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मनजामती कमषचारीको आचरर् र न्याययक दृयिकोर्
लेखसार

मनराजन शमाष*

नेपालको सं यवधानले सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र
सहभामितामूलक बनाउँ दै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुयवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुमनश्चित िरी
सुशासनको प्रत्याभूमत िने नीमत अवलम्बन िने व्यवस्था िरे काले उक्त व्यवस्थालाई मूतरू
ष प ददन आम
जनताको सेवामा समयपषत रही कायष िने मनजामती कमषचारीहरूको महत्त्वपूर्ष भूममका रहने िदषछ। त्यो
भूममका मनवाषह िने क्रममा मनजामती कमषचारीहरूका लामि नेपालको सं यवधान, मनजामती सेवा ऐन तथा
अन्य कानुनहरूको अधीनमा रही सेवा प्रवाह िनुप
ष ने हुन्छ । सेवा प्रवाहको क्रममा स्वेच्छाचारी र
महत्त्वाकाङ्क्षी हुनबाट रोक्न सोही कानुनहरूले आचरर्सम्बन्धी व्यवस्थाहरूसमेत िरे को पाइन्छ । तसथष
मनजामती कमषचारीहरूले उल्लेश्चखत ऐन कानुनको अधीनमा रही सावषजमनक सेवालाई प्रवाह िनषसके नेपालको
समग्र यवकासमा यसले महत्त्वपूर्ष टे वा पुर्याउने छ ।

शब्दकु ञजीीः प्रशासन, कायषशैली, यवतृष्र्ा, कमषचारीतन्र, जररया

यवर्यप्रवेश
कुनै पमन व्यश्चक्तले अरुसमक्ष दे खाउने व्यवहार उसको दै मनक चररर अथाषत ् आनीबानीहरू नै उसको आचरर्
हो । आचरर् आफूले अरुसमक्ष स्थायपत िने व्यावहाररक पयहचानसमेत हो । मामनसको आचरर् आफू अनुकूल
नभई समाज, र पयाषवरर् अनुकूल हुनपु दषछ भन्ने आममान्यता छ । अझ भन्नुपदाष पेसाित रूपमा आचरर्को
खास महत्त्व छ । असल आचरर् धारर् िनष नसयकएमा पेसाको अपेश्चक्षत लक्ष्य हामसल िनष तथा दाययत्व एवम्
श्चजम्मेवारी वहन िनषसमेत कदिन हुन्छ । हाम्रो दे शको राज्य सं रचनामा भएको युिान्तकारी पररवतषन सँिसँिै
आम जनतालाई पररवतषनको अनुभमू त ददलाउने िरी यवद्यमान सं रचना, मनयम, कानुन पररवतषन िरररहेका छौँ
तर हाम्रा सं स्कार, कायषशैली, आचरर् र व्यवहारमा रूपान्तरर् िनष नसक्दा आम जनतामा मनराशा उत्पन्न

सहायक श्चजल्ला न्यायामधवक्ता, नेपाल सरकार

*
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भएको छ । फलस्वरूप आमजनताको प्रशासन सं यन्रप्रमत मार होइन मसङ्गो शासन व्यवस्थाप्रमत नै यवतृष्र्ा
बढ्दै िएको दे श्चखएकाले राज्य सं यन्रका सम्पूर्ष मनकायहरूले आफ्नो आचरर्मा सुधार िनष जरुरी छ।
अझ राज्यको स्थायी सरकारमा रहेको कमषचारीतन्रले राज्य सं रचनामा आएको पररवतषनसँिै आफ्नो
आचरर्लाई पमन सुधार िनषसके सङ्घीय लोकताश्चन्रक िर्तन्रात्मक शासन व्यवस्था सफल हुनेमा कुनै
शङ्का छै न । नेपालको सं यवधानमा सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमुक्त,
ँ
जनउत्तरदायी र सहभामितामूलक बनाउँ दै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुयवधामा जनताको समान र सहज पहुच
सुमनश्चित िरी सुशासनको प्रत्याभूमत िने नीमत अवलम्बन िररने कुरा उल्लेख िररएको छ । तसथष राज्यले
मलएको यस नीमतलाई मूतरू
ष प ददन राज्यका कानुन कायाषन्वयन िने मनकायहरू र मतनका सदस्यहरूले
आफ्नो आचरर् सुधार िरी कायाषन्वयनमा मनष्पक्ष भावले लाग्नुपने बेला आएको छ।

आचरर्को अथष र पररभार्ा
कुनै पमन व्यश्चक्तमा रहेको नैमतक दृयिले हेररने असल या खराब बानीबेहोरा र व्यवहार त्यो व्यश्चक्तको आचरर्
हो । ‘चरर्’ शब्दमा ‘आ’ उपसिष जोमिएर आचरर् शब्दको मनमाषर् हुन्छ । चरर् शब्दबाट चनु,ष यहँड्नु, यारा
िनु,ष खानु, घुम्नु, व्यवहार िनु,ष बोल्नु आदद बोध हुन्छ । असल आचरर् या सदाचार भन्नाले व्यश्चक्तले समाजमा
पालना िनुप
ष ने व्यवहारको पररस्कृत र नैमतक दृयिले स्वीकार िररएको आचार, चालचलन र चररर बुश्चझन्छ ।
केही सदाचारका मनयमहरू सावषभौम र सावषकामलक हुन्छन् भने केही दे श, काल, पररश्चस्थमत, धमष, सं स्कृमत र
समाजसापेक्ष हुन्छन् ।
मनजामती कमषचारीको सन्दभषमा मनजामती कमषचारीले पालना िनुप
ष ने िरी तय िररएका व्यश्चक्तित वा पेसाित
मयाषदा, अनुशासन वा मूल्य मान्यतासम्बद्ध मनयमहरूको सङ्ग्रहलाई मनजामती कमषचारीको आचरर् मान्ने िररन्छ।
आचरर्सम्बन्धी मनयमहरू कमषचारीका मनश्चित प्रकृमतको व्यवहार रोक्ने प्रयोजनका लामि जारी भएका हुन्छन्।
कमषचारीका आचरर्सम्बन्धी मनयमहरूले कमषचारीको नैमतकता तथा पेसाित मूल्य मान्यताहरूलाई उजािर िने
हुँदा पेसाित मयाषदा कायम िरी कमषचारीहरूलाई आफ्नो कायषप्रमत उत्तरदायी बनाउन यस्ता मनयमहरूको तजुम
ष ा
िररएको हुन्छ (यवि, 2077, पृ.84)।
सावषजमनक सेवामा नैमतक आचरर्का सम्बन्धमा कुपरले An ethical principle is a statement concerning
the conduct or state of being that is required for the fulfillment of value ; it explicitly link a value

