
आफूलाई सनु वु ाईको मौका समेत निदई Lाकृितक 0यायको िसQा0त िवपRरत गरी सेवाबाट हटाइएको
भ0ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हHन सिकएन ।
LUततु मQ
ु ामा ऐनको दफा ६६ बमोिजम िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कारण
खलु ाई आरोप समेत उXलेख गरी सजाय LUताव गरी सफाई पेश गनN मौका Lदान गदा7 उZ मौकाको
सदपु योग नगरी आफै ले सफाई पेश गनN सIब0धी प+ बझ
ु रे पिन सफाई पेश नगरी बUनु पनु रावेदकको
िजIमेवारपन तथा असल कम7चारीको पिहचान हो भ0न िमXदैन । ऐनको पRर\छेद-७ अ0तग7त दफा ४१
को `यवUथालाई हेनN हो भने, यसले िनजामती कम7चारीको समयपालना र िनयिमततालाई पिन आचरण
अ0तग7त राखेको पाइ0छ, जस अनसु ार कम7चारीले सके सIम पिहले िबदाको Uवीकृित निलई कामबाट
अनपु िUथत हHनु हHदँ नै भ0ने `यवUथा गरेको छ । यसरी पनु रावेदकले पवू 7Uवीकृत गरी िबदा िलएको त
देिखदैन नै, काया7लयमा लामो समय अनपु िUथत रहनाको कारण सोbदा समेत cयसको जवाफ निदई
बसेको अवUथा रहेको देिखंदा पनु रावेदक अ0यायमा परेको भनी मा0न सिकने अवUथा देिखएन ।
पनु रावेदक लामो समयसIम काया7लयमा अनपु िUथत रहे पeात िनज उपर ऐनको दफा ५९(ख)
अ0तग7त िवशेष सजायको आदेश सजाय िदन पाउने अिधकारीले कारवाहीको Lकृया शiु गरेपिछ LUततु
मQ
ु ाको उठान भएको देिख0छ । अव, यस सIब0धमा ऐनको `यवUथा के रहेछ भनी हेदा7, ऐनको दफा ६१
मा सेवाबाट हटाउने वा बखा7Uत गनN सIब0धी `यवUथा रहेको देिख0छ । सो `यवUथा अ0तग7त दफा ६१(१)
(छ) मा “िबदा Uवीकृत नगराई लगातार नkबे िदनसIम आlनो काया7लयमा अनपु िUथत रहेमा” िनजामती
कम7चारीलाई भिवmयमा सरकारी सेवाको िनिमn अयोoय नठहRरने गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछ भ0ने
`यवUथा गRरएको देिख0छ । दफा ६१(क)(३) मा “यस ऐनमा अ0य+ जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
िबदा Uवीकृत नगराई लगातार नkबे िदनभ0दा बढी अविध अनपु िUथत हHने कम7चारीलाई गयल कrी गरी
हािजर गराउन सिकने छैन । हािजर गराएमा cयसरी हािजर गराउने पदािधकारीलाई दफा ६० बमोिजम
िवभागीय कारवाही हHनछ
े र cयसरी हािजर गराएको कम7चारीले खाएको तलव भnा समेत cयसरी हािजर
गराउने पदािधकारीबाट सरकारी बाँकs सरह असल
ू उपर गRरनेछ” भ0ने `यवUथा रहेको देिख0छ । यसरी
हेदा7, यस ऐनमा अ0य+ जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन गयल कrीका सIब0धमा यसै दफा बमोिजम
हHने र अ0य `यवUथाले यसलाई Lभाव नपानN खालको Lवाधानको iपमा िवधाियकाले `यवUथा गरेको
पाइ0छ । यो `यवUथालाई LUततु मQ
ु ाका स0दभ7मा हेदा7 सIबि0धत पदािधकारीले पनु रावेदकलाई गयल
कrी गरी हािजर गराउन सtने अवUथा नै देिखंदनै । यिद कुनै पदािधकारीले cयसो गRरहालेको अवUथा
रहेमा पिन िनज Uवयं िवभागीय कारवाहीको भागीदार हHनपु नN देिख0छ । यसबाट ऐनले तोके भ0दा बढी
समय िबदा Uवीकृत नगराई बUने कम7चारी उपर िवभागीय सजाय गन7पु नN कुरा सIबि0धत पदािधकारीको
Uवे\छा होइन िक िनजले पालना गन7पु नN वाbयकारी Lावधान हो भ0ने पिन UपG हHन आउँछ ।
सIमािनत सवu\च अदालतबाट “कम7चारीले िबदा Uवीकृत नगराई लामो अविधसIम काया7लयमा
अनपु िUथत रहेको भनी अिvतयारवालाबाट काननू बमोिजम UपGीकरण समेत माग गरी िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोिजमको Lकृया परू ा गरी सेवाबाट हटाएको अवUथामा काननू
बमोिजम गरेको काय7बाट संिवधान र काननू wारा Lदn हक हनन भएको सIझन निमXने” (ने.का.प.
२०६७, अङ् क ७, िन.नं. ८४१९) भ0ने िसQा0त Lितपािदत भएको स0दभ7मा हेदा7 अिvतयारवालाबाटै
काननू बमोिजमको Lकृया अवलIवन गरी सेवाबाट हटाइएकोलाई अ0यथा भ0न िमXने देिखएन । cयUतै
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िबदा •वीकृित नगराई लामो समय काया.लयमा अनपु ि•थत भए प5ात कम.चारीलाई सेवाबाट अवकाश
िदएकै स;दभ.मा स<मािनत सव=>च अदालतबाट ?ितपािदत िस@ा;त अनसु ार नै “गयल भएको आधारमा
गCरने गयल खारेज वा िदइने अवकाशको लािग स<बि;धत कम.चारी िनधा.Cरत समयस<म उपि•थत नरही
गयल हIनु नै एकमाJ पया.K कारण ब;न सMने, तथा ...काननू ले Security of tenure ?दान गरेको छ
भ;दैमा गैरिज<मेवारपणू . काम गनR छुट कुनै पिन कामदार वा कम.चारीलाई ?ाK नहIन”े (ने.का.प. २०६४,
अङ् क १२, िन.नं. ७९०६) भ;ने स;दभ.मा हेदा. ?•ततु म@
ु ामा पनु रावेदक लामो समयस<म िबदा
•वीकृत नगराई काया.लयमा अनपु ि•थत हIनु नै सेवाबाट हटाउन पया.K कारण हो भ;ने कुरा •थािपत
हIन आउँछ ।
?•ततु म@
ु ामा पनु रावेदकले सफाई पेश गनR मौका नपाएकोले ?ाकृितक ;यायको िस@ा;त
?ितकूल भएको भ;ने िजिकर िलएको स<ब;धमा हेदा. पनु रावेदकले िमित २०७१।७।२० मा हIलाक
माफ.त सफाई पेश गनR पJ पठाएको र सफाई पेश नगरेपिछ पनु : पिJकामा सो स<ब;धी सचू ना ?काशन
गCरएकोमा िनजले सफाई/•पkीकरण पेश नगरे प5ात िमित २०७१।१०।१८ मा •पkीकरण पेश गनR
पJ आफै ले बिु झ •पkीकरण पेश नगरेको िमिसल कागजातबाट देिखएको छ । यस अव•थामा िनजले
सफाईको मौका नै नपाएको भ;न सिकने अव•था देिखंदनै । लामो समयस<म काया.लयमा अनपु ि•थत
हIने कम.चारीलाई िवभागीय कारवाही र सजाय हIने भनी काननू मा नै •पk उpलेख गरेको अव•था देिखंदा
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ र ६७ बमोिजम गोरखापJमा सचू ना ?काशन समेत गरी सफाई
पेश गनR मौका िदएको तर िनजले सफाई पेश गन. ु पनR कत.sयलाई समेत बेवा•ता गरी सफाइ पेश नगरी
बसेको अव•था देिखंदा सफाईको मौका नपाएको भ;ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
?चिलत काननू ी sयव•था, ?ितपािदत िस@ा;त तथा िमिसल संलvन ?माण हेदा. ?•ततु
म@
ु ामा पनु रावेदक उपर गCरएको िवभागीय सजायको आदेश िमलेकै देिखन आयो । िवभागीय सजाय
िदने अिधकार ?ाK अिधकारीले लोक सेवा आयोगको परामश. िलई काननू स<मत ?कृयाबाट िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम
९० िदन परू ा भएको भोली पpट अथा.त िमित २०७१।१।२ देिख लागू हIने गरी भिवxयमा सरकारी
सेवाको लािग अयोvय नठहCरने गरी पनु रावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको िनण.यलाई अ;यथा भ;न
िमpने देिखएन । अत: पनु रावेदक उपर िनज िबदा •वीकृत नगराई लगातार ९० िदनस<म काया.लयमा
अनपु ि•थत भएकोमा ९१ औ ं िदनबाट लागू हIने गरी िवभागीय सजाय िदने अिधकारी िजpला िनवा.चन
काया.लय, वाराका िजpला िनवा.चन अिधकारीले िमित २०७२।५।२४ मा गरेको सेवाबाट हटाउने
िवभागीय सजायको िनण.य काननू स<मत नै देिखंदा वदर गCररहनु परेन । पनु रावेदन िजिकर पvु न
सMदैन । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक र िवप{ीह| समेतलाई िदई दायरीको लगत क}ा गरी
िमिसल िनयमानसु ार गन. ु ।
(रीता मैनाली)
सद•य
उ~ रायमा सहमत छ€ ।
(कृxण ?साद पौडेल)
सद•य
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(िडpलीराज िघिमरे)
अ„य{

इित स<बत् २०७७ साल चैJ १२ गते रोज ५ शभु म् .................................।

फैसला

स>

ल•मण कुमार शा$य िव•• लोक सेवा आयोग

शासक%य अदालत
इजलास
,ी िड0लीराज िघिमरे................अ5य6
,ी रीता मैनाली ........................सद;य
,ी कृ=ण >साद पौडेल...............सद;य

फैसला
सAवत् २०७७ सालको प.ु वे. नं. १९/१३
म•
ु ा : बढुवा िनण6य बदर ।
स0यान िज0ला शारदा न.पा. वडा नं ३ ;थायी ठेगाना भई परु ातOव िवभाग,
रामशाहपथ, काठमाRडौमा नेपाल इिTजिनयUरङ् ग सेवा, के मे=Wी समूह, रा.प.
पुनरावेदक
ततृ ीय ,ेणीको (रसायनिवद)् पदमा काय[ रत वष[ ५७ को ल•मण कुमार
शा$य..........................................................................................१
िव••
लोक सेवा आयोग, के ^_ीय काया[ लय, अनामनगर, काठमाRडौ ...................१
सङ् घीय मािमला तथा सामा^य >शासन म^`ालय, िसंहदरवार, काठमाRडौ.....२
बढुवा सिमित, सङ् घीय मािमला तथा सामा^य >शासन म^`ालय, िसंहदरवार,
काठमाRडौ.............................................................................................३ िवप<ी
नेपाल गणु ;तर तथा नापतौल िबभाग, बालाज,ु काठमाRडौमा नेपाल
इिTजिनयUरङ् ग सेवा, के मे=Wी समूह, रा.प. िcतीय (>ा.) ,ेणीको पदमा काय[ रत
िकरण सवु ेदी ...............................................................................४
भ^सार िबभाग, ि`परु eे र, काठमाRडौमा नेपाल इिTजिनयUरङ् ग सेवा, के मे=Wी
समूह, रा.प. िcतीय (>ा.) ,ेणीको पदमा काय[ रत इeर >साद कोइराला ........५
>शासकfय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको >;ततु
मk
ु ाको संि6l तmय र िनण[य यस >कार छ:म िमित २०४५।१२।३ देिख नेपाल इिTजिनयUरङ् ग सेवा, के मे=Wी समहू , रा.प.अ. >थम
,ेणीको सहायक रसायनिवद् (अिसsे^ट के िमs) पदमा सेवा >वेश गरेको हuँ । नेपाल सरकारको िमित
२०६४।११।२७ को िनण[यानसु ार िमित २०६४।१०।१ देिख लागू हuने गरी नेपाल इिTजिनयUरङ् ग सेवा,
के मे=Wी समहू , रा.प.त.ृ (>ा.) के िमs पदमा िवशेष बढुवा भई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (यसपिछ ठाउँ
ठाउँमा “ऐन” समेत भिनएको) को दफा २४घ१ख.(१) बमोिजम समायोजन तथा पद;थापन भएकोमा
समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम पनु ः सङ् घमा समायोजन भई सेवा समहू सTचालन गनz उ{ोग,
वािण|य तथा आपिू त[ म^`ालयको िमित २०७६।२।२४ को िनण[यानसु ार पद;थापना गUरएको नेपाल
इिTजिनयUरङ् ग सेवा, के मे=Wी समहू , रा.प.ततृ ीय ,ेणी (>ा.) को रसायनिवद पदमा हाल परु ातOव िवभागमा
सेवारत छु । मैले ि`भवु न िवeिव{ालयबाट के मे=Wी िव}ान िवषयमा >थम ,ेणीमा ;नातक उपािध
(Bachelor’s Degree) हािसल गरेको छु । यसै वीच लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६।६।२९ मा
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•कािशत जे#ता र काय& स(पादन म.ू याङ् कन1ारा ह3ने बढुवाको सचू ना नं. १४९/०७६–७७ अDतग&त
बढुवा सचू ना नं. ३६/०७६-७७ बाट इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू , रा.प.ि1तीय Pेणी (•ािविधक
तफ&) पद संVया-२ को लािग ऐनको दफा २४घ१क. तथा कम&चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा
१४(४) बमोिजम स(भा^य उ(मेदवारह`बाट दरखाbत माग गKरएको िथयो । सोही िमितमा •कािशत
सचू ना नं. १५०/०७६-७७ को काय&eमताको म.ू याङ् कन1ारा ह3ने बढुवाको सचू ना नं. ९३/०७६-७७
को इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू , रा.प.ि1तीय (•ा.) Pेणी पद संVया-२ र सचू ना नं. १५१/०७६७७ को आ.•., खलु ा तथा समावेशी •ितयोिगताgमक परीeा1ारा पदपिू त& ह3ने सचू ना नं. १७१९९/०७६७७ को आ.•. तथा सचू ना नं. १७२००/०७६-७७ को खलु ा इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू
रा.प.ि1तीय (•ा.) Pेणी पद संVया १-१ माग गKरएको िथयो । उि.लिखत सचू नाहhमiये सचू ना नं.
१४९/०७६-७७ अDतग&त बढुवा सचू ना नं. ३६/०७६-७७ को लािग मेरो योjयता पगु क
े ोले Kरतपवू &कको
दरखाbत पेश गरेकोमा उपलkध उ(मेदवारह` मiये आफू जे# रहेकाले बढुवा ह3नमे ा िवlbत िथएँ ।
िवपeी बढुवा सिमितले उि.लिखत बढुवा सचू ना तथा ऐनको दफा २४घ१क. र िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० (यसपिछ ठाउँ ठाउँमा “िनयमावली” समेत भिनएको) को िनयम ७७ख. िवपKरत ह3ने
गरी म भDदा कम सेवा अविध भएका िवपeी नं. ४ र ५ लाई बढुवा िसफाKरस गनq गरी िमित २०७६।९।२९
मा िनण&य गरेकोमा सो िनण&य उपर मैले िवपeी लोक सेवा आयोगमा उजरू ी िदएको िथएँ । सो उजरू ीका
स(बDधमा, ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) मा राजपsाङ् िकत ि1तीय Pेणी वा सो भDदा
मािथको पदको लािग स(बिDधत सेवा, समहू , उपसमहू संग स(बिDधत िवषयमा क(तीमा bनातक तह
वा सो सरहको शैिeक योjयता भएको हनपु नq भDने ^यवbथा रहेको छ भने नेपाल इिJजिनयKरङ् ग सेवा
(गठन, समहू तथा Pेणी िवभाजन र िनयिु u) िनयमहh, २०५१ (यसपिछ ठाउँ ठाउँमा “इिJजिनयKरङ् ग
सेवा िनयमह`, २०५१” समेत भिनएको) मा नेपाल इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू , रा.प. ततृ ीय
Pेणीको पदको लािग माDयता•ाw िशeण संbथाबाट एम.एbसी. वा सो सरह उxीण& भएको ह3नपु नq देिखँदा
उजरु कता&ले नेपाल इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू , रा.प. ि1तीय Pेणीको पदमा बढुवाको लािग
आवेदन गरेको र िनजको के मेMNी िवषयमा एम.एbसी. तहको शैिeक योjयता नभई bनातक तहको माs
देिखँदा उu पदमा बढुवाको लािग शैिeक योjयता भएको माDन िमलेन भDने आधारमा िवपeी आयोगबाट
बढुवा सिमितको िनण&यलाइ& नै सदर गनq गरी िमित २०७६।१२।६ मा िनण&य भएको छ । सो बढुवा िनण&य
देहायका आधार र कारणबाट काननू स(मत रहेको छैनः•
मैले बढुवाको लािग आवेदन िदएको पद भनेको जे#ता र काय& स(पादन म.ू याङ् कन1ारा
ह3ने इिJजिनयKरङ् ग सेवा, के मेMNी समहू , रा.प. ि1तीय (•ा.) Pेणीको पद हो । ऐनको
दफा २४घ१क. ले जे#ता र काय& स(पादन म.ू याङ् कनबाट ह3ने बढुवाका आधार
र योjयता तोके को छ । अDय आधार र योjयताका अितKरu, दफा २४घ१क. को
उपदफा (१)(ग)(१) ले राजपsाङ् िकत ि1तीय Pेणी वा सो भDदा मािथको पदको लािग
स(बिDधत सेवा, समहू , उपसमहू सँग स(बिDधत िवषयमा क(तीमा bनातक तह वा सो
सरहको शैिeक योjयता भएको ह3नपु नq भDने ^यवbथा •z hपमा गरेको छ । gयसैगरी,
िनयमावलीको िनयम ७७ख. मा जे#ता र काय& स(पादन म.ू याङ् कन{ारा बढुवा
गदा& ऐनको दफा २४घ१क. बमोिजम बढुवा ह3ने पद भDदा एक Pेणी मिु नको पदमा
सवैभDदा बढी सेवा अविध भएका उ(मेदवारलाई बढुवा गKरनेछ भDने bपz ^यबbथा
छ । उि.लिखत काननू ी kयवbथा एवं बढुवा सचू नालाइ& अनदेखा गरी िवपeीबाट •कािशत
सचू ना नं.१५१/०७६-७७ को ख.ु ला •ितयोिगताgमक परीeा1ारा पदपिू त&का लािग
आव|यक Dयनू तम शैिeक योjयता (bनातकोxर) आकिष&त ह3ने इिJजिनयKरङ् ग सेवा

िनयमह•, २०५१ को िनयम ७ को आधार िलई गलत 1या2या गरी िवप6ी नं. ४ र ५
भ;दा म पनु रावेदक जे@ भई रहेको अवBथामा मलाइE वढुवा GिHयामा सामेल नै नगराई
बढुवा हLने काननू र संिवधान GदN अिधकारबाट समेत विPचत गरी किन@ह•लाई
बढुवा गनR िनणEय आफै मा Uटु ीपणू E रहेको;
•
िवप6ी म;Uालयले िवगतमा बढुवा गदाE कायम गरेको सचू ीबाट समेत िवप6ी नं ४ (िकरण
सवु दे ी) र नं. ५ (इYर Gसाद कोईराला) भ;दा म जे@ रहेको 1यहोरा GZ हL;छ । जBतो
िक, बढुवा सिमित सिचवालयको िमित २०७२।१०।४ बढुवा सचू ना नं. ३२/०७२-७३
र िमित २०७३।१०।२० बढुवा सचू ना नं. ३४/०७३-७४ मा Gकािशत उिbलिखत
सेवा, समहू को पदको लािग जे@ता र कायE सdपादन मbू याङ् कनको आधारमा हLने
बढुवाको सdभा1य उdमेदवारको योgयता H.सं. ४ मा मेरो नाम रहेकोमा H.सं. १ को
शिसकला मान;धर र २ को मनोज कुमार उपाhयायको बढुवा भएको र तेjो नं. मा
रहेकk रlमी Gधानको अवकास भैसके कोले हालको िवmापनमा जे@ता र कायE सdपादन
मbू याङ् कनको आधारमा हLने बढुवामा सdभा1य उdमेदवारको योgयताHममा म भ;दा
जिु नयर रहेका िवप6ी नं. ४ र ५ लाई िसफाnरस गरी समान सेवा, समहू , jेणीको पदमा
िवगतमा बढुवा भएका उdमेदवारह• सरह शैि6क योgयता तथा जे@ता भएको मलाई
बढुवा िसफाnरस नगनEलु े काननू को समान संर6ण पाउने तथा रोजगारीको हकबाट
मलाई बिPचत गरेको Gमािणत भईरहेको;
•
जे@ता र कायE सdपादन मbू याङ् कनको आधारमा हLने बढुवाको सdब;धमा ऐनको दफा
२४घ१क. र िनयमावलीको िनयम ७७ख. को 1यबBथामा कुनै िqिवधा नभएकोमा
िवप6ी नं.१ र ३ समेतले Bवेrछाचारी तथा मनोगत •पमा मेरो बढुवाको पदमा
आकिषEत नै नहLने खbु ला िवmापन पदको लािग आकिषEत हLने इिPजिनयnरङ् ग सेवा
िनयमह•, २०५१ को िनयम ७ लाई आधार बनाई बढुवाको लािग मलाई अयोgय
ठहराउने िवप6ीह•को िनणEयमा काननू को Guय6 Uटु ी रहेको ।
अतः िवगतको अwयास तथा Gचिलत मbू य मा;यतालाई पाखा लगाई जे@ता र कायE सdपादन
मbू याङ् कनqारा हLने बढुवाको सdव;धमा ऐनले गरेको GZ 1यवBथा िवपnरत हLने गरी बढुवा सचू ना नं.
३६/०७६-७७ को इिPजिनयnरङ् ग सेवा, के मेyzी समहू , रा.प.िqतीय (Gा.) jेणीको पदमा जे@ता तथा
योgयता समेतका आधारमा बढुवा हLनु पनRमा मलाई बढुवा नगरी म भ;दा किन@ कमEचारी िवप6ी नं. ४ र
५ लाई बढुवा िसफाnरस गनR िवप6ी बढुवा सिमितको गैरकाननू ी िनणEय, uयसलाइE सदर गनR िवप6ी लोक
सेवा आयोगको िमित २०७६।१२।६ को िनणEय र uयसका आधारमा गnरएको वढुवा एवं पदBथापन बदर
गरी िनयमावलीको िनयम ७७ख. बमोिजम सवै भ;दा जे@ रहेको र ऐनको दफा २४घ१क. बमोिजमको
योgयता परू ा भएको मलाई उिbलिखत jेणीको पदमा बढुवा िनयिु {को िनणEय गरी पाऊँ भ;ने समेत
1यहोराको िमित २०७७।३।२८ मा पनु रावेदकले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पU ।
जे@ता र कायE सdपादनको मbू याङ् कनqारा हLने बढुवामा खbु ला Gितयोिगताको लािग तोिकएको
;यनू तम शैि6क योgयताको आधारमा गnरएको बढुवा सिमितको िमित २०७६।९।२९ को बढुवा िसफाnरस
िनणEय तथा सो िनणEयलाई सदर गनR लोक सेवा आयोगको िनणEय ;यायको रोहमा फरक पनE स‚ने
देिखएकाले Gशासकkय अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८ को उपिनयम (३) बमोिजम िवप6ी नं.
१, २ र ३ को हकमा िवशेष सरकारी विकल कायाEलय, काठमाƒडौ माफEत र िवप6ी नं. ४ र ५ को हकमा
आफै वा काननू बमोिजमको Gितिनिध माफEत िलिखत Gितवाद सिहत उपिBथत हLनु भनी िवप6ीह•लाई
िझकाई आएपिछ वा dयाद नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गनE ु भ;ने समेत 1यहोराको िमित २०७७।७।२४ मा
यस अदालतबाट भएको आदेश ।
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ऐनको दफा २१(१) मा बढुवाको िनिम, उ.मेदवार ह2न बढुवा ह2ने पदको 4ेणी भ8दा एक 4ेणी
मिु नको पदको लािग तोिकए बमोिजमको शैि@क योBयता ह2नु पनC र दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१)
मा जेGता र कायH स.पादन मKू याङ् कनNारा ह2ने बढुवाको लािग स.भाOय उ.मेदवार ह2न राजपPाङ् िकत
िNतीय 4ेणी वा सो भ8दा मािथको पदको लािग स.बि8धत सेवा, समहू वा उपसमहू सँग स.बि8धत
िवषयमा क.तीमा Vनातक तह वा सो सरहको शैि@क योBयता भएको ह2नपु नC उKलेख छ । ऐनको दफा
७५ ले िदएको अिधकार ]योग गरी नेपाल सरकारले वनाएको इि_जिनय`रङ् ग सेवा िनयमहa, २०५१
ले सो सेवा स_चालनका लािग आवeयक िविशिfकृत hयवVथाहa गरेको छ । उi िनयमहaको िनयम
७ मा नेपाल इि_जिनय`रङ् ग सेवा, के मेjkी समहू को रा.प. ततृ ीय 4ेणीको पदमा सेवा ]वेशको लािग
मा8यता]ाl िश@ण संVथाबाट के मेjkी िवषयमा एम.एVसी. वा सो सरह उ,ीणH गरेको ह2नु पनC उKलेख
छ । यसरी सेवा समहू ले स.पादन गनH ु पनC कामलाई मpयनजर गरी सेवालाई िविशिfकृत गनH बनाइएको
िनयमहaका ]ावधान बमोिजम सेवा स_चालन ग`रनु पनC ह28छ । पनु रावेदकले आफूसँग मा8यता]ाl
िश@ण संVथाबाट के मेjkी िवषयमा िब.एVसी. उ,ीणH गरेको शैि@क योBयता रहेको ह2दँ ा रा.प. िNतीय
4ेणीमा आqनो बढुवा ह2नु पनC भ8ने िजिकर िलनु भएको रहेछ । पनु रावेदक कायHरत सेवासँग स.बि8धत
िनयमहaमा रा.प. ततृ ीय 4ेणीमा सेवा ]वेशको लािग चािहने 8यनू तम शैि@क योBयता मा8यता]ाl िश@ण
संVथाबाट के मेjkी िवषयमा एम.एVसी. वा सो सरह उ,ीणH गरेको ह2नु पनC उKलेख ग`रएको छ । िवप@ी
रा.प. अनं ]थम 4ेणी (के मेjkी समहू ) बाट ऐनको सािवकको दफा २४घ१. को िवशेष बढुवाको ]ावधान
बमोिजम रा.प. ततृ ीय 4ेणीको पदमा बढुवा भई कायHरत रहेको र िनजसँग रा.प. ततृ ीय (के मेjkी समहू )
मा सेवा ]वेश गनC योBयता समेत नभएको अवVथा हो । यसरी िनजसँग इि_जिनय`रङ् ग सेवा िनयमहa,
२०५१ बमोिजम रा.प. ततृ ीय 4ेणीमा सेवा ]वेश गनH आवeयक शैि@क योBयता नभई के वल बी.एVसी.
उ,ीणH गरेको शैि@क योBयता माP रहेको ह2दँ ा िनज जेGता र कायH स.पादन मKू याङ् कनNारा ह2ने बढुवाको
लािग योBय रहेको देिखँदनै । तसथH, पनु रावेदन पP खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भ8ने समेत Oयहोराको
िवप@ी बढुवा सिमितको तफHबाट सङ् घीय मािमला तथा सामा8य ]शासन म8Pालयको सिचव एवं बढुवा
सिमितको सदVय सिचवले यस अदालतमा पेश गरेको िलिखत ]ितवाद ।
लोक सेवा आयोगको बढुवा सचू ना नं. ३६-०७६।७७, नेपाल इि_जिनय`रङ् ग सेवा, के मेjkी
समहू रा.प. िNतीय 4ेणीको पद संvया २ मा जेGता तथा कायH स.पादन मKू याङ् कनNारा ह2ने बढुवामा
बढुवा सिमितले गरेको बढुवा िसफा`रस िनणHय उपर पनु रावेदकले िदएको उजरू ीका स.ब8धमा, ऐनको
दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) मा राजपPाङ् िकत िNतीय 4ेणी वा सो भ8दा मािथको पदको
लािग स.बि8धत िबषयमा क.तीमा Vनातक तह वा सो सरहको शैि@क योBयता भएको ह2नु पनC OयवVथा
रहेको छ भने इि_जिनय`रङ् ग सेवा िनयमहw, २०५१ मा नेपाल इि_जिनय`रङ् ग सेवा, के मेjkी समहू
रा.प. ततृ ीय 4ेणीको पदको लािग मा8यता]ाl िश@ण संVथाबाट एम.एVसी. वा सो सरह उ,ीणH भएको
ह2नपु नC देिखंदा उजरु कताHले नेपाल इि_जिनय`रङ् ग सेवा, के मेjkी समहू , रा.प.िNतीय 4ेणीको पदमा
बढुवाको लािग आवेदन गरेको र िनजको के मेjkी िबषयमा एम.एVसी. तहको शैि@क योBयता नभई Vनातक
तहको माP देिखंदा उi पदमा बढुवाको लािग शैि@क योBयता भएको मा8न िमलेन । बढुवाको लािग चािहने
8यनू तम शैि@क योBयता नभएको आधारमा िनजलाई बढुवा िसफा`रस नगरेको बढुवा सिमितको िनणHय
िमलेकै देिखंदा सो िनणHय सदर गनC गरी आयोगबाट िमित २०७७।१२।६ मा िनणHय भएको हो । यसथH,
उिKलिखत आधार र कारणबाट पनु रावेदनमा िलइएका आधार काननू स.मत नभएको र आयोगबाट
]चिलत काननू ी OयवVथाका आधारमा ग`रएको उi िनणHय काननू स.मत भएको ह2दँ ा पनु रावेदनपP
खारेज गरी पाउँ भ8ने समेत Oयहोराको िवप@ी लोक सेवा आयोगका तफHबाट यस अदालतमा पेश भएको
िलिखत ]ितवाद ।

पनु रावेदक िमित २०४५।१२।३ मा नेपाल इि0जिनय3रङ् ग सेवा, के मे9:ी समहू को सहायक
रसायनिवद् (अिसAेBट के िमA) रा.प. अनङ् िकत Fथम Hेणीको पदमा सेवा Fवेश गरी िमित २०६४।१०।१
देिख लागू हMने गरी िमित २०६४।११।२७ को नेपाल सरकारको िनणOयानसु ार इि0जिनय3रङ् ग सेवा,
के मे9:ी समहू रा.प. ततृ ीय (Fा.) पदमा िवशेष बढुवा भई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेXो संशोधन
अ[यादेश, २०६९) को दफा २४घ१ख. को उपदफा (१) बमोिजम समायोजन तथा पद_थापना भए
पaात हाल इि0जिनय3रङ् ग सेवा, के मे9:ी समहू को रा.प.ततृ ीय (Fा.) Hेणी (रसायनिवद)् पदमा कायOरत
हMनहु BM छ । िमित २०५२।११।१६ मा िनजामती सेवा अBतगOत इि0जिनय3रङ् ग सेवा के मे9:ी समहू सँग
सdबिBधत रा.प. अनङ् िकत Fथम (Fा.) Fािविधक सहायक पदमा िनयिु e भई सोही िमित देिख गणु _तर
तथा नापतौल gेhीय कायाOलय िवराटनगरमा मेरो पद_थापना भएको हो । नेपाल सरकारको िमित
२०६६।४।५ को िनणOयले सोही िमितदेिख लागू हMने गरी नेपाल इि0जिनय3रङ् ग सेवा, के मे9:ी समहू ,
रा.प.ततृ ीय Hेणी (Fा.) पदमा बढुवा भई िविभBन कायाOलयमा कायOरत रहेकोमा लोक सेवा आयोगको
बढुवा सचू ना नं. ३६-०७६।७७ को जेlता तथा कायO सdपादन मmू याङ् कनnारा हMने बढुवाको लािग
बढुवा सिमितको िमित २०७६।९।२९ को िसफा3रस, ऐनको दफा २४घ१क., िनयमावलीको िनयम
८४(२)(ख) तथा नेपाल सरकारको िमित २०७६।१२।९ को िनणOयानसु ार िमित २०७६।११।७ देिख
जेlता कायम हMने गरी नेपाल इि0जिनय3रङ् ग सेवा के मे9:ी समहू रा.प. िnतीय Hेणी (Fा.) को पदमा
नेपाल गणु _तर तथा नापतौल िवभाग बालाजमु ा कायOरत छु ।
पनु रावेदनपhको पेटवोलीमा उिmलिखत pयिeहq शिशकला मानBधर, मनोज कुमार उपा[याय
र रrमी Fधानको अवकास भैसके को छ । पनु रावेदक भBदा एक नdवर तल र म भBदा मेरो नdवर अगािड
रहेको देवी Fसाद भuडारीको बढुवा सचू ना नं ८९-०७३।७४ अBतगOत कायOgमताको मmू याङ् कनको
आधारमा िमित २०७३।११।९ मा बढुवा भैसके को छ । म भBदा एक नdवर अगािड व3रयतामा भए
तापिन पनु रावेदकसँग बढुवाको लािग चािहने आवrयक Bयनू तम शैिgक योvयता नभएको कारणले गदाO
सdभािवत उdमेदवारहq म[ये सबैभBदा अगािड रहेकोले मेरो बढुवा भएको हो । पनु रावेदकको सdबिBधत
सेवा Fवेशको लािग चािहने Bयनू तम शैिgक योvयता नै नभएको हMदँ ा पनु रावेदन िजिकर पvु न सwने अव_था
छैन । मैले िhभवु न िवxिवyालयबाट के मे9:ी िवषयमा _नातकोzर तह उzीणO गरेको छु । पनु रावेदकले
_नातक तहमाh उzीणO गनO ु भएको भनी _वयंले _वीकार गनO ु भएको छ । ऐनको दफा २४घ१क.को उपदफा
(१)(ग)(१) मा राजपhाङ् िकत िnतीय Hेणी वा सो भBदा मािथको पदको लािग सdबिBधत िबषयमा कdतीमा
_नातक तह वा सो सरहको शैिgक योvयता भएको हMनपु न{ pयव_था रहेको छ । साथै, दफा २४घ१क.
को उपदफा (१) मा यस ऐनमा अBयh जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन बढुवा सिमितले जेlता र कायO
सdपादन मmू याङ् कनको आधारमा बढुवाको लािग देहाय बमोिजमको आधारमा बढुवाको िसफा3रस गन{छ
भBने FA उmलेख छ । यसरी काननू ले “यस ऐनमा अBयh जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन” भBने FA
उmलेख गरी “अBय काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन” भBने उmलेख नगरेको अव_थामा
“यस ऐनमा अBयh जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन” भBने बाwयांशले पनु रावेदकको बढुवाको लािग
दफा २४घ१क. आकिषOत नभई इि0जिनय3रङ् ग सेवा िनयमह|, २०५१ को िनयम ७ सँग सdबिBधत
अनसु चू ी-३ मा नेपाल इि0जिनय3रङ् ग सेवा, के मे9:ी समहू रा.प. ततृ ीय Hेणीको पदमा शqु Fवेशको
लािग एम.ए_सी. वा सो सरह उzीणO भएको हMनपु न{ pयव_था आकिषOत हMBछ। िनयमले िवशेष qपमा
के मे9:ी िवषयमै _नातकोzर उzीणO गरेको हMनु पन{ भनी के मे9:ी िवषयलाई िविशAीकरण समेत गरेको
सBदभOमा पनु रावेदकसँग सdबिBधत पद भBदा एक तह मिु नको पदमा सेवा Fवेशको लािग आवrयक
Bयनू तम शैिgक योvयता नै नभएको कारणबाट िनज सdभा}य उdमेदवारमा समेत नपरी बढुवा सिमितले
शैिgक योvयताको आधारमा िनजलाई बढुवा नगरी सdभा}य उdमेदवारम[ये सबैभBदा अगािड नdवरमा
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रहेको मलाई बढुवा गरेको हो । पनु रावेदकको काननू ले िनधा0रण गरेको शैि4क यो6यता नपगु क
े ै कारणबाट
िनजको लोक सेवा आयोगमा परेको उजरू ी समेत आयोगको िमित २०७६।१२।६ को िनण0यबाट खारेजी
भई बढुवा सिमितको िनण0य सदर हEने गरी िनण0य भएको अवHथा छ ।
यसरी पनु रावेदकसँग िबिशLीकृत काननू ले तोके को Nयनू तम शैि4क यो6यता नभएको कारणले
िनजको बढुवा हEन नसके कोमा िनजले म समेतलाइ0 िवप4ी बनाइ0 दःु ख हैरानी िदने िनयतले माQ पनु रावेदन
पQ दता0 गराएको RL हEन आएको छ । मैले ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(२) मा बढुवा हEने
पद भNदा एक Zेणी मिु नको पदमा स[बिNधत िबषयमा एक मिहना वा सो भNदा बढीको सेवाकालीन
तालीम िलएको हEनु पन] भNने ^यवHथा बमोिजम मैले ४५ िदने सेवाकालीन तालीम िलएको छु । `यसैगरी,
मैले िवbान िबषयमा Hनातक तह तथा के मेcdी िबषयमा Hनातकोeर तह उeीण0 गरेको हEनाले काननू ले
िनधा0रण गरेको बढुवाको लािग आवfयक पन] शैि4क यो6यता मैले परु ा गरेको िवषयमा कुनै िववाद रहेको
छैन । तर पनु रावेदकको भने आवfयक Nयनू तम शैि4क यो6यता परु ा भएको छैन । यसथ0, पनु रावेदनपQ
Rथम gिLमै खारेजभागी छ भNने समेत ^यहोराको िवप4ी िकरण सवु दे ीले यस अदालतमा पेश गरेको
िलिखत Rितवाद ।
म रसायनशाhमा Hनातकोeर उeीण0 भएकोले नेपाल इिiजिनयjरङ् ग सेवा, के मेcdी समहू ,
रा.प. िmतीय Zेणीको पदमा दवु ै िविधबाट हEने बढुवाका लािग यो6य भएकोले जेnता र काय0 स[पादन
मoू याङ् कनmारा हEने बढुवा (सचू ना नं.१४९/०७६-७७ अNतग0तको सचू ना नं. ३६/०७६-७७) र
काय04मताको मoू याङ् कनmारा हEने बढुवा (सचू ना नं. १५०/०७६-७७ अNतग0तको सचू ना नं. ९३/०७६७७) दवु मै ा दरखाHत िदएकोमा जेnता र काय0 स[पादन मoू याङ् कनmारा हEने बढुवामा िसफाjरस भई
िमित २०७६।११।७ देिख जेnता िमित कायम हEने गरी बढुवा िनयिु v पाई कामकाज गदw आइरहेको
छु । यी दवु ै िविधबाट हEने बढुवामा २/२ संxयामा पदपिू त0 हEनपु न]मा बढुवाका लािग आवेदन िदएका ६
जना मyये म जेnता र काय0 स[पादन मoू याङ् कनmारा हEने बढुवामा दोzो यो6यता{ममा रही बढुवा
भएकोमा काननू बमोिजमको यो6यता नै नपगु क
े ो आधारमा बढुवा Rितयोिगतामा सामेल हEन नस|ने
भिनएका पनु रावेदकको उजरू ीमा ऐनको दफा २४घ१क. र इिiजिनयjरङ् ग सेवा िनयमह}, २०५१
समेतको ^याxया गरी लोक सेवा आयोगले िनण0य गरेको अवHथामा िनयिु v Rयोजनको लािग Rमख
ु
आधार मािनने िनयमह}लाई बढुवाको लािग भने वेवाHता गरी सामाNय काननू को माQ आधार िलइ0 बढुवा
गjरएमा काननू को माNयता र Nयायको मकसद अनसु ार िमoने हEदँ नै ।
म भNदा रा.प. ततृ ीय Zेणीको श}ु िनयिु vमा किनn भई काय04मताको मoू याङ् कनmारा हEने
बढुवामा िसफाjरस भएका समान शैि4क यो6यता र भौगोिलक 4ेQको अनभु व भएका के शव पौडेलको
बढुवा िनयिु v भइसके को अवHथा छ । बढुवा सिमित र आयोगले गरेको िनण0यले रा. प. िmतीय Zेणीमा
यो6य मलाई जेnता र काय0 स[पादन मoू याङ् कनmारा हEने बढुवामा पिहले नै मेरो नाम िसफाjरस भएको
कारणले माQै `यसपिछ भएको काय04मताको मoू याङ् कनको आधारमा हEने बढुवामा िसफाjरस हEन
यो6य हEदँ ाहEदँ ै पिन बढुवा Rकृयामै म समावेश हEन नसके को हो । ऐनको दफा २४(२) बमोिजम मैले
काय04मता मoू याङ् कनmारा हEने बढुवा Rयोजनका लािग का.स.म.ू , जेnता, शैि4क यो6यता, भौगोिलक
4ेQको अनभु व र तालीम बापत कुल ८३.३२६ अङ् क पाउने अवHथा िथयो जवकƒ काय04मताको
मoू याङ् कनबाट हEने बढुवामा िनयिु v भएका िनज के शव पौडेलको कुल Rा„ाङ् क ८२.६२५२ कायम
भएको छ । यसरी काय04मताको मoू याङ् कनmारा हEने बढुवामा समेत िनिव0वाद …पमा िसफाjरस हEने
िHथित रहँदा रहँदै पिन जेnता र काय0 स[पादन मoू याङ् कनmारा हEने बढुवामा पिहले नाम िसफाjरस
भएको कारणले माQ सोको लगeै पिछको काय04मताको मoू याङ् कनmारा हEने बढुवाको Rकृयामै समावेश
हEन नसकƒ सो हकबाट म बिiचत हEन पगु क
े ो हो । यसरी पनु रावेदन िजिकर कायम हEने हो भने जेnता र

काय• स•पादन म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवामा दो3ो यो4यता6ममा िसफा9रस भएको मेरो नाम हट् न स=ने
र काय•>मताको म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवामा समेत समावेश ह,न नस=ने ि@थित आई म Dित दोहोरो
अFयाय पनG िनिHत छ । कसैका लािग Fयाय खोOदा म Dित अFयाय पन• जानु काननू तथा Fयायको
माFय िसQाFत बमोिजम पिन िम&ने होइन । जेSता र काय• स•पादन म&ू याङ् कनमा ह,ने बढुवामा Dचिलत
काननू बमोिजम िनयिु U पाइसके को अव@थामा अिहले मेरो काननू स•मत िनयिु U मािथ DV उठाउने
हक पनु रावेदकलाई छैन । पनु रावेदकको कुनै पिन हक हनन ह,ने गरी गैरकाननू ी िनण•य भएको अव@था
नभएकोले पनु रावेदन दावी िनराधार तथा दरु ाशययU
ु भएकोले पनु रावेदन प\ खारेज गरी पाउँ ।
एक पटक फरक फरक अव@था र आधारमा ह,ने बढुवाको लािग भएको िव^ापन र बढुवा सिमितले
समेत तत् तत् आधारबाट Dकृयामा समावेश गरेका उ•मेदवार म`येबाट बढुवाका लािग िसफा9रस भए
बमोिजम नै बढुवा िनयिु U समेत िलई कामकाज स•हाली रहेको अव@थामा Dकृयाaमक \टु ी वा अमक
ु
bयिU बढुवा ह,न नसके को भनी भइसके को प9रणाम Dकृयालाई बदर गदा• कुनै आधारबाट िसफा9रस
भएका उ•मेदवारले अकc Dकृयामा समावेश नगराइएको कारणबाट सो Dकृया र आधारमा म&ू याङ् कन
ह,दँ ा बढुवा ह,ने अव@था ह,दँ ा पिन म&ू याङ् कन ह,नबाट बिdचत ह,न जाने अव@थालाई Fयाियक Dकृयामा
गहनतम मनन ह,नु पद•छ । य@तो अव@थामा सोही िव^ापनको अकc सचू नामा सहभागी उ•मेदवारलाई
स9रक नगराइएको कारणबाट यो4यता र बढुवा Dकृयाबाट उeीण• ह,ने हक, अिधकारबाट बिdचत गराउनु
िववादको Fयाियक िनरोपणको मकसद र लgय ह,न स=दैन र ह,नु पिन ह,दँ नै । पनु रावेदकले जेSता र
काय• स•पादन म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवाबाट िसफा9रस भएकालाई मा\ै िवप>ी बनाई काय•>मताको
म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवाबाट िसफा9रस भएकालाई िवप>ी बनाएको ि@थित देिखंदनै । D@ततु बढुवामा
िसफा9रस भएको म Dित अFयाय िसज•ना नहोस भFनाका खाितर काय•>मताको म&ू याङ् कन)ारा ह,ने
बढुवामा िसफा9रस भएकाको हकमा समेत सरोकारवाला कायम गरी Fयाय पाउँ भFने समेत bयहोराको
िवप>ी इiर Dसाद कोइरालाले यस अदालतमा पेश गरेको िलिखत Dितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम> पेश ह,न आएको D@ततु मQ
ु ामा
पनु रावेदकको तफ•बाट उपि@थत ह,नु भएका िव)ान अिधवUाहj kी िशव Dसाद रे4मी, kी सFदेश
राजभlडारी तथा kी टंक Dसाद रे4मीले नेपाल इिdजिनय9रङ् ग सेवा, के मेnoी समहू , रा.प. ि)तीय kेणीको
पदमा जेSता र काय• स•पादन म&ू याङ् कन, काय•>मताको म&ू याङ् कन र खलु ा Dित@पधा•बाट पदपिू त•का
लािग िव^ापन भएको र यी ३ वटा िविधका हकमा छुrाछुrै शैि>क यो4यता तोिकएको अव@थामा बढुवा
सचू ना नं. १४९/०७६-७७ अFतग•त सचू ना नं. ३६/०७६-७७ अनसु ार जेSता र काय• स•पादन
म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवाको लािग मा\ स•भाbय उ•मेदवार भएकोले पनु रावेदकले सोका लािग दरखा@त
िदएको अव@था हो । D@ततु बढुवा सचू नामा @प{ |पमा ऐनको दफा २४घ१क. र कम•चारी समायोजन
ऐन, २०७५ को दफा १४(४) बमोिजम स•भाbय उ•मेदवारह|बाट दरखा@त आbहान ग9रएको हो । दफा
२४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) मा राजप\ाङ् िकत ि)तीय kेणीको पदमा जेSता र काय• स•पादन
म&ू याङ् कन)ारा ह,ने बढुवामा उ•मेदवार ह,न शैि>क यो4यताको आधारमा क•तीमा @नातक तह वा सो
सरह भनी तोिकएको अव@था छ । इिdजिनय9रङ् ग सेवा पिन िनजामती सेवा नै हो । ऐनको bयव@थालाई
िनयमको bयव@थाले प9रिसिमत (Override) गन• नस=ने भFने @थािपत सामाFय िसQाFत नै हो ।
िवधाियका िनिम•त काननू (Statutory law) ले नै शैि>क यो4यताको शत• वा आधार तोके को अव@थामा
ऐनबाट Daयायोिजत अिधकार अFतग•त बनेका िनयमह|ले सेवा Dवेशको लािग तोके को शैि>क यो4यताको
Dावधान लागू गन• िम&दैन । बढुवा सचू नामा नै ऐनको दफा २४घ१क. बमोिजम यो4य उ•मेदवारहjबाट
दरखा@त माग गरेको अव@थामा इिdजिनय9रङ् ग सेवा िनयमहj,२०५१ को अनसु चू ी-३ बमोिजमको
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•नातको र तहको यो%यता नभएको भनी पनु रावेदकलाई 0•ततु बढुवा 0कृयामा सहभागी नगराउने
बढुवा सिमितको िनण:य काननू स<मत छैन ।
साथै, स<मािनत सवBCच अदालतबाट ने.का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं. १०३०५ मा
सेवा 0वेश र बढुवाका लािग तोिकएको यो%यता फरक फरक भएको भनी TयाUया भई िसVाWत समेत
0ितपादन भएकोबाट समेत बढुवाको लािग तोिकएको यो%यता र सेवा 0वेशको लािग तोिकएको यो%यता
फरक फरक िवषय हो भWने •पY नै छ । पनु रावेदकले के मेZ[ी िवषयमा •नातक तहको यो%यताको
आधार परू ा गरेको अव•था भएकोले यस बढुवाका लािग ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)
(१) बमोिजमको यो%यता पनु रावेदकसँग रहेको कुरामा िववाद छैन । बढुवा सचू ना नं. ३४/०७३-७४
अWतग:त बढुवा सिमितको बैठक संUया १५०५ ले यसै िविधhारा यसै iेणीको पदमा बढुवाका लािग
•नातक तहको यो%यता भएका पनु रावेदक र •नातको र तहको यो%यता भएका िवपjी िकरण सवु दे ी
समेतलाई स<भाTय उ<मेदवार कायम गरेको िथयो । सो तkयलाइ: िनज िवपjीले •वीकार गmररहेको
अव•था छ । काननू उही रिहरहेको अव•थामा िवगतको काननू स<मत अnयासबाट िवचलन भइ: 0•ततु
बढुवामा पनु रावेदकको शैिjक यो%यताको आधार परू ा नभएको भनी सहभागी नगराउने िनण:य गरेकोबाट
िवपjी बढुवा सिमितले एउटै िवषयमा दोहोरो मापदoड अवल<बन गरेको •पY देिखWछ । यस अिघको
बढुवामा सोही यो%यताको आधारमा स<भाTय उ<मेदवार हrन यो%य (Eligible) कायम गरेकोमा यस
बढुवामा भने अयो%य (Ineligible) भएको भनी बढुवा 0कृयामा नै सहभागी नगराउने िनण:यको कुनै
ब•तिु न{ आधार नभएकोले 0•ततु बढुवा िनण:य 0थम |िYमै काननू ी }टु ीपणू : छ । साथै, ऐनले गरेको
Tयव•थालाई अनदेखा गरी िनयमावलीको Tयव•थालाई अ~ािधकार िदई गरेको िनण:य काननू स<मत
नहrने भनी स<मािनत सवBCच अदालतबाट ने.का.प. २०७६, अङ् क ७, िन.नं. १०३०८ मा िसVाWत
0ितपादन भएको छ । ऐनको 0ावधान एवं यस मV
ु ामा समेत आकिष:त हrने सो िसVाWत समेत िवपmरत
हrने गरी िनयमको Tयव•थालाई टेक‚ आƒमिन{ तवरले गmरएको 0•ततु बढुवा स<बWधी िनण:य बदरभागी
भएकोले बदर हrनपु छ: भWने समेत „यहोराको बहस िजिकर 0•ततु गन: ु भयो ।
िवपjी बढुवा सिमित र लोक सेवा आयोगको तफ:बाट उपि•थत हrनु भएका िवhान सहायक
Wयायािधव…ा iी संिजत गौतमले इि‡जिनयmरङ् ग सेवा 0ािविधक 0कृितको सेवा भएकोले यसलाई
िविशYीकृत सेवाको ˆपमा िलनपु न‰ हrWछ । इि‡जिनयmरङ् ग सेवा िनयमहŠ,२०५१ ले रा.प.ततृ ीय
iेणीको पदमा सेवा 0वेशको लािग स<बिWधत िवषयमा •नातको र तहको शैिjक यो%यता तोके को
अव•था छ । यसबाट 0•ततु बढुवामा सहभागी हrन Wयनू तम •नातको र तहको यो%यता हrन जˆरी
हrWछ । पनु रावेदक हालको पदमा ऐनको सािवक दफा २४घ१. बमोिजम बढुवा भएको प{ृ भिू ममा स<बिWधत
िवषयमा •नातको र तहको यो%यता नभएका पनु रावेदकलाई 0•ततु बढुवामा सहभागी गराउँदा िनजले
दोहोरो फाइदा (Double benefit) पाउने अव•था रहWछ, जनु ऐनको दफा २४घ१क. को 0ावधानको
भावना र मम: िवपmरत हrन जाने हrWछ । यसथ:, िवशेष 0ािविधक पदको िनयिु … लगायतको „यव•था गन‰
इि‡जिनयmरङ् ग सेवा िनयमहŠ, २०५१ को 0ावधान समेतको आधारमा गmरएको 0•ततु बढुवा स<बWधी
िनण:य काननू स<मत नै भएकोले कायम रहनु पछ: भWने समेत Tयहोराको बहस िजिकर 0•ततु गन: ु भयो ।
िवपjी इ“र 0साद कोइरालाको तफ:बाट उपि•थत हrनु भएका िवhान बmर{ अिधव…ा iी महेश
कुमार नेपालले िवगतमा भएको गलत िनण:यको पनु राविृ हrनपु छ: भWने हrदँ नै । ऐनको दफा ७५ ले
ऐनको उ”े•य काया:Wवयन गन: सबै िनजामती सेवाहˆमा सामाWय ˆपले लागू हrने वा बे%ला बे%लै सेवा,
समहू को लािग पथृ क ˆपले लागू हrने िनयमहˆ बनाउन स–ने गरी अिधकार 0ƒयायोजन गरे बमोिजम
नेपाल सरकारले इि‡जिनयmरङ् ग सेवा िनयमहŠ,२०५१ बनाएको हो । यी िनयमहŠ ऐनको „यव•थासंग
अनक
ु ू ल भए वा नभएको परीjण गन‰ अिधकार यस अदालतलाइ: छैन । पनु रावेदक हाल वहाल रहेको

रा.प.ततृ ीय "ेणीको पदको लािग सेवा -वेश गन1 2नातको3र तहको शैि6क यो7यता आव9यक पन:
भएको र पनु रावेदकको 2नातक तहको मा? शैि6क यो7यता भएकोले ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा
(१)(ग)(१) बमोिजमको शैि6क यो7यताको आधार वा शत1 परु ा भएको छैन । पनु रावेदकले लोक सेवा
आयोगमा िदएको उजरू ी र पनु रावेदनप?मा नै आफूसँग 2नातक तहको मा? यो7यता भएको भनी 2वीकार
गPररहेको अव2था छ । िनजले 2नातक तहको शैि6क यो7यताबाट हालको पदमा बढुवा भएको अव2था
भएकोले िनजलाई -2ततु बढुवाका लािग यो7य (Eligible) बनाउँदा िनजले दोहोरो सिु वधा वा फाइदा
पाउने भइ1 अXततोगYवा यसबाट बढुवा भएका उZमेदवारह[लाई मका1 पन1 जाने ह\Xछ । -ािविधक सेवाले
िविश]ीकृत यो7यता माग गन: र 2नातको3र तहमा मा?ै के मे^_ी िवषयमा िवशेषaता (Specialization)
हािसल ह\न सhने भएकोले -2ततु बढुवाका लािग 2नातको3र तहको शैि6क यो7यता आव9यक पन:
ह\Xछ । यसमा मेरो प6 इjर -साद कोइरालाले जेkता र काय1 सZपादन मmू याङ् कनsारा तथा
काय16मताको मmू याङ् कनsारा ह\ने बढुवा दबु मै ा दरखा2त िदएकोमा यस बढुवामा िसफाPरस भएको
कारणले अकv िविधको बढुवामा िनजको मmू याङ् कन नभएको अव2था हो । अकv िविधsारा ह\ने बढुवामा
िनज बढुवा ह\नसhने सZभावना कायमै िथयो । यस अव2थामा -2ततु बढुवा िनण1य बदर ह\दँ ा मेरो प6लाई
दोहोरो मका1 पन1 जाने अव2था भएकोले यस तwयलाई समेत xि]गत गरी काननू सZमत [पमा भएको
बढुवा सZबXधी िनण1य कायम रहनु पछ1 भXने समेत yयहोराको वहस िजिकर -2ततु गन1 ु भयो ।
िवप6ी िकरण सवु दे ीको तफ1बाट उपि2थत ह\नु भएका िवsान अिधव{ा "ी मक
ु ु Xद अिधकारीले
इि|जिनयPरङ् ग सेवा -ािविधक -कृितको सेवा भएकोले 2वभावतः यस सेवाको लािग आव9यक
पन: यो7यता सामािजक िवaान (Social Sciences) को भXदा िभXन -कृितको िविश]ीकृत यो7यता
आव9यक पछ1 । -ािविधक िवषयलाई -ािविधक xि]कोणबाट नै हेन1 ु पछ1 । ऐनको दफा २१ मा भएको
yयव2थाले -2ततु बढुवाका लािग हालको पदको लािग तोिकएको Xयनू तम शैि6क यो7यता आव9यक
पन: ह\Xछ । इि|जिनयPरङ् ग सेवा िनयमह€, २०५१ ले हालको पदमा सेवा -वेशको लािग नै Xयनू तम
2नातको3र तहको शैि6क यो7यता चािहने भनी तोके को अव2थामा बढुवा ह\ने िsतीय "ेणीको पदको
लािग 2वभािवक €पमा 2नातको3र तहको शैि6क यो7यता आव9यक पन: ह\Xछ । सेवा िविश]ीकरणको
xि]कोणबाट समेत य2तो यो7यता बा|छनीय ह\Xछ । सेवा -वेश गदा1 तोिकएको Xयनू तम शैि6क यो7यता
भXदा मािथको सZबिXधत िवषयको शैि6क उपािधलाई मा? बढुवा -योजनको लािग अितPर{ शैि6क
यो7यता वापतको अङ् क िदन िमmने ह\Xछ भनी सZमािनत सवv†च अदालतबाट -ितपािदत िस‡ाXत
(ने.का.प. २०६३, अङ् क ६, िन.नं. ७७१०) को आलोकमा हेदा1 समेत -2ततु बढुवा सZबXधी िनण1य
काननू सZमत नै भएकोले बदर ह\नपु न: होइन भXने समेत yयहोराको बहस -2ततु गन1 ु भयो ।
िमिसल संल7न कागजात अŒययन गरी दवु ै तफ1का िवsान काननू yयवसायीह€को बहस िजकŽर
समेतलाइ1 xि]गत गरी िनण1य तफ1 िवचार गदा1, -2ततु म‡
ु ामा यस अदालतले देहायका -‘ह€मा िनण1य
िदनपु न: देिखयो:१. -2ततु िववािदत बढुवामा शैि6क यो7यता सZबXधी आधारको हकमा िनजामती सेवा
ऐन,२०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) वा नेपाल इि|जिनयPरङ् ग
सेवा (गठन, समहू तथा "ेणी िवभाजन र िनयिु {) िनयमह[, २०५१ को िनयम ७ को
yयव2था कुन आकिष1त ह\Xछ ?
२. -2ततु बढुवाको लािग सZभाyय उZमेदवार ह\न पनु रावेदकको शैि6क यो7यता सZबXधी
आधार परू ा भएको अव2था छ वा छैन ?
३. िवप6ी बढुवा सिमितको िमित २०७६।९।२९ को बढुवा िसफाPरस िनण1य र Yयसलाई
सदर गन: िवप6ी लोक सेवा आयोगको िमित २०७६।१२।६ को िनण1य काननू सZमत छ
वा छैन ? सो िनण1य बदर ह\नु पन: हो वा होइन ?
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१. िववािदत बढुवामा शैि'क यो+यता स-ब/धी आधारको हकमा ऐनको दफा २४घ१क. को
उपदफा (१)(ग)(१) वा इिAजिनयCरङ् ग सेवा िनयमहG, २०५१ को िनयम ७ को LयवMथा कुन आकिषPत
हQ/छ भ/ने पिहलो UV तफP हेरW । सवPUथमतः िनयमको ZयवMथा जननी ऐनसंग अनक
ु ु ल भए, नभएको
जाँच गन` अिधकार यस अदालतलाइP नभएको भनी िवप'ी इaर Uसाद कोइरालाको तफPबाट वहसको
cममा उठाइPएको िजिकरको वारेमा हेदाP, िवधाियकाको िववेक (Legislative wisdom) उपर UV गरी
संवधै ािनकताको परी'ण गन` अिधकार यस अदालतलाई नभएको अवMथामा िवधाियका िनिमPत काननू को
अिधन र सीमािभq रही पनु रावेदकले उठाएका UVको िनGपण गनPपु न` हQ/छ भनी यस अदालतबाट •काश
कुमार लामा िव%& सङ् घीय संसद सिचवालय समेतको मr
ु ा (स-वत् २०७७ सालको प.ु वे.नं. २०।१४)
मा यस िवषयको स-ब/धमा िवMततृ xपमा िववेचना गCरएको कुरालाई Uार-भमै उyलेख गरW ।
UMततु मr
ु ामा पनु रावेदकले जे{ता र कायP स-पादन मyू याङ् कन|ारा हQने बढुवाको सचू ना नं
३६/०७६-७७ अनसु ार इिAजिनयCरङ् ग सेवा, के मेƒ„ी समहू को राजपqाङ् िकत ि|तीय …ेणीको पदमा
बढुवाका लािग आव†यक /यनू तम शैि'क यो+यताको आधार वा शतPको हकमा इिAजिनयCरङ् ग सेवा
िनयमहx, २०५१ को िनयम ७ आकिषPत नभइP ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) आकिषPत
हQ/छ । सो दफाको LयवMथा बमोिजम स-बि/धत िवषयमा क-तीमा Mनातक तह वा सो सरह उ‡ीणP
आव†यक पन`मा पनु रावेदकसँग के मेƒ„ी िवषय सिहत Mनातक तहको शैि'क यो+यता भएको हQनाले
UMततु बढुवामा स-भाLय उ-मेदवार हQन यो+य भएकोमा उिyलिखत िनयम ७ ले खyु ला Uितयोिगताको
लािग तोके को शैि'क यो+यताको शतP परू ा नभएको भ/ने आधारमा स-भाLय उ-मेदवार कायम नगरी
िवगतको Mथािपत अˆयास समेत िवपCरत हQने गरी िनज भ/दा किन{ उ-मेदवारहGलाइP बढुवा गन` िनणPय
Mवे‰छाचारी एवं काननू िवपCरत भएकोले बदर भई पनु रावेदकको बढुवा हQनपु छP भ/ने मŠु य पनु रावेदन
दाबी रहेको देिख/छ ।
पनु रावेदकको सेवासँग स-बि/धत इिAजिनयCरङ् ग सेवा िनयमहG, २०५१ को िनयम ७ ले
के मेƒ„ी समहू रा.प. ततृ ीय …ेणीमा सेवा Uवेशको लािग आव†यक /यनू तम शैि'क यो+यता के मेƒ„ी
िवषयमा एम. एMसी. वा सो सरह उ‡ीणP भएको हQनपु न` हQ/छ । सेवाको समहू ले स-पादन गनPपु न` कामलाई
‹िŒगत गरी सेवालाई िविशŒीकृत गनP बनाइएका िनयमका Uावधानहx बमोिजम सेवाको सAचालन
गCरनपु न` हQ/छ । पनु रावेदकले के मेƒ„ी समहू रा.प. ि|तीय …ेणीको पदमा बढुवाका लािग दरखाMत िदएको
र िनजको के मेƒ„ी समहू को ततृ ीय …ेणीमा सेवा Uवेश गनP आव†यक शैि'क यो+यता (अथाPत के मेƒ„ी
िवषयमा एम.एMसी. तह उ‡ीणP) नभई के मेƒ„ी िवषय सिहत िवŽानमा Mनातक (िव.एMसी.) तहको माq
शैि'क यो+यता रहेकोबाट UMततु बढुवामा स-भाZय उ-मेदवार हQनको लािग िनजको शैि'क यो+यताको
आधार परु ा भएको नदेिखंदा बढुवा िनणPय काननू स-मत नै रहेको भ/ने िवप'ी बढुवा सिमित र लोक सेवा
आयोगको िलिखत Uितवाद रहेको देिख/छ ।
वCरयतामा म भ/दा अगािड भएपिन पनु रावेदकसँग बढुवाको लािग आव†यक /यनू तम शैि'क
यो+यता नभएको कारणले स-भाZय उ-मेदवारहx म’ये म जे{ रहेकोले मेरो बढुवा भएको हो । ऐनको
दफा २४घ१क. को उपदफा (१) मा “अ/य काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन” भ/ने उyलेख
नभएको तर “यस ऐनमा अ/यq जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन” भ/ने वा•यांश Uय–
ु गCरएकोबाट
पनु रावेदकको बढुवाको लािग दफा २४घ१क. आकिषPत नभई िविशŒीकृत काननू को xपमा रहेको
इिAजिनयCरङ् ग सेवा िनयमहG, २०५१ को िनयम ७ आकिषPत हQ/छ । िविशŒीकृत काननू ले तोके को
/यनू तम शैि'क यो+यता नभएको कारणले पनु रावेदकको बढुवा हQन नसके को भ/ने िवप'ी िकरण सवु दे ीको
िलिखत Uितवाद रहेको देिख/छ भने UMततु बढुवामा दईु पदम’ये दो—ो न-बरमा जे{ता कायम राखी
मेरो िनयिु – भइसके को अवMथामा सो िनयिु – मािथ अिहले आएर UV उठाउने अिधकार पनु रावेदकलाई

छैन । ••ततु बढुवामा नभए काय,-मताको म0ू याङ् कन3ारा ह6ने वढुवाको लािग माग भएको दईु पदम>ये
कुनै एक पदमा मेरो बढुवा ह6ने ि•थित िथयो । तथािप जेAता र काय, सCपादन म0ू याङ् कन3ारा ह6ने यस
बढुवामा पिहले नाम िसफाEरस भएका कारणले माG लगHै पिछको काय,-मताको म0ू याङ् कन3ारा ह6ने
बढुवाको •िIयामा समाबेश ह6न नसKने भइ, सो बढुवाको हकबाट म बिNचत ह6न पगु क
े ो हो । पनु रावेदकको
माग बमोिजम बढुवा िनण,य कायम नरहने हो भने काय,-मताको म0ू याङ् कन3ारा ह6ने बढुवामा समेत
समावेश ह6न नसKने ि•थित िसज,ना भइ, म •ित दोहोरो अQयाय पनR िनिSत छ । यस तफ, Qयाियक
•कृयामा गहनतम मनन ह6नपु छ, भQने िवप-ी इVर •साद कोइरालाको िलिखत •ितवाद रहेको देिखQछ ।
यसमा, िमिसल संलZन कागजात हेदा, नेपाल सरकारको िमित २०४५।११।९ को िनण,य अनसु ार
पनु रावेदकलाइ, िमित २०४५।१२।३ देिख लागू ह6ने गरी रा.प.अ.• (•ा.) अिस•टेQट के िमe पदमा िनयिु f
गEरएको, िमित २०६४।११।२७ को िनण,य अनसु ार ऐनको दफा २४घ१. बमोिजम िमित २०६४।१०।१
देिख जेAता कायम ह6ने गरी नेपाल इिNजिनयEरङ् ग सेवा, के मेklी समहू , रा.प. ततृ ीय (•ा.) mेणीको
रसायनिवद पदमा बढुवा िनयिु f गEरएको, िमित २०७०।१।२५ को िनण,यले ऐनको दफा २४घ१ख.(१)
बमोिजम सोही mेणीको पदमा समायोजन गEरएको तथा िमित २०७६।२।२४ को िनण,यबाट कम,चारी
समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम सङ् घमा समायोजन गEरएका पनु रावेदकलाइ, ऐनको दफा १५(१)
बमोिजम सोही सेवा, समहू , पद र mेणीमा पद•थापन गEरएको देिखQछ ।
लोक सेवा आयोग (सचू ना तथा •काशन शाखा) बाट राजपGाङ् िकत •थम र ि3तीय mेणी
(अ•ािविधक/•ािविधक) पदहqको जेAता र काय, सCपादन म0ू याङ् कन3ारा ह6ने बढुवाको सचू ना नं.
१४९/०७६-७७ अQतग,त खsड (ख) राजपGाङ् िकत ि3तीय mेणी (उपसिचव वा सो सरह) को उपखsड
(आ) •ािविधक तफ, I.सं.१० मा बढुवा सचू ना नं ३६/०७६-७७ इिNजिनयEरङ् ग सेवा के मेklी समहू को
राजपGाङ् िकत ि3तीय mेणी पद संvया २ मा जेAता र काय, सCपादन म0ू याङ् कन3ारा पदपिू त,का लािग
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. तथा कम,चारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १४(४)
बमोिजम सCभाwय उCमेदवारहqबाट दरखा•त आwहान गदx दरखा•त िदँदा >यान िदनपु नR िवषयह{मा
ऐनको दफा २२ बमोिजम बढुवाको लािग अयोZय नभएको ह6नपु नR, समक-ता िनधा,रण गन,पु नR शैि-क
योZयताको हकमा समक-ता िनधा,रण गरेको •मािणत •ितिलिप र बढुवा ह6ने पदभQदा एक mेणी
मिु नको पदमा सCबिQधत सेवा, समहू वा उपसमहू सँग सCबिQधत िवषयमा एक मिहना वा सो भQदा बढी
अविधको सेवाकालीन तालीमको •मािणत •ितिलिप दरखा•त साथ पेश गन,पु नR समेत उ0लेख गरी िमित
२०७६।६।२९ मा सचू ना •काशन भएको देिखQछ ।
उि0लिखत बढुवा सचू ना नं. ३६/०७६-७७ को के मेklी समहू को राजपGाङ् िकत ि3तीय
mेणीको पदको बढुवाको िव|ापनमा दरखा•त िदने अिQतम िमितसCम जेAता र काय, सCपादन
म0ू याङ् कन3ारा ह6ने बढुवाको लािग पनु रावेदक लगायतका ६ जना उCमेदवारह{ले दरखा•त िदएको
देिखQछ । }यसरी दरखा•त िदएका उCमेदवारहqम>ये पनु रावेदक समेत चार जनाको उि0लिखत पदमा
जेAता र काय, सCपादन म0ू याङ् कन3ारा ह6ने वढुवाको लािग ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)
(क) र (ग) मा उि0लिखत आधारह{म>ये Qयनू तम शैि-क योZयताको आधार परू ा नगरेको पाइएकोले
िनजह{लाई बढुवामा सहभागी गराउनु पनR नदेिखएको र ••ततु बढुवाका लािग आधार परु ा गरी सCभा~य
उCमेदवार कायम गEरएका योZयताIम नामावलीको I. सं. १ का िवप-ी िकरण सवु दे ी र I.सं. २ का
िवप-ी इVर •साद कोइरालालाइ, बढुवाका लािग िसफाEरस गनR भनी िमित २०७६।९।२९ मा िवप-ी
बढुवा सिमितबाट िनण,य भएको देिखQछ । यस िनण,यबाट पनु रावेदकको नाम समेत बढुवाको सCभा~य
उCमेदवारको योZयताIम नामावलीबाट हटेको देिखQछ । साथै, िवप-ी िकरण सवु दे ी र इVर •साद
कोइरालाको जेAता गणना ह6ने िमित Iमशः २०६६।४।५ र २०६७।१२।२५ तथा पनु रावेदकको जेAता
गणना ह6ने िमित २०६४।१०।१ कायम गEरएको पिन सो िनण,यबाट देिखQछ ।
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यी त•यगत प"ृ भिू म, पनु रावेदन दावी र िलिखत 1ितवाद सिहत िमिसल संल5न कागजात हेदा8,
19ततु म:
ु ामा देहायका कुराह;मा िववाद रहेको देिखँदनै :१. लोक सेवा आयोगबाट 1कािशत बढुवा सचू ना नं. ३६/०७६-७७ नेपाल इिOजिनयPरङ् ग
सेवा, के मेSTी समहू , रा.प. िUतीय Vेणीको पदमा जे"ता र काय8 सXपादन मYू याङ् कनUारा
हZने बढुवासँग सXबि[धत रहेको अथा8त िववािदत बढुवा ऐनको दफा २४घ१क.
अ[तग8तको िववाद भएको,
२. बढुवा िसफाPरस भएका िवपeीहf, तथा पनु रावेदनकको हकमा कायम गPरएको जे"ता
गणना हZने िमितका आधारमा पनु रावेदक िवपeीहf भ[दा जे" रहेको,
३. बढुवा भएका िवपeीह;को ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(क) र (ग)
बमोिजमका भौगोिलक eेkको अङ् क, शैिeक यो5यता, तालीम, पिछYलो पाँच वष8को
काय8 सXपादन मYू याङ् कन वापतको अङ् क सXब[धी आधारहf परू ा भएको र
पनु रावेदकको हकमा शैिeक यो5यता सXब[धी बाहेक अ[य आधारह; परू ा भएको,
४. पनु रावेदकको शैिeक यो5यता िkभवु न िवnिवoालयबाट के मेSTी िवषय सिहत िवpानमा
9नातक तह उqीण8 रहेको ।
अब, 19ततु म:
ु ामा िववािदत बढुवामा सXभाsय उXमेदवार हZन ऐनको दफा २४घ१क. बमोिजमको
शैिeक यो5यता भए प5ु छ वा इिOजिनयPरङ् ग सेवा िनयमह;, २०५१ को िनयम ७ बमोिजमको शैिeक
यो5यता आवuयक हZ[छ भ[ने नै मल
ू िववािदत िवषयको fपमा रहेको देिखंदा ितनमा के sयव9था गPरएको
रहेछ सो तफ8 हेरv । ऐनको दफा २४घ१क. मा जे"ता र काय8 सXपादन मYू याङ् कनUारा हZने बढुवाको
िवषयमा यस 1कारको wयव9था गPरएको देिख[छः“२४घ१क. जे"ता र काय8 सXपादन मYू याङ् कनUारा हZने बढुवाः (१) यस ऐनमा अ[यk जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन बढुवा सिमितले जे"ता र काय8 सXपादन मYू याङ् कनको आधारमा बढुवाको
लािग िसफाPरस गदा8 बढुवा हZने पद भ[दा एक Vेणी मिु नको पदमा सबैभ[दा बढी सेवा अविध भएका
उXमेदवारलाई देहाय बमोिजमको आधारमा बढुवाको िसफाPरस गनzछः–
(क) बढुवाको लािग सXभाsय उXमेदवार हZन जित वष8को सेवा अविध आवuयक पनz हो
पिछYलो {यित वष8को काय8 सXपादन मYू याङ् कनको औसतमा प[चानwबे 1ितशत वा
सोभ[दा बढी अङ् क 1ा} गरेको,
(ख) राजपk अनङ् िकत 1थम Vेणीको पदको लािग कXतीमा एस.एल. सी. वा सो सरहको
शैिeक यो5यता भएको, (ग) राजपkाङ् िकत पदको लािग देहाय बमोिजमको यो5यता
भएकोः(१) राजपkाङ् िकत िUतीय Vेणी वा सो भ[दा मािथको पदको लािग सXबि[धत सेवा,
समहू वा उपसमहू संग सXबि[धत िवषयमा कXतीमा 9नातक तह वा सो सरहको
तथा राजपkाङ् िकत ततृ ीय Vेणीको पदको लािग सXबि[धत सेवा, समहू वा
उपसमहू संग सXबि[धत िवषयमा कXतीमा 1माणपk तह वा सो सरहको शैिeक
यो5यता भएको,
(२) बढुवा हZने पदभ[दा एक Vेणी मिु नको पदमा सXबि[धत सेवा, समहू वा
उपसमहू संग सXबि[धत िवषयमा एक मिहना वा सोभ[दा बढीको सेवाकालीन
तालीम िलएको,
(३) हाल बहाल रहेको Vेणीमा भौगोिलक eेkमा कामगरे बापत दफा २४ग.
बमोिजम परू ा अङ् क 1ा} गरेको । तर भौगोिलक eेkमा काम गरे बापत परू ा