with a general mode of action. भनी उल्लेख िरे का छन् ।(Cooper and Terry, 1990, p.12)
ग्ल्याण्ि स्टे हलले आचरर्लाई कमषचारीको आचरर्सँि जोड्दै दुई वटा कुरालाई महत्त्व ददएका छन्(क) आचरर् कमषचारीको दृयि र व्यवहार हो जुन छु ट्टीको बेलामा पमन प्रभावकारी हुन्छ ।
(ख) अनुशासनअन्तिषत तोयकएको व्यवहार निररएको अवस्थामा िररने सजाय र मतनीहरूको प्रयक्रयाहरू
पदषछन्। (Stahl, 1962, p.6)
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मनजामती सेवाको पररभार्ा
मनजामती सेवा के हो भन्ने सम्बन्धमा यवद्वान्हरूमबच मतैक्यता पाइँदैन, न त यसको कुनै लौह मनयम नै छ।
कसैले यस सेवालाई िैरसैमनक सरकारी सेवा हो भन्दछन् भने कसैले राज्यले मनजामती सेवा होइन भनी

तोयकएका सेवाबाहेक अन्य सेवा यसअन्तिषत पदषछन् भनी पररभायर्त िरे का छन् । सामान्य रूपमा
अड्िातन्रअन्तिषतका कमषचारीहरूको सेवालाई मनजामती सेवा भन्न सयकन्छ ।

सरकारको प्रशासमनक कायष िनषका लामि योग्यताका आधारमा छामनएका कमषचारीहरूको सङ्ििन मनजामती
सेवा हो । यवश्चशि मसप , ज्ञान र क्षमता भएका स्थायी प्रकृमतका राज्यको कोर्बाट तलब भत्ता पाउने, िैरसैमनक
व्यावसाययक समूहलाई मनजामती सेवा भमनन्छ । नेपालको सं यवधानको धारा २४३ अन्तिषत स्पिीकरर्मा
“मनजामती सेवाको पद” भन्नाले सैमनक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कमषचारीको सेवाको पद
तथा मनजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोश्चजम तोयकएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरु
सबै सेवाको पद सम्झनुपछष भनी उल्लेख िररएको छ ।
मनजामती सेवाको लामो अभ्यास र इमतहास भएको बेलायतमा मनजामती सेवालाई यसरी पररभायर्त िररएको छीः

“Those servant of the crown other than holders of political or judicial offices who are employed in a civil
capacity, and whose remuneration is paid wholly and directly out of monies voted by parliament.”
(Yakushik, p.4) यस पररभार्ाबाट के स्पि हुन्छ भने मनजामती कमषचारीहरू राज्यकोर्बाट तलब भत्ता खाने
राजनैमतक र न्याययक कायाषलयमा काम िने क्षमता भएका व्यश्चक्तहरूको समूह हो ।
मनजामती सेवा राज्यको इच्छा मनमाषर्मा सरकारलाई सहयोि िने र सरकारका तफषबाट नािररक सेवा प्रदान
िने व्यवश्चस्थत सं स्थाित सं यन्र हो । राज्यको स्थापनापमछ यो यवकल्पयवहीन साधनको रूपमा रहँदै आएको
छ भने लोकतन्र, मानव अमधकार, उदारवादपमछ यसको स्वरूप र सं रचनामा केही पररवतषन हुने क्रम पमन अश्चघ
बढे को छ । वास्तवमा मनजामती सेवा भनेको सरकारलाई सावषजमनक नीमत तजुम
ष ा िनष आवश्यक सल्लाह,
सुझाव, सूचना एवम् यवशेर्ज्ञताको सेवा उपलब्ध िराउने, नीमतको यवश्लेर्र् िने, कायाषन्वयन िने र समग्र
सावषजमनक प्रशासन सञचालन िने स्थायी सं यन्रको रूपमा स्थायपत राष्ट्रसेवकहरूको केन्रमा रहेको सेवा हो।
यसलाई स्थायी सरकार पमन भमनन्छ ।

कमषचारीमा आचरर्को आवश्यकता र महत्त्व
राज्य सञचालन िनषका लामि पमन सञचालनको अग्रमोचाषमा रहेका सम्पूर्ष श्चजम्मेवार व्यश्चक्त लिायत
नािररकसमेतमा असल आचरर्को आवश्यकता पदषछ । सुशासन, कानुनको शासन स्थायपत िनष पमन राजनैमतक
र प्रशासमनक नेतत्ृ वमा असल आचरर्को महत्त्वपूर्ष स्थान रहेको हुन्छ । नेपालको शासन प्रर्ाली सञचालनको
केन्रमबन्दु राजनैमतक नेतत्ृ व हो भने त्यसको कायाषन्वयन, सञचालन र मनयमन िने कायषको श्चजम्मेवारी
कमषचारीतन्रमा रहेको छ । दुवैको अनुशासन, असल आचरर् र कामबाट मार यो िुङ्िालाई पार लिाउन
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सयकन्छ । कमषचारीमा दुराचार फैमलयो भने त्यो राजनीमतमा समेत सङ्क्रममत हुन पुग्दछ । यसैिरी राजनीमत
दुराचारी हुन पुग्यो भने त्यो कमषचारीमा समेत सहजै सङ्क्रममत भएर फैमलन्छ । सदाचार र सच्चरररताको
सङ्क्रमर्को िमत अत्यन्त मन्द हुन्छ भने दुराचारको सङ्क्रमर्को िमत बिो तीव्र हुन्छ । कमषचारीको
बानीबेहोरा कस्तो छ, बोलीचाली कस्तो छ, ऊ कहाँ कहाँ जान्छ, कस्ता मामनसको सङ्ित िदषछ, के खान्छ र
समाजमा कस्तो छयव मनमाषर् िरे को छ भन्ने कुराबाट त्यो दे शको कमषचारीतन्र कस्तो छ भन्ने ज्ञान हुन्छ ।
कमषचारीको आचरर्को आयाम बिो व्यापक छ । कमषचारीको उत्तरदाययत्व सं यवधान, कानुन, सरकार, समाज,
राजनैमतक नेतत्ृ व, सेवाग्राही, ‘वररष्ठ’ र आफ्नो ‘कमनष्ठ’प्रमत समेत रहन्छ । आजको युिमा कमषचारीले समाजको

यवयवधता, समावेश्चशता, समता, आददप्रमत कस्तो दृयिकोर् राख्दछ भन्ने कुराको समेत िु लो महत्त्व हुन्छ । ऊ
जनमुखी हुन ु आवश्यक छ । उसको उत्तरदाययत्व सेवाग्राही हुँदै समाजसम्म फैमलएको हुन्छ। यवितमा धेरै
कुरा लुकाउन सयकन््यो, अयहले केही पमन लुकाउन सयकँदै न ।