अङ् क •ा! गरेको स'भा)य उ'मेदवार नभएमा वा छुट्याइएको 5र6 पदमा
स'भा)य उ'मेदवार नपगु ह9ने अव:था भएमा <य:तो पदमा भौगोिलक AेBमा
काम गरे बापत परू ा अङ् क •ा! नगरेको कमEचारीलाई पिन स'भा)य उ'मेदवार
कायम गरी बढुवा ग5रनेछ ।
(२) .......
(३) उपदफा (१) को खSड (ग) को उपखSड (३) को •ितबUधा<मक वाWयांश
बमोिजमको स'भा)य उ'मेदवार बढुवा भएमा <य:तो कमEचारीको जे[ता
सोही उपदफा बमोिजम बढुवा ह9ने अUय कमEचारी भUदा पिछ ह9ने गरी कायम
ग5रनेछ ।
(४) यस ऐन बमोिजम बढुवा गदाE यस दफा बमोिजम ग5रने बढुवाको कारवाही
स'पUन गरी िसफा5रस गरेपिछ कायEAमताको म^ू याङ् कन_ारा ग5रने बढुवाको
िसफा5रस गनE ु पन`छ ।”
साथै, ऐनको दफा २१(१) मा बढुवाको िनिमc उ'मेदवार ह9न बढुवा ह9ने पदको dेणी भUदा
एक dेणी मिु नको पदको लािग तोिकए बमोिजमको शैिAक योfयता र राजपBाङ् िकत पदको िनिमc पाँच
वषEको Uयनू तम सेवा अविध पगु क
े ो ह9नपु न` भUने समेत iयव:था रहेको देिखUछ ।
•:ततु मj
ु ाको तkयगत सUदभEमा ऐनको दफा २४घ१क. को )यव:था हेदाE, राजपBाङ् िकत
ि_तीय dेणीको पदमा जे[ता र कायE स'पादन म^ू याङ् कन_ारा ह9ने •:ततु बढुवाको लािग स'भा)य
उ'मेदवार ह9न देहायका आधारहn परु ा गरेको ह9नपु न` देिखUछः(१) इिqजिनय5रङ् ग सेवा, के मेrsी समहू रा.प. ततृ ीय dेणीको पद (अथाEत के िमu पद) मा
पाँच वषEको Uयनू तम सेवा अविध पगु क
े ो,
(२) पिछ^लो पाँच वषEको का.स.म.ू को औसतमा क'तीमा ९५ •ितशत अङ् क •ा! गरेको,
(३) इिqजिनय5रङ् ग सेवा, के मेrsी समहू सँग स'बिUधत िवषयमा क'तीमा :नातक तह वा
सो सरहको शैिAक योfयता भएको,
(४) के मेrsी समहू रा.प. ततृ ीय dेणीको पदमा के मेrsी स'बUधी िवषयमा क'तीमा एक
मिहनाको सेवाकालीन तालीम िलएको,
(५) के मेrsी समहू रा.प. ततृ ीय dेणीमा भौगोिलक AेBमा काम गरे वापत परू ा अथाEत १६
अङ् क •ा! गरेको ।
अब, इिqजिनय5रङ् ग सेवा िनयमहz,२०५१ को िनयम ७ मा के iयव:था ग5रएको रहेछ सो
तफE हेर} । ऐनको दफा ७५ मा ऐनको उ~े€य कायाEUवयन गनEको लािग नेपाल सरकारले सबै िनजामती
सेवाहnमा सामाUय nपले लागू ह9ने वा बेfला बेfलै सेवा वा समहू को लािग पथृ क nपले लागू ह9ने िनयमहz
बनाउन सWने गरी )यव:था ग5रएको देिखUछ । सोही दफाले िदएको अिधकार •योग गरी नेपाल सरकारले
सािवकका िनयमहnलाई खारेज गरी िमित २०५१।२।९ देिख लागू ह9ने गरी नेपाल इिqजिनय5रङ् ग सेवा
(गठन, समहू तथा dेणी िवभाजन र िनयिु 6) िनयमहn,२०५१ बनाएको देिखUछ । यी िनयमहzले
इिqजिनय5रङ् ग सेवाको गठन, सेवामा रहने समहू , उपसमहू , dेणी र पद, 5र6 पदको पिू तE, िनयिु 6को लािग
योfयता, शैिAक योfयता लगायतका िवषयहnमा )यव:था गरेको देिखUछ । िनयिु 6को लािग योfयताको
बारेमा )यव:था ग5रएको िनयम ७ मा “स'बिUधत समहू तथा उपसमहू को ख^ु ला •ितयोिगता_ारा पिू तE गदाE
ऐनको दफा १० बमोिजम अयोfय नभएका र अनसु चू ी-३ बमोिजमको Uयनू तम योfयता पगु क
े ा )यि6हn
उ'मेदवार ह9न सWनेछन्” भUने )यव:था ग5रएको देिखUछ । सेवा •वेशको लािग चािहने Uयनू तम शैिAक
योfयता तोिकएको अनसु चू ी-३ को •करण १४. मा के मेrsी समहू को लािग आव€यक Uयनू तम शैिAक
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यो•यता तोिकएको देिख&छ । जस अनसु ार सो समहू अ&तग3तको राजप5ाङ् िकत ततृ ीय :ेणीको पदको
लािग मा&यता=ा> िश@ण संBथाबाट के मेFGी िवषयमा एम.एBसी. वा सो सरह उLीण3 र राजप5ाङ् िकत
िMतीय र =थम :ेणीको पदको लािग के मेFGी िवषयमा कNतीमा BनातकोLर उपािध =ा> गरेको हPनपु नQ
RयवBथा छ । साथै, िनयमहUको िनयम ८ ले काय3@मताको मWू याङ् कनMारा हPने वढुवाको लािग
राजप5ाङ् िकत पदहUको हकमा िनयमावलीको िनयम ८१(३) बमोिजमको शैि@क यो•यता आव^यक
पनQ भ&ने समेतको RयवBथा गरेको देिख&छ ।
इिaजिनयbरङ् ग सेवा िनयमहU, २०५१ मा गbरएको उिWलिखत fयवBथा हेदा3, कुनै fयिg
इिaजिनयbरङ् ग सेवा के मेFGी समहू को पदमा खWु ला =ितयोिगताको माhयमबाट सेवा =वेश गदा3 िनजामती
सेवाको पदमा उNमेदवार हPन अयो•यता नभएको र राजप5ाङ् िकत ततृ ीय :ेणीको हकमा के मेFGी िवषयमा
एम.एBसी.वा सो सरह उLीण3 र िMतीय :ेणीको हकमा सो िवषयमा कNतीमा BनातकोLर उपािध हािसल
गरेको हPनपु नQ देिख&छ । यसरी िनयम ७ र सोसँग सNबि&धत अनसु चू ी-३ ले इिaजिनयbरङ् ग सेवामा =वेश
गन3को लािग र िनयम ८ ले काय3@मताको मWू याङ् कनMारा हPने बढुवाको लािग शैि@क यो•यता तोके को
देिख&छ । यी RयवBथा हेदा3 खWु ला =ितयोिगताको माhयमबाट सेवा =वेशको लािग र काय3@मताको
मWू याङ् कनMारा हPने बढुवाको लािग आव^यक &यनू तम शैि@क यो•यता फरक फरक तोिकएको
देिख&छ । जेnता र काय3 सNपादन मWू याङ् कन िविध अ&तग3त हPने बढुवाको हकमा भने यी िनयमहUमा
शैि@क यो•यता सNब&धी कुनै शत3 वा आधार तोिकएको देिखएन ।
साथै, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७६(१) ले िनजामती सेवा, समहू वा
उपसमहू का bरg पदहpमा काय3@मताको मWू याङ् कनMारा तथा जेnता र काय3 सNपादन मWू याङ् कनMारा
बढुवा हPनको लािग राजप5ाङ् िकत पदको हकमा bरg पदभ&दा एक :ेणी मिु नका सNबि&धत सेवा, समहू
वा उपसमहू अ&तग3त ऐनको दफा २१ बमोिजमको &यनू तम सेवा अविध र शैि@क यो•यता भएका
कम3चारीहp सNभाRय उNमेदवार हPनछ
े न् भनी उWलेख गरेको देिख&छ । rयसैगरी, िनयम १३८(३) र (४)
ले िनजामती सेवाको सNब&धमा यस िनयमावलीमा लेिखए जित कुरामा यसै बमोिजम र अpमा बे•ला
बे•लै सेवा वा समहू को लािग पथृ क pपले लागू हPने गरी बनेका िनयमहpमा लेिखए बमोिजम हPनछ
े । तर
बढुवाको सNब&धमा यसै िनयमावली बमोिजम हPनछ
े भनी उWलेख गरेको देिख&छ ।
अब, यहाँ बढुवाका आधार (Criteria for promotion) सNब&धी अवधारणागत प@मा के ही
िववेचना गन3 ु सा&दिभ3क नै हPने देिख&छ । कम3चारी सेवा िविधशा€मा बढुवाका आधार सNब&धी िवषय
रोजगारदाताले िनधा3रण गनQ नीितगत िवषय मािन&छ । संगठनको =शासनको पदसोपानमा रहेका पदको
समहू , :ेणी र =कृित अनसु ार rयBता पदको काय3 सNपादन द@ता (Efficiency) को आव^यकताको
आधारमा रोजगारदाताले बढुवाका आधार िनधा3रण गन3स†ने हP&छ । मल
ू तः यो•यता (Merit), जेnता
(seniority) वा यो•यता एवं जेnताको िसŠा&त अवलNबन गरी बढुवाका आधार िनधा3रण गनQ गbरएको
पाइ&छ ।
यो•यता (Merit) भनेको कुनै काय3, fयवहार वा िशWपको लािग चािहने ‹ान, सीप, अनभु व,
शिg, @मता, द@ता, सामŒय3 वा fयवहाbरक अनभु व हो । अथा3त कुनै काय3 सNपादन गनQ गणु वा @मता
नै यो•यता हो ।कम3चारी सेवा िविधशा€मा कम3चारीको शैि@क यो•यता, िवŽिव‘ालयमा हािसल गरेको
Distinction, चbर5, सदाचार (Integrity), कत3Rयपरायणता, पदीय दाियrव सNपादन गनQ तbरका जBता
यो•यता र गणु (Attributes) एवं काया3लय समयपालन र िनयिमतता, सNपािदत कामको पbरमाण र
गणु Bतर, आफूभ&दा मािथWलो तहका र मातहतका कम3चारी एवं सेवा˜ाहीसंग Rयवहार गनQ तbरका र
सेवामा िनजको तह (Rank) जBता सNव› िवषयहU (Allied Factors) लाइ3 यो•यता मWू याङ् कनका
मापद डको Uपमा िलने गरेको पाइ&छ ।

जे•ता (Seniority) भनेको साधारणतः हालको पदमा सेवाको अविध (Length of service
in feeder posts) हो । भारतको सव45च अदालतले Seniority is the manifestation of official
experience, the process of metabolism of service over the years, of civil servant,
by the Administration, and therefore it is appropriate that as far as possible he who
has actually served longer benefits better in the future. भनी :या<या गरेको पाइ?छ (N.K.
Chauhan v State of Gujrat, AIR 1977 SC 251) । सामा?यतया, सेवा Jवेश गरेको िमित देिख
जे•ता िनधाPरण गQर?छ, जसलाइP सेवा िविधशाTमा ‘Continuous officiation’ को िमित भ?ने चलन
छ । जे•ता कमPचारीको विृ V िवकाससंग गाँिसएको सेवा सZब?धी शतP पिन हो । यो सेवामा िनर?तर काम
गरेको कमPचारीले िनि\त शतP र मापद]ड परु ा गQरसके पिछ विृ V िवकासको अिधकार अ?तगPत हािसल
गरेको एक Jकारको यो`यता हो । जे•ता सZबि?धत सेवा काननू वा िनयमबाट िनयमन र िनधाPरण हzने
िवषय भएकोले जे•ता नत सZबि?धत कमPचारी |वयंले िनधाPरण गनPस}छ नत सZबि?धत िनकायले
आ€नो सिु वधा अनसु ार पQरवतPन गनP स}छ ।
बढुवाका आधारका सZब?धमा मल
ू तः यो`यता एवं जे•ताको िसƒा?त (Principle of meritcum-seniority) र जे•ता एवं यो`यताको िसƒा?त (Principle of seniority-cum-merit) Jचलनमा
रहेको पाइ?छ । यी दईु िसƒा?त बीचको िभ?नतालाई भारतको सव45च अदालतले यस Jकार ‡या<या
गरेको पाइ?छ:–
Thus …. the criterion of seniority-cum-merit is different from the criterion of
merit and also the criterion of merit-cum-seniority. Where the promotion is based on
seniority-cum-merit, the officer cannot claim promotion as a matter of right by virtue
of his seniority alone. If he is found unfit to discharge the duties of the higher post,
he may be passed over and an officer junior to him may be promoted. Senioritycum-merit means that, given the minimum necessary merit required for efficiency of
administration, the senior, though less meritorious, shall have priority in the matter
of promotion and there is no question of a further comparative assessment of the
merit of those who were found to have the minimum necessary merit required
for efficiency of administration. For assessing the minimum necessary merit, the
competent authority can lay down the minimum standard that is required and also
prescribe the mode of assessment of merit of the employees. Such assessment can
be made by assigning marks on the basis of appraisal of performance on the basis
of service record and interview and prescribing the minimum marks which would
entitle a person to be considered for promotion on the basis of seniority-cum-merit.
The concept of "seniority-cum-merit" postulates the requirement of certain minimum
merit or satisfying a benchmark previously fixed and, subject to fulfilling the said
requirement, promotion is based on seniority. There is no further assessment of
the comparative merits of those who fulfil such requirement of minimum merit or
satisfy the benchmark previously fixed. On the other hand, the principle of "meritcum-seniority" puts greater emphasis on merit and ability and seniority plays a
less significant role. Seniority is given weightage only when merit and ability are
more or less equal among the candidates considered for promotion.(Haryana
State Warehousing Corp. v Jagat Ram 23 February 2011 <http://indiankanoon.org/
doc/326499>).
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यसरी यी दइु " िस$ा&त वीच अवधारणागत .पमा िभ&नता रहेको देिख&छ। यो:यता एवं
जे>ताको िस$ा&त (Principle of merit-cum-seniority) अ&तग"त यो:यता र Bमतालाइ" िनधा"रक
तDव (Determining factor) को .पमा िलइ&छ । बढुवाका सHभाIय उHमेदवारह.को मLू याङ् कन गदा"
यो:यता र Bमता समान भएको वा पाइएको अवOथामा माR जे>तालाइ" Weightage िदइ&छ ।
जे>ता एवं यो:यताको िस$ा&त (Principle of seniority-cum-merit) अ&तग"त भने
जे>तालाइ" उSचतर महDव िदइ&छ । अिपतु जे>तालाइ" एकल िनधा"रक तDव (Sole determining
factor) भने मािनंदनै । अथा"त, जे>ता माR आधारमा Oवतः बढुवा गZरने भ&ने ह[दँ नै । ]शासिनक दBता
(Efficiency) मा सHझौता नहोस भ&ने हेतल
ु े कुनै उHमेदवारले िनधा"Zरत &यनू तम आवjयक यो:यता
(Specified minimum necessary merit) परु ा गरे, नगरेको एिकन गन" सHभाkय उHमेदवारको
मLू याङ् कन गZर&छ । यOतो यो:यता परु ा गरेका उHमेदवारह.मqये वत"मान पदमा जे> उHमेदवारले
बढुवा पाउँछ । यस िस$ा&तको आधारमा बढुवा गदा" जे>ता, काय" सHपादन, शैिBक यो:यता, भौगोिलक
BेRको अनभु व, तालीम जOता बढुवाका ]Dयेक आधारको मLू याङ् कन गरी सो बापत ]ाv अङ् क गणना
गZरँदनै । अकw शIदमा, कम"चारीले पदो&नितका लािग काय" सHपादन मLू याङ् कनमा औसत िनिzत
]ितशत पाउनु पन{, बढुवाको लािग तोिकएका अयो:यता नभएको ह[नपु न{ जOता शत"ह| परु ा गरेपिछ
हालको पदमा जेठोले पदो&नित पाउँछ ।
िनजामती सेवामा राजपRाङ् िकत ि~तीय €ेणीको पदमा ह[ने बढुवाका स&दभ"मा हेदा", िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ ले तीन िकिसमका िविधह. अवलHबन गरेको देिख&छ- काय"Bमताको मLू याङ् कन
(दफा २४), आ&तZरक ]ितयोिगताDमक परीBा (दफा ७ (१४क.), तथा जे>ता र काय" सHपादन
मLू याङ् कन (दफा २४घ१क.) । काय"Bमताको मLू याङ् कन िबिध~ारा ह[ने बढुवामा काय" सHपादन
मLू याङ् कन, जे>ता, शैिBक यो:यता, भौगोिलक BेRको अनभु व, तालीमलाई आधार वा मानक मानी
ितनको तल
ु नाDमक मLू याङ् कन गरी काय"Bमताको मLू याङ् कनमा कुल एक सय पणू ा"ङ्कमा जसले
सबैभ&दा बढी अङ् क Lयाउँछ Dयसलाइ" सबैभ&दा पिहलो बढुवा गZर&छ । आधार वा मानकह.को
मLू याङ् कन गदा" समान अङ् क पाउने कम"चारीको हकमा जे>ताको आधारमा बढुवा गZर&छ । जे>ताको
िनधा"रण मल
ू तः हाल वहाल रहेको €ेणीको पदमा जे>ताको आधारमा गZर&छ । यसबाट यो िविध मल
ू तः
यो:यता एवं जे>ताको िस$ा&तमा आधाZरत देिख&छ । आ&तZरक ]ितयोिगताDमक परीBामा सेवा अविध
र यो:यता सHब&धी शत" परु ा गरेका सेवामा बहाल रहेका कम"चारी सहभागी ह[न पाउने र सो परीBामा ]ाv
]ाvाङ् कको आधारमा बढुवा गZर&छ । यसबाट यस िविधलाइ" पिन यो:यता ]णाली अ&तग"त कै एउटा
तZरकाको .पमा हेन" सिक&छ ।
जे>ता र काय" सHपादन मLू याङ् कन िविधमा सHभाkय उHमेदवार ह[न आवjयक सेवा अविधको
काय" सHपादन मLू याङ् कन, &यनू तम शैिBक यो:यता, सेवाकालीन तालीम, र भौगोिलक BेRको
पणू ा"ङ्कलाइ" उHमेदवार ह[न चािहने &यनू तम यो:यता (Specified minimum necessary merit)
मानी यOतो यो:यता परू ा भएका उHमेदवारलाई जे>ता अथा"त हालको पद (Feeder post) को सेवा
अविधको आधारमा बढुवा गZर&छ । यसबाट, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा िमित २०७०।१२।१२ मा
भएको ते’ो संशोधनबाट िमित २०६९।१२।२९ देिख ]ारHभ ह[ने गरी थप भएको दफा २४घ१क. को
]ावधान अ&तग"तको िविध जे>ता एवं यो:यताको िस$ा&तमा आधाZरत देिख&छ । लोक सेवा आयोगबाट
िमित २०७६।६।२९ मा ]कािशत ]Oततु बढुवा सचू ना नं. ३६/०७६-७७ अ&तग"तको बढुवाको
िविधलाइ" यसको –—ा&तको .पमा उLलेख गन" सिक&छ ।
जे>ता र काय" सHपादन मLू याङ् कन िविध~ारा ह[ने बढुवाको सHब&धमा िवशेष kयवOथा गन{ दफा
२४घ१क. को सHब&धमा सHमािनत सवwSच अदालतबाट यस ]कार Iया™या भइ" िस$ा&त ]ितपादन
भएको पाइ&छः-

•

•

•

ऐनको दफा २४घ१क. अनसु ार ग+रने बढुवा समयब3 पदोन्नित (Timebound
promotion) स:ब;धी >यव?था भएकाले यसलाई अ;य Eकारको बढुवा Eकृया
भ;दा फरक अथGमा कमGचारीलाई लामो अविध सेवा गरे वापत EोIसाहन ?वKप ग+रने
बढुवाको Kपमा हे+रनु पदGछ (बाबरु ाम िस"#ाल िव&' लोक सेवा आयोग, ने.का.प.
२०७४, अङ् क ८, िन.नं. ९८६७) ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को >यव?था पिहले नै कायम रहेको >यव?था
हो । जब दफा २४घ१क. को >यव?था ऐनमा रािखयो सो दफामा यस ऐनमा अ;यZ
जेसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यो दफा अ;तगGतको काम यसै अनसु ार ह[ने भनी
ऐनमा ?प\ उ^लेख भएको पाइ;छ । यसरी यस ऐनमा Eय`
ु भएको भाषा र शfदलाई
के लाउने हो भने ऐनमा सेवा Eवेश गनG आवhयक पनj ;यनू तम योlयता भनेकोमा Iयो
सेवा Eवेशको लािग माZ भ;ने बqु नपु नj र बढुवा Eयोजनको लािग EमाणपZ वा सो
सरह भ;ने उ^लेख भएबाट सेवा Eवेशको लािग आवhयक योlयता र बढुवा Eयोजनको
लािग आवhयक पनj योlयता फरक फरक रहेछ भनी बqु नु पनj देिख;छ (भवानी कुमारी
खितवडा िव&' बढुवा सिमित, कृिष, भूिम :यव;था तथा सहकारी म>?ालय समेत,
ने.का.प. २०७६, अङ् क २, िन.नं.१०२०५) ।
यस दफामा ऐनमा अ;यZ जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन बढुवा सिमितले जेxता
र कायG स:पादन म^ू याङ् कनको आधारमा बढुवा गदाG सोही दफामा उ^लेख भए
बमोिजम ह[ने गरी यस िविध बमोिजम ह[ने बढुवालाई अ;य >यव?थाले Eभािवत नगनj
गरी उyच Eभावकारी Eावधान (Highly Overriding Clause ) को Kपमा >यवि?थत
गरेको देिख;छ । तसथG यस िविध†ारा ह[ने बढुवामा सोही दफामा उि^लिखत Eावधान
बमोिजम ह[ने बेहोरा यस दफामा िवधाियका†ारा Eय`
ु शfदावलीले नै E?ट गदGछ ।
तसथG काननू कायाG;वयन गनj िनकाय वा पदािधकारीले ऐनमा अिभfय` िवधाियकाको
आशयलाई यिु `य`
ु Kपमा स:बोधन ह[ने गरी गनGपु नj ह[;छ । िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ िवधाियका िनिमGत काननू हो भने नेपाल इि‡जिनय+रङ् ग सेवा (गठन, समहू
तथा ‰ेणी िवभाजन र िनयिु `) िनयमहK, २०५१ यस ऐनको दफा ७५ ले िदएको
अिधकार Eयोग गरी नेपाल सरकारले बनाई लागू गरेको देिख;छ । िवधाियका ?वयंले
ऐनमा जेxता र कायG स:पादन म^ू याङ् कनको आधारमा बढुवा गनj सोको लािग
शैिŠक योlयता समेत तोके को अव?थामा EIयायोिजत िवधायन अ;तगGतको शैिŠक
योlयता लागू ह[ने भिनएमा काननू को fया‹या र काननू को पदसोपानमा ग:भीर Zटु ी ह[न
जाने । EIयायोिजत िवधायनले जनक काननू (Parent Law) लाई परा?त गनG नस’ने
>या‹या भएको ह[दँ ा िनवेदकले बढुवा दाबी गरेको पदमा नेपाल इि‡जिनय+रङ् ग सेवा
(गठन, समहू तथा ‰ेणी िवभाजन र िनयिु `) िनयमहK, २०५१ ले तोके को शैिŠक
योlयता लागू ह[ने भ;न िम^ने देिखएन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क.
िवधाियकाले जेxता र कायG स:पादन म^ू याङ् कन†ारा बढुवा गनj िवशेष >यव?थाको
Kपमा लागू गरेको देिख;छ । काननू मा भएका सामा;य र िवशेष >यव?थाहKले िभ;न
अव?थाहKलाई फरक फरक Kपमा िनयमन वा स:बोधन गरेको ह[;छ । लोक सेवा
आयोगबाट जेxता र कायG स:पादन Eणाली†ारा बढुवा गनG सचू ना Eकािशत गरेको
अव?थामा उपयG`
ु बढुवाको लािग ऐनमा भएको Eावधान भ;दा सामा;य >यव?था
आकिषGत गनG िम^ने ह[दँ नै । काननू मा भएको सामा;य >यव?थाले िवशेष fयव?थालाई

261

262

िन•तेज (Override) गन" निम$ने स&ब*धमा िस-ा*त .ितपादन भएको देिख*छ ।
िनजामती सेवा ऐन,२०४९ मा िमित २०७०।१२।१२ मा भएको तेBो संशोधनबाट
थप भएको जेGता र काय" स&पादन म$ू याङ् कनMारा बढुवा गनQ .णाली र सोको लािग
िवधाियकाले नै शैिUक योVयता तोके को अव•थामा सो अगाबै २०५१ सालमा लागू
भएको िनयमको .ावधान आकिष"त ग[रंदा िवधाियक\ काननू परािजत ह^ने । काननू
काया"*वयन गनQ साव"जिनक िनकाय एवं पदािधकारीले काननू काया"*वयन गनQ सामा*य
_यव•था र मा*य िस-ा*त अनसु ार काननू को _या`या र काया"*वयन गन"पु नQमा ऐनको
_यव•थालाई अनदेखा गरी िनयमलाई अbािधकार िदई भएको काय" िविधस&मत देिखन
नआउने (भरत•साद कोइराला िव)* लोक सेवा आयोग, ने.का.प. २०७६, अङ् क
७, िन.नं.१०३०८) ।
.•ततु मु ाको तkयगत स*दभ"मा ऐनको दफा २४घ१क. हेदा", सोको उपदफा (१)(ग)(१) ले
राजपnाङ् िकत िMतीय oेणी वा सो भ*दा मािथको पदको लािग स&बि*धत सेवा, समहू , उपसमहू सँग
स&बि*धत िवषयमा क&तीमा •नातक तह वा सो सरहको योVयता भएको कम"चारी जेGता र काय" स&पादन
म$ू याङ् कनको आधारमा बढुवाको लािग योVय ह^ने _यव•था गरेको देिख*छ । इिtजिनय[रङ् ग सेवा
िनयमहu, २०५१ को अनसु चू ी-३ िनयम ७ सँग स&बि*धत रहेको र सो िनयममा ख$ु ला .ितयोिगताMारा
पदपिू त" गदा" सो अनसु चू ी बमोिजमको योVयता ह^नपु नQ भिनएको पाइ*छ । सो अनसु चू ीको x.सं. १४. मा
के मेyzी समहू को रा.प.ततृ ीय oेणीको पदमा सेवा .वेशका लािग के मेyzी िवषयमा एम.ए•सी. वा सो सरह
र रा.प.िMतीय र .थमका लािग समेत के मेyzी िवषयमा क&तीमा •नातको|र उ|ीण" भनी शैिUक योVयता
तोके को देिख*छ । दफा २४घ१क. तथा िनयम ७ को उि$लिखत _यव•थाबाट बढुवाका लािग •नातक र
ख$ु ला .ितयोिगताका लािग •नातको|र गरी बढुवा र ख$ु ला .ित•पधा"को लािग काननू ले फरक फरक
शैिUक योVयता तोके को भ*ने ब}ु नपु नQ ह^*छ । यसथ", एउटा .योजनको लािग काननू ले तोके को शैिUक
योVयताको शत" अक~ काननू ी .ावधानबाट तोिकएको बढुवा .योजनको लािग लागू ह^*छ भनी अथ" गन" ु
काननू स&मत ह^ने देिखँदनै ।
ऐनको दफा २४घ१क. ले यस ऐनमा अ*यn जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन जेGता र
काय" स&पादन म$ू याङ् कनMारा बढुवा गदा" सोही दफामा उ$लेख भए बमोिजम ह^ने गरी यस िविधबाट
ह^ने बढुवालाई अ*य _यव•थाले .भाव नपानQ िकिसमको .ावधान (Overriding clause) को ˆपमा
_यवि•थत गरेको देिख*छ ।
यसबाट लामो अविध सेवा गरे वापत .ो‰साहन •वuप ग[रने समयवŠ पदो*नितको uपमा
िवधाियका •वयंले ऐनमा जेGता र काय" स&पादन म$ू याङ् कनMारा बढुवा स&ब*धी .णालीको ‹यव•था
गरी सोको लािग शैिUक योVयता समेत तोके को अव•था देिख*छ । अथा"त िवधाियकाले जेGता र काय"
स&पादन म$ू याङ् कनMारा बढुवा गनQ स&ब*धमा यस दफाको .ावधानलाइ" ऐनको अ*य .ावधानले
िन•तेज वा प[रिसमन गन" नसŒने गरी िवशेषािधकारयŽ
ु िवशेष .ब*धको uपमा लागू गरेको ब}ु नपु नQ
ह^*छ । यसरी जेGता एवं योVयताको िस-ा*तमा आधा[रत यस िविधबाट ह^ने बढुवाको लािग ऐनले नै
शैिUक योVयता तोके को अव•थामा .‰यायोिजत िवधायन िनयमहuले तोके को शैिUक योVयताको शत"
लागू ह^*छ भ*न िमलेन । .‰यायोिजत िवधायनले जनक काननू (Parent Act) लाई प”याउँछ, उिछ*न
सŒदैन भ*ने िसŠा*तको आधारमा हेदा" समेत ऐनको _यव•थालाई साधारण र िनयमको ‹यव•थालाइ"
िवशेष काननू ी _यव•था मानी िनयमको _यव•था लागू गन" िम$ने ह^दँ नै ।
यसका साथै, िवधाियकाले भइरहेको .ावधानमा नयाँ _यव•था थप गन" वा प[रवत"न गन" काननू
संशोधन गरी लागू गरेको ह^*छ । यसरी काननू मा संशोधन ग[रएको अव•थामा सािवकमा ग[रएको भ*दा

फरक •यव!था ग%रएमा िवधाियकाको पिछ-लो आशयले मा2यता 4ा5 गन7 तथा शैि9क यो:यताको
िवषयमा पिछ-लो समयमा लागू ग%रएको 4ावधान बमोिजम हAने भनी सDमािनत सवEFच अदालतबाट
िसKा2त कायम भएको पिन पाइ2छ (ने.का.प. २०२८, िन.नं. ६०६, पVृ १६३; ने.का.प. २०५६,
िन.नं. ६६६३) ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा िमित २०७०।१२।१२ मा भएको तेaो संशोधनबाट थप ग%रएको
जेVता र कायb सDपादन म-ू याङ् कनeारा बढुवा गन7 4णाली र सोको लािग िवधाियकाले नै शैि9क
यो:यताको शतb तोके को देिख2छ । यस अव!थामा सो िमित भ2दा अगावै 4ारDभ भएको इिjजिनय%रङ् ग
सेवा िनयमहk, २०५१ को िनयम ७ को 4ावधान लागू हAने भ2ने अथb गन7 हो भने अ2ततोगlवा िवधाियकm
काननू (Statutory law) अथाbत दफा २४घ१क. को vयव!था नै परािजत हAन जाने अव!था उlप2न
हAन जा2छ । यसथb, ने.का.प. २०७६, अङ् क ७, िन.नं. १०३०८ मा 4ितपािदत मािथ उि-लिखत
िसKा2त समेतको आधारबाट जेVता र कायb सDपादन म-ू याङ् कनeारा हAने 4!ततु िववािदत बढुवामा
शैि9क यो:यता सDब2धी आधार वा शतbको हकमा इिjजिनय%रङ् ग सेवा िनयमहz, २०५१ को िनयम ७
को 4ावधान आकिषbत नभइb ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) को 4ावधान आकिषbत हAने
देिख2छ ।अतः सेवा िविश|ीकरणको आधारमा एवं उ} दफामा अ2य काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन भ2ने बा~यांश 4य}
ु नग%रएको हAदँ ा यस बढुवाका लािग शैि9क यो:यताको आधारको
हकमा इिjजिनय%रङ् ग सेवा िनयमहz, २०५१ को िनयम ७ संग सDबि2धत अनसु चू ी-३ बमोिजमको
!नातकोƒर तहको यो:यता आव„यक पन7 भ2ने िवप9ीहkको िजिकरसंग सहमत हAन सिकएन ।
२. 4!ततु बढुवामा सDभाvय उDमेदवार हAन आव„यक शैि9क यो:यताको आधार पनु रावेदकले
परू ा गरेको अव!था छ वा छैन ? भ2ने दोaो 4†को सDब2धमा हेदाb, इिjजिनय%रङ् ग सेवा िनयमहz,
२०५१ मा इिjजिनय%रङ् ग सेवा के मे‡ˆी समहू रा.प. ततृ ीय ‰ेणीको पदको लािग एम.ए!सी. वा सो सरह
उƒीणb भएको हAनपु न7 देिखँदा पनु रावेदकले के मे‡ˆी समहू रा.प. िeतीय ‰ेणीको पदमा बढुवाको लािग
आवेदन गरेको र िनजको के मे‡ˆी िवषयमा एम.ए!सी. तहको शैि9क यो:यता नभई !नातक तहको मा‹
देिखंदा बढुवाको लािग चािहने 2यनू तम शैि9क यो:यताको शतb परू ा नभएको आधारमा पनु रावेदकलाई
बढुवा िसफा%रस नगरेको िनणbय िमलेकै देिखएको भ2ने आधारमा सो िनणbय सदर गरेको भ2ने िवप9ी
लोक सेवा आयोगको िलिखत 4ितवादबाट देिख2छ ।
िमिसल संल:न ि‹भवु न िवŒिवŽालय, परी9ा िनय2‹कको कायाbलयको १३ नोभेDवर १९८६ को
लvधाङ् कप‹ (Academic Transcript) र ि‹भवु न िवŒिवŽालय, अमतृ ~याDपसको ›.सं. ०१।०४९,
िमित २०४३।८।३ को Campus Leaving Certificate हेदाb पनु रावेदकले Chemistry, Botany र
Zoology म¥ु य िवषय सिहत िव.ए!सी. तहको परी9ा (Bachelor’s Degree Examination) 4थम
‰ेणीमा उƒीणb गरेको देिख2छ । यसबाट ि‹भवु न िवŒिवŽालयबाट के मे‡ˆी िवषय सिहत िवªानमा !नातक
उपािध (Bachelor’s Degree) हािसल गरेको देिख2छ । पनु रावेदकको के मे‡ˆी िवषयमा एम.ए!सी.
तहको शैि9क यो:यता नभई !नातक तहको मा‹ भएको र िनजको सोको 4माणप‹को 4ितिलिप बढुवा
दरखा!त फाराम साथ पेश गरेको भ2ने त«यलाई िवप9ीहkको िलिखत 4ितवादमा समेत !वीकार
गरेको देिख2छ । पनु रावेदकको !नातक तहको शैि9क उपािध इिjजिनय%रङ् ग सेवा के मे‡ˆी समहू सँग
सDबि2धत िवषयको शैि9क उपािध होइन भनी िवप9ीहzले भ2न सके को अब!था पिन देिखँदनै । यसरी
पनु रावेदकले के मे‡ˆी समहू सँग सDबि2धत िवषय अथाbत के मे‡ˆीमा !नातक तहको उपािध मा2यता4ा5
िश9ण सं!थाबाट हािसल गरेको देिखन आएबाट िनजले ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)
(१) बमोिजमको सDबि2धत िवषयमा कDतीमा !नातक तह वा सो सरहको शैि9क यो:यताको आधार वा
शतb (Specified minimum necessary merit vis-à-vis educational qualification) परू ा गरेको
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अव•था देिखन आउँछ । तसथ,, क/तीमा •नातक तहको शैि6क यो8यता आव9यक पन; <•ततु बढुवाका
लािग स/भाCय उ/मेदवार हEन पनु रावेदकको शैि6क यो8यताको आधार परू ा भएको नै देिखन आयो ।
अतः इिKजिनयMरङ् ग सेवा िनयमहP, २०५१ को अनसु चू ी-३ को X.सं. १४.मा के मे\]ी समहू को
राजप^ाङ् िकत ततृ ीय र ि`तीय aेणीको लािग Xमशः के मे\]ी िवषयमा एम.ए•सी. वा सो सरह उdीण,
र क/तीमा •नातकोdर उपािध तोिकएको भeने आधारमा पनु रावेदकको उिfलिखत •तरको उपािध
नभइ, <•ततु बढुवामा स/भाCय उ/मेदवार हEन यो8य नभएको भeने िवप6ीहPको िजिकरसंग सहमत हEन
सिकएन ।
३. अब, िवप6ी बढुवा सिमितको बढुवा िसफाMरस िनण,य र hयसलाई सदर गन; िवप6ी लोक
सेवा आयोगको िनण,य काननू स/मत छ वा छैन ? सो िनण,य बदर हEनु पन; हो वा होइन ? भeने तेkो <l
तफ, हेदा,, यस सeदभ,मा यसै पदको लािग यसै िविध`ारा हEने िवगतको बढुवामा पनु रावेदकलाई स/भाmय
उ/मेदवार कायम गMरएकोमा सो अnयास समेत िवपरीत हEने गरी <•ततु बढुवामा उ/मेदवार कायम
नगरेको काय, वदिनयतपणू , रहेको भeने पनु रावेदन िजकoरको वारेमा हेरp । िमिसल संल8न कागजातबाट
बढुवा सचू ना नं. ३४-०७३।७४ अeतग,त नेपाल इिKजिनयMरङ् ग सेवा, के मे\]ी समहू , रा.प.ि`तीय
aेणीको Mरs दइु , पदमा जेtता र काय, स/पादन मfू याङ् कनको आधारमा हEने बढुवाको लािग बढुवा
सिमितको बैठक संvया १५०५, िमित २०७३।१०।२० को िनण,यले दरखा•त िदएका सात जना मwये
पनु रावेदक र िवप6ी िकरण सवु दे ी लगायतका छ जनालाई स/भाmय उ/मेदवार कायम गरी •नातक तहको
शैि6क यो8यता भएका यो8यताXम नं. १ र २ का शिशकला मानeधर र मनोज कुमार उपाwयायलाइ,
बढुवा िसफाMरस गरेको देिखeछ । उ/मेदवारहxको यो8यताXम नामावलीमा पनु रावेदक यो8यताXम नं. ४
र िवप6ी िकरण सवु दे ी ६ नं. मा परेको देिखeछ । बढुवा िसफाMरस भएका उ/मेदवारहP र पनु रावेदकको
जेtता गणना हEने एउटै िमित २०६४।१०।१ कायम गMरएको पिन देिखeछ । यस तzयबाट यसै सेवा
समहू को यसै पदमा यस अिघको यसै िविध`ारा हEने बढुवाका लािग पनु रावेदकलाइ, बढुवा सिमितले
उ/मेदवार कायम गरेको र पनु रावेदक सरहको शैि6क यो8यता र जेtता भएका उ/मेदवारहPको बढुवा
िसफाMरस गMरएको देिखeछ । यस वीचमा यस िविध`ारा हEने बढुवासँग स/ब| काननू ी mयव•थामा कुनै
संशोधन भएको अव•था पिन देिखएन । काननू उही रिहरहेको अव•थामा िवगतको सो अnयास िवपरीत
गइ, सोही िविध`ारा सोही पदमा हEने <•ततु बढुवामा पनु रावेदकलाइ, स/भाCय उ/मेदवार कायम नगन,क
ु ो
व•तिु नt आधार र कारण िवप6ीबाट <•ततु हEन सके को पिन देिखँदनै । यस अव•थामा जेtता र काय,
स/पादन मfू याङ् कन िविधबाट हEने बढुवाको लािग आ}नो शैि6क यो8यताको आधार समेत पगु क
े ो
अव•थामा बढुवा िसफाMरस हEeछ भनी पनु रावेदकले राखेको अपे6ा •वभािवक र eयायसँगत होइन भनी
भeन िमfने देिखन आएन ।
अब, <•ततु बढुवामा नभए बढुवा सचू ना नं. ९३/०७६-७७ अनसु ारको काय,6मताको
मfू याङ् कन`ारा हEने वढुवामा मेरो िसफाMरस हEने ि•थित हEदँ ा हEदँ ै यस बढुवामा नाम िसफाMरस भएका
कारणले मा^ सो लगdै पिछको उs बढुवा <िXयामा समाबेश हEन नसके कोबाट सो बढुवाको हकबाट
बिKचत हEन पगु क
े ोले <•ततु बढुवा िनण,य बदर गMरएमा सो बढुवामा समेत समावेश हEन नस‚ने ि•थित
उhपeन भइ, म <ित दोहोरो अeयाय पन, जाने भeने िवप6ी ईƒर <साद कोइरालाको िलिखत <ितवादमा
उठाइएको िजिकरको बारेमा पिन के ही िववेचना गन, ु पन; देिखयो ।
ऐनको दफा २४घ१क.(४) मा जेtता र काय, स/पादन मfू याङ् कन`ारा गMरने बढुवाको कारवाही
स/पeन गरी िसफाMरस गरेपिछ काय,6मताको मfू याङ् कन`ारा गMरने बढुवाको िसफाMरस गन, ु पन; भeने र
िनयमावलीको िनयम ८४ को उपिनयम (१क) मा जेtता र काय, स/पादन मfू याङ् कन`ारा भएको बढुवा
िसफाMरस उपर लोक सेवा आयोगमा उजरू ी परेमा सोको टुङ्गो नलागेस/म काय,6मता मfू याङ् कन`ारा

बढु वा िसफा#रस ह&ने उ*मेदवारह-लाइ0 समेत बढुवा िनयिु 3 निदइ0 4ित5ा सचू ीमा रािखने तथा
उपिनयम (१ख) मा जे@ता र काय0 स*पादन मBू याङ् कनEारा भएको बढुवा िसफा#रसमा संशोधन भइ0
सो िसफा#रसबाट नाम हटेको कम0चारी काय05मता मBू याङ् कनEारा ह&ने बढुवामा समावेश ह&ने अवNथामा
िनजको उजरू ी नपरेपिन उपय3
ु योOयताPम कायम गरी िसफा#रस गन0पु नR भSने TयवNथा रहेको देिखSछ ।
उिBलिखत काननू ी TयवNथाको आलोकमा हेदा0 4Nततु बढुवामा िसफा#रस भएको कारणले Yयसपिछको
काय05मताको मBू याङ् कनको आधारमा ह&ने बढुवा 4कृयामा िनज िवप5ीलाइ0 समावेश नग#रएको भSने
ब[ु न सिकSछ । ऐनको दफा २४(२) बमोिजम मैले काय05मता मBू याङ् कनEारा ह&ने बढुवा 4योजनका
लािग का.स.म.ू , जे@ता, शैि5क योOयता, भौगोिलक 5ेcको अनभु व र तालीम बापत कुल ८३.३२६अङ् क
पाउने अवNथा िथयो जवकg काय05मताको मBू याङ् कनबाट ह&ने उ3 बढुवामा िसफा#रस भएका िनज
के शव पौडेलको कुल 4ाiाङ् क ८२.६२५२ कायम भएकोबाट काय05मताको मBू याङ् कनEारा ह&ने
बढुवामा समेत िनिव0वाद -पमा िसफा#रस ह&ने िNथित िथयो भनी िनजले िलिखत 4ितवादमा उBलेख
गरेको पिन देिखSछ । उिBलिखत सचू ना नं. ९३/०७६-७७ अनसु ारको काय05मताको मBू याङ् कनबाट
ह&ने बढुवा स*बSधी िनण0य यस मp
ु ामा िववादको िवषय नभएकोले यस मp
ु ाको रोहबाट िनज िवप5ीले
उBलेख गरेको तrयगत िवषयमा 4वेश गरी सोको िनरोपण गन0 िमBने देिखन आएन ।
तथािप यस सSदभ0मा िनज िवप5ीले उBलेख गरेको जNतो अवNथा वा सरोकारलाइ0 स*बोधन
गनR अिभ4ायले िनजामती सेवा िनयमावलीमा िमित २०६४।८।२० मा भएको सातs संशोधनबाट थप
भएको बढुवा िमलान गनR स*बSधी TयवNथाको वारेमा िववेचना गन0 ु उपय3
ु ह&ने देिखSछ । िनयमावलीको
िनयम ८९ख. मा कुनै बढुवा स*बSधमा अदालतमा मp
ु ा परी बढुवा बदर भई पिहले बढुवा भएको िनजामती
कम0चारीको बढुवा कायम नह&ने भएमा र पिहलेको बढुवा र बढुवा बदर ह&ने गरी अदालतबाट फै सला
भएको िमितका वीचमा अकu िवvापन भएको रहेछ र Yयसरी बढुवा बदर भएको कम0चारी उ3 िवvापनमा
बढुवा ह&ने अवNथा रहेछ भने Yयसरी बढुवा बदर ह&दँ ा िवNथािपत ह&ने कम0चारीलाई #र3 पद भएमा #र3
पदमा र पद #र3 नभए पिछ #र3 ह&ने स*बिSधत सेवा, समहू को पदमा िमलान ह&ने गरी बढुवा िनयिु 3
िदइने, Yयसरी बढुवा गदा0 बढुवा सिमितले बढुवा बदर भएको कम0चारीको िवvापन भएको र बढुवा बदर
भएको अविध बीचमा भएका िवvापनमा YयNतो कम0चारीको बढुवाका आधारहxको पनु ः मBू याङ् कन
गरी बढुवा नामावली 4काशन भई नसके को अवNथामा योOयताPमानसु ार र 4काशन भईसके को भएमा
उ3 िवvापनमा Sयनू तम अङ् क 4ाi गनR भSदा बढी अङ् क 4ाi गनR अवNथा रहेछ भने बढुवाको लािग
िसफा#रस गन0 ु पनR र Yयसरी िसफा#रस भएको कम0चारीको जे@ता िनज जनु िवvापनबाट बढुवा कायम
ह&ने हो सोही िवvापनमा िसफा#रस भएका अSय कम0चारी सरह कायम ह&ने भSने TयवNथा ग#रएको
देिखSछ । यसरी यस TयवNथाको रोहमा हेदा0, िनज िवप5ीले उठाएको 4Nततु िजिकर वा सरोकार िवप5ी
बढुवा सिमितबाट सोही TयवNथा अनसु ार काननू बमोिजम स*बोधन ह&न स{ने 4कृितको नै देिखँदा सो
बारेमा यहाँ थप के ही वोली रहनु वा|छनीय देिखँदनै ।
अब 4Nततु 4}को िनरोपण तफ0 हेदा0, मािथ भिनयो िक िवधाियका Nवयंले ऐनमा जे@ता र काय0
स*पादन मBू याङ् कनEारा बढुवा गनR 4णाली र सोको लािग शैि5क योOयता समेत िनिद0~ गरेको अवNथामा
4Yयायोिजत िवधायन िनयमले तोके को शैि5क योOयता लागू नह&ने भइ0 बढुवा सचू ना नं. ३६।०७६-७७
अनसु ारको 4Nततु बढुवामा शैि5क योOयता स*बSधी आधारको हकमा इि|जिनय#रङ् ग सेवा िनयमहx,
२०५१ को िनयम ७ आकिष0त नभइ0 ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (१)(ग)(१) आकिष0त ह&ने
र पनु रावेदकले िcभवु न िव‚िवƒालयबाट Chemistry, Botany र Zoology म—ु य िवषय सिहत
िवvानमा Nनातक तह उ˜ीण0 गरेको देिखंदा 4Nततु बढुवाको लािग स*भा™य उ*मेदवार ह&न उ3 दफा
बमोिजमको शैि5क योOयताको आधार िनजले परू ा गरेको अवNथा देिखSछ । अतः मािथ िववेिचत काननू ी
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•यव•था, !यायका िस%ा!त, आधार र कारणबाट पनु रावेदकलाई !यनू तम शैि9क यो;यताको आधार
परु ा नभएको भनी ?•ततु बढुवामा सहभागी नगराई गरेको िवप9ी बढुवा सिमितको िमित २०७६।९।२९
को बढुवा िसफाJरस िनणKय र Lयसलाई सदर गनM िवप9ी लोक सेवा आयोगको िमित २०७६।१२।६ को
िनणKय काननू सOमत नदेिखंदा वदर हRने ठहछK । ?•ततु बढुवामा पनु रावेदक समेतलाई सहभागी गराई
काननू बमोिजम मVू याङ् कन गरी िमित २०७६।९।२९ को बढुवा िसफाJरस िनणKय बमोिजम नै जेYता
िमित कायम हRने गरी पनु : बढुवा िसफाJरस िनणKय गनK ु भनी िवप9ी बढुवा सिमितका नाउँमा आदेश जारी
गJरिदएको छ । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक, िवप9ीह] तथा िवशेष सरकारी विकलको कायाKलय,
काठमाड` समेतलाई िदई दायरीको लगत कaा गरी िमिसल िनयमानसु ार बझ
ु ाईिदनु ।

(िडVलीराज िघिमरे)
अgय9
उh रायमा सहमत छ` ।
(कृjण ?साद पौडेल)
सद•य

(रीता मैनाली)
सद•य

इित सOवत् २०७७ साल चैn १६ गते रोज २..................................... शभु म् ।
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कृ•ण •साद यादव िव•• नेपाल िव*तु •ािधकरण
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ु ा-वढुवा िनण6य वदर ।
नेपाल िव*तु •ािधकरण,, उIपादन िनदJशनालय रIनपाकLको
पनु रावेदक
•बNधक पदमा कायL रत बषL ५६ को कृ•ण •साद यादव ..............................१
िव••
नेपाल िव*तु •ािधकरण, रIनपाकL काठमाSडौ...........................................१
संचालक सिमित नेपाल िव*तु •ािधकरण, पदपूितL सिमित, ऐ.ऐ. ....................१
पनु रावलोकन सिमित, ऐ.ऐ..................................................................१
नेपाल िव*तु •ािधकरण, काठमाSडौ 9ेWीय कायाL लय रIनपाकLमा िनदJशक पदमा
कायL रत अ. बषL ५७ को अिनXY •साद यादव .........................................१
का.िज. बढु ािनलकSठ न. पा., वडा नं. १० प[चकNया चोक आकासे धारा कपन
ब;ने बषL ५८ को उ]वलाल /े^ ..........................................................१
नेपाल िव*तु •ािधकरण, उIपादन िनदJशनालय, उIपादन िबकास िबभाग, िवप9ी
रIनपाकLमा िनदJशक पदमा कायL रत अ. बषL ५७ को रमेशमान /े^ .....................१
नेपाल िव*तु •ािधकरण, तामाकोशी काठमाSडौ २००/४०० के भी •सारण लाइन
आयोजना खdरपाटीमा िनदJशक पदमा कायL रत बषL ५५ को नवराज ओझा......१
नेपाल िव*तु •ािधकरण, सं;थागत सiु ढीकरण आयोजना रIनपाकLमा िनदJशक
पदमा कायL रत अं. बषL ४६ कj चNधा Nयौपाने................................................१
नेपाल िव*तु •ािधकरण, कोशी २२० के भी कोरीडोर •सारण लाइन आयोजना
खdरपाटी भkपरु मा िनदJशक पदमा कायL रत अं. बषL ४५ को राजन ढकाल...........१
•शासकjय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजम यस अदालतमा दायर
भएको •;ततु मpु ाको संि9q तrय र िनणLय यस •कार छःनेपाल िव*तु •ािधकरणमा dरk रहेका पदहX म8ये कायL9मता म2ू याङ् कनको आधारमा
वढुवाxारा पिू तL गनL •कािशत सचू ना अनसु ार आवेदन िदने स=भाyय उ=मेदवारहX म8ये कमLचारी
सेवा िविनयमावली, २०६२ (संशोधन सिहत) को िविनयम ५० बमोिजम उप2लो अङ् क •ाq गनJ
उ=मेदवारहXलाई वढुवा सचू ना अनसु ारको तह, सेवा, समहू र उपसमहू को पदमा वढुवाको लािग वढुवा
िसफाdरस गनJ पदपिू तL सिमितबाट िमित २०७७।१।२८ मा िनणLय भएकोले उk िविनयमावलीको िविनयम
५१ को •योजनको लािग यो|यता}म सचू ी •कािशत गdरएको छ । उk वढुवा िसफाdरसमा ;थान नपाई
िच~ नब€ु ने उ=मेदवारले यो सचू ना •कािशत भएको िमितले १५ िदन िभW पनु रावलोकन सिमित सम9
िनवेदन गनL स‚ने yयहोरा समेत जानकारी गराइNछ भNने समेत yयहोराको िमित २०७७।१।२८ को
नेपाल िव*तु •ािधकरणको वढुवा िसफाdरस स=बNधी सचू ना ।
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पनु रावेदक कृ%ण 'साद यादवले पदपिू त. सिमितको िनण.य तथा सो बमोिजम िमित २०७७।१।२८
मा 'कािशत यो;यता<म सचू ीमा म पिन स?भािवत उ?मेदवार भएकोले मेरो भCदा कम अङ् क 'ाG गनIलाई
वढुवा सचू ीमा नाम िनकाली मेरो नाम 'कािशत नगLरएको हNदँ ा नेपाल िवPतु 'ािधकरण,, कम.चारी सेवा,
शत. िविनयमावली, २०७५ (संशोधन सिहत) को िविनयम ६५(१) मा तोिकएको ?याद िभXै आ[नो
भएको साँचो \यहोरा सिहत पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदई िनण.य वदर गरी संशोिधत वढुवा सचू ीमा
मेरो नाम समेत राखी 'कािशत गन. पनु रावलोकन सिमित सम^ उजरु ी गन. ु भएको माग दावी ।
पनु रावेदक कृ%ण 'साद यादवको उजरु ीमा उि_लिखत काय.स?पादन म_ू याङ् कन तफ.को
वढुवामा पाँचौ सचू ीमा िसफाLरस हNनु भएकb चCधा Cयौपानेले जेcता, शैि^क यो;यता र विग.कृत ^ेXमा
काय. गरेको (‘क’ फारम) वापत <मश: ९.०६२६, १५.०० र ७.६८९० गरी कुल ३१.७५१६ अङ् क
'ाG गरेको र वढुवामा छैठj सचू ीमा िसफाLरस हNनु भएका राजन ढकालले उपरोk शीष.कहmमा <मश:
९.२८९०, १५.०० र ७.२८९० गरी कुल ३१.५७८० र उजरु ीकता. nय कृ%ण 'साद यादवले सोही
शीष.क <मश: ९.९०५६, १५.०० र ७.६८९० गरी कुल ३२.५९४६ र अmण कुमार ितवारीले सोही
शीष.कमा <मश: ११.१२७८, ११.५० र ८.७५०० गरी कुल ३१.३७७८ अङ् क 'ाG गरेको नै
देिखयो । पदपिू त. सिमितको म_ू याङ् कन तािलकामा 'दान गLरएका अङ् कहm उजरु ीकता.को उजरु ी िजिकर
भCदा फरक पLरणाम रहेको देिखएन । तसथ. उजरु ीकता.को दावी अनसु ार पदपिू त. सिमितको िनण.यमा
पLरवत.न गन.पु नI नभई यथावतै कायम हNने भCने \यहोराको पनु रावलोकन सिमितको िमित २०७६।३।२ को
िनण.य ।
नेपाल िवPतु 'ािधकरण, पदपिू त. सिमितको िमित २०७७।१।२८ को िनण.यानसु ार वढुवा सचू ना
नं. २०७६/०७७ 'ा.११/ब.स.ु ३. सेवा: 'ािविधक तह: ११, िनदIशक पदमा गरेको वढुवा िसफाLरस
नामावलीमा qथान नपाई िचr नबsु ने उ?मेदवारले तोिकएको ?यादिभX पनु रावलोकन सिमित सम^
िदएको उजरु ी उपर छानिवन गदा. पदपिू त. सिमितबाट िमित २०७७।१।२८ मा 'कािशत नामावलीमा
कुनै पLरवत.न गन.पु नI नदेिखएकोले पदपिू त. सिमितको िनण.य यथावत नै कायम हNने देिखCछ भनी
पनु रावलोकन सिमितबाट िमित २०७७।३।२ मा िनण.य भएकोले स?बिCधत सबैको जानकारीको लािग
यो सचू ना 'कािशत गLरएको छ भCने समेत \यहोराको िमित २०७७।३।२ को पनु रावलोकन सिमितको
सचू ना ।
नेपाल िवPतु 'ािधकरणको िमित २०७६।११।२ को सचू ना नं. २०७६/०७७ 'ा.११ ब.स.ू
३,को वढुवा िवuापन स?बCधी सचू नामा नेपाल िवPतु 'ािधकरण, कम.चारी सेवा, शत. िविनयमावली,
२०७५ (संशोधन सिहत) मा उि_लिखत \यवqथाका आधारमा वढुवा गनI भनी सचू ना 'कािशत भएको
छ । नेपाल िवPतु 'ािधकरण, कम.चारी सेवा, शत. िविनयमावली, २०७५ को िविनयम ५३(१)(ख) मा
अिधकृत तह ११ मा वढुवा हNनको लागी तह १० को पदमा ४ बष. qथायी सेवा अबिध परु ा भएको हNनु
पनI \यवqथा छ । िबप^ी मvयेको राजन ढकालको तह १० मा वढुवा िनयिु k िमित २०७३।३।१० मा
भएको र 'qततु वढुवा सचू ना िमित २०७६।११।२ मा 'कािशत भएकोले सो िमित स?ममा िनजको सेवा
अविध ३ बष. ७ मिहना २२ िदन माX पगु क
े ो छ । ४ बष. सेवा अबिध नपगु क
े ा िबप^ी िनजलाई वढुवा
गनI काय. उि_लिखत काननू ी \यवqथाको िबपरीत छ । िबप^ी मvयेको नवराज ओझा तह-१० मा िमित
२०७२।१२।१९ मा वढुवा भएकोमा िमित २०७६।११।२ मा िनजको ज?मा ३ बष. १० मिहना १३ िदन
माX सेवा अविध प;ु छ । उि_लिखत िविनयम ५३ (१) (ख) अनसु ार िनज िवप^ी संभाzय उ?मेदवार नै हNनु
हNCन । यqतो स?भाzय उ?मेदवार नै नभएकोलाई गLरएको वढुवा गैरकाननू ी छ ।
नेपाल िवPतु 'ािधकरण, कम.चारी सेवा, शत. िविनयमावली, २०७५ को िनयम २८ (१)(ख)
मा जेcता बापत ३० अङ् क िदने काननू ी \यवqथा छ । म िमित २०७२।१२।१९ मा तह १० मा वढुवा

भएकोले उ" काननू ी 'यव*था अनसु ार मैले ११.१६ अङ् क पाउनु पन8मा िबप;ी िनकायले ९.९०५६
अङ् क मा? िदएको छ । काननू बमोिजम जेDताको परु ा ११.१६ अङ् क पाउने हो भने िबप;ी राजन
ढकाल र चIधा Iयौपानेको भIदा म पनु रावेदकको बढी अङ् क हLIछ । नेपाल िवMतु Nािधकरण, कमPचारी
सेवा, शतP िविनयमावली, २०७५ िमित २०७६।२।१ देिख लागू भएकोमा म पनु रावेदक लगायत सबैको
कायP सVपादन कमPचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ मा कायP सVपादन मXू याङ् कन वापत ४५ अङ् कको
िथयो भने कमPचारी सेवा, शतP िविनयमावली, २०७५ मा ४० अङ् कको 'यव*था छ । हाल भएको ४०
अङ् कको कायP सVपादनलाई २०७५/७६ को हकमा ४० लाई ४५ बनाई अङ् क िहसाब गनP िमXदैन ।
य*तो वढुवाको Nि\या ?टु ीपणू P छ ।
नेपाल िवMतु Nािधकरण, कमPचारी सेवा, शतP िविनयमावली, २०७५ को िविनयम ५९(२२) मा
बािषPक aपमा भbरने कायP सVपादन मXू याङ् कन बापत ९५ Nितशत भIदा बढी र ७५ Nितशत भIदा कम
अङ् क Nदान गरेकोमा सोको *पc कारण खलु ाउनु पछP भIने 'यव*था छ । म पनु रावेदकले २०७४/७५
को कायP सVपादन मXू याङ् कनमा िनकटतम सपु रीवे;कले २० मा २० अङ् क, पनु रावलोकनकताPले
१५ मा १० अङ् क र पनु रावलोकन सिमितले १० मा १० अङ् क िदएको छ । पनु रावलोकनकताPले
१५ मा १० अङ् क िदनु भनेको ६६.६६ Nितशत मा? हLIछ । उिXलिखत काननू ी 'यव*था बमोिजम
७५ Nितशत भIदा कम अङ् क िदनु पन8 कुनै काननू ी आधार छैन । िनकटतम सपु रीवे;कले २० मा
२० अङ् क र पनु रावलोकन सिमितले १० मा १० अङ् क अथाPत पणू ाPङ्क िदएको अब*थामा िबना
आधार र कारण पनु रावलोकनकताPले १५ मा १० अङ् क मा? िदनु गैरकाननू ी छ । िटपेeस लगाइएको
वा के कारण हो सeकल कायPसVपादन मXू याङ् कन फारम नै िझकाई हेरी पाउँ । िवप;ी िनकायको
कायPले म पनु रावेदकको काननू ी हक र नेपालको संिवधानको धारा १२(२)(च), धारा १८(१) तथा
धारा २५ को हक हनन भएकोले िबप;ी पदपिू तP सिमितको िमित २०७७।१।२८ को िनणPय र सोलाई
सदर गन8 पनु रावलोकन सिमितको िमित २०७७।३।२ को िनणPय एवं सो बमोिजम िदएको िनयिु "प?,
पद*थापन, सaवा लगायत मलाई असर पन8 सVपणू P िनणPयका काम कारबाही वदर गरी मलाई तह ११
को िनद8शक पदमा वढुवा िनयिु " िदनु भIने समेतको ठहर फै सला गरी पाऊँ भIने समेत 'यहोराको िमित
२०७७।३।१८ मा पनु रावेदकले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन प? ।
नेपाल िवMतु Nािधकरण, कमPचारी सेवा, शतP िविनयमावली, २०७५ को िविनयम ५३(१)(ख)
बमोिजमको सेवा अविध परू ा नभई िवप;ी नवराज ओझा र राजन ढकाल समेतलाई दशp तहबाट एघारp
तहमा वढुवा गbरएको भIने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर Iयायको रोहमा िवचारणीय हLदँ ा Nशासकrय
अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िलिखत Nितवाद सिहत काननू बमोिजम
उपि*थत हLनु भनी िवप;ीहaलाई िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गनP ु भIने समेत
'यहोराको िमित २०७७।८।१५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
कमPचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ (संशोधन सिहत), वढुवा िसफाbरस कायPिविध, २०७१
अनसु ार जेDता, शैि;क योsयता र वगtकृत ;े?मा कायP गरेको (क फारम) वापत Nाv गरेको कुल
अङ् कमा कायPसVपादन मXू याङ् कन वापत Nाv अङ् क जोडी कुल अङ् क बढी हLने उVमेदवार नै bर"
पद संxयामा योsयता \मानसु ार वढुवा िसफाbरस हLने भएकोले यी दबु क
ै ो (क+ख) फारामको कुल योग
\मश: अिनaz Nसाद यादव ७८.७८, उ{व लाल |ेD ७८.१३, रमेश मान |ेD ७८.०६, नवराज
ओझा ७७.९८, चIधा Iयौपाने ७६.७५ र राजन ढकाल ७६.५८ अङ् क Nाv गरेको र उजरु ीकताP कृ}ण
Nसाद यादवले कुल ७५.३४ अङ् क Nाv गरेकोले िनज वढुवामा िसफाbरस हLन नसके का हLन् । वढुवा
सचू नामा उजरु ीकताPले िविभIन माग दावी िलई उजरु ी गरे तापिन पदपिू तP सिमितबाट उVमेदवारले पेश
गरेका कागज Nमाणका आधारमा िविनयमावलीमा तोिकए बमोिजम अङ् क Nदान गन8 र उVमेदवारहaले
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यसरी •ा! गरेका अङ् कह) म+ये सबैभ/दा बढी अङ् क •ा! गन3 उ5मेदवारह)लाई िनयमानसु ार वढुवा
िसफा<रस भएको हो । िनवेदकले यस अिघ नै •ािधकरणकै पनु रावलोकन सिमितमा समेत उजरु ी िदएको,
तहाँबाट स5पणू J कागजात, पदपिू तJ सिमितको िनणJयह) समेत पनु रावलोकनको तहबाट पनु रावलोकन
भई िनवेदकको उजरु ी खारेज भई सके को अवLथामा पनु रानवेदकले •ािधकरणमा पनु रावलोकनको
लािग िनवेदन गदाJ र हाल स5मािनत अदालतमा पनु रावेदन गदाJ िवषयबLतहु ) फरक फरक उOलेखन
गरी र अ•ासङ् िगक एवं तथा झठु ा तSयह) कOपना गरी पनु रावेदन गरेको देिख/छ । यसबाट िनवेदकले
िविभ/न तहमा तSय, िजिकर र दावीह) फे दU िनवेदन दावी गरेको र सफा हात िलई स5मािनत अदालतमा
•वेश गरेको नदेिखंदा पनु रावेदन खारेज गरी पाउँ भ/ने समेत Wयहोराको िवपXी नेपाल िवYतु •ािधकरण,
के ि/Zय कायाJलय दरवारमागJ काठमाडौको र ऐ को स^चालक सिमित समेतका तफJबाट अि`तयार •ा!
ऐ का का.म.ु कायJकारी िनद3शक िहते/Z देव शाbय, ऐ. को पदपिू तJ िवभाग र ऐ. को पनु रावलोकन सिमित
एवं ऐ. काठमाcडौ Xेdीय कायाJलय रeनपाकJमा कायJरत अिन)f •साद यादव, ऐ. तामाकोशी - काठमाडौ
२००/४०० के .भी. •शारण लाइन आयोजनाका िनद3शक नवराज ओझा, ऐ. संLथागत सoु िढकरण
आयोजना रeनपाकJका िनद3शक च/धा /यौपाने र राजन ढकाल समेतको तफJबाट िनद3शक िशव कुमार
अिधकारीले िमित २०७७।९।७ मा यस अदालतमा पेश गरेको एकै Wयहोराको िलिखत •ितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास समX पेश हrन आएको •Lततु मsु ामा
पनु रावेदकको तफJबाट उपिLथत हrनु भएका िवtान ब<रu अिधवvा wी बालकृyण /यौपानेले वढुवाको
फारम भन3 सचू नामा नेपाल िवYतु •ािधकरणको कमJचारी सेवा, शतJ िविनयमावली, २०७५ बमोिजम
वढुवा गन3 भनी उOलेख भएको हrदँ ा िवपXी म+येका राजन ढकाल र नवराज ओझाको वढुवा हrनको
लािग आव{यक पन3 /यनू तम सेवा अविध ४ वषJ नपगु क
े ोले वढुवाको लािग स5भाWय उ5मेदवार हrन सbने
अवLथा नभएको र जेuता वापतको अङ् क •दान गदाJ अिधकतम ३० अङ् कको आधारमा गनJपु न3मा
२५ अङ् कको आधारमा ग<रएको गणना निमलेको तथा आ.व. २०७५।७६ को का.स.म.ू गणना गदाJ
सािवकमा रहेको ४५ अङ् कको स~ामा ४० अङ् कको िहसाबले औषत अङ् क गणना गरी िवपXी वढुवा
सिमितले गरेको वढुवा िसफा<रस िनणJय गैरकाननू ी र dटु ीपणू J भएको हrदँ ा उv िनणJय वदर हrनपु छJ भनी
गनJ ु भएको बहस तथा िवपXी नेपाल िवYतु •ािधकरणका तफJबाट उपिLथत हrनु भएका िवtान ब<रu
अिधवvा सशु ील थापाले िमित २०७६।२।१ देिख कमJचारी सेवा, शतJ िविनयमावली, २०७५ लागू
भए तापिन िमित २०७६।९।१७ मा उv िविनयमावली संशोधन गरी िविनयमावलीमा ६३(क) थप भई
वढुवाको शतJमा प<रवतJन भएको िमितले १ बषJ पिछ माd लागू हrनछ
े भनी उOलेख भएको र सािवकको
कमJचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ४४ अनसु ार तह-१० को पदमा ३ वषJ सेवा अविध
परू ा भएको उ5मेदवारले वढुवामा स5भािवत उ5मेदवार हrन सbने भएकाले पनु रावलोकन सिमितले िमित
२०७७।३।२ मा गरेको िनणJय काननू बमोिजम भएकोले सदर हrनपु छJ भनी •Lततु गनJ ु भएको बहस
समेत सनु ी िनणJय तफJ िवचार गदाJ पदपिू तJ सिमितको वढुवा िसफा<रस तथा सोलाई सदर गन3 गरेको
पनु रावलोकन सिमितको िनणJय काननू स5मत छ वा छैन ? उv िनणJय वदर हrनपु न3 हो वा होइन ? भ/ने
िवषयमा यस अदालतबाट िनणJय िदनु पन3 देिख/छ ।
यस मsु ामा, •Lततु वढुवा सचू ना िमित २०७६।११।२ मा •कािशत भएको र िमित २०७६।२।१
देिख लागू भएको कमJचारी सेवा, शतJ िविनयमावली, २०७५ को िविनयम ५३(१)(ख) ले अिधकृत तह
-११ मा वढुवा हrनको लािग तह १० को पदमा ४ बषJ Lथायी सेवा अविध परु ा भएको हrनपु न3 भएको हrदँ ा
िवपXी म+येका नवराज ओझा, राजन ढकालको ४ वषJ सेवा अविध नपगु ी िनजह)लाई वढुवा गन3 तथा
िविनयम २८ (१)(ख) मा जेuता वापत अिधकतम ३० अङ् क िदने काननू ी WयवLथा रहेकोमा म िमित