कमषचारीको आफैप्रमतको उत्तरदाययत्व झनै महत्त्वपूर्ष छ । उसले के कुराको स्वमूल्याङ्कन िनुष जरुरी छ

भने ऊ सत् र असत्बारे भेद िनष सक्षम छ वा छै न ? ऊ कमत यववेकी छ ? सत्य, इमान र मानवताप्रमतको

उसको दृयिकोर् के हो ? आफू बस्ने िरे को समाजप्रमतको श्चजम्मेवारी कमत मनवाषह िनष सयकएको छ ? समाजलाई
जीवन्त राख्ने सांस्कृमतक मूल्यहरूको जिेनाष िने कायषमा सहयोिी बमनएको छ यक बहयकएको अवस्था छ ?
आफ्नो पररवारप्रमतको दाययत्वतफष सजि हुन सयकएको छ वा छै न ? आफ्नो व्यावसाययक क्षमताको यवकास

िरे र सम्यक् रूपमा कतषव्यपालन िनष सक्षम हुन सयकएको छ छै न ? आफ्नो पेसाप्रमतको मनष्ठा कस्तो छ ?
आफ्नो अन्तस्करर्प्रमत कमत सजिता छ ? भन्ने कुरा आफैलाई सोमधयो भने त्यसको उत्तर आफैमभरबाट प्राप्त
हुन्छ ।

नेपालमा कमषचारीको आचरर् कायम िराउन स्थायपत मनकायहरू
(क)

कायाषलय आफै (सुपररवेक्षकको भूममका),

(ख)

रायष्ट्रय सतकषता केन्र,

(ि)

अश्चख्तयार दुरुपयोि अनुसन्धान आयोि,

(घ)

महालेखापरीक्षकको कायाषलय,

(ङ)

कोर् तथा लेखा मनयन्रकको कायाषलय,

(च)

तालुक मन्रालय, यवभाि र मनकाय,

(छ)

सं सदीय समममतहरू,

(ज)

प्रमुख श्चजल्ला अमधकारी,

(झ)

सावषजमनक खररद तथा अनुिमन कायाषलय ।
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कमषचारीको आचरर्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू
नेपालको सं यवधानले सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र
सहभामितामूलक बनाउँ दै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुयवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुमनश्चित िरी
सुशासनको प्रत्याभूमत िराउने नीमत अवलम्बन िररने कुरा उल्लेख िररएको छ।
चालु पन्रौँ योजनाले शासकीय सुधारअन्तिषत प्रशासकीय सुशासन, यवत्तीय सुशासन, भ्रष्ट्राचार मनयन्रर् आदद
यवमभन्न शीर्षकमा कमषचारीलाई स्वच्छ, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदशी, सदाचारयुक्त र भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाउनको
लामि मलइने यवमभन्न रर्नीमत, कायषनीमतहरू उल्लेख िररएको छ ।
मनजामती सेवामा आचरर् खण्िमा मनजामती कमषचारीहरूले पालना िनुप
ष ने आचरर्सम्बन्धी व्यवस्था
िररएको छ। मनजामती सेवा ऐनको प्रावधानलाई आधार मानेर अन्य सेवासम्बन्धी कानुनहरूमा आचरर्का
मनयमहरू बनाइएको छ । नेपालमा नयाँ कानुनको रूपमा जारी भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा
सञचालन) ऐन, २०६४ ले सुशासन कायम िने यवर्यमा मनकै राम्रा प्रावधानहरूको व्यवस्था िरे को छ ।
मनजामती सेवाका कमषचारीको आचरर्सम्बन्धी मनयमावली, २०६५ सदाचार पद्धमतको स्थापनाका दृयिले
मनकै राम्रो कानुनी व्यवस्था मामनन्छ ।
यसैिरी भ्रष्ट्राचार मनयन्रर् तथा सुशासन कायम िने सम्बन्धमा अश्चख्तयार दुरुपयोि अनुसन्धान आयोि
ऐन, २०४८, भ्रष्ट्राचार मनवारर् ऐन, २०५९, सावषजमनक खररद ऐन, २०६३, राजस्व च ुहावट (अनुसन्धान
तथा मनयन्रर्) ऐन, २०५२ लिायत समय समयमा जारी भई कायाषन्वयनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले
पमन सदाचारी बन्न प्रेररत िरे का छन् । यसैिरी यवमभन्न यवभािहरूले पमन आफ्नो कमषचारीहरूको आचरर्
सुधारका लामि आचारसं यहताहरू तयार िरी कायाषन्वयन िरररहेका छन् । उदाहरर्को रूपमा सुशासन
ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ि (ङ) बमोश्चजम महान्यायामधवक्ताबाट सरकारी
वयकल तथा सरकारी वयकल कायाषलयमा कायषरत कमषचारीहरूको पदीय एवम् पेसाित आचरर् र व्यवहार
सम्बन्धमा अन्तराषयष्ट्रयस्तरमा यवकमसत मान्यता र मसद्धान्त तथा यवद्यमान रायष्ट्रय कानुन, प्रचलन र
व्यवहारलाई समेटी सेवालाई मछटो छररतो, स्वच्छ, मनष्पक्ष, पारदशी एवम् वस्तुमनष्ठ रूपमा सम्पादन िदै
सेवालाई अझ बढी व्यावसाययक, मयाषददत, अनुशामसत र यवश्वामसलो वनाउन “सरकारी वयकल तथा सरकारी
वयकल कायाषलयका कमषचारीहरूको आचारसं यहता, २०७५” जारी िरे र कायाषन्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपाल सरकारले आचरर् सुधारको लामि रायष्ट्रय सदाचार नीमत, २०७४ पमन तयार िरी कायाषन्वयनमा
ल्याएको अवस्था यवद्यमान छ ।सदाचारयुक्त पद्धमतको सं स्थाित यवकास िदै सभ्य समाज मनमाषर् िने र
सदाचाररतालाई सं स्थाको जीवनपद्धमतको अमभन्न अङ्ि बनाउने मूल लक्ष्यसयहत ल्याइएको सदाचार नीमतले
सावषजमनक, मनजी, सहकारी लिायत समाजका सबै क्षेरमा सदाचारीताको कायम िदै सुशासन प्रवद्धषन िने
दीघषकालीन सोच मलएको छ ।
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यी सबै कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन िदाष मनजामती कमषचारीले पालना िनुप
ष ने आचरर्लाई मनम्नअनुसार
उल्लेख िनष सयकन्छ:

व्यश्चक्तित व्यवहार तथा पदीय आचरर्

(क) तोयकएको समयमा मनयममत रूपले कायाषलयमा हाश्चजर हुने;
(ख) सकेसम्म मबदा स्वीकृत निराएर कायाषलयमा अनुपश्चस्थत नहुने । अनुशासनमा रही आफ्नो कतषव्य
इमानदारीसाथ पालना िनुप
ष ने;
(ि) सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मामथका अमधकृतले ददएका आज्ञालाई शीघ्रतासाथ पूरा
िनुप
ष ने;

(घ) सबैप्रमत श्चशि व्यवहार दे खाउनुपने;

(ङ) सेवाग्राहीप्रमत मयाषददत व्यवहार दे खाउनुपने;

(च) आफूमामथका कमषचारीप्रमत आदर र आफूमुमनका कमषचारीप्रमत उश्चचत व्यवहार दे खाउनुपने;

(छ) जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सावषजमनक रूपमा जाँिरक्सी सेवन िने वा अन्य मनन्दनीय काम निने।

पेसाित आचरर्

(क) आफ्नो कामसँि सम्बश्चन्धत सबै कानुनको जानकारी राख्नुपने;

(ख) पेसाको सम्मान िने तथा आफ्नो क्षमता यवकास िनष प्रयत्नशील रहने;
(ि) सरकारको आलोचना निने;

(घ) सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार अनमधकृत रूपमा प्रकाशन निने;
(ङ) खटाइएको कायाषलय वा स्थानमा िई काम िने;

(च) सरुवा वा अवकाश हुँदा कानुनबमोश्चजम बरबुझारथ िने;

(छ) कानुनबमोश्चजम ट्रेि युमनयन ििन िने तथा त्यसमा सङ्गदित हुने तर दलीय राजनीमतमा सं लग्न
नहुने;

(ज) कायाषलय समयमा कायाषलयसँि सम्बश्चन्धत काम मार िने;
(झ) कायाषलयका सामान तथा सुयवधाको दुरुपयोि निने;

(ञ) कायाषलयमा तोयकएबमोश्चजम पररचयपर तथा पोसाक लिाउने;
(ट) पेसाित कायष िदाष राजनैमतक तटस्थता कायम िने;

आमथषक आचरर्

(क) नेपाल सरकारको स्वीकृमतमबना दान, उपहार, चन्दा, सापटी नमलने;

(ख) नेपाल सरकारको पूवस्ष वीकृमत नमलई कुनै प्रकारको कम्पनीको स्थापना र सञचालन तथा व्यापार
व्यवसाय निने;

(ि) तोयकएको ढाँचामा मनधाषररत समयमा सम्पश्चत्त यववरर् पेस िने;
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(घ) अचल सम्पश्चत्त खररद िरे को जानकारी ददने;

(ङ) आफ्नो काम कारबाही आमथषक रूपमा ममतव्ययी तथा यकफायतपूवक
ष िने;
(च) सावषजमनक सम्पश्चत्तको सं रक्षर् र यहफाजत िनष सदा तत्पर रहने ।

राजनीमतसँि सम्बश्चन्धत आचरर्

(क) राजनैमतक वा अवाश्चञछत प्रभाव नपाने;
(ख) राजनीमतमा भाि नमलने;

(ि) राजनैमतक पदका लामि हुने मनवाषचनमा भाि मलन वा कसैको मनममत्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको
प्रभाव नपाने । तर मतदाताको रूपमा मतदानमा भाि भने मलने;
(घ) प्रदशषन, हड्ताल, थुनछे क तथा घेराउ निने ।

सामाश्चजक आचरर्
(क) बहुयववाह, बालयववाह र अनमेल यववाह निने;
(ख) छु वाछु त तथा जातीय भेदभाव निने आदद ।

यवभािीय कारबाहीका प्रकार
मनजामती कमषचारीलाई मनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ अनुसार दुई प्रकारका सजायको व्यवस्था
िररएको पाइन्छीः
(अ) सामान्य सजाय
(आ) यवशेर् सजाय

सामान्य सजाय
(क) नमसहत ददने;
(ख) दुई वर्षसम्म बढु वा रोक्का िने वा बढीमा दुई तलब वृयद्ध रोक्का िने;
(ि) दुईदे श्चख पाँच वर्षसम्म बढु वा रोक्का िने वा दुईदे श्चख पाँच वर्षसम्म तलब वृयद्धसम्म रोक्का िने ।

यवशेर् सजाय
(क) भयवष्यमा सरकारी सेवाको मनममत्त अयोग्य निहररने िरी सेवाबाट हटाउने;
(ख) भयवष्यमा सरकारी सेवाको मनममत्त अयोग्य िहररने िरी सेवाबाट बखाषस्त िने ।
यसैिरी मनजामती कमषचारीहरूले आचरर्को उल्लङ्घन लिायत कानुन यवपरीतका कायष िरे को कुन कुन
अवस्थामा के कस्ता सामान्य सजाय हुने भन्ने व्यवस्था मनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६० मा तथा
कुन कुन अवस्थामा कुन यवशेर् सजाय हुने भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ६१ मा िरे को पाइन्छ।
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यवभािीय सजाय ददने अमधकारी
मनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६२(१) मा मनजामती कमषचारीलाई यवशेर् सजायको आदे श ददने
अमधकारी तोकेको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा ६२(२) ले व्यवस्था िरे बमोश्चजम सामान्य सजाय
ददने अमधकारी मनजामती सेवा मनयमावली, २०५० को मनयम १०६ मा तोयकएको पाइन्छ।