२०७२।१२।१९ मा तह १० मा वढुवा भएकोले सो /यव1था अनसु ार मैले ११.१६ अङ् क पाउनु पन=मा
िवप?ी िनकायले ९.९०५६ अङ् क माB िदएको कायD, सािवक िविनयमावलीमा कायD सFपादन वापत
४५ अङ् क रहेकोमा कमDचारी सेवा, शतD िविनयमावली, २०७५ को िविनयम ५८ मा ४० अङ् कको
/यव1था भई का.स.म.ू वापतको अङ् कलाई आ.ब. २०७५।७६ को हकमा ४० लाई ४५ मा OपाPतरण
(Convert) गरी गणना गVरएको कायD, िविनयम ५९(२२) मा बािषDक Oपमा भVरने कायDसFपादन वापत
९५% भPदा बढी र ७५% भPदा कम अङ् क Yदान गदाD कारण उZलेख गनDपु न=मा सो नगरी मेरो आ.व.
२०७४।७५ को का.स.म.ू मा पनु रावलोकनकताDले १५ पणू ाDङ्कमा १० अङ् क (६६.६६%) Yदान
गरेको कायD अPयायपणू D एवं गैरकाननू ी रहेकोले िवप?ी पदपिू तD सिमितको िमित २०७७।१।२८ को वढुवा
िसफाVरस िनणDय र ^यसलाई सदर गन= पनु रावलोकन सिमितको िमित २०७७।३।२ को िनणDय वदर भई
पनु रावेदकको वढुवा ह`नपु न= भPने मaु य पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखPछ ।
िवप?ीहOको िलिखत जवाफ हेदाD िमित २०७६।२।१ देिख कमDचारी सेवा, शतD िविनयमावली,
२०७५ लागू भए तापिन िमित २०७६।९।१७ मा उd िविनयमावलीमा पिहलो संशोधन गरी िविनयम
६३(क) थप भई वढुवाको शतD र मZू याङ् कनका आधारमा भएको पVरवतDन अथाDत िविनयम ५३, ५४,
५७, ५८, ५९, ६१, ६२ र ६३ को /यव1था संशोधन भएको िमितले १ बषD पिछ माB लागू ह`नछ
े
भPने /यव1था गVरएकोले यस वढुवामा सािवककै िविनयमावलीको Yावधान आकिषDत ह`ने भएकोले र
सािवकको कमDचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ४४ अनसु ार तZलो पदमा ३ वषD सेवा
अविध परू ा भएको कमDचारी वढुवामा सFभा/य उFमेदवार ह`न सgने एवं िविनयम ४९ मा जेhता वापत
अिधकतम २५ अङ् क Yदान गVरने भPने उZलेख भएको र कमDचारी सेवा िविनयमावली, २०६२, वढुवा
िसफाVरस कायDिविध, २०७१ अनसु ार नोकरीको iयेhता, शैि?क योjयता, विगDकृत भौगोिलक ?ेBमा
काम गरेको अङ् क र कायD सFपादन मZू याङ् कन वापतको कुल अङ् क जोडी बढी अङ् क Yाp गन=
उFमेदवार नै Vरd संaयामा योjयताqम अनसु ार वढुवा िसफाVरस गVरएको ह`नाले पनु रावेदन िजिकर
खारेजभागी भएको भPने िवप?ीहOको मaु य िजिकर रहेको देिखयो ।
Y1ततु मsु ामा, िमिसल संलjन कागजात अuययन गरी पनु रावेदक तथा िवप?ी तफDका काननू
/यवसायीहOको बहस िजिकर समेत सनु ी िनणDय तफD िवचार गदाD पनु रावेदक समेत उFमेदवार रहेको
सचू ना नं. ०७६।७७ Yा.११ व.स.ू िनद=शक तह ११ को पद संaया ६ मा जेhता र कायDसFपादनको
आधारमा वढुवाwारा पदपिू तD गनDको लािग िमित २०७६।११।२ मा सचू ना Yकािशत भए अनसु ार
वढुवाको Yिqयामा सहभागी भएकोमा पदपिू तD सिमितले पनु रावेदकलाई वढुवा िसफाVरस नगरी सो उपर
उजरु ी िदएकोमा पनु रावलोकन सिमितले सो वढुवा िसफाVरसलाई यथावतै कायम रहने गरी िनणDय गरेको
देिखयो ।
Y1ततु मsु ामा, वढुवा सचू नामा उZलेख भएको /यहोरा बमोिजम नै संशोिधत कमDचारी सेवा, शतD
िविनयमावलीको वढुवा सFबPधी /यव1थाहO लागू ह`नपु छD भनी पनु रावेदकले िजिकर िलएको सPदभDमा,
हालको कमDचारी सेवा, शतD िविनयमावली, २०७५ मा भएका वढुवा सFबPधी /यव1थाहO अuययन गरी
हेनD ु पन= देिखयो । यस िविनयमावलीको िविनयम १ को उप-िविनयम (२) मा “यो िविनयमावली २०७६
साल जेh १ गतेबाट लागू ह`नछ
े ” भिनएको छ । यो िविनयमावलीमा िमित २०७६।९।१७ मा भएको
पिहलो संशोधनबाट िविनयम ६३(क) थप गVरएको देिखPछ । उd िविनयममा ६३ (क) मा वढुवाका
शतD र वढुवाको मZू याङ् कनका आधार सFबPधी िविनयम ५३, ५४, ५७, ५८, ५९, ६१, ६२ र ६३ को
/यव1था संशोधन भएको िमितले १ वषDपिछ माB लागू ह`नछ
े भनी उZलेख भएको देिखPछ । यस मsु ामा
िववािदत वढुवाको िवzापन सचू ना िमित २०७६।११।२ मा Yकाशन भएको ह`दँ ा Y1ततु वढुवा सचू ना
कमDचारी सेवा, शतD िविनयमावली, २०७५ लागू भएको िमितले एक वषDिभBै Yकाशन भएको देिखPछ ।
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यसबाट िमित २०७६।११।२ मा )कािशत सचू ना अनसु ार ह3ने )5ततु वढुवा )ि8यामा वढुवा स9ब:धी
शत= र वढुवा म>ू याङ् कनका आधारहB सािवकमा रहेको कम=चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ अ:तग=त
नै म>ू याङ् कन ह3ने 5पI ह3न आउँछ । यसथ=, )5ततु वढुवामा हालको कम=चारी सेवा, शत= २०७५
िविनयमावली लागू ह3नपु छ= भ:ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत ह3न सिकएन ।
अब, कम=चारी सेवा, शत= िविनयमावली, २०७५ मा भएको )थम संशोधनले संशोधन भएको
िमितले १ वष= िभU वढुवा ह3ने कम=चारीको सेवा अविधको हकमा सािवकको कम=चारी सेवा िविनयमावली,
२०६२ को िविनयम ४४ मा भएको सेवा अविध स9ब:धी Wयव5थालाई नै हेन=पु नY भयो ।
सािवकको कम=चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ४४(१) मा सेवाका िविभ:न तहमा
वढुवा ह3नको लािग आव\यक पनY :यनू तम सेवा अविध उ>लेख ग^रएको छ, जसअनसु ार (१) जे_ता
तथा काय= स9पादन, काय=`मता म>ू याङ् कन र आ:त^रक )ितयोिगताबाट ह3ने बढुवाको लािग उ9मेदवार
ह3न बढुवाको फाराम भनY अि:तम िमितमा देहाय बमोिजमको सेवा अविध पगु क
े ो ह3नु पनYछ:(क) अिधकृत 5तर तह ११ को पदमा बढुवा ह3नको लािग )ािविधक सेवाको हकमा स9बि:धत
सेवा िभU तह १० को पदमा :यनू तम तीन बष= 5थायी सेवा अविध परु ा गरेको र )शासन
सेवाको हकमा स9बि:धत समहू को तह १० को पदमा तीन बष= 5थायी सेवा अविध परू ा
गरेको ।
(ख) अिधकृत 5तर तह १० को पदमा बढुवा ह3नको लािग स9बि:धत समहू िभU तह ९ को
पदमा :यनू तम तीन बष= 5थायी सेवा अविध परु ा गरेको ।
(ग) अिधकृत 5तर तह ६, ७, ८ र ९ को पदमा बढुवा ह3नको लाग जनु पदको लािग उ9मेदवार
ह3ने हो सो पद भ:दा एक तह मिु नको स9बि:धत सेवा/समहू / उपसमहू को पदमा तीन बष=
5थायी सेवा अविध परु ा गरेको ।
(घ) सहायक 5तरको हकमा जनु पदको लािग उ9मेदवार ह3ने हो सो पदभ:दा एक तह मिु नको
स9बि:धत सेवा/समहू को पदमा तीन वष= 5थायी सेवा अविध परु ा गरेको ।
(२) उपिविनयम (१) को (क), (ख), (ग) र (घ) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन मिहला,
आिदवासी/जनजाित, मधेसी, दिलत, अपाङ् ग र िपछिडएको `ेUमा 5थायी बसोबास भएका कम=चारीको
उि>लिखत सेवा अविधमा एक वष= कम सेवा अविध भए पिन बढुवाको लािग स9भाWय उ9मेदवार ह3नछ
े न् ।
यसबाट, तह ११ को िनदYशक पदमा वढुवा ह3नको लािग १० औ तहमा
ं :यनू तम ३ बष= सेवा अविध
पjु नपु नY भ:ने काननू ी Wयव5था रहेको देिख:छ । िवप`ी राजन ढकाल िमित २०७३।४।९ देिख र िवप`ी
नवराज ओझा िमित २०७२।१२।१९ देिख १० औ ंतहमा वढुवा िनयिु m भएको िमिसलबाट देिख:छ ।
वढुवा फारम भनY अि:तम िमित २०७६।१२।१ स9मको अविध हेदा= िनजहBको तीन वष= भ:दा बढी नै
सेवा अविध पगु क
े ो देिखन आयो । यसथ= िनज िवप`ीहBको आव\यक :यनू तम सेवा अविध नपगु क
े ोले
िनजहB यस वढुवाका लािग स9भाWय उ9मेदवार नै ह3न नसnने भ:ने पनु रावेदन िजिकर पिु I ह3न सnने
अव5थाको देिखएन । साथै, सािवकको िविनयमावलीको िविनयम ४९ मा जे_ता वापतको अिधकतम
अङ् क २५ र का.स.म.ू वापत ४५ अङ् क गणना ग^रने )ावधान रहेकोमा सबै उ9मेदवारहBलाई सािवक
Wयव5था अनसु ार नै िबना भेदभाव समान तवरले म>ू याङ् कन गरी अङ् क गणना ग^रएको देिखंदा उm
काय=लाई अ:यथा भ:न िम>ने अव5था देिखंदनै ।
अब, पनु रावेदकको आ.व. २०७४।७५ को काय=स9पादन म>ू याङ् कन गदा= सपु रीवे`क र
पनु रावलोकन सिमितले पणू ा=ङ्क िदएको तर पनु रावलोकनकता=ले १५ पणू ा=ङ्कमा १० अङ् क माU
)दान गरेको काय= Uिु टपणू = भएको भ:ने पनु रावेदन िजिकरका स9ब:धमा हेदा= यस स9ब:धमा कम=चारीले
स9पादन गरेको काय=को म>ू याङ् कनकता=ले गरेको म>ू याङ् कनको मा:यता, घटी बढी अङ् क िदंदा

आधार र कारण नखलु ाईएको म*ू याङ् कनको वैधता तथा बढुवा ह5न आव6यक सेवा अविध परू ा गरेका
कम=चारीको हकमा त@सAबBधी िवशेष छुट आकिष=त ह5न,े नह5ने िवषयमा कम=चारी सेवा, िविधशाHले
अवलAवन गरेका सैIािBतक पJको बारेमा के ही िववेचना गन= ु वाBछनीय देिखBछ ।
यस सAबBधमा सAमािनत सवMNच अदालतले िविभBन मPु ामा यस Qकार RयाSया गरी िसIाBत
Qितपादन गरेको अवTथा देिखBछ : का.स.म.ू को अङ् क सAबिBधत कम=चारीको काय= सAपादन
काय=Jमता आिदको आधारमा तोिकएको अिधकारी वा सिमितले आWनो Tविववेकको आधारमा िदने
अङ् क भएकोले @यTतो अङ् क कुन कम=चारीले कित पायो ? @यTतो अङ् क उिचत वा अनिु चत के छ ?
भनी तZयिभ[ Qवेश गरी \रट Jे[बाट हेन= निम*ने (ने.का.प. २०६६, अङ् क ३, िन.नं. ८१०६) ।
•
काय= सAपादन म*ू याङ् कन फारमको िनदgिशकाको दफा ९ र ११ मा अङ् क घटाउन
सिकने RयवTथा भए पिन कुनै कम=चारीको काय= सAपादन म*ू याङ् कन वापत अङ् क
Qदान गदा= सोको कारण उ*लेख नगरेको अवTथामा @यितकै आधारमा एक पटक Qाj
गरेको अङ् क घट् ने वा अBयथा ह5ने अवTथा भने देिखंदनै । सAबिBधत सपु रीवेJक,
पनु रावलोकनकता= र पनु रावलोकन सिमितले कुनै कम=चारीलाई काय=सAपादनको
म*ू याङ् कन गरी अङ् क Qदान गदा= कारण नखोली अङ् क Qदान गरेको कारणले मा[
Qाj ग\रसके को अङ् कले माBयता नपाउने भBने ह5दँ नै (ने.का.प. २०६९, अङ् क ६,
िन.नं. ८८४२) ।
•
िनवेदकले का.स.म.ू वापत आफूले यित नAवर पाउनु पनg भBन र अदालतले यित नAवर
िनवेदकलाई िदनु पनg भनी आदेश गन= निम*ने (ने.का.प. २०५९, अङ् क ५, िन.नं.
७०९५।
•
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अBतग=त लाभ Qाj गन= सqने अवTथाका
Rयिrले पिन दफा २१(१) अBतग=तको सामाBय शत=हs परु ा गरेको अवTथामा दफा
२१(१) कै Qकृयाबाट वढुवा पाउने कुरामा कुनै QितबBध लगाएको नदेिखने ( ने.का.प.
२०७६, अङ् क १, िन.नं. १०३४५) ।
•
िनजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) को RयवTथाले एक वष= कम सेवा अविध भएका
ऐनमा िसमाBतकृत समदु ायका िनजामती कम=चारीहsलाई समयाविधको सAबBधमा
लाभ प-ु याउन सqने भए पिन उr दफा अनसु ारको आव6यक पनg सेवा अविध परु ा
भैसके का उAमेदवारहsको िनिमv समेत सो दफा २१(२) मा भएको िवशेष छुट
(Special Grace) लागू ह5नपु नg भBने नदेिखने (ने.का.प. २०६६, अङ् क ११, िन.नं.
८२६४) ।
यसरी कम=चारीबाट सAपािदत काय=को म*ू याङ् कन गनg अिधकार भएको पदािधकारीले कसलाई
कित अङ् क Qदान गनg भBने िबषय सAबिBधत पदािधकारी वा म*ू याङ् कनकता=को िववेकको िवषय भएको
भBने कुरालाई कम=चारी सेवा िविधशाHले माBयता िदएको देिखBछ । िमिसल संल‚न पनु रावेदकको
आ.व. २०७४।०७५ को काय= सAपादन म*ू याङ् कन फाराम हेदा=, सो का.स.म.ू वापत सपु रीवेJक र
पनु रावलोकन सिमितले पणू ा=ङ्क अथा=त ƒमश: २० र १० अङ् क Qदान गरेको तर म*ू याङ् कनकता=ले
१५ पणू ा=ङ्कमा १०.५ अङ् क Qदान गरेको देिखBछ । यसबाट म*ू याङ् कनकता=ले पणू ा=ङ्कको ७५
% भBदा कम अङ् क िदएको देिखBछ । @यसरी अङ् क िदनक
ु ो कारण का.स.म.ू फारममा खलु ाइएको
भने पाइदैन तर Qदान ग\रएको अङ् कमा कुनै थपघट, के रमेट गरेको वा िटपेqसको Qयोग गरेको नभई
सफा र Q† sपमा अङ् क Qदान गरेको देिखBछ । यस अवTथामा अदालतले कसलाई कित अङ् क
िदनपु नg भनी भBन निम*ने भBने िसIाBतको आलोकमा समेत हेदा=, आ.व. २०७४।७५ को का.स.म.ू
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वापत पनु रावेदकलाई ७५% भ+दा घटी अङ् क िदएकोमा सोको कारण नजनाएको आधारमा मा;
पनु रावेदकलाई िदएको अङ् कलाई मा+यता निदने भ+न िमलेन ।
साथै, +यनू तम सेवा अविध परु ा भईसके को उCमेदवारको हकमा िबशेष छुटको IयवJथा
आवKयक नपनL भ+ने सेवा िविधशाMको Jथािपत मा+यताको Nपमा रही आएको पाइ+छ । यसरी
सािवकको िविनयमावलीको िविनयम ४४(१) बमोिजमको सेवा अविध पगु क
े ो उCमेदवारलाई िविनयम
४४(२) मा भएको १ (एक) वषV कम सेवा अविधको सिु वधा (Special grace) िदन आवKयक नपनL हXदँ ा
पनु रावेदकको ZJततु बढुवामा सCभाIय उCमेदवार हXन ३ वषV सेवा अविधको शतV परु ा भै सके को देिखंदा
पनु रावेदकको आ.व. २०७३।७४ को का.स.म.ू फारममा उिdलिखत अङ् क समावेश नगरी आ.व.
२०७४।०७५ र २०७५।०७६ गरी २ वषVको का.स.म.ू को मा; औषत अङ् क गणना गरेको देिखंदा
सो हदसCम पदपिू तV सिमितले गरेको का.स.म.ू वापतको अङ् क गणना िमलेको देिखएन । पनु रावेदकले
आ.व. २०७३।७४ मा ४५ अङ् क, आ.व. २०७४।७५ मा ४०.५ र आ.व. २०७५।७६ मा ४० अङ् क
(Nपा+तरण गरी ४५ अङ् क कायम गjरएको) Zाk गरेको देिख+छ । उिdलिखत तीन वषVको का.स.म.ू
औषत गणना गदाV पनु रावेदकको सो वापत ४३.५ अङ् क कायम हXने देिखंदा पदपिू तV सिमितले सो वापत
िहसाब गरेको औषत ४२.७५ अङ् क िमलेको देिखएन । तसथV, पनु रावेदकको तीन आ.व.को का.स.म.ू को
अङ् क समेत गणना गरी औषत अङ् क िनकाdदा िनजले का.स.म.ू वापत पदपिू तV सिमितले गणना गरेको
अङ् कमा ०.७५ अङ् क थप भई का.स.म.ू वापतको औषत अङ् क ४३.५ कायम हXने देिख+छ । यसरी
पनु रावेदकले Zाk गरेको जेmता वापत ९.९०५६, शैिoक योqयता वापत १५, भौगोिलक oे;मा काम गरे
वापत ७.२८९० र का.स.म.ू को औषत ४३.५ अङ् कलाई जोड् दा जोडफल ७६.०९४६ अङ् क हXन
आउँछ । यसबाट पनु रावेदकको जCमा अङ् क ७६.०९ कायम हXन आउँछ । वढुवामा िसफाjरस भएका
६ जना मvये वढुवा िसफाjरस सचू ीको अि+तममा िसफाjरस भएका िवपoी राजन ढकालले का.स.म.ू
वापत औषत ४५, जेmता वापत ९.२८९० शैिoक योqयता वापत १५ र भौगोिलक oे;मा काम गरे वापत
७.२८९० अङ् क गरी जCमा ७६.५८ अङ् क Zाk गरेको िमलेको नै देिख+छ । यसरी िनज िवपoीले
Zाk गरेको अङ् क अथाVत ७६.५८ पनु रावेदक कृyण Zसाद यादवले Zाk गरेको अङ् क अथाVत ७६.०९
भ+दा बढी नै देिखन आउँछ । यसबाट, ZJततु बढुवामा उCमेदवारहNले Zाk गरेको अङ् कको आधारमा
योqयताzम िनधाVरण गरी वढुवा नामावली Zकाशन भए गरेको देिखएबाट पनु रावेदकले पनु रावेदनप;मा
िलएका िजिकरहN प{ु ी हXन स|ने त}यगत आधार तथा कारण िवvयमान रहेको देिखन आएन । तसथV,
बढुवा सचू ना नं. ०७६।७७ Zा.११व.स.ु -३, िनदLशक, तह-११ को पद सं€या ६ मा पदपिू तV सिमितले
िमित २०७७।१।२८ मा गरेको वढुवा िसफाjरस िनणVय तथा सो िनणVयलाई सदर गरेको पनु रावलोकन
सिमितको िमित २०७७।३।२ को िनणVय काननू सCमत नै भए गरेको देिखएकोले पjरवतVन गjररहनु परेन
सदर हXने ठहछV । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पqु न स|दैन । फै सलाको जानकारी पनु रावेदक तथा
िवपoीलाई िदई दायरीको लगत कƒा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनु ।
(कृyण Zसाद पौडेल)
सदJय
उ… रायमा सहमत छ† ।
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(रीता मैनाली)
(िडdलीराज िघिमरे)
सदJय
अvयo
इित सCवत् २०७७ साल माघ मिहना २९ गते रोज ५ शभु म् ....................... ।

फैसला

उ<नाइस

ने• बहादरु थापा िव•• िश(क सेवा अायाेग

शासक%य अदालत
इजलास
/ी िड2लीराज िघिमरे.............अ8य(
/ी रीता मैनाली .....................सद;य
/ी कृ=ण ?साद पौडेल.............सद;य

फैसला
सAवत् २०७६ सालको प.ु वे.नं. ७/१
म2ु ाः बढुवा िनण8य वदर ।
ओखलढुङ्गा िज2ला िचसंखगु ढी गा.पा., वडा नं. ५ घर भई हाल िचसंखगु ढी
गा.पा.,वडा नं. २ ि;थत सर;वती मा. िव. खािनभTUयाङ पोखरेमा मा. िव. िVतीय पनु रावेदक
/ेणीको िश(क पदमा कायW रत वषW ५८ को ने• वहादरु थापा......................१
िव••
िश(क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ\परु .................................................१
िश(क सेवा आयोग, बढुवा िसफा^रस सिमितको सिचवालय, िश(ा िवकास
िनद_शनालय, धनकुटा......................................................................२
िश(ा िवकास तथा समbवय इकाई, ओखलढुङ्गा....................................३
ओखलढुङ्गा िज2ला, िसिeचरण न.पा., वडा नं. १२ घर भई हाल िसिeचरण
न.पा.१२ ि;थत सगरमाथा जनता मा. िव. ओखलढुङ्गामा कायW रत अं. वषW ५९ िवप(ी
को माधव कुमार मा;के ....................................................................४
ओखलढुङ्गा िज2ला, िसिeचरण न.पा., वडा नं. १२ ि;थत सगरमाथा
जनता मा.िव, ओखलढुङ्गा...............................................................५
ओखलढुङ्गा िज2ला, िचसंखगु ढी गा.पा., वडा नं. २ ि;थत सर;वती मा. िव.
खािनभTUयाङ पोखरे......................................................................६
िवhालय िश(क िकताबखाना, ताहाचल, काठमाडौ...................................७
?शासकiय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) वमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ?;ततु
मnु ाको संि(o तpय र िनणWय यस ?कार छःम िमित २०३६।५।६ मा िन.मा. िव. िश(कमा ;थायी िनयिु \ भई िमित २०४८।११।१३
को िनणWयले मा. िव. ततृ ीय /ेणीमा ;थायी िनयिु \ पाएकोमा िमित २०६३।१२।२ मा मा. िव. िVतीय
/ेणीमा बढुवा िनयिु \ पाइW हाल सोही /ेणीको पदमा सर;वती मा. िव. खािनभTUयाङमा ?धाना8यापक
भइW कायWरत छु । िश(क सेवा आयोग िनयमावलीको िनयम २७ वमोिजम बढुवाको लािग सAभाuय
उAमेदवार बbन सwने योxयता रहेको, अbय कुनै अयोxयता नरहेको तथा िनयमावली बमोिजमका बढुवाका
आधारहy परु ा गरेकोले मा. िव. ?थम /ेणीको िश(क पदमा बढुवाVारा हzने विृ { िवकासको अवसरको
?ित(ामा रहेको िथएँ । यसै }ममा, ओखलढुङ्गा िज2लाको लािग मा. िव. ?थम /ेणीको पद सं~या
१ मा कायW(मताका आधारमा बढुवाVारा पिू तW गन_ गरी िश(क सेवा आयोगले िमित २०७५।२।२८ मा
?काशन गरेको िव‚ापन नं. ०६।०७४-०७५ अbतगWत ओखलढुङ्गा िज2ला }.सं. १ को मा. िव. ?थम
/ेणीमा कूल ?ाoाङ् क ६८.२८४ उ2लेख गरी मलाई बढुवा िसफा^रस गन_ गरी िमित २०७६।४।१ मा
िवप(ी बढुवा िसफा^रस सिमितबाट सचू ना ?काशन ग^रएको िथयो । यसै बीच, िवप(ी माधव कुमार
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मा•के ले उ" बढुवा िसफा*रस िव,- पनु रावलोकनको लािग िनवेदन िदएकोमा िश5क सेवा आयोगले
िमित २०७६।७।२१ को िनण@य अनसु ार मेरो नाम बढुवा िसफा*रस सचू ीबाट हटाइ@ िनज िवप5ीको नाम
IाJाङ् क ६६.९७२ का साथ समावेश गरी िमित २०७६।७।२२ मा पिPकामा सचू ना Iकाशन गरेको
रहेछ । िश5क सेवा आयोगबाट यसरी मलाई िकन कम अङ् क Iदान ग*रयो भनी िनण@यको Iितिलिप
माTदा िनण@यको Iितिलपी िदन निमUने भVदै उ" िवXािपत पदको नितजा पनु रावलोकन गदा@ तपाइको
कूल अङ् क ६६.२८४ कायम भएको भVने जानकारी िदइयो । का.स.म.ू के रमेट भइ@ आएको कारणले मेरो
बढुवा ह[न नसके को भVने मौिखक जानकारी गराइयो । आयोगले उपल^ध गराएको जानकारी पPमा मैले
जे`ता बापत २५, शैि5क योTयता र तालीम बापत १९ तथा का.स.म.ू वापत २२.२८ अङ् क गरी कूल
६६.२८४ अङ् क IाJ गरेको भिनएको छ ।
मेरो जे`ता, शैि5क योTयता र तालीम बापतको अङ् क काननू बमोिजम नै पाएको भए तापिन
मैले का.स.म.ू फाराम भ*रसके पिछ को कसले के कुन Iयोजनले मेरो का.स.म.ू के रमेट गरेको हो cयो
मलाई थाहा ह[ने िवषय भएन । िवप5ीहe जसले के रमेट गनf काय@ गरेको भएपिन य•तो लापरवाहीपणू @
र गैरकाननू ी काय@बाट मेरो काननू ी र संवधै ािनक हकमा गhभीर असर पन@ गएको छ । I•ततु बढुवा
िश5क सेवा आयोग िनयमावलीको िनयम २८ बमोिजम काय@5मताका आधारमा ह[ने बढुवा भएको कुरामा
िववाद छैन । य•तो बढुवाका लािग िनयम २८ (२) ले िश5कको काय@5मताको मUू याङ् कनका अधारमा
जे`ता वापत ३५, शैि5क योTयता वापत २०, तालीम वापत १० र का.स.म.ू वापत ३५ गरी कूल १००
पणू ा@ङ्क कायम गरेको पाइVछ ।
मैले भरेको का.स.म.ू फारामको मUू याङ् कन भएको कुरा बढुवा िसफा*रस सिमितले सो बापत
अङ् क Iदान गरी मलाई बढुवा िसफा*रस गरेको तlयबाट I•ट ह[Vछ । यसरी बढुवा िसफा*रस सिमितले
अङ् क Iदान गरेकोमा का.स.म.ू फाराम के रमेट भइ@ आएको भनी का.स.म.ू वापतको अङ् क Iदान नगनf
िवप5ी िश5क सेवा आयोगको िनण@य •वेmछाचारी देिखVछ । आयोग ज•तो राnयको िजhमेवार िनकायले
कुनै िनण@य गदा@ काननू ी आधार र कारण सिहत िनण@य गन@पु नf तथा cय•तो िनण@यबाट असर पनf प5लाई
काननू बमोिजम िनण@यको Iितिलिप Iदान गन@पु नf कुरामा िववाद ह[न सoदैन । तर िवप5ी आयोगले
मलाई िनण@यको Iितिलिप निदइ@ यस वापत यित अङ् क माP IाJ भएको भVने ^यहोराको जानकारी
िदएको छ । cय•तो िनण@यको जानकारी पाउने मेरो हकको सhमान नगन@ ु गैरकाननू ी काय@ हो । यसबाट पिन
िवप5ी आयोगको िनण@य काननू Iितकूल रहेको •वतः अनमु ान गन@ सिकVछ । िवप5ी बढुवा िसफा*रस
सिमितबाट मैले IाJ गरेको कूल अङ् क ६८.२८४ रहेकोमा िवप5ी आयोगले नितजा पनु रावलोकन गदा@
मैले IाJ गरेको भनी जानकारी िदएको कूल अङ् क ६६.२८४ रहेको र िवप5ी माधव कुमार मा•के ले IाJ
गरेको भिनएको कूल अङ् क ६६.९७२ देिखएकोमा पनु रावलोकनमा मेरो र िवप5ीको के बल ०.६८८
अङ् क फरक पारी का.स.म.ू मा के रमेट ग*रएको भनी कूल अङ् कमा २ अङ् क घटाइएको छ । का.स.म.ू
मा लापरवाहीपणू @ त*रकाबाट के रमेट गरी मैले पाएको वा•तिवक अङ् कलाई फरक पारी अVयलाइ@ फाइदा
ह[ने गरी िनयतवश गरेको काय@ले मेरो विृ s िवकासको हक मािथ गhभीर आधात पा*रएको छ । मेरो काय@ वा
दाियcव भनेको का.स.म.ू फाराम भरेर दता@ गनfसhम हो । मैले भरेको का.स.म.ू फाराममा कुनै पदािधकारी
वा अVय कसैले के रमेट वा हेरफे र गनf कुरालाई रोoनसoने मेरो हैिसयत ह[दँ नै । यस सhबVधमा कसैले
का.स.म.ू फाराम भरेपिछ कुनै अिधकारीले Iदान गरेको अङ् क वा कुनै ^यहोरा के रमेट गरेको वा कुनै
•थानमा सही नगरेको ज•ता कुराबाट कसैको हक जान सoदैन भVने सhमािनत सवumच अदालतबाट
िविभVन मvु ामा िस-ाVत समेत Iितपादन भएका छन् । अतः िवXापन नं. ०६।०७४।०७५ अVतग@त
ओखलढुङ्गा िजUलाको मा. िव. Iथम xेणीको पदमा मेरो नाम बढुवा िसफा*रस गनf बढुवा िसफा*रस
सिमितको िनण@य उUटाइ@ बढुवा सचू ीबाट मेरो नाम हटाउने गरी िवप5ी िश5क सेवा आयोगबाट भएको

िमित २०७६।७।२१ को िनण(य बदर गरी बढुवा िसफा5रस सिमितको मलाइ( बढुवा िसफा5रस गन8 िनण(य
सदर गरी सो िनण(य बमोिजमको जे;ता िमित कायम ह=ने गरी उ? पदमा मलाइ( बढुवा िनयिु ? िदन,ु
िदलाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भFने समेत Gयहोराको पनु रावेदकले िमित २०७६।८।८ मा यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन पJ ।
काय( सKपादन मMू याङ् कन फाराममा िदइएको अङ् क के रमेट भएको भFने आधारमा पनु रावेदकको
का.स.म.ू वापतको अङ् क घटाइ गणना गन8 गरी भएको िशUक सेवा आयोगको िनण(य काननू सKमत
नभएको भFने पनु रावेदकको दावी िवचारणीय देिखएकोले िवपUीहXमYये िवपUी नं. १,२,३ र ७ लाई
िवशेष सरकारी वक^ल काया(लय माफ(त र अFय िवपUीहXलाई आफै वा काननू बमोिजमको `ितिनिध
माफ(त िलिखत `ितवाद सिहत उपिaथत ह=नु भनी `शासक^य अदालत िनयमावली, २०७७ को िनयम
८(३) बमोिजम िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश गन( ु भFने समेत gयहोराको िमित
२०७७।९।२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
काय( सKपादन मMू याङ् कनको आधारमा ग5रने िशUकको बढुवा सKबFधी काय(िविध, २०७४
को खjड (घ) १६ मा काय( सKपादन मMू याङ् कन फारामको िशरमा दता( नं· र दता( िमित के रमेट भएको
भए माFयता निदने र lयस बाहेक अFय खjडमा के रमेट भएको ठाउँमा िसफारीस वा `मािणत गन8ले
सही गरेको भएमा माFयता िदने भनी aपn Xपमा उMलेख ग5रएको छ । तर पनु रावेदक िशUकले पेश
गरेको शैिUक सJ २०७३ को काय( सKपादन मMू याङ् कन फारामको खjड (क) को (च) मा िशUकले
`ाo गरेको अङ् क उMलेख गन8 ठाउँमा उMलेख ग5रएको अङ् क के रमेट ग5रएको aपn Xपमा देिखएको र
के रमेट भएको ठाउँमा िसफा5रस वा `मािणत गन8ले सही नगरेको भए पिन पिहला िदएको १ अङ् कलाई
के रमेट गरी ३ अङ् क बनाइएको भFने कुरामा आयोग िवpaत भएको ह=दँ ा पिहला िदएको १ अङ् कलाई
कायम ग5रएको हो । यसबाट आयोगले गरेको िनण(य aवेqछाचारी नभई िविधसKमत भएको कुरा aपn भइ(
पनु रावेदन दावी खारेजभागी भएको देिखँदा यस आयोगको हकमा पनु रावेदन पJ खारेज गरी पाउँ भFने
समेत gयहोराको िवपUी िशUक सेवा आयोगको िलिखत `ितवाद ।
िशUक सेवा आयोगको आ.व. २०७४।७५ को िवsापन अनसु ार पनु रावेदक ओखलढुङ्गा
िजMलाको माYयिमक तह `थम uेणीको उKमेदवार रहेकोले िशUा िवकास िनद8शनालय `देश नं. १
िaथत बढुवा िसफा5रस सिमितले िनज लगायत सबै ३ जना उKमेदवारहXको नोकरीको जे;ता, शैिUक
योvयता र तालीम वापतको अङ् क िशUक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम २९, ३० र
३१ अनसु ार गणना गरी एिकन गरेको र िनयम ३२ अनसु ार शैिUक सJ २०६९, २०७०, २०७१,
२०७२ र २०७३ का का.स.म.ू फारामहX के लाई सो वापत पाउने अङ् क समेत एिकन गरेर सवwlकृ;
६८.२८४ अङ् क Mयाउन सफल पनु रावेदकलाई िनयम ३३ अनसु ार बढुवा िसफा5रस गरी िनयम ३४
को `योजनका लािग िमित २०७६।४।१ को गोरखापJमा सचू ना `काशन ग5रएको िथयो । यसरी बढुवा
िसफा5रस सिमितले पनु रावेदकलाई बढुवा गन8 िनण(य गरेको जानकारी ह=दँ ाह=दँ ै यस िनद8शनालयलाई
िवपUी बनाउनु `शासिनक झंझट िसज(ना गन8 हेतु माJ देिखएको र िनजले लगाएको आरोपमा कुनै
सlयता नभएकोले मyु ा खारेजयोvय छ, खारेज गरी पाउँ भFने समेत gयहोराको िवपUी बढुवा िसफा5रस
सिमित, िशUा िवकास िनद8शनालय, `देश नं. १, धनकुटाको िलिखत `ितवाद ।
म िशUा िवकास तथा समFवय इकाइ(, ओखलढुङ्गाको िमित २०७६।८।१ को िनण(य अनसु ार
िमित २०७६।७।२१ देिख जे;ता गणना ह=ने गरी मा. िव. `थम uेणीमा बढुवा िनयिु ? `ाo गरेको
िशUक ह=ँ । िजMला िशUा सिमितको िमित २०३९।४।३२ को िनण(य बमोिजम मैले गिणत िवषयको
माYयिमक िशUक पदमा िनयिु ? पाएको हो भने पनु रावेदकले शXु िन. मा. िव. तहमा िनयिु ? भइ( िमित
२०४८।११।१३ मा माJ मा. िव. ततृ ीयमा aथायी िनयिु ? पाएको अबaथा हो । िजMला िशUा काया(लय,
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ओखलढुङ्गाको िमित २०६२।२।५ को िनण0य अनसु ार मा. िव. ि7तीय पदमा िमित २०६१।१२।२६
देिख जे>ता गणना ह@ने गरी मलाई पदBथापना गDरएको हो ।मैले िशHण अनमु ित पI, शैिHक योKयता,
तालीम लगायत बढुवाको लािग आवNयक पनO सPपणू 0 योKयता परू ा गरेको छु । पनु रावेदक Bवयंले
पनु रावेदनपIमा िमित २०६३।१२।२ मा मा. िव. ि7तीयमा आUनो बढुवा भएको भनी Bवीकार गरेबाट म
पनु रावेदक भXदा जे> रहेको तYयमा िववाद छैन । यस तYय समेतबाट मेरो काय0 सPपादन मZू याङ् कनको
अङ् क पनु रावेदकको भXदा Bवत: बढी ह@नमे ा पिन िववाद देिखदैन ।
मेरो पिछZलो ५ वष0को का.स.म.ू फाराम PयादिभIै सPबिXधत काया0लयमा दता0 भइ0रहेको
अवBथा छ । मेरो का.स.म.ू वापतको अङ् क के कित हो मलाई जानकारी ह@ने िबषय होइन । बढुवा
िसफाDरस सिमितबाट `कािशत िमित २०७६।४।१ को सचू नामा `Bततु पदमा बढुवाको लािग मा. िव.
ि7तीय dेणीमा मेरो भXदा २ वष0 कम सेवा अविध भएको पनु रावेदकको `ाeाङ् क ६८.२८४ सिहत
िसफाDरस भएकोले िशHक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ३४(१) बमोिजम सो िसफाDरश
पनु रावलोकनका लािग आयोगमा िनवेदन िदएकोमा काय0Hमता मZू याङ् कन वापत पनु रावेदकको कूल
अङ् क ६६.२८४ र मेरो कूल अङ् क ६६.९७२ कायम भई मेरो बढुवा िसफाDरस भएको हो । पनु रावेदक
Bवयंले िनजको का.स.म.ू के रमेट भएको भXने आयोगले मौिखक जानकारी गराएको भनी पनु रावेदनपIमा
उZलेख गरेबाट िनजले आफू भXदा जे> lयिm ह@दँ ा ह@दँ ै बढुवाको लािग बदिनयतपणू 0 काम गरेको हो िक
भXने शङ् का गनO `शBत आधार देिखएको छ ।
िनयम २७ ले बढुवाको िनिमo सPभाlय उPमेदवार ह@न सPबिXधत dेणीको तहमा पाँच शैिHक
सIको नोकरी अविध परु ा गरेको Bथायी िशHक ह@नु पनO भXने समेतकोशत0 तोके को छ । म र पनु रावेदक
दवु ल
ै े सो शत0 परु ा गरेको भए तापिन समान पदमा िनजको काय0अनभु व मेरो भXदा कDरब २ वष0 कम
रहेको छ । िनयम २८(२) ले आयोगले िशHकलाई बढुवाको लािग िसफाDरस गदा0 िनजको काय0Hमताको
आधारमा गनO र िशHकको काय0Hमताको मZू याङ् कन गदा0 नोकरी जे>ता वापत ३५, काय0 सPपादन
बापत ३५, शैिHक योKयता बापत २० र तालीम वापत १० गरी बढीमा १०० अङ् क िदइने pयवBथा
गरेको छ । सो lयवBथा हेदा0 मा. िव. ि7तीय dेणीमा म पनु रावेदक कDरव २ वष0ले जे> रहेकोले मेरो
िनजको भXदा बढी अङ् क `ाe रहेकोमा कुनै िववाद ह@न सqदैन । rयसैगरी, सगरमाथा जनता मा. िव.
मा मैले िमित २०६६।१०।५ देिख २०७६।७।४ सPम सहायक `धानाsयापकको र िमित २०७६।७।४
देिख `धानाsयापकको िवशेष िजPमेवारी समेत कुशलतापवू 0क परु ा गरेको छु । यसरी हेदा0 Bवतः मेरो ५
अङ् क बढी ह@नपु नO अवBथा िवsयमान रहेको छ । िनयम २९(१) मा जे>ता वापत अङ् क `दान गदा0
सPबिXधत तहमा Bथायी िनयिु m भई अsयापन गरेको भए `rयेक वष0को २.५ अङ् क र अBथायी िनयिु m
भई अsयापन गरेको भए `rयेक वष0को १.२५ अङ् कका दरले बढीमा ३५ अङ् क `दान गDरने भXने
Bपu काननू ी lयवBथा रहेकोले समेत म पनु रावेदक भXदा मा. िव. ि7तीय पदमा बढुवा ह@दँ ा कDरव २ वष0
काय0 जे>ता रहेकोले िनजको भXदा Bवतः ५ अङ् क जे>ता वापत पिन बढी देिखनु पनO अवBथामा मेरो
िनजको भXदा थोरै माI अङ् क बढी देिखएको छ । िनयम २८(३) मा गDरएको सबैभXदा बढी अङ् क `ाe
गनO िशHकलाई सबभXदा पिहले बढुवाको लािग िसफाDरस गन0 ु पनO र समान अङ् क `ाe गनO िशHकको
हकमा नोकरीको जे>ताको आधारमा िसफाDरस गDरने भXने काननू ी lयवBथाको आधारमा समेत मा.
िव. ि7तीयमा मेरो जे>ताका आधारमा समेत पनु रावेदकको भXदा मेरो अङ् क बढी ह@नमे ा कुनै ि7िवधा
छैन । िनयम ३० मा शैिHक योKयता वापतको अङ् कको lयवBथा गDरएको तथा पनु रावेदकको र मेरो
समान शैिHक योKयता भएको तYयले समेत मेरो जे>ता वापतको अङ् क िनजको भXदा बढी ह@Xछ ।
जहाँसPम पनु रावेदकले उZलेख गन0 ु भएको अङ् कको अवBथा, िBथित छ उm काय0 सPपादन
मZू याङ् कन वापतको अङ् क मलाई के कित िदइएको छ र के कसो रहेको छ मलाई थाहा जानकारी

ह•ने िवषय होइन । स'बि)धत काया.लयमा रहेको अिभलेखबाट 67 ह•ने नै छ । िनयम ३१ मा तालीम
वापतको अङ् कको @यवAथा छ । मैले िट.िप.िड. तालीम परू ा गरेको छु । िनयम ३२क. मा अIयापन गरेको
स'बि)धत िवषयमा िवJाथKले 6ाL गरेको िसकाई उपलOधीको आधारमा 6ाL गन. ु पनQ अङ् क समेत मेरो
हकमा 6ाL भएको छ । िनयम ३२ग.(१) मा िवJालयको 6धानाIयापक जAता िवशेष िज'मेवारी िदएका
िशXकलाई 6Yयेक वष. १ का दरले बढीमा ५ अङ् क िदइने छ भ)ने @यवAथा रहेको ह•दँ ा मैले उ]लेख गरे
बमोिजम सहायक 6धानाIयापक र 6धानाIयापकको िवशेष िज'मेवारी परु ा गरेकोबाट समेत मेरो अङ् क
पनु रावेदकको भ)दा बढी ह•नमे ा कुनै िववाद नरहेको अवAथामा पनु रावेदन 6थम ^ि7मा नै खारेजभागी
रहेको भ)ने समेत @यहोराको िवपXी माधव कुमार माAके को िलिखत 6ितवाद ।
यस िवJालय वा यसका कुनै पदािधकारी बढुवा म]ू याङ् कन सिमितमा रहन पाउने @यवAथा
नरहे, नभएको कुरा पनु रावेदकलाई सामा)य जानकारी ह•दँ ाह•दँ ै पिन अङ् क थपघट गनQ, के रमेट गरी
घटाउने काय. गरेको भ)ने आXेपको कुनै तक
ु , 6माण नरहेको । िवपXी बनाइएको यस िवJालयको काय.
बढुवा फाराम भराई दता. चलानी गरी स'बि)धत िनकायमा पेश गनQ स'म रहेको । यस िवJालयबाट
बढुवा भएका मा. िव. 6थम dेणीका िशXक माधव कुमार माAके को िमित २०७६।८।१६ देिख अिनवाय.
अवकास भइ. पे)सन पiा समेत 6ाL गjरसके को 6मािणत कागजात समेत संलlन छ । पनु रावेदकको
िविभ)न तहको िविभ)न समयमा भएको िनयिु m िमितको अिभलेख पिन यस िवJालयमा नरहेकोले
िवJालय वा यसका पदािधकारीलाई कुनै जानकारी नह•ने अवAथा छ । पनु रावेदकलाई बढुवा ह•न निदई
काम यस िवJालय वा यसका पदािधकारीबाट नभएको, 6Aततु मnु ासँग यस िवJालयको
Xित परु याउने
्
कुनै पिन सरोकार नभएको र यस िवJालयले कुनै पिन िशXकलाई बढुवा गन. सoने काननू ी 6ावधान
नरहेको ह•दँ ा यस िवJालयलाई समेत िवपXी बनाई दायर गjरएको 6Aततु मnु ा खारेज गरी पाउँ भ)ने
समेत @यहोराको िवपXी सगरमाथा जनता मा. िव. ओखलढुङ्गाको िलिखत 6ितवाद ।
यस िवJालयमा िमित २०६०।८।५ मा 6धानाIयापक पदमा िनयिु m भै आउनु भएका
पनु रावेदक हाल यस िवJालयमा माIयिमक िqतीय dेणीको 6धानाIयापक पदमा काय.रत रहनु भएको
अवAथा
छ । िनजको कुशल नेतYृ वले यस िवJालयको शैिXक गणु Aतर विृ sमा ठोस योगदान परु याएको
्
छ । यस िवJालयले िनजको विृ u िवकासका लािग मा. िव. 6थम dेणीमा बढुवा ह•नका लािग कुनै
6कारको बाधा अवरोध गरेको अवAथा छैन । यस िवJालयका सबै िशXकले पेश गरेको का.स.म.ू फाराम
समयमा नै स'बि)धत िनकायमा पठाउँदै आएको छ । का.स.म.ू मा के कसरी के रमेट भयो सो िवषयमा
यस िवJालयलाई कुनै 6कारको जानकारी छैन । का.स.म.ू के रमेट गरी कुनै @यिmको विृ u िवकासको
हकमा अवरोध ह•ने काय. गन. ु काननू ी vपमा उिचत होइन । सो िवषयमा )याय िनरोपण ह•ने नै छ भ)ने समेत
@यहोराको िवपXी सरAवती मा. िव. खािनभwxयाङ् ग पोखरेको िलिखत 6ितवाद ।
पनु रावेदक िमित २०३६।५।६ मा िन. मा. िव. िशXकमा Aथायी िनयिु m भइ. िमित २०४८।११।१३
को िनण.यले मा. िव. ततृ ीय dेणीमा Aथायी िनयिु m पाएको र िमित २०६३।१२।२ मा मा. िव. िsतीय
dेणीको पदमा बढुवा भइ. हाल काय.रत रहेको देिख)छ । िशXक सेवा आयोग िनयमावलीको िनयम
२७ वमोिजम बढुवाका लािग स'भा@य उ'मेदवार व)न सoने योlयता रहेको उ'मेदवारको लािग िमित
२०७५।२।२८ मा मा. िव. 6थम dेणीको िवzापन 6काशन भएको ह•दँ ा सो िवzापनमा पनु रावेदकले
दरखाAत फाराम भरी मा. िव. 6थम dेणीमा िमित २०७६।४।१ मा बढुवा भएको ह•दँ ा िवपXी माधव कुमार
माAके ले बढुवा िसफाjरस सिमितको िनण.य उपर िशXक सेवा आयोगमा नितजा पनु रावलोकनको लािग
िनवेदन गन. ु भएको रहेछ । आयोगले िमित २०७६।७।२१ को िनण.य अनसु ार पनु रावेदकलाइ. बढुवा
िसफाjरस सचू ीबाट हटाइ. माधव कुमार माAके लाइ. बढुवा गरेको स)दभ.मा पनु रावेदकको िचu नवझु ी
यस िकताबखानालाइ. समेत िवपXी वनाई पनु रावेदनप| दायर गरेकोमा पनु रावेदन िजिकर बमोिजमको
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िवषय यस िकताबखानाको काय'(*े िभ* पन- होइन । िश(ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२६ मा
िश(कलाई िनव>
ृ भरण लगायतको सिु वधाको DयवEथा गन' यस िकताबखानाको Eथापना भएको हो ।
यस िकताबखानालाइ' िवप(ी बनाउनु काननू सJमत रहेको नदेिखंदा र यसबाट पनु रावेदकको संिवधान
तथा काननू Nद> कुनै पिन हक अिधकार हनन् भएको अवEथा नहRदँ ा पनु रावेदन िजिकर खारेजभागी छ
भVने समेत Dयहोराको िवप(ी रािWXय िकताबखाना (िश(क) को िलिखत Nितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी यस इजलास सम( पेश हRन आएको NEततु
म^ु ामा पनु रावेदकको तफ'बाट उपिEथत हRनु भएका िव`ान बaरb अिधवcा डा. चVf काVत gवाली र
अिधवcा रमेश कुमार थापाले NEततु बढुवामा जेbता, शैि(क योhयता र तालीम वापत पनु रावेदक र
िवप(ी माधव कुमार माEके ले Nाi गरेको अङ् कको बारेमा िववाद छैन । पनु रावेदकको २०७३ सालको
का.स.म.ू फारामको खmड (क) मा पिहला िदएको १ अङ् कलाई के रमेट गरी ३ अङ् क बनाइएकोले पिहला
िदएको १ अङ् क कायम गरेको भVने िवप(ी िश(क सेवा आयोगको कै िफयत काननू सJमत छैन । िवप(ी
आयोगले तnसJबVधमा आवoयक सबदू Nमाण बझ
ु ी Vयाियक मनको Nयोग गरी िनण'य गरेको अवEथा
देिखँदनै । िवप(ी िश(ा िवकास तथा समVवय इकाइ'बाट Nाi सो वष'को का.स.म.ू फारामको खmड (क)
मा िदएको ३ अङ् क Eपq वा सhलो नै देिखVछ । अङ् क के रमेट भएको देिखंदनै । सो का.स.म.ू जवसJम
वदर हRदँ नै तवसJम कायम नै रहVछ । िश(क सेवा आयोग िनयमावलीको िनयम ३२क. बमोिजमको
स*ू को आधारमा हेदा' समेत खmड (क) को ३ अङ् क कायम हRने Eपq छ । अत: पनु रावेदकले सो
वापत पाएको ३ अङ् क नै कायम हRनपु छ' ।NEततु बढुवा काय'(मताको मsू याङ् कन िविध`ारा हRने बढुवा
भएकोले िवगत लामो समयसJम Nधानाtयापकको िजJमेवारी इमVदाaरतापवू 'क िनवा'ह गदu आउनु भएका
पनु रावेदक भVदा िवप(ी माधव कुमार माEके जेb भएको आधारले मा*ै िनजको बढुवा हRनपु छ' भVने हRदँ नै
। का.स.म.ू मा मsू याङ् कन गन- अिधकारीबाट िदइएको अङ् कलाइ' थपघट गरी संशोधन गन- अिधकार
कसैलाई नहRने (ने.का.प. २०६२, अङ् क ११, िन.नं. ७६२१) तथा कुनै पिन wयिcलाइ' अVय कसैको
लापरवाही, भल
ू र *टु ीको िजJमेवार बनाउन िमsने हRदँ नै (ने.का.प. २०७०, अङ् क १२, िन.नं. ९०९५)
भनी सJमािनत सवxyच अदालतबाट wयाzया भइ' िस{ाVत Nितपादन समेत भईरहेको छ । यसबाट
पनु रावेदकले Nाi गरेको अङ् क घटाउने अिधकार कुनै िनकाय वा अिधकारीलाई नभएको भVने कुरा
Eपq हRVछ । साथै, aरतपवू 'क दता' भएको पनु रावेदकको २०७१ सालको का.स.म.ू वापत शVू य अङ् क
गणना गरेको पिन काननू सJमत छैन । सो वष'को का.स.म.ू मा दता' िमित उsलेख नभएको भVने पिन
देिखंदनै । सो वष'को का.स.म.ू मsू याङ् कन नगन'क
ु ो वEतिनb कारण खलु ाइएको अवEथा पिन देिखंदनै
। यसरी २०७३ सालको खmड (क) को ३ अङ् कलाई १ अङ् क कायम गन- तथा २०७१ सालको
का.स.म.ू लाई माVयता निदई शVू य अङ् क गणना गन- काय'मा Nnय( काननू ी *टु ी रहेको छ । अत: िश(क
सेवा आयोगको िमित २०७६।७।२१ को िनण'य वदर भई बढुवा िसफाaरस सिमितको िनण'य कायम रहनु
पछ' भVने समेत Dयहोराको वहस िजिकर NEततु गन' ु भयो ।
िवप(ीह| िश(क सेवा आयोग, बढुवा िसफाaरस सिमित, िश(ा िवकास तथा समVवय
इकाई र िश(क िकताबखानाको तफ'बाट उपिEथत हRनु भएका िव{ान सहायक Vयायािधवcा }ी संिजत
गौतमले पनु रावेदकको २०७१ सालको का.स.म.ू फाराम दता' नै नभएको त€य Eथािपत भई रहेको
देिखंदा रीत नपगु क
े ो का.स.म.ू वापत अङ् क गणना गन' ु पन- भVने नै हRदँ नै । िश(क सेवा आयोग िनयमावली,
२०५७ को िनयम ५४ को अिधकार Nयोग गरी आयोगले िश(क बढुवा सJबVधी काय'लाई DयविEथत
गन- हेतल
ु े जारी गरेको काय' सJपादनको आधारमा गaरने िश(कको बढुवा सJबVधी काय'िविधको खmड
(घ) (का.स.म.ू को अङ् क गणना सJबVधी) १६. को Nावधानका आधारमा समेत पनु रावेदकको २०७३
सालको का.स.म.ू को खmड (क) वापत िदएको १ अङ् कलाई के रमेट गरी ३ अङ् क बनाएकोमा आयोग

िव••त भएर नै %याियक मनको +योग गरी पिहले िदएको १ अङ् क कायम गरेको िववेक स8मत नै
मा%नु पन: ह;%छ । के रमेट भएको का.स.म.ू वापतको अङ् कको वारेमा स8मािनत सवABच अदालतबाट
गEरएको FयाGया र +ितपादन गEरएको िसHा%त (ने.का.प. २०६२, अङ् क ११, िन.नं. ७६२१) को
रोहमा समेत मQू याङ् कनकताRको द•तखत िबना थपघट गरी सBयाइएको उX बषRको का.स.म.ू को खZड
(क) वापतको १ अङ् क नै कायम गन: आयोगको िनणRय काननू स8मत नै देिख%छ । अत: आयोगको िमित
२०७६।७।२१ को बढुवा िसफाEरस संशोधन स8ब%धी िनणRय कायम रहनु पछR भ%ने समेत Fयहोराको
वहस िजिकर +•ततु गनR ु भयो ।
िवपdी माधव कुमार मा•के को तफRबाट उपि•थत ह;नु भएका िवHान अिधवXा eी मक
ु ु %द
अिधकारीले हालको पद अथाRत मा. िव. िfतीयमा पनु रावेदक मेरो पdभ%दा कEरव दइु R वषRले किनg
भएकोमा िववाद छैन । पनु रावेदकको २०७३ सालको का.स.म.ू को खZड (क) को अङ् क के रमेट भएको
र के रमेट भएको ठाउँमा मQू याङ् कनकताRको द•तखत नभएको तkय •थािपत भइ रहेकोमा सो वापत
के रमेट गरी सBचाइएको अङ् क गणना ह;नपु न: भ%ने पनु रावेदन िजिकर आधारहीन छ । का.स.म.ू फाराम
लगायतका कागजातमा मेरो पdको पह;चँ ह;ने अव•था नह;दँ ा का.स.म.ू वापतको अङ् क के रमेट गन:,
घटाउने ज•ता कायRमा मेरो पdको कुनै भिू मका रहने ग%ु जायस नै ह;दँ नै । कायRdमता, जेgता, तालीम
लगायतका बढुवाका आधारहlको mिnले +•ततु बढुवामा मेरो पdले •वभािवक lपमा पनु रावेदकले
भ%दा बढी अङ् क पाउने •पn नै देिख%छ । यस स%दभRमा का.स.म.ू फाराम के रमेट गरी सBयाउने ज•तो
कायRमा पनु रावेदकको संलoनता रहेको भ%ने अनमु ान गनR ु पन: ह;%छ । अत: बढुवा िसफाEरस सिमितको
नितजा पEरवतRन गरी मेरो पdको बढुवा गन: गरी िशdक सेवा आयोगबाट भएको िनणRय काननू स8मत नै
भएकोले कायम रहनु पछR भ%ने समेत Fयहोराको वहस +•ततु गनR ु भयो ।
+•ततु मpु ामा उपयRX
ु बमोिजम दवु ै तफRबाट उपि•थत ह;नु भएका िवHान काननू
qयवसायीहrले गनR ु भएको वहस िजिकर सनु ी िमिसल अsययन गरी हेदाR, िशdक सेवा आयोगको िमित
२०७६।७।२१ को िनणRय काननू स8मत छ वा छैन ? वदर ह;नपु न: हो वा होइन ? भ%ने +uमा यस
अदालतले िनणRय िदनपु न: देिखन आउँछ ।
यस +uमा +वेश गनR ु अिघ +•ततु बढुवा स8ब%धी िनणRय गदाRका वखत कायम रहेको िशdक
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ (यसपिछ ठाउँ ठाउँमा “िनयमावली“ समेत भिनएको) मा के qयव•था
गEरएको रहेछ सो तफR हेदाR, िशdा ऐन, २०२८ को दफा १९ अ%तगRत बनेको िनयमावलीको िनयम
२७ ले स8बि%धत eेणीको तहमा पाँच शैिdक सzको नोकरी अविध परू ा गरेको •थायी िशdक बढुवाको
िनिम{ स8भाFय उ8मेदवार ब%न स|ने qयव•था गरेको देिख%छ । िनयम २८(१) ले +ाथिमक, िन8न
माsयिमक र माsयिमक तहको +थम र िfतीय eेणीका EरX पदहr मsये २५ +ितशत आ%तEरक
+ितयोिगता}मक परीdा र ७५ +ितशत कायR स8पादन मQू याङ् कन आधारमा बढुवाfारा पिू तR गEरने
qयव•था गरेको देिख%छ । िनयम २८(२) मा आयोगले िशdकलाई बढुवाको लािग िसफाEरस गदाR िनजको
कायRdमताको आधारमा गन:छ र कायRdमताको मQू याङ् कन गदाR नोकरीको €येgता वापत ३५, शैिdक
योoयता वापत २०, तालीम वापत १० र कायR स8पादन वापत ३५ अङ् क गरी बढीमा १०० अङ् क िदइने
र कायR स8पादनलाई देहाय बमोिजम चार खZडमा िवभाजन गEरने भ%ने qयव•था गEरएको देिख%छः(क) अsयापन गरेको स8बि%धत िवषयमा िव„ाथ…ले +ा† गरेको उपलिqध वापत १५ अङ् क
(सो वापत १५ अङ् कमा नबढ् ने गरी +ित वषR बढीमा ३ अङ् कका दरले (अsयापन
गरेको िवषयको कdागत औसत उ{ीणR +ितशत/स8बि%धत िवषयको भौगोिलक
इकाईको औसत उ{ीणR +ितशत × ३ का आधारमा) पिछQलो पाँच वषRको अङ् क
गणना गEरने (िनयम ३२क.)),
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(ख) िश•ण काय#सगँ स'बि+धत िवषयमा अनसु +धान गरे वापत ५ अङ् क (:य;तो
अनसु +धान गरी >ितवेदन तयार गरे वापत >:येक वष# १ अङ् कका दरले बढीमा ५
अङ् क िदइने (िनयम ३२ख.)),
(ग) िवशेष िज'मेवारी वापत ५ अङ् क (>धानाIयापक, सहायक >धानाIयापक, अितKरL
िMयाकलाप संयोजक ज;तो िवशेष िज'मेवारी िलएका िश•कलाई >:येक वष# १
अङ् कका दरले बढीमा ५ अङ् क िदइने (िनयम ३२ग.)), र
(घ) काय# स'पादनको आधारमा सपु रीवे•क र पनु रावलोकन सिमितले गरेको मTू याङ् कन
वापत १० अङ् क (सपु रीवे•कले अिधकतम ८ र पनु रावलोकन सिमितले अिधकतम
२ अङ् क िदनसWने (िनयम ३२घ.)) ।
आयोगले िनयम २८(२) बमोिजम मTू याङ् कन गरी सबैभ+दा बढी अङ् क >ा[ गन\ िश•कलाई
सबैभ+दा पिहले बढुवाको लािग िसफाKरस गन# ु पन\ र समान अङ् क >ा[ गन\ िश•कको हकमा नोकरीको
जे^ताको आधारमा बढुवाको लािग िसफाKरस गKरने >ावधान िनयम २८(३) मा रहेको पाइ+छ । िनयम
३२ ले िश•कको काय# स'पादन मTू याङ् कन गन# अनसु चू ी–१ बमोिजमको काय# स'पादन मTू याङ् कन
फाराम >योग गKरने aयव;था गरेको देिख+छ ।
साथै, िनयम ३२घ. को उपिनयम (७) ले स'बि+धत िश•कले शैि•क सe शfु भएको िमितले
तीस िदनिभe काय# स'पादन मTू याङ् कन फाराममा आफूले भन# ु पन\ िववरण भरी स'बि+धत िवgालयमा
दता# गरी >धानाIयापकलाई बझ
ु ाउनु पन\, उपिनयम (८) ले यसरी काय# स'पादन मTू याङ् कन फाराम
>ा[ भएमा >धानाIयापक आफै सपु रीवे•क भए प+i िदनिभe मTू याङ् कन गरी पनु रावलोकन सिमितको
मTू याङ् कनका लािग िश•ा िवकास तथा सम+वय इकाइ# (सािवक िजTला िश•ा काया#लय) मा पठाउनु
पन\ र >धानाIयापक आफू सपु रीवे•क नभएमा :य;तो फाराम सात िदनिभe सपु रीवे•क सम• पठाउनु
पन\, उपिनयम (९) ले पनु रावलोकन सिमितले आफू सम• >ा[ भएको काय# स'पादन मTू याङ् कन
फाराम शैि•क सe शfु भएको िमितले नaबे िदनिभe मTू याङ् कन गरी सWनु पन\ तथा उपिनयम (१०)
ले िनधा#Kरत अविधिभe काय# स'पादन मTू याङ् कन फाराम भरी पेश नगन\ िश•क, समयमा मTू याङ् कन
नगन\ सपु रीवे•क तथा पनु रावलोकन सिमितका पदािधकारीहl उपर अिmतयारवालाले िवभागीय
कारबाही गन#पु न\ समेतको aयव;था गरेको देिख+छ ।
आयोगले सबैभ+दा +यनू तम अङ् क >ा[ गन\ िश•कले >ा[ गरेको अङ् क समेत उTलेख
गरी बढुवाका लािग िसफाKरस भएका िश•कहlको नामावली साव#जिनक fपमा >काशन गन# ु पन\ र सो
नामावली >काशन भएपिछ स'बि+धत कुनै उ'मेदवारले आफूले >ा[ गरेको अङ् क हेन\ इnछा गरेमा
काय# स'पादन मTू याङ् कन वाहेक अ+य आधारहl वापत िनजले >ा[ गरेको अङ् क िनजलाई हेन#
िदनपु न\ भ+ने aयव;था िनयम ३३ मा गKरएको देिख+छ । साथै, बढुवा िसफाKरस नामावलीको सचू ीमा नाम
समावेश नहoने िश•कले सो बढुवा िनण#य उपर सो नामावली >काशन भएको िमितले ३५ िदनिभe आयोग
सम• उजरु ी िदन सWने, उजरु ीमा पनु रावलोकन गदा# :य;तो नामावलीमा संशोधन गन# ु पन\ देिखएमा
सोको िनण#य गरी आयोगले संशोिधत बढुवा िसफाKरसको नामावली >कािशत गन# ु पन\ भ+ने समेतका
aयव;था िनयम ३४ मा गKरएको देिख+छ ।
साथै, िश•क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ५४ को अिधकार >योग गरी
आयोगबाट जारी भएको काय# स'पादन मTू याङ् कनrारा हoने िश•क बढुवा स'ब+धी काय#लाई िनयिमत,
व;तगु त र sयवि;थत गन\ उtेuयले काय# स'पादन मTू याङ् कनको आधारमा गKरने िश•कको बढुवा
स'ब+धी काय#िविध, २०७४ हेदा#, >;ततु काय#िविधले शैि•क >माणपe, तालीम, सेवा अविध तथा
का.स.म.ू को अङ् क गणना स'ब+धी काय#िविधहf िनधा#रण गरेको देिख+छ । काय#िविधको खvड (घ)
मा >करण १४ देिख २४ स'म का.स.म.ू को अङ् क गणना स'ब+धी काय#िविधहf उTलेख गKरएको