यवभािीय कारबाहीसम्बन्धी प्रयक्रयाित व्यवस्था
मनजामती कमषचारीउपर यवभािीय कारबाही िदाष अपनाउनुपने प्रयक्रयाको सम्बन्धमा मनजामती सेवा ऐन
२०४९ तथा मनजामती सेवा मनयमावली, २०५० ले मनम्नानुसार प्रमुख व्यवस्था िरे को पाइन्छ:
(क) कुनै मनजामती कमषचारीलाई यवभािीय सजाय िनुप
ष दाष कारबाही िनष लामिएको कारर् उल्लेख िरीी
मनजलाई आफ्नो सफाइ पेस िने मौका ददनुपने तथा आवश्यक दे श्चखएमा जाँचबुझ िनष वा िराउन
सयकने;
(ख) सफाइ पेस निरे मा वा पेस िरे को सफाइ सन्तोर्जनक नभएमा प्रस्तायवत सजाय यकन निने भनी
स्पिीकरर् माि िनुप
ष ने;
(ि) यवभािीय सजाय िनुप
ष ने दे श्चखएमा कमषचारीलाई ददन लामिएको सजाय प्रस्ताव िरी लोक सेवा
आयोिको परामशष मलनुपने;
(घ) यवभािीय कारबाही िदाष मनलम्बन िनुप
ष ने भएमा सफाइ पेस िने मौका ददइएको परसाथ मनलम्बन
िररएको जानकारी िराइएको परसमेत ददनुपने;
(ङ) यवभािीय कारबाही िनुप
ष ने अवस्था मसजषना भएमा सोको १५ ददनमभर कारबाही प्रारम्भ िनुप
ष ने;
(च) यवभािीय कारबाहीको लािी जाँचबुझ िने क्रममा जाँचबुझ िने अमधकारीले कमषचारीको बयान मलने,
प्रमार् पेस िराउने र सजाय िने अमधकारी छु ट्टै भए सोको प्रमतवेदन पेस िने;
(छ) सामान्य सजाय हुने अवस्थामा वा भािी बेपत्ता भएको कमषचारीको हकमा वा नैमतक पतन दे श्चखने
फौजदारी सजाय भएको वा भ्रिाचारमा सजाय पाएको कमषचारीको हकमा जाँचबुझ िनुष नपने;
(ज) के कुन कारर्ले कारबाही िनष लामिएको हो सोको स्पि उल्लेख िरी सफाइ पेस िनष १५ ददनको
समय ददई सफाइको मौका ददनुपने तथा सफाइ सन्तोर्जनक नभएमा मनजलाई िररन लािेको
सजायसम्बन्धी आधार र कारर्सयहतको सजायको प्रस्ताव िरी ३० ददनको म्याद ददई स्पिीकरर्
माि िनुप
ष ने;
(झ) सफाइ वा स्पिीकरर् सन्तोर्जनक नलािेमा सजाय ददन पाउने अमधकारीले लोक सेवा आयोिको
परामशष मलनुपने, परामशष मलनुपूव ष पेस भएको सफाइ, स्पिीकरर् तथा प्रमार्को मूल्याङ्कन िरी
के कुन आधारमा सजाय िनष लामिएको हो सो सजाय प्रस्ताव िनुप
ष ने तथा परामशषको लामि पिाउँ दा
प्राप्त सफाइ, स्पिीकरर्सम्बन्धी र जाँचबुझ िररएको भए ती सबै सबुत प्रमार् सं लग्न राखी
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सम्बश्चन्धत मन्रालय, सश्चचवालय वा आयोिको सश्चचवमाफषत सबै सक्कल कािजातसयहतको फाइल
पिाउनुपने;
(ञ) सम्पूर्ष सबुत प्रमार्को समुश्चचत मूल्याङ्कन िरे र स्पि कारर् खुलाई मनर्षय िनुप
ष ने;
(ट) एउटा सजाय प्रस्ताव िरे र स्पिीकरर् माि िरे पमछ अको सजाय ददने िरी मनर्षय िनष नहुने ।

यवभािीय कारबाहीउपर पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले यवभािीय कारबाहीको मनर्षयउपर िररने पुनरावेदनको सम्बन्धमा मनम्न
व्यवस्था िरे को पाइन्छ:
(क) यवभािीय कारबाहीको मनर्षय वा अश्चन्तम आदे शको सूचना वा जानकारी पाएको मममतले पैंमतस
ददनमभर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन िनुप
ष ने तर पुनरावेदन िने म्याद िुश्चिएको अवस्थामा
प्रशासकीय अदालतले तीस ददनसम्मको म्याद थाममददन सक्ने;
(ख) प्रशासकीय अदालतको मनर्षय अश्चन्तम हुने तर प्रशासकीय अदालतले िरे को मनर्षय वा अश्चन्तम
आदे शउपर दे हायको अवस्थामा सवोच्च अदालतमा पैंमतस ददनमभर पुनरावेदन िनष अनुममत माग्ने
मनवेदन ददन सयकनेीः
(अ)

अदालतको मनर्षय वा अश्चन्तम आदे शमा िम्भीर सं वैधामनक वा कानुनी रुयट भएको;

(आ) सवोच्च अदालतबाट स्थायपत कानुनी मसद्धान्त वा नश्चजरको पालना निरे को वा िलत
यकमसमले व्याख्या िरी प्रयोि िरे को ।

मनजामती कमषचारीको आचरर्का सम्बन्धमा न्याययक दृयिकोर्
मनजामती कमषचारी लिायत अन्य सावषजमनक सेवाका कमषचारीहरूलाई आचरर्का मनयमहरू उलङ्घन
िरे बापत यवभािीय कारबाही िने िरी भएका मनर्षयसँि सम्बश्चन्धत सवोच्च अदालतसम्म पुिक
े ा यववादहरूमा
सवोच्च अदालतबाट स्थायपत केही न्याययक नश्चजरहरूको चचाष मनम्नानुसार िररएको छ:

(क) दशरथचन्र काकी यव. प्रशासकीय अदालत 1
यस मुद्दामा स्पिीकरर् एउटा आरोपमा मािी पमछ सजाय प्रस्तायवत िदाष अको आरोपमा िरे कोलाई
कानुनसम्मत भन्न नममल्ने भनी व्याख्या िदै अश्चख्तयार प्राप्त अमधकारीले अकाषको रायको आधारमा
यटप्पर्ी सदर िरी मनर्षय िने नभई आफूले नै सफाइको मौकासमेत प्रदान िरी आवश्यक सबुत
प्रमार् बुझी सोको मूल्याङ्कनसमेत िरी न्याययक मनको प्रयोि िरी मनर्षय िनुप
ष ने भनी व्याख्या
भएको पाइन्छ ।
1

ने.का.प. २०४७, अङ्क १०, मन.नं. ४२१५
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(ख) प्रकाश यादव यव. प्रशासकीय अदालत कािमािौंसमेत 1
यस मुद्दामा यवभािीय कारबाही िनष पाउने अमधकारीबाट स्पिीकरर् माि निररएको अवस्थामा पमछ
अमधकारप्राप्त अमधकारीबाट मनर्षय भए पमन त्यस्तो मनर्षयले कानुनी मान्यता प्राप्त िने श्चस्थमत नहुने
भनी यवभािीय कारबाही िदाष सुरुदे श्चख नै अमधकारप्राप्त अमधकारीबाट नै कारबाहीको प्रयक्रया अश्चघ

(ि)

ु ने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ ।
बढ्नुपने र मनर्षय हुनप

रामप्रसाद मसटौला यव. यटम्बर कपोरे शन अफ नेपाल केन्रीय कायाषलय, प्रशासन यवभाि
बबरमहलसमेत

2

यस मुद्दामा कमषचारीहरूलाई आचरर् यवपरीत कायष िरे मा िररने कारबाही भनेको Non-Criminal
र Disciplinary Action को कारबाही हुने र राज्यको फौजदारी कानुन तोिेबापत राज्यको तफषबाट

Public Prosecution भई अदालतबाट कानुनबमोश्चजम कैद वा जररवाना दुवै सजाय हुने कारबाही
भनेको अदालती कारबाही भएकोले यी दुई कारबाही मभन्दामभन्दै हुने हुँदा कमषचारीलाई आचरर्

यवपरीत कारबाही िरी पुनीः भ्रिाचारको फौजदारी अपराधमा कारबाही िरी अदालतबाट सजाय हुँदा
पमन Double Jeopardy यवरूद्धको हक हनन नहुने भनी यवभािीय कारबाही र अदालती कारबाही
दुवै फरक फरक अवस्थाका कारबाही भएको भनी यवभािीय कारबाही र अदालती कारबाहीको

(घ)

सम्बन्धमा स्पि व्याख्या भएको पाइन्छ ।

इश्चन्दरा झा यव. श्चजल्ला प्रशासन कायाषलय धनुर्ासमेत

3

यस मुद्दामा कसैलाई पमन कारबाही िने अमधकार भनेको अमधकारप्राप्त अमधकारीले मार प्रयोि

िनुप
ष ने यवर्य हुँदा सोबाहेक अरुले प्रयोि िरे मा कानुनको दृयिमा आपश्चत्तजनक, दोर्पूर्ष र त्यस्तो
रुयट अमधकारक्षेरात्मक रुयट हुन जाने भई यस्तो अमधकारक्षेरात्मक रुयट िरी भएको मनर्षय कानुनको
दृयिमा अमान्य हुने भनी अमधकारप्राप्त अमधकारीले मार यवभािीय कारबाही िनष सक्ने भन्ने व्याख्या

(ङ)

भएको पाइन्छ ।

कुलबहादुर मलम्बू यव. पयषटन तथा नािररक उड्डयन मन्रालयसमेत

4

यस मुद्दामा उश्चचत र पयाषप्त कारर् भएमा तोयकएको अमधकारीले कानुनको रीत पुर्याई स्पिीकरर्
माि िने कायष सेवा सतषसम्बन्धी कानुनको सामान्य र मनयममत प्रयक्रया भएकाले स्पिीकरर् माि
ु ो साथै कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मनयुश्चक्त
िदै मा हक हनन नहुने भनी व्याख्या हुनक
िने अमधकार पाएको अमधकारी भन्दा तलको अमधकारीले यवभािीय कारबाही िनष नसक्ने भनी
यवभािीय कारबाही िदाष कानुनको रीत पुर्याई अमधकारप्राप्त अमधकारीले नै िनुप
ष ने र यवभािीय
1

ने.का.प. २०६३ अङ्क ६, मन.नं. ७७१५

ने.का.प.२०६४ अङ्क २ मन.नं. ७८१६

2
3

ने.का.प.२०६५ अङ्क २ मन.नं. ७९३०
ने.का.प. २०६७, अङ्क ७, मन.नं. ८४१४

4
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ु नेसमेत
कारबाही स्वेच्छाचारी ढङ्िबाट नभई सेवा सतषसम्बन्धी कानुनबमोश्चजम मनष्पक्ष तररकाले हुनप

(च)

व्याख्या भएको पाइन्छ ।

भीमप्रसाद लाममछाने यव. श्चजल्ला श्चशक्षा कायाषलय, हुम्लासमेत

1

यस मुद्दामा मबदा स्वीकृत निराई अनुपश्चस्थत रहेमा आचरर् यवपरीत काम िरे को र कतषव्य पालनामा
लापरवाही िरे का आधारमा यवभािीय कारबाही िनष सयकने भए तापमन कारबाही िनष नपने कारर्
केही भए प्रमार्सयहत सम्बश्चन्धत व्यश्चक्तलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका प्रदान िनुप
ष ने तथा सेवा
सतषसम्बन्धी कानुनमा यवभािीय कारबाही भएको कमषचारीले मुद्दा िरी यवभािीय कारबाही िने मनर्षय
अदालतबाट बदर भएमा मबचको अवमधको तलब भत्तालिायतको सम्पूर्ष सुयवधा पाउने कानुनी
व्यवस्था भएमा मार त्यस्तो सम्पूर्ष सुयवधा प्राप्त िने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।

(छ) वीरबहादुर राउत अयहर यव. नेपाल सरकार, िृह मन्रालयसमेत

2

ू ष
यस मुद्दामा जस्तोसुकै िम्भीर प्रकृमतको आरोप लिाइएको व्यश्चक्तलाई पमन सो आरोप िहर िनुप
ष व
आफ्नो कुरा भन्ने मौका ददनुपने तथा प्राकृमतक न्यायको मसद्धान्तको उल्लङ्घन िरी वा
कानुनबमोश्चजमको उश्चचत प्रयक्रया पालना निरी हुन पुिक
े ो मनर्षय कानुनको दृयिमा शून्य हुने तथा
ु ाइको मौका ददँ दा प्रस्तायवत सजायको सम्बन्धमा स्पि रूपमा खुलाउनुपने भनी व्याख्या भएको
सुनव
पाइन्छ ।

(ज) नेपाल सरकार यव. अमनलकुमार आचायष

3

यस मुद्दामा कमषचारीले सम्बश्चन्धत मनकायबाट स्वीकृमत नमलई अन्यर कुनै प्रकारको नोकरी िने वा

आमथषक लाभ वा कुनै सुयवधा प्राप्त िने िरी परामशषदाता, सल्लाहकार वा कुनै है मसयतले कायष
िरे मा सो यवर्य राष्ट्रसेवक कमषचारीको व्यावसाययक आचरर्को प्रमतकूल हुने हुँदा यवभािीय
कारबाहीको दायरामभर हेररने यवर्य हुने भनी स्पि व्याख्या िररएको छ । यसैिरी सम्बश्चन्धत

मनकायबाट स्वीकृमत नमलई काम िरे कै आधारमा सो कायषबाट आजषन िरे को सम्पश्चत्तलाई िैरकानुनी
सम्पश्चत्त मान्नु न्यायोश्चचत नहुने भन्ने समेत व्याख्या भएको पाइन्छ ।

(झ) सङ्िीता भण्िारी यव. प्रधानमन्री तथा मश्चन्रपररर्द्को कायाषलयसमेत

4

पदअनुरूप आचरर् निरे को भन्ने कुरा अमूतष हुन सक्दै न । पदअनुरूप आचरर् निरे को भन्ने कुरा
वस्तुित आधारबाट प्रमाश्चर्त भएको दे श्चखनुपदषछ ।