देिख•छ । बढुवाको लािग उ,मेदवार ह0न चाहनेले आ4नो पदािधकार रहेको िव7ालयमा 9:येक वष<को
बैशाख १ देिख ३० गतेस,म अिघFलो शैिGक सHको का.स.म.ू फाराम दता< गराएको ह0नु पनM, का.स.म.ू
फारामको िशरमा दता< नं. र दता< िमित के रमेट भएको भए मा•यता निदने, :यस वाहेक अ•य खRडमा
के रमेट भएको ठाएँमा िसफाVरस वा 9मािणत गनMले सही गरेको भएमा मा•यता िदने, का.स.म.ू को खRड
(क), (ख) र (ग) मा िसफाVरस र 9मािणत गनM [यि\ एउटै भएमा सो खRडको अङ् क गणना नगनM, खRड
(क) मा स,बि•धत िशGकले द_तखत गरेको नपाइएमा सो खRडको अङ् क गणना नगनM, खRड (क)-(ग)
मा िसफाVरस र 9मािणत गनM [यि\ दवु ल
ै े ह_ताGर गरेमा माH अङ् क गणना गनM, का.स.म.ू को दता<
ह0दँ ा साल, मिहना गते उFलेख भएको तर मFू याङ् कन अविध नखलु क
े ो का.स.म.ू लाई अिघFलो वष<को
का.स.म.ू मानी अङ् क गणना गनM समेतका काय<िविधहc िनधा<रण गVरएको पाइ•छ ।
यसमा, िवपGी बढुवा िसफाVरस सिमितको िमित २०७६।३।३१ को वैठक संgया ५ ले
9_ततु बढुवामा पनु रावेदक, िवपGी माधव कुमार मा_के , र िडFलीराम काकiलाइ< स,भाjय उ,मेदवार
कायम गरी, योkयता l.सं. १ का पनु रावेदकको नोकरीको जेnता वापत २५, शैिGक योkयता बापत १३,
तालीम बापत ६ र काय< स,पादन मFू याङ् कन बापत २४.२८ अङ् क गरी कूल 9ाqाङ् क ६८.२८४ र
योkयता l.सं. २ का िवपGी माधव कुमार मा_के को नोकरीको जेnता वापत २९.८३, शैिGक योkयता
बापत १३, तालीम बापत ८ र काय< स,पादन मFू याङ् कन बापत १६.१४ अङ् क गरी कूल 9ाqाङ् क
६६.९७२ अङ् क कायम गरी, पनु रावेदकले सवs:कृn अङ् क 9ाq गरेकोले िनयमावलीको िनयम ३३
अनसु ार माuयिमक तह 9थम wेणीमा बढुवा गन< र िनयम ३४ को 9योजनका लािग सचू ना 9कािशत
गनM िनण<य गरेको देिख•छ । सो िसफाVरस िनण<य उपर िवपGी माधव कुमार मा_के ले िदएको उजरु ी
पनु रावलोकन गरी िवपGी िशGक सेवा आयोगले िमित २०७६।७।२१ मा “िसफाVरस भएका नेH
वहादरु थापाको २०७३ सालको का.स.म.ू को खRड क मा पिहला िदएको १ अङ् कलाइ< के रमेट गरी ३
वनाइएको ह0दँ ा पिहला िदएको १ अङ् कलाइ< कायम गVरएको” र पनु रावेदकको नोकरीको जेnता वापत
२५, शैिGक योkयता बापत १३, तालीम बापत ६ र काय< स,पादन मFू याङ् कन बापत २२.२८ अङ् क
गरी कूल 9ाqाङ् क ६६.२८४ र िवपGी माधव कुमार मा_के को नोकरीको जेnता वापत २९.८३, शैिGक
योkयता बापत १३, तालीम बापत ८ र काय< स,पादन मFू याङ् कन बापत १६.१४ अङ् क गरी कूल
9ाqाङ् क ६६.९७२ अङ् क कायम गरी बढुवा िसफाVरस सिमितले 9काशन गरेको नितजा पVरवत<न गरी
िनज िवपGीलाई बढुवा गनM गरी संशोिधत बढुवा िसफाVरस नामावली 9काशन गनM भ•ने िनण<य गरेको
िमिसलबाट देिख•छ । िवपGी आयोगको उ\ िनण<य उपर यस अदालतमा 9_ततु पनु रावेदन परेको
देिख•छ ।
यस मxु ामा िशGक सेवा आयोगको िवyापन नं. ०६।०७४।०७५, िजFला ओखलढुङ्गा,
माuयिमक तह 9थम wेणीको पदमा काय<Gमताको मFू याङ् कनबाट गVरएको बढुवा स,ब•धी िववाद रहेको
देिख•छ । यसमा नोकरीको जेnता, शैिGक योkयता र तालीम बापत पनु रावेदक र िवपGी माधव कुमार
मा_के ले 9ाq गरेको अङ् कको बारेमा िववाद नभई काय< स,पादन मFू याङ् कन बापतको अङ् कको बारेमा
मgु य िववाद रहेको देिख•छ ।
पनु रावेदकको २०७१ सालको का.स.म.ू Vरतपवू <कको ह0दँ ा ह0दँ ै पिन सो बापत कुनै अङ् क
निदएको र २०७३ सालको का.स.म.ू को खRड (क) मा पिहला िदएको १ अङ् कलाइ< के रमेट गरी ३
अङ् क बनाएकोले १ अङ् क नै कायम गरी बढुवा िसफाVरस सिमितले पनु रावेदकलाई िदएको कूल
अङ् कबाट २ अङ् क घटाइ< िवपGी माधव कुमार मा_के लाई बढुवा गनM गरी बढुवा िसफाVरस नितजा
संशोधन गनM िवपGी आयोगको िनण<य Hटु ीपणू < भएको भ•ने मgु य पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख•छ ।
पनु रावेदकले पेश गरेको २०७३ सालको का.स.म.ू फारामको खRड (क) को 9ाqाङ् क
उFलेख गनM ठाउँमा उFलेख गVरएको अङ् क के रमेट गVरएको _प{ |पमा देिखएको, के रमेट गVरएको
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ठाउँमा िसफा#रस वा &मािणत गन+ले सही नगरेको भए पिन पिहला िदएको १ अङ् कलाई के रमेट गरी ३
अङ् क बनाइएको भ?ने कुरामा आयोग िवCDत भइE १ अङ् क कायम ग#रएको हFनाले आयोगको िनणEय
िविधसHमत भएको भ?ने िवपIी आयोगको, &Dततु बढुवा िवLापन सचू ना अनसु ार दरखाDत िदई
सHभाPय उHमेदवार कायम भएका पनु रावेदक र िवपIी माधव कुमार माDके लगायतका तीन जनाको
बढुवाका आधारहR जेSता, शैिIक योVयता, तालीम र का.स.म.ू वापतको अङ् क िनयमानसु ार गणना
गरी एिकन गरेको र सवXYकृ[ अङ् क ६८.२८४ `याउन सफल पनु रावेदकलाइE बढुवा िसफा#रस ग#रएको
भ?ने िवपIी बढुवा िसफा#रस सिमितको तथा &Dततु बढुवाको स?दभEमा सHबि?धत bेणीको तह अथाEत
मा. िव. िcतीयमा आफू पनु रावेदक भ?दा क#रब २ वषEले जेS रहेको हFनाले नोकरीको जेSता र का.स.म.ू
वापत िनजको भ?दा Dवत: अङ् क बढी रहेको, सहायक &धानाfयापक र &धानाfयापकको िवशेष
िजHमेवारी वापतको अङ् क एवं िटिपिड तालीम समेत वापतको अङ् क आफूले पाउने भई िनजको भ?दा
कूल &ाiाङ् क बढी कायम हFने अवDथा हFदँ ा आयोगको िनणEय बमोिजम आjनो बढुवा कायम रहनु पछE
भ?ने िवपIी माधव कुमार माDके को मlु य िलिखत &ितवाद रहेको देिख?छ ।
अब, मा. िव. िcतीय तहको पदमा पनु रावेदक आफू भ?दा क#रब दईु वषEले किनS भएको र
आफूले िटिपिड तालीम समेत िलई सहायक &धानाfयापक र &धानाfयापकको िवशेष िजHमेवारी समेत
वहन गरेको तnयबाट जेSता एवं का.स.म.ू को अङ् क िनजको भ?दा Dवतः बढी भएको अवDथा हFनाले
आjनो बढुवा हFनपु छE भ?ने िवपIी माधव कुमार माDके को िजिकरका सHब?धमा के ही िववेचना गरp ।
बढुवा िसफा#रस सिमितले पनु रावेदकको सेवा अविध ३६७७ िदन र िनज िवपIीको ४३८७
िदनको अङ् क गणना गरी नोकरीको जेSता वापत पनु रावेदकलाई २५ र िनज िवपIीलाई २९.८३
अङ् क कायम गरेको पिन िमिसलबाट देिख?छ । साथै, तालीम वापत पनु रावेदकको ६ अङ् क र िनज
िवपIीको ८ अङ् क (१० मिहने तालीम वापत ६ र िटिपिड वापत २ अङ् क) गणना ग#रएको देिख?छ ।
यी तnयहRमा िववाद रहेको देिखंदनै ।
यसमा, िमिसल संलVन बढुवा िसफा#रस सिमितको कायE सHपादन म`ू याङ् कन नितजा
िववरण हेदाE हालको अथाEत मा. िव. िcतीय तहको पदमा पनु रावेदकको जेSता िमित २०६३।१२।६ र
िनज िवपIीको जेSता िमित २०६१।१२।२६ कायम भएको देिख?छ । यसबाट िनज िवपIी पनु रावेदक
भ?दा जेS रहेको भ?ने देिख?छ । &Dततु बढुवा िशIक सेवा आयोग, िनयमावलीको िनयम २८(२)
बमोिजमको कायEIमताको म`ू याङ् कन िविधबाट हFने बढुवा हो । यो िविध योVयता एवं जेSता (Merit
cum seniority) को िस…ा?तमा आधा#रत देिख?छ । यो िविध तथा जेSता एवं योVयता (Seniority
cum merit) को िस…ा?तमा आधा#रत जेSता र कायE सHपादन म`ू याङ् कन िबिध बीचको अवधारणागत
िभ?नताको बारेमा यस अदालतबाट ल•मण कुमार शा$य िव() लोक सेवा आयोग (सHवत् २०७७
सालको प.ु वे.नं.१९/१३) को मˆु ामा िवDततृ Rपमा िववेचना ग#रसिकएको छ । सारतः योVयता एवं
जेSताको म`ू याङ् कनcारा बढुवा हFने &Dततु िविधमा योVयता, Iमतालाई िनधाEरक तYवको Rपमा िलइ?छ
र सHभा‰य उHमेदवारहŠको म`ू याङ् कन गदाE योVयता, Iमता समान भएको अवDथामा मा‹ जेSताको
थप Weightage रह?छ । अकX श‰दमा, यस मˆु ाको स?दभEमा हेदाE, यस िविधबाट बढुवा गदाE बढुवाका
&Yयेक आधार अथाEत जेSता, कायE सHपादन म`ू याङ् कन, शैिIक योVयता र तालीमको म`ू याङ् कन
गरी सो बापत अङ् क गणना गरी कूल १०० पणू ाEङ्कमा जसले सबैभ?दा बढी अङ् क `याउँछ Yयसैलाई
सबैभ?दा पिहले बढुवा ग#र?छ ।
सHमािनत सवX“च अदालतबाट सHभाPय उHमेदवारहR मfये जेSता कै आधारबाट मा‹
पदो?नितको लािग योVय उHमेदवारको चयन नग#रने हFदँ ा सेवा अविधको गणनाले सबैभ?दा जेS भएको
कारणले कुनै पिन कमEचारीहRले पदो?नित Dवतः पाउने हFदँ नै । जेSता र अR कुराहRको अित#र”
कमEचारीहRको कायEदIताको सHब?धमा कायE सHपादनको म`ू याकन पदो?नितको लािग एउटा महYवपणू E

आधार भएकोले य&तो समिु चत पदो/नित स1ब/धी कुराह5को िवचार गरेर मा8 कुन कम9चारी पदो/नित
पाउन यो;य छ भनी िनधा9रण गन9पु न> लोक सेवा आयोगको सामा/य िस?ा/तको @यव&था रहेको देिखने
भ/ने समेतको CयाDया र िववेचना भइरहेको पिन देिख/छ (तल
ु सी •साद अया%ल िव() नीलम ता,ाकार
समेत, ने.का.प. २०५० (क), अङ् क ४, िन.नं. ४७३५) ।
यसबाट, काय9Vमताको मXू याङ् कन िविधबाट हYने बढुवामा सेवा अविधले सबैभ/दा जे]
भएको कारणले मा8 कुनै पिन कम9चारीले &वतः पदो/नित पाउने भ/ने नहYदँ ा `&ततु बढुवामा जे]
कम9चारीको का.स.म.ू वापतको अङ् क &वतः बढी भइ9 बढुवा हYनपु न> हY/छ भ/ने िनज िवपVीको िजिकरसँग
सहमत हYनसaने अव&था देिखंदनै ।
अब, पनु रावेदकको bरतपवू 9क दता9 भएको २०७१ सालको का.स.म.ू बापत श/ू य अङ् क
िदएको काय9 र २०७३ सालको का.स.म.ू को खeड (क) मा िनजलाई िदएको कूल अङ् कबाट २ अङ् क
घटाइ9 िवपVी माधव कुमार मा&के लाई बढुवा गन> िनण9य काननू स1मत नरहेको भ/ने पनु रावेदन िजिकरको
वारेमा के ही िववेचना गरi । यस िवषयमा िववेचनागन9 ु अिघ, का.स.म.ू मा िदएको अङ् क के रमेट भएको, थप
घट गरी सkयाएको अव&थामा कुन अङ् क कायम हY/छ र दता9 िमित उXलेख नभएको तर मXू याङ् कन
गbरएको का.स.म.ू ले मा/यता पाउँछ वा पाउँदनै भ/ने स1ब/धमा कम9चारी सेवा िविधशाlले िवकास
गरेको सै?ाि/तक पVको वारेमा के ही िववेचना गन9 ु सा/दिभ9क देिखन आउँछ ।
यी िवषय स1व? `mहnमा स1मािनत सवokच अदालतबाट यस `कार CयाDया र िववेचना
भएको पाइ/छः•
कुनै पिन @यिq आrनो लापरवाही, भल
ू र 8िु ट`ित िनsय नै िज1मेवार हY/छ । तर, अn
कसैको लापरवाही, भल
ू र 8िु टको िज1मेवारी बनाउनु /यायको उपहास हYने । शङ् का&पद
लेखाइयq
ु िववरण /यायको रोहमा सो नभए सरह हY/छ । तर, अtय/त &वाभािवक
nपमा अगािड पिन िविभ/न कागजात दता9 र पछािड पिन दता9 भएको एउटै @यिqका
ह&ताVरले दता9 गbरएको नाङ् गो आँखाले हेदा9 पिन देिखने िववरण अिवuसनीय हYन
नसaने । स1बि/धत अिधकारी वा काया9लयले कुनै स1भा@य उ1मेदवारको आवvयक
िववरण नपठाउँदमै ा िनजलाई बढुवाको हकबाट बिxचत गन> हो भने कम9चारीको बढुवा
काननू ी हकको nपमा नरही tय&तो अिधकारी वा काया9लयको &वेkछामा रहन जाने ।
िशVक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को पbरkछेद–४ मा बढुवा स1ब/धी @यव&था
गरेको पाइ/छ । उq @यव&थािभ8 रही िनवेदकले बढुवा हYने अवसर `ाy गन9 ु िनजको
हकको कुरा हो । आrनो काया9लयमा दता9 गbरएका कागजातका िवषयमा काया9लयको
िज1मेवारी हY/छ । यसरी दता9 िकताबबाट यी िनवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.म.ू
भरेको अव&था देिखएकोमा िनजलाई सो वापतको अङ् क `दान नगरी बढुवा पाउने
िनजको अिधकारमा आघात प;ु न गएको देिखने (वेचन राय िव() िश2क सेवा आयोग,
ने.का.प. २०७०, अङ् क १२, िन.नं. ९०९५) ।
•
कुनै कम9चारीको काय9 स1पादन मXू याङ् कनमा मXू याङ् कन गन> अिधकारीबाट `दान
गbरएको अङ् कलाई थ{ने वा घटाउने गरी कुनै संशोधन गन9 पाउने अिधकार कसैलाई
पिन भएको नदेिखने । मXू याङ् कनकता9बाट एक पटक `दान गbरएको अङ् कलाई
मXू याङ् कनकता9को द&तखत िवना थपघट गरी सkयाइएको देिख/छ भने सkयाउनु
पन> मXू याङ् कनकता9को मनसाय भएको मा/न नसिकने भएबाट मXू याङ् कनकता9को
द&तखत िवना थपघट गbरएको अङ् कले मा/यता पाउन नसaने । काय9 स1पादन
मXू याङ् कन फाराममा मXू याङ् कनकता9ले एक पटक मXू याङ् कन गरी अङ् क `दान
गbर सके कोमा सोलाई सkयाएर अकo अङ् क `दान गरेको र सkयाइएको ठाउँमा काननू

285

286

वमोिजम द!तखत नगरेको अव!थामा स-याउनु भ2दा अिघ जित अङ् क 6ा7 गरेको
देिख2छ सोही अङ् कलाई मा2यता िदनपु न> (नारायण मरािसनी िव%& स'चालक
सिमित, कृिष साम/ी क0पनी िल., ने.का.प. २०६२, अङ् क ११, िन.नं ७६२१) ।
साथै, बढुवा कुनै पिन िनकाय वा पदािधकारीले ई-छा लागेको NयिOलाई आफूखशु ी िदइने
िवषय होइन । बढुवा िदनु वा निदनु कसैको तजिबजी अिधकारको कुरा होइन । सेवामा कायVरत NयिOले
बढुवा 6कृयामा काननू बमोिजम सहभागी हXन पाउने (To be considered for promotion according
to the rules) िनजको काननू ी हकको कुरा हो । अथाVत, बढुवा ज!तो विृ Z िवकासको अवसर पाउने वा
नपाउने भ2ने िनधाVरक के वल काननू हो स[बि2धत िनकाय वा अिधकारीको दया, माया होइन भ2ने सेवा
िविधशा\ले अवल[बन गरेको मा2यतालाइV पिन यस स2दभVमा िवसVनु हXदँ नै ।
यसमा, िवप^ी िश^क सेवा आयोग र िश^ा िवकास तथा सम2वय इकाई, ओखलढुङ्गाबाट
6ा7 िमिसल संलjन २०६९ देिख २०७३ साल स[मका कायV स[पादन मvू याङ् कन फारामहwका दबु ै
6ित के लाई हेदाV यस 6कारको अव!था देिखन आयो ।
२०६९ र २०७० सालको का.स.म.ू फाराम हेदाV, पनु रावेदक र िवप^ी माधव कुमार मा!के ले
6ा7 गरेको २०६९ र २०७० सालको का.स.म.ू वापत िवप^ी बढुवा िसफाxरस सिमित र आयोगले
गणना गरी कायम गरेको अङ् क िमलेकै देिख2छ ।
२०७१ सालको का.स.म.ू फाराम हेदाV, पनु रावेदकको सो सालको का.स.म.ू बापत िवप^ी
बढुवा िसफाxरस सिमितले का.स.म.ू फाराममा ‘दताV िमित खाली’ र िसफाxरस िनणVयमा ‘दताV के रमेट’ भ2ने
कै िफयत जनाइV स2ू य अङ् क गणना गरेको र zयसलाइV िवप^ी आयोगले समेत कायम गरेको देिख2छ ।
िवप^ी आयोगबाट 6ा7 िमिसल संलjन सो बषVको का.स.म.ू फाराम हेदाV दताV नं. ले{ने महलमा १।०७२
र दताV िमित ले{ने महल खाली रहेको र मvू याङ् कनकताVह|बाट सो का.स.म.ू फाराम मvू याङ् कन
भएको देिख2छ । सो फाराम सपु रीवे^कबाट िमित २०७२।२।१५ उvलेख गरी मvू याङ् कन गxरएको
देिख2छ । िवप^ी िश^ा िवकास तथा सम2वय इकाइVबाट 6ा7 िमिसल संलjन सो बषVको का.स.म.ू फाराम
हेदाV सो फारामको दताV िमितको महलमा िमित २०७२।१।३० उvलेख भएको र मvू याङ् कनकताVह|बाट
सो का.स.म.ू फारामको मvू याङ् कन समेत भएको देिख2छ । सो फारामको दताV नं. र दताV िमित लेिखएको
महलमा कुनै के रमेट गxरएको पिन देिखंदनै ।
यसबाट शैि^क स€ शwु भएको िमितले ३० िदनिभ€ कायV स[पादन मvू याङ् कन
फाराममा आफूले भनVपु न> िववरण भरी स[बि2धत िव‚ालयमा दताV गरी 6धानाƒयापकलाइV बझ
ु ाउनपु न>
िनयमावलीको िनयम ३२घ.(७) बमोिजमको दाियzव पनु रावेदकले परु ा गरेको अव!था होइन भ2न िमvने
देिखदैन । िमिसल संलjन रहेको िजvला िश^ा कायाVलय ओखलढुङ्गाका िजvला िश^ा अिधकारीको
द!तखत रहेको २०७१ सालको का.स.म.ू भन> िश^कहwको िववरण हेदाV पनु रावेदकको का.स.म.ू को
दताV नं. १ र दताV िमित १।३०।२०७२ तथा िवप^ी माधव कुमार मा!के को का.स.म.ू को दताV नं. १४
र दताV िमित १।२९।२०७२ भनी उvलेख गxरएको देिख2छ । यस िववरणबाट समेत पनु रावेदकको सो
सालको का.स.म.ू तोिकएको समयिभ€ै दताV भएको होइन भ2न िमvने अव!था देिखन आउँदनै । यसरी
पनु रावेदकले िनयमानसु ार सो वषVको का.स.म.ू फाराम भरी का.स.म.ू दताV भएको भ2ने ब†ु नु पन> हXन
आउँछ । पनु रावेदकको का.स.म.ू कुन िमितमा िव‚ालयमा दताV भयो र कुन िमितमा आिधकाxरक ठाउँमा
पjु यो यी सा2दिभVक कुरा हेरी बझ
ु ी िनणVय गनVपु न>मा सो के ही नगरी िनणVयका लािग 6ासंिगक कुराको
उvलेख नै नगरी ‘दताV िमित खाली’, ‘दताV के रमेट’ भएको भ2ने एक वाˆयको 6योग गरी सो सालको
का.स.म.ू फारामलाई दताV नभएको ठहराई पनु रावेदकलाई अङ् क 6दान नगरेको िवप^ी िसफाxरस
सिमित तथा आयोगको िनणVयले पनु रावेदकको हकमा 2याियक मनको 6योग गरेको मा2न सिकने देिखंदनै
। अथाVत यस त‰यगत अव!थामा, स[मािनत सवŠ-च अदालतबाट गxरएको मािथ उिvलिखत Nया{या

(ने.का.प. २०७०, अङ् क १२, िन.नं. ९०९५) समेतको रोहमा हेदा6, सो बष6को का.स.म.ू फाराममा दता6
िमित खाली भएको वा दता6 के रमेट भएको भBने कै िफयतको आधारमा माG पनु रावेदकले सो बापत कुनै
पिन अङ् क नपाउने भBन िमJने देिखँदनै । सो का.स.म.ू फाराम हेदा6 िनजले सो बापत खNड (क), (ख) र
(ग) को कूल ४.६८ अङ् क र (घ) को १० अङ् क पाउने देिखBछ । िवपVी माधव कुमार माWके को २०७१
सालको का.स.म.ू को हकमा, सो बापत खNड (क), (ख) र (ग) को कूल ४.०० र (घ) को ७.६० अङ् क
गणना गरेको िमलेकै देिखBछ ।
२०७२ सालको का.स.म.ू फाराम हेदा6, पनु रावेदकको सो सालको का.स.म.ू बापत िवपVी
बढुवा िसफाZरस सिमितले खNड (ख) मा िसफाZरस गन[को हWताVर नभएको कारणले सो बापत सBू य
अङ् क गणना गरेको देिखBछ । िवपVी आयोगबाट \ा] िमिसल संल^न पनु रावेदकको सो बष6को का.स.म.ू
फाराम हेदा6 खNड (ख) को िशVकले \ा] गरेको अङ् कको कोलममा १ अङ् क लेिखएको र िसफाZरस
गन[को हWताVरको कोलम खाली रहेको देिखBछ भने िवपVी िशVा िवकास तथा समBवय इकाइ6बाट \ा]
िमिसल संल^न सोही बष6को का.स.म.ू फाराम हेदा6 खNड (ख) को सो कोलममा १ अङ् क र िसफाZरस
गन[को हWताVर समेत रहेको देिखBछ । यसबाट पनु रावेदकले सो वापत १ अङ् क पाउने देिखइ6 िनजले
सो सालको का.स.म.ू बापत खNड (क), (ख) र (ग) को कूल ५.०० र (घ) को १० अङ् क पाउने देिखBछ
।िवपVी माधव कुमार माWके को सो सालको का.स.म.ू बापत खNड (क), (ख) र (ग) को कूल १.०० र (घ)
को ८.२० अङ् क गणना गरेको िमलेकै देिखBछ ।
२०७३ सालको का.स.म.ू फाराम हेदा6, पनु रावेदकको सो सालको का.स.म.ू बापत िवपVी
बढुवा िसफाZरस सिमितले खNड (क), (ख) र (ग) को कूल ५.०० र (घ) को १० अङ् क गणना गरेकोमा
िवपVी आयोगले खNड (क) मा पिहला िदएको १ अङ् कलाइ6 के रमेट गरी ३ वनाइएको हcदँ ा पिहला िदएको
१ अङ् क कायम गZरएको भBने कारण खलु ाइ6 खNड (क), (ख) र (ग) को कूल ३.०० अङ् क र (घ) को
१० अङ् क कायम गरेको देिखBछ । िवपVी आयोगबाट \ा] िमिसल संल^न पनु रावेदकको सो बष6को
का.स.म.ू फाराम हेदा6 खNड (क) मा पिहला िदएको १ अङ् कलाइ6 के रमेट गरी ३ वनाइएको देिखBछ
तर के रमेट गZरएको ठाउँमा सही गZरएको भने देिखँदनै । यस तeयको आधारमा हेदा6 पिहले िदएको १
अङ् कलाइ6 माBयता िदने गरी िवपVी आयोगले गरेको िनण6य सfमािनत सवghच अदालतबाट \ितपािदत
उिJलिखत िसjाBत (ने.का.प. २०६२, अङ् क ११, िन.नं ७६२१) को रोहमा समेत मनािसव नै
देिखBछ । तर िवपVी िशVा िवकास तथा समBवय इकाइ6बाट \ा] िमिसल संल^न सोही बष6को का.स.म.ू
फाराम हेदा6 खNड (क) मा ३ अङ् क िदएको र सो अङ् कमा कुनै के रमेट नभएको तeयगत िWथित पिन
यहाँ देिखBछ । अथा6त सो खNड वापत पनु रावेदकलाइ6 िदइएको ३ अङ् क स^लो देिखBछ । यस तeयगत
पlृ भिू ममा, पनु रावेदकले सो खNड बापत मJू याङ् कनकता6ले िदएको ३ अङ् क नपाइ6 १ अङ् क पाउँछ
भBनु Bयायोिचत हcने देिखंदनै । यसरी पनु रावेदकले सो सालको का.स.म.ू बापत खNड (क), (ख) र (ग)
को कूल ५.०० अङ् क र (घ) को १० अङ् क पाउने देिखBछ ।
िवपVी माधव कुमार माWके को २०७३ सालको का.स.म.ू बापत िवपVी िसफाZरस सिमितले
खNड (क), (ख) र (ग) को कूल २.०० अङ् क र (घ) को १० अङ् क गणना गरेकोमा िवपVी आयोगले
mयसलाइ6 कायम गरेको देिखBछ । िवपVी आयोगबाट \ा] िमिसल संल^न िनज िवपVीको सो बष6को
का.स.म.ू फाराम हेदा6 खNड (क) मा िशVकले \ा] गरेको अङ् क लेnने महल खाली रहेको देिखBछ भने
िवपVी िशVा िवकास तथा समBवय इकाइ6बाट \ा] िमिसल संल^न सोही बष6को का.स.म.ू फाराम हेदा6
खNड (क) मा िशVकले \ा] गरेको अङ् क लेnने महलमा ३ अङ् क िदएको र सो अङ् कमा कुनै के रमेट
भएको देिखंदनै । यस तeयगत पlृ भिू ममा िनजले सो बापत ३ अङ् क नै पाउने देिखBछ । यसरी िनज
िवपVीले सो सालको का.स.म.ू बापत खNड (क), (ख) र (ग) को कूल ५.०० र (घ) को १० अङ् क पाउने
देिखBछ ।
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अब, पनु रावेदक र िवप'ी माधव कुमार मा+के को काय/ स1पादन म3ू याङ् कन बापतको कायम
ह8ने 9ा:ाङ् क यस 9कार देिख<छः५ बष•को
का.स.म.ू (३५)
२०६९
२०७०
२०७१
२०७२
२०७३
?ा@ाङ् क

पुनरावेदक ने0 बहादरु थापा

िवप4ी माधव कुमार मा7के

(क)+(ख)+(ग)
(घ)
(क)+(ख)+(ग)
(घ)
३+ १+१ = ५
१०.००
०+ ०+० = ०
९.९०
१+ १+१ = ३
६.४०
०+ ०+० = ०
१०.००
२.६८+१+१=४.६८
१०.००
३+ १+० =४
७.६०
३+ १+१ =५
१०.००
०+ ०+१ = १
८.२०
३+ १+१ = ५
१०.००
३+ १+१ = ५
१०.००
२२.६८ ४६.४०/५=९.२८
१०.०० ४५.७०/५=९.१४
२२.६८+ ९.२८ =३१.९६
१० + ९.१४ =१९.१४

यसरी, पाँच शैि'क सV (२०६९ देिख २०७३ स1म) को काय/ स1पादन म3ू याङ् कन बापतको
अङ् क गणना गदा/ पनु रावेदकले कूल ३१.९६ र िवप'ी माधव कुमार मा+के ले कूल १९.१४ अङ् क
पाउने देिखन आयो ।
यसबाट, बढुवाका आधारह^ बापतको १०० पणू ा/ङ्कमा पनु रावेदक र िवप'ी माधव कुमार
मा+के को कायम ह8ने कूल 9ा:ाङ् क यस 9कार देिख<छःपुनरावेदक ने0 बहादुर थापा
िवप4ी माधव कुमार मा7के

जे`ता
(३५)
२५
२९.८३

शैि'क
योaयता (२०)
१३
१३

तालीम
(१०)
६
८

काय/ स1पादन
मू3याङ् कन (३५)
३१.९६
१९.१४

कूल
9ा:ाङ् क
७५.९६
६९.९७

यसथ/, पनु रावेदकको कूल 9ा:ाङ् क ७५.९६ र िवप'ी माधव कुमार मा+के को कूल 9ा:ाङ् क
६९.९७ कायम ह8न आएकोबाट िनज िवप'ीको कूल 9ा:ाङ् क पनु रावेदकको कूल 9ा:ाङ् क भ<दा
घटी देिखंदा िनज िवप'ीलाइ/ बढुवा गनg गरी िवप'ी िश'क सेवा आयोगले िमित २०७६।७।२१ मा
गरेको बढुवा िसफाiरस नामावली संशोधन िनण/य िमलेको नदेिखँदा सो िनण/य बदर गiरिदएको छ ।
पनु रावेदकलाई बढुवा िसफाiरस गनg गरी गरेको िवप'ी बढुवा िसफाiरस सिमितको िमित २०७६।३।३१
को िनण/य पनु रावेदक र िनज िवप'ीको बढुवाका आधारहk बापत म3ू याङ् कनमा कायम गरेको कूल
9ा:ाङ् कको हदस1म माV फरक पनg तर नितजामा फरक नपनg अव+था देिखँदा िवप'ी बढुवा िसफाiरस
सिमितको उl िनण/य पनु रावेदकको 9ा:ाङ् क ७५.९६ र िवप'ी माधव कुमार मा+के को 9ा:ाङ् क
६९.९७ कायम ह8ने गरी सदर गiरिदएको छ । यो फै सलाको जानकारी पनु रावेदक र िवप'ीहkलाई िदई
दायरीको लगत कmा गरी िमिसल िनयमानसु ार वझु ाई िदनु ।
(िड3लीराज िघिमरे)
अpय'
उl रायमा सहमत छq ।
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(कृsण 9साद पौडेल)
(रीता मैनाली)
सद+य
सद+य
इित स1बत् २०७७ साल चैV २३ गते रोज २ शभु म् .................. ।

फैसला

बीस

ठ•गरु ाम चौधरी िव•• दाच'लु ा िज+ला अदालत

!शासक&य अदालत
इजलास
.ी िड+लीराज िघिमरे................... अ3य5
.ी रीता मैनाली .......................... सद9य
.ी कृ<ण>साद पौडेल .................. सद9य

फैसला
स@वत् २०७६ सालको प.ु वे.नं...........१३/७
म2ु ा: िवभागीय सजाय ।
कै लाली िज+ला नारायणपरु गा.िव.स. वडा नं. २ बेलवु ाबोझीको पNरवित' त ऐ.
िज+ला िटकापरु नगरपािलका वडा नं. ६ ब9ने ठ•गरु ाम चौधरी .................. पनु रावेदक
िव••
दाच' ल
ु ा िज+ला अदालत ................................................................. िवप5ी
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) तथा >शासकZय अदालत िनयमावली,
२०५१ बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको >9ततु म^ु ाको संि5_ त`य र िनण'य यस >कार छ:
यस अदालतमा काया'लय सहयोगी (पाँचौ तह) पदमा काय'रत तपाई ठ•गरु ाम चौधरी िमित
२०७४।१०।१८ देिख िबदा 9वीकृत नगराई आजस@म काया'लयमा अनपु ि9थत हjनु भएकोमा तपाईलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ६१(१)(छ) बमोिजम सरकारी सेवाको िनिमk अयो•य नठहNरने गरी
सेवाबाट हटाउने गरी िकन कारवाही नगनl हो ? कारवाही नगन' ु पनl मनािसब कारण भए ऐ ऐनको दफा ६६
बमोिजम उपि9थत हjन तपाईलाई पnाचार गNरएकोमा तपाई आफै ले पn बझ
ु ी उपि9थत हjन नआएकोले
तपाइलाई ऐनको दफा ६७ को >योजनाथ' १५ िदन िभn िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) बमोिजम तपाईलाई सेवाबाट हटाउनु भpने मनािसब कारण सिहतको qयहोरा खलु ाई 9पrीकरण
सिहत उपि9थत हjन यो सचू ना >कािशत गNरएको छ । अpयथा पिछ काननू बमोिजम भइ जाने qयहोरा
समेत जानकारी गराइpछ भpने समेत qयहोराको िमित २०७४।४।२९ मा पनु रावेदकका नाममा >कािशत
गNरएको सचू ना ।
यस अदालतमा .ेणी िवहीन काया'लय सहयोगी पदमा काय'रत तपाई ठ•गरु ाम चौधरी िमित
२०७४।१०।१८ गते देिख हाल स@म यस अदालतमा िबदा 9वीकृत नगराई लगातार ९० (नtबे)
िदन भpदा बिढ अनपु ि9थत रहनु भएकोले तपाईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) बमोिजम िकन कारवाही नगनl ? कारवाही नगन' ु पनl कुनै मनािसब कारण भए यो पn >ा_ भएको
िमितले बाटोको @याद बाहेक ३ (तीन) िदनिभn यस अदालतमा उपि9थत भई आvनो कारण सिहतको
9पrीकरण पेश गन' ु होला उपि9थत हjन नआएमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१)
(छ) बमोिजम सेवाबाट हटाउन सिकने भpने समेत qयहोराको िमित २०७५।२।२ मा दाच'लु ा िज+ला
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अदालतबाट पनु रावेदकलाई *प+ीकरण पेश गन0 समेत 3यहोराको प7 ।
यसमा यस अदालतका काया9लय सहयोगी ठ;गरु ाम चौधरी िमित २०७४।१०।१८ देिख िबदा
*वीकृत नगराई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) मा उिRलिखत अविध ९० िदन
भTदा बढी समय अदालतमा अनपु ि*थत रही आएकोमा िनज काया9लय सहयोगी ठ;गरु ाम चौधरीलाई
िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजम िकन कारवाही नगन9 ु पन0 हो ? बाटाको Zयाद
बाहेक ३ िदनिभ7 *प+ीकरण पेश गन0 भनी ह\लाक माफ9त प7ाचार गरी सफाईको मौका िदईएकोमा सो
*प+ीकरणको प7 च.नं. ४७९ िमित २०७५।२।२ गते बझ
ु पे िन कुनै सफाई निदई उb प7लाई समेत
बेवा*ता गरी बसेको देिखTछ । काया9लय सहयोगी ठ;गरु ाम चौधरीलाई िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६
को cयोजनाथ9 पनु : िमित २०७५।४।२९ मा अTनपणू 9 रािfgय दैिनकमा िनज ठ;गरु ाम चौधरीको तीनप*ु ते
नाम र *थायी ठेगाना समेत उRलेख गरी सेवाबाट हटाउनु नपन0 मनािसब कारण सिहतको 3यहोरा
खलु ाई *प+ीकरण सिहत उपि*थत ह\न १५ िदने सचू ना cकािशत गरी सफाईको मौका िदइएकोमा
िनजले सफाईको सो अवसर समेतलाई उपयोग नगरी सZपक9 िवहीन रहेकाले िनज ठ;गरु ाम चौधरीलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजम भिवfयमा सरकारी सेवाको िनिमi अयो;य
नठहjरने गरी सेवाबाट हटाउन मनािसब ह\ने ह\दँ ा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १११
को cयोजनाथ9 सो सजाय c*ताव गरी सZमािनत सवlmच अदालत माफ9त nी लोक सेवा आयोगमा
पठाउने भTने समेत 3यहोराको दाच9लु ा िजRला अदालतको िटoपणी आदेश ।
दाच9लु ा िजRला अदालतमा काय9रत काया9लय सहयोगी (nेणी िविहन) ठ;गरु ाम चौधरीलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खpड (छ) को कसरू मा सोही ऐनको
दफा ५९ को खpड (ख) को देहाय (१) बमोिजम भिवfयमा सरकारी सेवाको िनिमi अयो;य नठहjरने
गरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजाय गन9 सोही ऐनको दफा ६८ बमोिजम यस आयोगको परामश9 माग
भई आएकोमा cाr प7साथ संल;न कागजातहs अtययन गदा9 देहाय बमोिजमको cकृया परू ा भएको
नदेिखएकाले सो सZबTधमा आवuयक cकृया परू ा भई आएका बखत परामश9 सZबTधी कारवाही अगािड
बढाइने भTने समेत 3यहोराको िमित २०७६।०३।१२ को लोक सेवा आयोगको परामश9 सZबTधी प7 ।
िमित २०७६।२।२४ को िनण9यानसु ार vयस अदालतका काया9लय सहयोगी ठ;गरु ाम चौधरीलाई
भिवfयमा सरकारी सेवाको िनिमi अयो;य नठहjरने गरी सेवाबाट हटाउने िवभागीय सजायको लािग
सोही ऐनको दफा ६८ बमोिजम लोक सेवा आयोगमा परामश9 माग गjरएकोमा उb आयोगले “िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ र ६७ बमोिजम सफाई र *प+ीकरण माग गदा9 िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ११० बमोिजमको काय9िविध परू ा गरेको नदेिखएको साथै लोक सेवा आयोग
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३७ को उपिनयम (१) सँग सZबिTधत अनसु चू ी-६ फाराम संल;न गरेको
नदेिखएको” भनी फायल िफता9 पठाएको ह\दँ ा उb cिxया परु ा गरी सहमितको लािग पनु : फायल cाr
भएमा लोक सेवा आयोग पठाइने छ भTने समेत 3यहोराको िमित २०७६।३।१३ मा सवlmच अदालतले
दाच9लु ा िजRला अदालतलाई लेखक
े ो प7 ।
िमित २०७४।१०।१८ देिख िबदा *वीकृत नगराई आफू काय9रत दाच9लु ा िजRला अदालतमा
अनपु ि*थत रहनु भएकोमा तपाईलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले िनद0श गरे अनsु प
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११०(क) बमोिजम १५ िदनको समय िदई *प+ीकरण
पेश गन0 गरी सफाईको मौका िदइएकोमा तपाइले सो समयाविध िभ7 *प+ीकरण पेश नगरी अदालतबाट
िदईएको सफाई पेश गन0 मौका समेतलाई बेवा*ता गरी बसेकाले तपाईलाई िमित २०७५।१२।१३ गतेको
िनण9य अनसु ार भिवfयमा सरकारी सेवाको िनिमi अयो;य नठहjरने गरी सेवाबाट हटाउन िबशेष सजाय
c*ताव भएको 3यहोरा जानकारी गराईTछ । तपाई िनजामती सेवामा काय9रत िनजामती कम9चारी ह\दँ ा
ह\दँ ै तपाईले आzनो पदको िजZमेवारी बेवा*ता गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ)