ने.का.प. २०६७, अङ्क ११, मन.नं. ८४९६

1

ने.का.प. २०६८ अङ्क ८, मन.नं. ८६६३

2
3

ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, मन.नं. १०२१८

4

ने.का.प. २०७२, अङ्क ११, मन. नं. ९५०२
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नेपालको मनजामती सेवामा आचरर्को सम्बन्धमा दे श्चखएका कमी कमजोरीहरू
ु ा प्रमुख
नेपालको मनजामती सेवामा सदाचार र आचरर्को पक्ष मनकै कमजोर रहेको पाइन्छ । यसो हुनक
कारर्हरू दे हायबमोश्चजम उल्लेख िनष सयकन्छ:

(क) सरोकारवालाको सहभामितामबना नै आचारसं यहता मनमाषर् िररन्छ र त्यसको आवश्यकताअनुसार
सञ्चार पमन िररँ दैन । उदाहरर्का लामिीः राष्ट्रसेवक कमषचारीको आचारसं यहता, २०६८;
(ख) आचारसं यहतासम्बन्धी अव्यावहाररक कुराहरू राख्ने िररएको पाइन्छ । जस्तो: कमषचारीले कुनै
यकमसमको व्यवसाय सञचालन िनष नपाउने व्यवस्था मनजामती सेवा ऐनमा राश्चखएको भए तापमन
त्यसको कायाषन्वयन िनष कदिन हुने;
(ि) आचारसं यहता कायाषन्वयनको अनुिमन, मूल्याङ्कन िने मनकायको व्यवस्था िररँ दैन;
(घ) बढ्दो दण्िहीनता र अराजकताको मनयन्रर् िनष नसयकएको;
(ङ) कमषचारीको आवश्यकताभन्दा बढी सेवा सुरक्षाको अवस्थाले िलत िने कमषचारीलाई सजाय ददन
नसयकएको;
(च) राजनैमतक तथा प्रशासमनक नेतत्ृ व नैमतकवान तथा आदशषवान हुन नसकेको;
(छ) कमषचारीको मनोबल तथा उत्प्रेरर्ाको स्तर न्यून रहेको;
(ज) यवमभन्न ऐन कानुनहरूमा तादात्म्यता नहुन,ु जस्तो सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा िलत कुरा भएको
थाहा पाउनेमबश्चत्तकै त्यसलाई सावषजमनक िनुप
ष ने प्रावधान छ तर मनजामती सेवा ऐनमा सेवामा हुँदा
मार होइन सेवामनवृत्त भएपमछ पमन सरकारी सूचना िोप्य राख्नुपने प्रावधान छ;
(झ) दण्ि, पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसक्नु;
(ञ) ट्रेि युमनयनको व्यवस्थाले राजनैमतक हस्तक्षेपलाई मलजल िनुष ।

अबको बाटो
(क) सरोकारवालाको सहभामितामा आचारसं यहता मनमाषर् िरी सोको सबैलाई जानकारी िराउँ दै प्रभावकारी
ु ने दे श्चखन्छ ।
यकमसमले कायाषन्वयन िने व्यवस्था हुनप
(ख) आचारसं यहता मनमाषर् िदाष धेरै आदशषवादी कुरा राख्नुको सट्टा व्यावहाररक तथा कायाषन्वयन हुनसक्ने
कुराहरू मार राख्नुपने उपयुक्त दे श्चखन्छ।
(ि) आचरर्का मनयमहरूको कायाषन्वयनको अनुिमन, मूल्याङ्कन िने कायषलाई मनयममत कायषको रूपमा
स्थायपत िरी प्रभावकारी रूपमा कायाषन्वयन िने मनकायको व्यवस्था िररनुपने दे श्चखन्छ।
(घ) मनजामती सेवामा बढ्दो दण्िहीनता र अराजकताको मनयन्रर् िनष नसयकनुको मुख्य कारर्
आचरर्का मनयमहरूको पररपालना नहुन ु भएकोले

आचरर्का मनयमहरूको पालना निने

ु ने दे श्चखन्छ ।
कमषचारीलाई अमनवायष रूपमा सजाय िने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लािु हुनप
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(ङ) कमषचारीको आवश्यकताभन्दा बढी सेवाको सुरक्षाको अवस्थाले िदाष िल्ती िने कमषचारीलाई सजाय
ददन नसयकएको अवस्था यवद्यमान रहेको दे श्चखएकोले कमषचारीको आवश्यकताभन्दा बढी सेवा
सुरक्षाको अवस्थाको अन्त्य िने प्रावधान राश्चखनुपने दे श्चखन्छ ।

(च) राजनैमतक र प्रशासमनक सयक्रयताको कमीले सेवामा दण्िहीनता र अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाएकोले

अनुशामसत र राजनैमतक हस्तक्षेपबाट मुक्त मनजामती सेवाको रूपमा यवकास िनुप
ष ने आवश्यकता
ु ने दे श्चखन्छ ।
दे श्चखएकोले सोसम्बन्धी आवश्यक प्रावधानहरूको व्यवस्था हुनप

ु ो एक
(छ) दण्ि, पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसक्नु पमन आचरर्का मनयमहरू पालना नहुनक

कारर् रहेकोले दण्ि र पुरस्कारलाई कायषसम्पादनसँि आबद्ध िने िरी आवश्यक कानुनी प्रावधानको
ु ने दे श्चखन्छ ।
व्यवस्था हुनप

(ज) राजनैमनक रूपमा तटस्थ रहनुपने मनजामती सेवाको च ुनौतीको रूपमा रहेको दे श्चखएको र ट्रेि
युमनयनको आिमा दण्िहीनतासमेत बढ्ने अवस्था दे श्चखँदा ट्रेि युमनयनको कमी कमजोरी हटाई
कमषचारीको यहतमा केश्चन्रत हुने िरी मनजामती सेवामभर एकल ट्रेि युमनयनको व्यवस्था िने प्रावधान
ु ने दे श्चखन्छ।
समावेश हुनप

(झ) सावषजमनक सेवामा आबद्ध कमषचारीहरूउपर सम्बश्चन्धत सेवासम्बन्धी कानुनले मनददषि िरे का

आचरर्का मनयमहरू तथा अन्य सेवा सतषसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन िरे बापत मनजउपर
यवभािीय

कारबाही

िदाष

प्रशासकीय

अमधकारीहरूले

कानुनको

उश्चचत

पररपालना

निने,

स्वेच्छाचारीपूवक
ष एवम् बदमनयतपूवक
ष कानुन यवपरीत मनर्षय िने लिायतका तमाम रुयटहरू रहने
िरे कोमा सम्मामनत सवोच्च अदालतबाट त्यस्ता रुयटहरू औल्ँ याउदै यवभािीय कारबाही िदाष

अपनाउनुपने यवमधसम्मत प्रयक्रयाहरूको बारे मा व्यापक व्याख्या एवम् यवश्लेर्र् िरी कानुन र न्यायका
मान्य मसद्धान्तको अवलम्बन िरी उश्चचत मनर्षय िनष महत्त्वपूर्ष न्याययक मािष मनदे शन प्रदान िरे को
अवस्था यवद्यमान रहेको दे श्चखए तापमन अदालतबाट स्थायपत न्याययक मसद्धान्तको पररपालना निरी

पटक पटक एउटै रुयट दोहोर्याई मनर्षय िने िरे को दे श्चखँदा कमषचारीहरूउपर िररने यवभािीय
कारबाहीसम्बन्धी मनर्षयमा स्वच्छता कायम हुन सकेको नदे श्चखँदा सवोच्च अदालतबाट प्रमतपाददत
ु ने दे श्चखन्छ ।
नश्चजरको पररपालना अमनवायष रूपमा हुनप

(ञ) मनजामती कमषचारीउपर यवभािीय कारबाही िने अमधकारीले कानुनबमोश्चजम पुर्याउनुपने प्रयक्रया पूरा
निरे को कारर् कमषचारीलाई कारबाही िने पयाषप्त आधार यवद्यमान हुँदाहुँदै पमन त्यस्ता अमधकारीले

िरे को मनर्षय अदालतबाट बदर हुने िरे को दे श्चखए तापमन यवभािीय कारबाही िने पदामधकारीको

िल्तीबाट मनर्षय बदर भए पमन मनजलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थाको अभाव हुँदा बदमनयत राखी
जानी जानी प्रयक्रया पूरा निरी िलत मनर्षय िने पदामधकारीउपर समेत कारबाही िने प्रावधानको
ु ने दे श्चखन्छ ।
व्यवस्था हुनप

(ट) कमषचारीहरूलाई यवभािीय कारबाही िदाष िररएका मनर्षयहरूमा एउटा कसुरमा सफाइ वा स्पिीकरर्

मािी अकोमा सजाय िने, सम्बश्चन्धत कमषचारीलाई कारबाहीको सूचना नददने तथा सुनवाइको मौका
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नददने, सफाइको मौका र स्पिीकरर् माग्दा कानुनबमोश्चजमको समय प्रदान निने, सफाइको मौका

र स्पिीकरर् माग्दा आरोयपत कसुर स्पि उल्लेख निने, अश्चख्तयारवालाले सजाय निने, सजायको
मनर्षयमा आधार कारर् नखोल्ने, मनर्षयकताषले न्याययक मनको प्रयोि निरी यटप्पर्ीमा सदर िरी

मनर्षय िने, सम्बद्ध ऐनले तोकेको कायषयवमध वा प्रयक्रयालाई पालना निरी मनर्षय िने,कुनै
स्पिीकरर्समेत नमलई हच ुवाकै आधारमा अवकाश ददने, आफ्नो स्वाथष िाँमसएको अवस्थामा पमन
ँ ा यवभािीय
मनर्षय िने जस्ता रुयटहरू रहने िरे को कुरा सवोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याबाट दे श्चखद
कारबाही हुन ु नै पने अवस्था यवद्यमान रहेका कमषचारीहरूका हकमा पमन कमतपय अवस्थामा

कानुनसम्मत प्रयक्रया पूरा निरे को कारर् त्यस्ता मनर्षयहरू अदालतबाट बदर हुने िरे काले कानुनको
उल्लङ्घन हुने िरी तथा सवोच्च अदालतबाट स्थायपत नश्चजरको समेत पालना निरी यस्ता रुयटहरू
ु ने
बारम्बार दोहोर्याई मनर्षय िने पदामधकारीलाई उत्तरदायी बनाउने िरी कानुनी व्यवस्था हुनप
दे श्चखन्छ ।

मनष्कर्ष
उल्लेश्चखत प्रावधानहरू कमषचारीले िनष नहुने कायषका सूचीहरू हुन ् । यस्तो कानुनी व्यवस्था लािु िनुक
ष ो मुख्य
उद्देश्य कमषचारीलाई सजाय ददने मनसायभन्दा उनीहरूले आफूले िनष नहुने कुराहरू थाहा पाऊन् भन्ने हो ।

आचरर्का मनयम भङ्ग िराउने र अनुशासनका पखाषल भत्काउने कारकहरू क्रोध, लोभ, मोह, मद्, मात्सयष, वासना,

कामना, आशश्चक्त, मोलायहजा, नातावाद, कृपावाद र रव्यवाद हुन ् । कमतपय समाजशास्त्रीहरूको अमभमतमा आजको

समाजको वास्तयवक स्वरूपलाई मनयालेर हेदाष नैमतकतापूर्ष जीवनप्रमत आकयर्षत हुने अवस्थाको मसजषना िनष िाह्रो
छ । यो िाह्रो भए तापमन यसको अको यवकल्प छै न । आचरर्को औपचाररक अवधारर्ा राज्यसँि सम्बश्चन्धत

हुन्छ । मनजामती सेवाका कमषचारीका लामि व्यवस्था िररएका यी प्रावधानहरू वास्तवमा मनर्ेधका मनयमहरू
हुन ् । वस्तुतीः यस्ता मनयमहरूमा राज्यको तफषबाट कमषचारीलाई सावधान िराइएको हुन्छ । राज्यको कानुन
उल्लङ्घन िने व्यश्चक्तले राज्यतफषबाट सजाय पाउँ छ, कमषको फल भोग्नुपदषछ । यस्तो औपचाररक अवधारर्ाले

प्रयक्रया र पररर्ामलाई महत्त्व ददन्छ । यसमा व्यश्चक्तको मनयत के कस्तो मथयो भन्ने कुराले भन्दा उसको
जररयाबाट प्राप्त पररर्ामको महत्त्व रहन्छ।

यहजोआज मनजामती सेवाबाट अपेश्चक्षत उपलश्चब्ध हामसल िनष सयकएन, कमषचारी अटे र र अनुशासनहीन भए,
समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन भन्ने आरोप लाग्ने िरे को छ । अब मछट्टै सङ्घीय मनजामती सेवा ऐन, प्रदे श

मनजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लािु िनष सयकयो र स्थानीय तहको राजनैमतक नेतत्ृ व र प्रशासनमबच
समन्वय कायम भयो भने हाल दे खापरे का यवसङ्िमतहरूको धेरै हदसम्म अन्त्य हुनछ
े । मनजामती कमषचारी

समृयद्धका धरोहर हुन ् । खराब मनजामती सेवाले समृद्ध राष्ट्र मनमाषर् िनष सक्दै न । मनजामती सेवालाई असल,
चरररवान्, शालीन, इमानदार र अनुशामसत बनाउने काम सरकार र स्वयम् मनजामती सेवामा आबद्ध कमषचारीको
हो ।
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