मा उि•लिखत कसरू गन* ु भएको र यस अदालतबाट िदईएको सफाईको मौका समेत 7ित उदािसन रही
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६७ मा रहेको काननू ी DयवEथा तथा िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ११०(ख) बमोिजम िमित २०७६।३।१६ को िनण*य अनसु ार तपाईलाई ३० िदनको
समय िदइएको छ । तपाई िमित २०७४।१०।१८ बाट िबदा Eवीकृत नगराई हालसSम सSपक*िविहन रही
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) मा उ•लेिखत कसरू गन* ु भएकोले तपाईलाई 7Eतािवत
भिवTयका लािग सरकारी सेवाको िनिमU अयोVय नठहXरने गरी सेवाबाट हटाउने िबशेष सजाय िकन
नगन* ु पन[ हो ? उ] 7Eतािवत सजाय नगन* ु पन[ कुनै आधार र कारण भए 7Eततु Eपaीकरण पेश गन[
पb तपाईका नाउँमा तामेल भए वा तपाईको घरदैलामा टाँस भएको िमितले बाटाको Sयाद बाहेक ३०
िदनिभb आeनो भएको Dयहोराको Eपaीकरण पेश गन* ु होला । अfयथा काननू बमोिजम हgनछ
े भfने
समेत Dयहोराको िमित २०७६।३।१६ मा पनु रावेदकलाई Eपaीकरण पेश गन[ सSबfधमा लेखक
े ो दाच*लु ा
िज•ला अदालतको पb ।
यसमा सवijच अदालत (आfतXरक तथा िज•ला 7शासन शाखा) को च.नं. १०४८, िमित
२०७६।०८।१३ गतेको पbबाट माग भए बमोिजम दाच*लु ा िज•ला अदालतका काया*लय सहयोगी (mेणी
िवहीन, पाँचौ तह) ठVगरु ाम चौधरी (क.स.नं. १८९१५७) लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१
(१) को खnड (छ) को कसरू मा सोही ऐनको दफा ५९ को खnड (ख) को देहाय (१) बमोिजम भिवTयमा
सरकारी सेवाको िनिमU अयोVय नठहXरने गरी सेवबाट हटाउने िवभागीय सजाय गन* परामश* िदने र
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२ को उपिनयम (५) बमोिजम तोिकएको अविधिभb
िवभागीय सजायको कारवाही सSपfन गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन लेखी पठाउने भfने
समेत Dयहोराको िमित २०७६।९।१३ मा लोक सेवा आयोगको परामश* सिहत सpकल फाइल िफता*
पठाइएको पb ।
यसमा यस अदालतका काया*लय सहयोगी (mेणी िवहीन, पाँचौ तह) ठVगरु ाम चौधरी िमित
२०७४।१०।१८ देिख िबदा Eवीकृत नगराई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) मा
उि•लिखत अविध ९० िदन भfदा बढी समय अदालतमा अनपु िEथत रही आएकोमा िनज काया*लय
सहयोगी ठVगरु ाम चौधरीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको कसरू मा
िकन कारवाही नहgनु पन[ हो ? बाटाको Sयाद बाहेक ३ िदनिभb Eपaीकरण पेश गन[ भनी हgलाक माफ*त
पbाचार गरी सफाईको मौका िदईएकोमा सो Eपaीकरणको पb बझ
ु पे िन कुनै सफाई निदई उ] पbलाई
समेत बेवाEता गरी बसेको देिखयो । सो पsात काया*लय सहयोगी ठVगरु ाम चौधरीलाई िनजामती सेवा
ऐनको दफा ६६ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११०(क) को 7योजनाथ* पनु : िमित
२०७५।४।२९ मा अfनपणू * रािTuय दैिनकमा िनज ठVगरु ाम चौधरीको ितनपEु ते नाम र Eथायी ठेगाना
समेत उ•लेख गरी सेवाबाट हटाउनु नपन[ मनािसब कारण सिहतको Dयहोरा खलु ाई Eपaीकरण सिहत
उपिEथत हgन १५ िदने सचू ना 7कािशत गरी सफाईको मौका िदईयो । तर िनजले सफाईको सो अवसर
समेतलाई उपयोग नगरी सSपक* िविहन भई लगातार यस अदालतमा अनपु िEथत भई रहेको पाइयो ।
िनज ठVगरु ाम चौधरीलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११०(ख) बमोिजम Eपaीकरण
पेश गन* िमित २०७६।३।१६ को िनणा*यानसु ार पनु : ३० िदनको समय िदइएकोमा सो Eपaीकरण तथा
सफाई पेश नगरी अदालतले पठाएको पbहvलाई बेवाEता गरी बसेको पाइयो । यस िEथितमा िनज
काया*लय सहयोगी ठVगरु ाम चौधरीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोिजमको
कसरू मा ऐ.ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम भिवTयमा सरकारी सेवाको िनिमU अयोVय नठहXरने गरी
सेवाबाट हटाउने सजाय 7Eताव गरी ऐ. ऐनको दफा ६८ तथा ऐ. िनयमावलीको िनयम १११ बमोिजम
सवijच अदालत माफ*त लोक सेवा आयोगको परामश* िलने भfने यस अदालतको िनण*य सिहत सवijच
अदालत माफ*त लोक सेवा आयोगको परामश* माग गXरएकोमा सवijच अदालतको च.नं. १२५३ िमित
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२०७६।९।१५ गतेको प)बाट िनज काया1लय सहयोगी ठ7गरु ाम चौधरीलाई िवभागीय कारवाही गन1 सिकने
Aयहोराको लोक सेवा आयोगको च.नं. १०९ िमित २०७६।९।१३ िनण1य नं. १०४/०७६-०७७/२०७६९-१० को परामश1 सिहतको फाईल LाM भएको अवPथा छ । िनज काया1लय सहयोगी ठ7गरु ाम चौधरी
िमित २०७४।१०।१८ देिख िवदा Pवीकृत नगराई लगातार यस अदालतमा अनपु िPथत रहँदा िनजलाई
यस अदालतबाट PपXीकरण पेश गन1 पटक पटक प)ाचार गYरएको हो तर िनजले PपXीकरण पेश गन1
यस अदालतमा नआएको, सो प[ात राि\]य दैिनक माफ1त िनजलाई PपXीकरण पेश गन1 १५ िदने सचू ना
िदइएकोमा पिन काया1लयमा उपिPथत भै PपXीकरण पेश हbन आएको पाइएन । सो बाहेक काया1लयका
तफ1बाट िनजलाई फोन सcपक1 र कै लाली िजdला अदालत माफ1त पिन उपिPथत गराउन सcपक1 र
प)ाचार हbदँ ा समेत िनजले अदालतमा उपिPथत भै अनपु िPथत हbनक
ु ो कारण सcबeधमा PपXीकरण पेश
गरेको नदेिखदा तथा लोक सेवा आयोगबाट सफाईको मौका िदने सcबeधमा उिचत Lकृया र काय1िविध
परू ा नभएको भनी फाइल िफता1 पठाए प[ात पिन िनजलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ११०(ख) बमोिजम ३० िदनिभ) PपXीकरण पेश गन1 भनी िमित २०७६।३।१६ को िनण1यानसु ार
प)ाचार गYरए पिन िनजले सो प) आफै बझ
ु रे पिन अनपु िPथत रही PपXीकरण पेश हbन आएको देिखएन ।
यसरी काया1लय सहयोगी ठ7गरु ाम चौधरी पटक पटक काया1लयमा अनपु िPथत हbनक
ु ो कारण बारे सफाई
पेश गनi अवसर पटक पटक Lदान गYरएकोमा समेत िनज अनपु िPथत रही सोLित उदािसन रहेबाट
िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५० बमोिजम िवभागीय कारवाही गरी सेवाबाट
हटाउनु पनi देिखयो ।
अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनज ठ7गरु ाम चौधरीको सेवालाई िनरeतरता िदन
सिकने िPथित नरहेको, लोक सेवा आयोगबाट िवभागीय सजाय गनi सcबeधमा परामश1 समेत LाM
भएको सeदभ1मा िनज काया1लय सहयोगी ठ7गरु ाम चौधरीलाई िवभागीय सजाय Pवlप िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ५९ (ख) (१) बमोिजम भिव\यमा सरकारी सेवाको िनिमm अयो7य नठहYरने गरी
सेवाबाट हटाउने सcबeधमा िनज ठ7गरु ाम चौधरी यस अदालतमा िबदा Pवीकृत नगराई ९० (नnबे) िदन
भeदा बढी लगातार अनपु िPथत रही िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) िवपYरत काय1
गरेकोले नnबे िदन परु ा भएको भोलीपdट अथा1त िमित २०७५।१।१९ देिख लागू हbने गरी िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ११२(१) बमोिजम भिव\यमा सरकारी सेवाको िनिमm अयो7य नठहYरने
गरी सेवाबाट हटाउने िनण1य गYरयो।उp िनण1यमा िचm नबझ
ु े िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ११४(घ) बमोिजम Lशासकrय अदालत काठमाडौमा पनु रावेदन गन1 ु भनी LPततु िनण1यको
Lितिलिप सिहत िनज ठ7गरु ाम चौधरीलाई ३५ िदने पनु रावेदनको cयाद िदनु भeने समेत Aयहोराको िमित
२०७६।९।१८ को दाच1लु ा िजdला अदालतका माननीय eयायाधीशले गरेको िवभागीय सजायको िनण1य
आदेश ।
म पनु रावेदक २४ वष1दिे ख अदालतमा काया1लय सहयोगीको पदमा िनयिु p भई िनरeतर काय1रत
रहेको िथएँ । िमित २०७४।१०।१८ भeदा अगािड देिख नै मेरी uीमती शvत िबरामी भई उपचारमा ला7नु
परेको भई अदालत समw िबदा Pवीकृत गराउन जान सxने अवPथा िथएन । uीमतीको उपचारको लािग
AयPत हbनु परेकोले िबदा Pवीकृितको लािग असमथ1 भएको हो । मैले काय1रत काया1लयको अपमान हbने
र अनशु ासनिहन हbने काय1 गनi उyेzयले िबदा Pवीकृत नगराएको होइन । काबू बािहरको पYरिPथित परी
सेवाको िवषयमा सोच िवचार गन1 सxने अवPथा नै नभएको हbदँ ा िबदा Pवीकृत गन1 नसके को हो । मलाई
PपXीकरण सोिधएको सcबeधमा PपXीकरण पेश गनi भeदा भeदै uीमतीको उपचारमा ला7दा ला7दै उp
PपXीकरण पेश गन1 नसxनक
ु ो कारण मेरो खराव िनयत होइन । मैले सेवारत काया1लयको अपमान गन1
खोजेको समेत होइन, छैन । म िनजामती कम1चारी काया1लय सहयोगी uेणी िविहन पाच{ तहको पदमा
सेवा गरेको २४ वष1 परु ा भइसके को अवPथामा िनविृ mभरण उपदान लगायतका कुनै पिन सिु वधाका

िवषयमा के ही उ&लेख नगरी मलाई िवभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०७६।९।१८
को िनण<य िमलेको छैन । लामो समयस?म सेवा गरी िनविृ Aभरण पाउने अवDथा भई सके को हFदँ ा हFदँ ै
िनविृ Aभरण समेतका िवषयमा कुनै कुरा नबोली गरेको िनण<य Jयायसंगत एवं MयवहाNरक समेत छैन ।
अत: म पनु रावेदकले िनयतबस िवदा Dवीकृत नगराई घरमा बसेको नभई काबू बािहरको पNरिDथित परेको
भई DपRीकरण समेत पेश गन< नसके को हFदँ ा सोही माT आधारमा सेवाबाट हटाउने र म पनु रावेदकले
२४ बष< स?म सेवा गरी XाY गरेको िनविृ Aभरणको िवषयमा के ही उ&लेख नगरी िमित २०७६।९।१८ गते
दाच<लु ा िज&ला अदालतबाट भएको िनण<य मेरो हकमा Jयायोिचत नभएको हFदँ ा सो िनण<य बदर गरी मलाई
सेवामा पनु <वहाली गन< ु गराउनु भनी आदेश गरी पाउँ भJने समेत Mयहोराको िमित २०७६।१२।२ मा यस
अदालतमा दायर भएको पनु रावेदन पT ।
यसमा पनु रावेदकले काबू बािहरको पNरिDथित परी सफाई/ DपRीकरण पेश गन< नसके को
अवDथामा िनजलाई भिव^यमा सरकारी सेवाको िनिमA अयो_य नठहNरने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको
िनण<य काननू स?मत नभएको भनी िलएको िजिकर Jयायको रोहमा िवचारणीय देिखएकोले िवपaीलाई
िवशेष सरकारी वकbल काया<लय माफ<त िलिखत Xितवाद सिहत उपिDथत हFन भनी Xशासकbय अदालत
िनयमावली, २०७७ को िनयम ८(३) बमोिजम िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसु ार पेश
गन< ु भJने समेत Mयहोराको िमित २०७७।९।२० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतमा तhकालीन अवDथामा Dथायी कम<चारीको iपमा रहेका िनज पनु रावेदक िमित
२०७४।१०।१८ देिख िबदा Dवीकृत नगराई लगातार यस अदालतमा अनपु िDथत रहँदा िनजलाई
यस अदालतबाट DपRीकरण पेश गन< पटक पटक पTाचार गNरएकोमा िनज DपRीकरण पेश गन< यस
अदालतमा उपिDथत नभई सो पjात राि^kय दैिनक पिTका माफ<त पिन िनजलाई DपRीकरण पेश गन<
१५ िदने सचू ना िदइएकोमा पिन काया<लयमा उपिDथत भै DपRीकरण पेश गरेका िथएनन् । सो बाहेक
काया<लयका तफ<बाट िनजलाई कै लाली िज&ला अदालत माफ<त पिन उपिDथत गराउन पTाचार हFदँ ा
समेत िनज पनु रावेदकले अदालतमा उपिDथत भै अनपु िDथत हFनक
ु ो कारण स?बJधमा DपRीकरण पेश
गन< ु भएको िथएन । लोक सेवा आयोगबाट सफाईको मौका िदने स?बJधमा उिचत Xकृया र काय<िविध परू ा
नभएको भनी फाइल िफता< पठाए पjात िनज पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ११०(ख) बमोिजम ३० िदन िभT DपRीकरण पेश गन< भनी िमित २०७६।३।१६ को िनण<यानसु ार
पTाचार गNरएकोमा सो पT आफै ले बझ
ु रे पिन DपRीकरण पेश गन< ु भएको िथएन । यसरी पनु रावेदकलाई
पटक पटक काया<लयमा अनपु िDथत नहFनक
ु ो कारण बारे सफाई पेश गनp अवसर पटक पटक Xदान
गNरएकोमा िनज पनु रावेदक सो Xित उदािसन रहेबाट िनजलाई िनजामती सेवाका लािग अयो_य नठहNरने
गरी सेवाबाट हटाउनु अिघ परू ा गन< ु पनp Xकृया परू ा गरी लोक सेवा आयोगबाट समेत परामश< XाY गरी
िनजलाई यस अदालतमा ९० िदन भJदा बढी िवदा Dवीकृत नगराई लगातार अनपु िDथत रहेबाट िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) िवपNरत काय< गरेकोले ९० िदन प_ु ने भोिलप&ट अथा<त िमित
२०७५।१।१९ देिख लागू हFने गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२१(१) बमोिजम
भिव^यमा सरकारी सेवाको लािग अयो_य नठहNरने गरी सेवाबाट अनपु िDथत रहेका पनु रावेदकलाई
स?पणू < Xकृया परू ा गरी सेवाबाट हटाइएको हFदँ ा िनजको पनु रावेदन िजिकर प_ु न सsने होइन, पनु रावेदन
िजिकर खारेजभागी छ । पनु रावेदकले tीमतीको उपचारको uममा रहेकाले यस दाच<लु ा िज&ला
अदालतबाट िबदा Dवीकृत गराउन नसके को भनी िलएको िजिकर समेत संल_न कागज र Xमाणहi िनज
पनु रावेदकले यस अदालतमा तhकाल तहाँ अदालतमा अिहले स?म पेश नगरेबाट अिहलेको समयमा
अदालतमा उपिDथत हFन नसsने भएमा सचू ना Xिविधका िविभJन माvयमहiबाट समेत िनजले िवदा
माग गन<, Dवीकृत गराउन तथा तहाँ अदालतमा जानकारी गराउन सsनेमा सो िज?मेवारी र कत<Mयबाट
पिन िवमख
ु रहेका जDता कारणहiबाट पिन िनजलाई भिव^यमा सरकारी सेवाको लािग अयो_य नठहNरने
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गरी यस अदालतबाट लोक सेवा आयोगको परामश/मा 0चिलत काननू ी 0कृया अवल6वन गरी िमित
२०७६।९।१८ मा भएको िनण/य काननू स6मत रहेकोले पनु रावेदकको पनु रावेदन दावी खारेजभागी छ,
खारेज गरी पाउँ भJने समेत Kयहोराको िमित २०७७।११।२३ मा दाच/लु ा िजMला अदालतको तफ/बाट
0Oततु भएको िलिखत 0ितवाद ।
अदालतको ठहर
िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचू ीमा चढी इजलास समS पेश हTन आएको 0Oततु मUु ामा
पनु रावेदनपVमा पनु रावेदकले िलएका िजिकर तथा िवपSीको तफ/बाट उपिOथत हTनु भएका िवशेष
सरकारी विकल काया/लय काठमाड[का सहायक Jयायािधव]ा संिजत गौतमले पनु रावेदक िबदा Oवीकृत
नगराई ९० िदनभJदा बढी अदालतमा अनपु िOथत रहनु भएको र मनािसब कारण सिहत हािजर हTन
आउन पटक-पटक पVाचार भएकोमा बेवाOता गरी अJनपणू / दैिनक पिVकामा सचू ना 0काशन गदा/स6म
पिन कुनै मतलव नगरेको, लोक सेवा आयोगको िनदbशन अनसु ारको काम स6पJन गरी परामश/ 0ाc
भए पdात् िवभागीय कारवाहीको 0कृया अगाडी बढाउँदास6म पिन यी पनु रावेदक गैरहािजर रहेका र
िवभागीय सजायको 0Oताव सिहतको सचू ना Oवयंले बझ
ु पे िन कुनै जवाफ निदएको, पनु रावेदकलाई
सेवाबाट हटाउन सgने अिधकार िजMला Jयायाधीशलाई रहेकोले काननू को रीत प-ु याई अिधकार0ाc
अिधकारीले गरेको िवभागीय सजायको िनण/य काननू स6मत भएकोले सदर हTनु पछ/ भनी गन/ ु भएको वहस
समेत सिु नयो । पनु रावेदकले यस अदालतबाट तोिकएको तारेख समेत गजु ारी बसेको देिखएको 0Oततु
मh
ु ाको िमिसल अiययन गरी िनण/य तफ/ िवचार गदा/, पनु रावेदक उपर भएको िवभागीय सजायको िनण/य
काननू स6मत भएको छ वा छैन ? उ] िनण/य वदर हTनपु नb हो वा होइन ? भJने िवषयमा यस अदालतबाट
िनण/य िदनपु नb देिखयो ।
पनु रावेदकले २४ वष/दिे ख अदालतमा काया/लय सहयोगीको पदमा Oथायी िनयिु ] भै िनरJतर
सेवामा रहेको अवOथामा िमित ०७४।१०।१८ भJदा अगाडी देिख lीमती िबरामी भै उपचारमा लाmनु
परेकोले अदालत समS िवदा Oवीकृत गराउन जान असमथ/ भएको हो । काबू बािहरको पnरिOथित
परी सेवाको िवषयमा सोच िवचार गन/ सgने अवOथा नै नभएको हTदँ ा िवदा Oवीकृत गन/ नसके को हो ।
अनशु ासनिहन भई काया/लयको अपमान गन/ खोजेको होइन।Oपoीकरण सोिधएको स6बJधमा Oपoीकरण
पेश गनb भJदा भJदै lीमतीको उपचारमा नै KयOत भई उ] समय गpु न गएको हो।Oपoीकरण पेश नगनb
मनसाय चाहना होइन।म िनजामती कम/चारीको काया/लय सहयोगी (lेणी िवहीन पाँचौ तह) पदमा सेवा
गरेको २४ वष/ परू ा भै सके को अवOथामा िनवs
ृ भरण, उपदान लगायत कुनै पिन सिु वधाका िवषयमा के ही
उMलेख नगरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित ०७६।९।१८ मा भएको िवभागीय सजायको िनण/य Vटु ीपणू / छ
। म िनयतवश िवदा Oवीकृत नगराई घरमा बसेको नभई काबू वािहरको पnरिOथित परी Oपoीकरण समेत
पेश गन/ नसके को हTदँ ा सोहीमाV आधारमा सेवाबाट हटाउने िनण/य Jयायोिचत नभएको हTदँ ा वदर गरी
मलाई सेवामा पनु /वहाली गराई पाउँ भJने पनु रावेदन माग दावी रहेको देिखयो ।
पनु रावेदक िमित २०७४।१०।१८ देिख िवदा Oवीकृत नगराई ९० िदनभJदा बढी अदालतमा
अनपु िOथत रहेको, पटक-पटक अनपु िOथत हTनाको मनािसब कारण सिहत उपिOथत हTन आउनु भनी
पVाचार गदा/ पिन वेवाOता गरेको, कै लाली िजMला अदालत माफ/त उपिOथत गराउन पVाचार गदा/ पिन
स6पक/मा नआएको, िवभागीय सजायको 0योजनको लािग िनजामती सेवा ऐनको दफा ६६ बमोिजमको
सफाई पेश गन/ १५ िदन अJनपणू / दैिनकमा िनजको ठेगाना उMलेख गरी तीनपOु ते नामावली 0काशन
गnरएको, िवभागीय सजायको 0Oताव गरी परामश/को लािग लोक सेवा आयोगमा फायल पठाइएकोमा
िबशेष सजाय गन/को लािग उिचत 0िwया र काय/िविध परु ा नभएको भनी फायल िफता/ भएपिछ िमित
२०७६।३।१६ मा पनु : ३० िदने Oपoीकरण सोधी पठाएकोमा िनज Oवयंले उ] पV बझ
े ो तर कुनै
ु क
जवाफ निदएको देिखJछ । यसरी अदालतमा अनपु िOथत हTनाको कारणवारे पटक पटक जवाफ माग

गदा• उदािशन भै अदालतमा उपि*थत पिन नह-ने र अटेर गरी जवाफ पिन निदएको ह-दँ ा सेवाबाट हटाउनु
अगािड परू ा गन•पु न> स?पणू • काननू ी AिBया परू ा गरी लोक सेवा आयोगको परामश•मा िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) िवपPरतको काय• गरेकोले ९० िदन परू ा भएको भोलीपQट िमित
२०७५।१।१९ देिख लागू ह-ने गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११२(१) बमोिजम
भिवVयमा सरकारी सेवाको लािग अयोWय नठहPरने गरी सेवाबाट हटाउने िनण•य गPरएको हो । पनु रावेदकले
Yीमतीको उपचारमा रहेकोले िवदा *वीकृत गराउन नसके को भनेता पिन आजको समयमा सचू ना
Aिविधका िविभ]न मा^यमह_को Aयोग गरी अदालतमा स?पक• गन• िवदा माग गन• नसिकने अव*था
िथएन, त`काल िवदाको माग गन• नसके पिन हालस?म पिन िनजले िवदा माग गन> *वीकृत गराउने तफ•
कुनै Aयास नगरेको, Yीमतीको उपचारमा रहेर *पaीकरण पेश गन• नसके को भनी िलएको िजिकर कुनै
तbय र Aमाणमा आधाPरत नभएकोले लोक सेवा आयोगको परामश•मा Aचिलत काननू ी Aकृया परू ा गरी
िनजलाई भिवVयमा सरकारी सेवाको लािग अयोWय नठहPरने गरी यस अदालतबाट िमित २०७६।९।१८
मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण•य काननू स?मत रहेकोले पनु रावेदकको दावी खारेजभागी छ भ]ने
समेत दाच•लु ा िजQला अदालतको िलिखत Aितवाद रहेको देिख]छ ।
कम•चारी सेवा स?ब]धी काननू तथा Aशासकeय ]यायका मा]य िसfा]तको gिaबाट राVh
सेवक िनजामती कम•चारी अनशु ािसत र मया•िदत ह-नपु न> कुरामा िववाद रहन सiै न । अनशु ािसत र
िज?मेवार कम•चारी सशु ासनको िनि?त आवjयक पन> लोकताि]kक राlय mयव*थाको आधारभतू शत•
हो । अनशु ािसत, इमा]दार, सoम कम•चारी Aशासनबाट नै एकातफ• राlयको ऐन, काननू र नीितको
Aभावकारी काया•]वयन ह-न सpछ भने अकq तफ• सेवाrाहीले समयमा नै सेवा पाउन सpछन् । कुनै पिन
कम•चारीले साव•जिनक सेवा वा िनजी जीवनमा समेत िनिtत कत•mय र दािय`व िज?मेवारी पवू •क वहन
गरी समाजमा मया•िदत, अनशु ािसत र नैितकवान mयिiको _पमा A*ततु ह-नपु द•छ भ]ने अपेoा राlयले
राखेको ह-]छ । एकातफ• *वेuछाचारी िकिसमले कम•चारी उपर कारवाही गन• नसिकयोस् भनी मनोमानी
कारवाही िव_f कम•चारीको संरoण काननू wारा गPरएको ह-]छ भने अकq तफ• काननू बमोिजम तोिकएको
कत•mय र दािय`व पालना नगन> वा काननू Aितकूल ह-ने गरी काय• गन> कम•चारीलाई सजायको भागीदार
बनाएमा नै कम•चारी Aशासनमा अनशु ासन कायम भै *वuछ Aशासनको िवकास ह-]छ भ]ने मा]यता
समेत कम•चारी िविधशाx (Service Jurisprudence) को रहेको देिख]छ । लोकताि]kक राlय
mयव*थामा सरकार, राlयको शिi Aयोग गन> पदािधकारी, कम•चारी सबैले संिवधानको सवquचता र
िविधको शासनबाट िनद>िशत भै काननू wारा तोिकएको काम, कत•mय िज?मेवारीपणू • तPरकाले स?पादन गन• ु
पन> ह-]छ । राlयको ऐन, काननू , नीित िनयम लागू गन> कत•mय भएका कम•चारीले आचरणगत िनयमह_
पालना नगरी इuछा लागे काया•लयमा उपि*थत ह-ने इuछा नलागे िवदा समेत निलइ आफूखशु ी ब*ने
िकिसमको आचरण गन• पगु े भने सेवाrाहीको सेवा पाउने अिधकार कुि‡ठत ह-न गई सरकारी सेवाAित नै
िवˆास टुट्न सpछ ।
सेवाrाहीAित िज?मेवार ह-नपु न> कम•चारी लामो समयस?म िवदा *वीकृत नगराई काया•लयमा
हािजर नभएको अव*थामा `य*तो कम•चारी उपर िवभागीय कारवाही गन> mयव*था िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को ख‡ड (छ) ले गरेको छ ।यस काननू ी mयव*थालाई अझ
कडाइका साथ लागू गन• िवदा *वीकृत नगराई लगातार नŠबे िदनस?म आ‹नो काया•लयमा अनपु ि*थत
रहने कम•चारीलाई सेवाबाट हटाउनु पन>, नहटाई हािजर गराएमा `य*तो हािजर गराउने पदािधकारीलाई
नै िवभागीय कारवाही गन• ु पन> भ]ने िसfा]तलाई िवधाियकाले अझ Aभावकारी बनाउन नŠबे िदनभ]दा
बढी लगातार िवदा *वीकृत नगराई काया•लयमा अनपु ि*थत ह-ने िनजामती कम•चारीलाई अिधकारAाŽ
अिधकारीले सेवाबाट हटाउनपु न> mयव*था गरेको देिख]छ । यस स?ब]धमा यस अदालतबाट िविभ]न
मf
ु ाह_ (एकAसाद िसंखडा िव. नेपाल सरकार, कृिष तथा सहकारी म]kालय प.ु वे.नं. ५६, २०६३,
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िव•ण•ु साद ितवारी िव.िसंचाई िवभाग प.ु वे.नं. ३, २०६२, िटकाराम सापकोटा िव. िज:ला वन
काया=लय प.ु वे.नं. ३९, २०६८ समेत) मा िवAततृ CयाDया र िववेचना गEरसिकएको छ । यस अवAथामा
पनु रावेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को (छ) को आरोपमा ऐ.
ऐनको दफा ६६ बमोिजम मनािसब कारण सिहत काया=लयमा उपिAथत हTन आउन पटक पटक सचू ना
िदंदा पिन सचू ना •ाV गनW तर XयAको जवाफ निदई गैरिजZमेवार तEरकाले ९० िदनभ[दा बढी काया=लयमा
अनपु िAथत भएको र हर•यास गदा= पिन काया=लयको सZपक=मा आउन नचाहेकोले िनजामती सेवा ऐनको
दफा ६७ बमोिजम लोक सेवा आयोगको परामश= समेत •ाV गरी पनु रावेदक िमित २०७४।१०।१८ देिख
िवदा Aवीकृत नगराई ९० िदन भ[दा बढी अविध काय=रत अदालतमा अनपु िAथत रहेकोले सो अदालतबाट
मनािसब कारण सिहत उपिAथत हTन भनी पटक पटक पaाचार भएकोमा िनज उपिAथत नभएपिछ िमित
२०७५।४।१९ को अ[नपणू = दैिनक पिaकामा िनजको तीनपAु ते र Aथायी ठेगाना समेत खलु ाई सचू ना
•कािशत गदा= समेत वेवाAता गरी सो अदालतको सZपक=मा पिन नआएको, अनपु िAथत हTन परेको कारण
बारे कुनै जानकारी गराएको अवAथा नभएपिछ िनजको घर ठेगानामा िमित २०७६।३।१६ को िनण=य
अनसु ार ३०(तीस) िदने Zयाद सचू ना जारी गरी जानकारी िदएको पa िनज Aवयंले बझ
े ो देिखएको
ु क
। तर पनु रावेदक आfनो िजZमेवारी •ित उदािसन रही कत=Cयबाट िवचिलत भई ९० िदन भ[दा बढी
आफू काय=रत अदालतमा अनपु िAथत भएको अवAथामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(छ) मा भएको काननू ी CयवAथा बमोिजम िवदा Aवीकृत नगराई लगातार ९० िदन भ[दा बढी अविध
अनपु िAथत हTने कम=चारीलाई गयल कgी गरी हािजर गराउन सिकने छैन, हािजर गराएमा Xयसरी हािजर
गराउने पदािधकारीलाई िवभागीय कारवाही हTनछ
े र हािजर गराएको कम=चारीले खाएको तलव भhा समेत
Xयसरी हािजर गराउने पदािधकारीबाट सरकारी बाँकj सरह असलु उपर गEरनेछ भ[ने CयवAथा समेतको
आलोकमा पनु रावेदक ठkगरु ाम चौधरीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को (छ) मा भएको
CयवAथा उ:लङ् घन गरी सो तoयलाई समेत Aवीकार गEर बसेको काय=बाट ऐ.ऐनको दफा ५९(ख) को
(१) बमोिजम भिव•यमा सरकारी सेवाको िनिमh अयोkय नठहरने गरी अनपु िAथत रहेको ९० िदन पगु क
े ो
भोलीप:ट अथा=त िमित २०७५।१।१९ बाट लागू हTने गरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०७६।९।१८
मा पनु रावेदकलाई िवभागीय सजाय िदने अिधकार •ाV अिधकारी दाच=लु ा िज:ला अदालतका िज:ला
[यायाधीशबाट भएको िवभागीय सजायको िनण=य काननू सZमत नै भएको देिखएकोले सदर हTने ठहछ= ।
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पkु न सpदैन ।
जहाँसZम २४ वष= Aथायी सेवा गरे वापत •ाV हTन सpने सेवा सिु वधाको िवषयमा के ही
नबोली िवभागीय सजायको िनण=य गरेको भ[ने पनु रावेदन िजिकर छ, Xयसमा पनु रावेदकले सZबि[धत
काया=लयमा यस िवषयको िनवेदन िलई •वेश गरेको भ[ने िमिसलबाट देिखन आएन । काननू बमोिजम
•ाV हTने सेवा सिु वधाहr माग गरेको अवAथामा •चिलत ऐन र िनयमावलीले गरेको CयवAथा बमोिजम
XयAतो सेवा सिु वधा •ाV हTन सpने नै हTदँ ा यस मsु ामा सो बारेमा के ही बोलीरहनु परेन । मsु ाको दायरी
लगत कgा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनु ।
(कृ•ण •साद पौडेल)
सदAय
उu रायमा सहमत छv ।
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(रीता मैनाली)
(िड:लीराज िघिमरे)
सदAय
अwयx
इित सZवत् २०७८ साल असार २८ गते रोज २ शभु म्..................................।
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