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गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिन ेतनयमहरु, २०२४ 

             नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्तिि तमति 

संिोधन            २०२४।९।५ 

१. गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिने (संिोधन) 

 तनयमहरु, २०२५       २०२५।१०।२१ 

२. गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिने (िोस्रो संिोधन) 

 तनयमहरु, २०७०       २०७०।१।३० 

प्रिासकीय कायिवितध (तनयतमि गने) ऐन, २०१३ को िफा २ ले दिएको अतधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले िेहायको तनयम बनाएकोछ । 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी तनयमहरुको नाम “गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिन े
तनयमहरु, २०२४” रहेको छ । 

  (२) यी तनयमहरु िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछन ्। 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्ि नलागेमा यी तनयमहरुमा,– 



(क) “गैर सरकारी व्यक्ति” भन्नाले िैतनक िा साप्तावहक आधारमा ज्याला िा 
मेहनिाना तलई सरकारी काम गने व्यक्ति सम्झन ुपछि, 

(ख) “अङ्गभङ्ग” भन्नाले प्रचतलि कानून बमोक्तजम अङ्गभङ्ग हनुे वकतसमले ठूलो 
घाउचोट लागेकोलाई सम्झन ुपछि, 

(ग) “मतृ्य”ु भन्नाले ित्कालै िघुिटनास्र्ल मै भएको मतृ्य ु र सो घटनाको 
चोटपटककै पीरले उठ्न नसकी र्ला परी एक्काइस दिन तभत्र भएको मतृ्यलुाई 
समेि सम्झन ुपछि, 

                                                           

  गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिने (संिोधन) तनयमहरु २०२५ द्वारा संिोतधि । 
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(घ) “चोट पटक” भन्नाले अङ्गभङ्ग िा मतृ्य ु बाहेकको अरु साधारण घाउचोट 
लागेकोलाई सम्झन ुपछि, 

(ङ) “अस्पिाल” भन्नाले नेपाल सरकारले मान्यिा दिएको िा नेपाल सरकारले 
सञ्चालन गरेको अस्पिाल, हेल्र् सेण्टर र औषधालयलाई समेि सम्झन ुपछि, 

(च) “सरोकारिाला” भन्नाले गैर सरकारी व्यक्तिको आफैसँग बस्ने िर्ा आफूले 
पालन पोषण गनुिपने पति, पत्नी, छोरा, अवििावहिा छोरी िा धमिपतु्र सम्झन ुपछि 
र आफैले पालन पोषण गनुिपने आफ्नै बाब,ु आमा िा सौिेनी आमालाई समेि 
जनाउँछ, 

(छ) “सतमति” भन्नाले तनयम ४ अन्िगिि गठन भएको क्षतिपूतिि सतमति सम्झन ु
पििछ, 

(ज) “अनसूुची” भन्नाले यी तनयमहरुको अनसूुची सम्झन ुपििछ । 

३. अङ्गभङ्ग िा मतृ्य ु भएमा गनेः नेपाल सरकारले आफूलाई समु्पेको सरकारी कामको 
तसलतसलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्ति (तनयम ७ बमोक्तजम आतर्िक सहायिा दिनपुने गरी) 
िघुिटनामा परेमा यस्िो कमिचारीलाई काम लगाउन ेनेपाल सरकारको राजपत्र अनविि प्रर्म 
शे्रणीसम्मको कमिचारी (फील्ड अतधकृि) ले सो कुराको पूणि वििरण स्पष्ट हनुे गरी तनम्न 
तलक्तखि कुरा खलुाई मौका सरजतमन गरी सम्बक्तन्धि क्तजल्ला प्रिासन कायािलयमा प्रतििेिन 
िरुुन्ि पठाउन ुपििछ । 



(क) गैर सरकारी व्यक्तिको पूरा नाम, ठेगाना, उमेर, वििावहिा िा अवििावहिा, 
नागररकिा, बोल्ने भाषा, व्यिसाय िैतनक िा साप्तावहक ज्याला िा मेहनिानाको 
अङ्ग, ित्काल गरररहेको काम, तनजको पररिारको व्यक्तिहरुको प्राप्त भएसम्मको 
वििरण, 

(ख) अङ्गभङ्ग िा मतृ्य ुभएको अर्िा िासस्र्ान नष्ट भएको िा अन्य कुनै धनमाल 
क्षतिपूतिि भएको तमति, स्र्ान र समय, 

                                                           

  गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिने (संिोधन) तनयमहरु २०२५ द्वारा संिोतधि । 
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(ग) अङ्गभङ्ग िा मतृ्य ुभएको अर्िा िासस्र्ान नष्ट भएको िा अन्य कुनै धनमाल 
क्षति भएको िेख्न ेसाक्षीहरु, 

(घ) यस्िो हनुाको कारण, 

(ङ) तनजको आचरण, 

(च) तनजले गनुिपने सरकारी कामको वकतसम, 

(छ) अङ्गभङ्ग िा मतृ्य ुअर्िा िासस्र्ान िा अन्य कुनै धनमालको क्षति भवििव्य 
िा तनजको असािधानी िा लापरिाही केले भएको हो । 

४. सतमतिको गठनः तनयम ३ बमोक्तजमको प्रतििेिन प्राप्त भएपतछ सम्बक्तन्धि क्तजल्ला प्रिासन 
कायािलयले तनम्न तलक्तखि अध्यक्ष सिस्यहरु भएको क्षतिपूतिि सतमति गठन गनुि पििछः–  

(१) सम्बक्तन्धि प्रमखु क्तजल्ला अतधकारी िा 

    क्तजल्ला विकास सतमतिको सभापति    – अध्यक्ष 

(२) सहायक प्रमखु क्तजल्ला अतधकारी    – सिस्य 



(३) अर्ि मन्त्रालयको प्रतितनतध िा भतूम प्रिासन  

   कायािलय रहेको ठाउँमा स्र्ानीय भतूम प्रिासक, 

    सो नरहेको ठाउँमा माल अड्डाको हावकम   – सिस्य 


 (४) स्िास््य सेिा विभागबाट खवटएको क्तचवकत्सक 

   िा नक्तजक अस्पिालको क्तचवकत्सक  

   (जनु चाँडो उपलब्ध हनु्छ)     – सिस्य 

(५) सम्बक्तन्धि विभागीय प्रमखु िा तनजको  प्रतितनतध  – सिस्य 

(६) सम्बक्तन्धि अड्डा प्रमखु िा फील्ड अतधकृि       –  सिस्य–सक्तचि 

                                                           

  िोस्रो संिोधनद्वारा संिोतधि । 
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५. सतमतिको काम, कििव्य र अतधकारः सतमतिको काम, कििव्य र अतधकार िेहाय बमोक्तजमको 
हनुेछः– 

(१) सरकारी कामकै तसलतसलामा भै गैर सरकारी व्यक्तिको मतृ्य ुभएको िा अङ्गभङ्ग 
भएको अर्िा िासस्र्ान नष्ट भएको िा अन्य कुनै धनमाल क्षति भएको हो िा होइन र 
यस्िो कुराको कारण तनजको असािधानी िा लापरिाही हो िा होइन त्यसको ठहर गने, 

(२) खण्ड (१) बमोक्तजम ठहर गिाि आिश्यक भए अस्पिाल जाँच गराउने र 
सरजमीन बझु्ने समेि अन्य आिश्यक काम गने, 

(३) गैर सरकारी व्यक्तिको आफ्नो असािधानी िा लापरिाहीले बाहेक िघुिटनाबाट 
मतृ्य ुभएको िा अङ्गभङ्ग भएको अर्िा िासस्र्ान नष्ट भएको िा अन्य धनमाल क्षति भएको 
भए (सो हनुाले तनजको पेिामा भविष्यमा कतिसम्म असर पििछ त्यसको विचार गरी) तनयम 
७ बमोक्तजम तनजले पाउने आतर्िक सहायिाको रकम ठहर गरी तनकासाको तनतमत्त सम्बक्तन्धि 

विभागमा तसफाररस गिाि गैर सरकारी व्यक्तिले पाउने ज्याला िा मेहनिाना =........... को 
अङ्ग अनसुार तनज नेपाल सरकारको तनजामिी कमिचारी भए जनु शे्रणीको कमिचारी हनु 

आउने तर्यो त्यसको विचार गरी .............. गनुि पनेछ, 

(४) तनयम ८ को उपतनयम (१) बमोक्तजम तनजले पाउने उपचार खचिको रकम ठहर 
गने । 

६. सतमतिको कायिवितधः (१) सतमतिले तनयम ५ को खण्ड (३) बमोक्तजम ठहर गरेपतछ जो 
भएको तनणयिको सूचना गैर सरकारी व्यक्ति िा तनजको सरोकारिालालाई दिन ुपििछ । 

(२) उपचार खचि दिनपुने ठहयािई तनयम ५ को खण्ड (४) बमोक्तजम सतमतिले ठहर 
गरेपतछ खचि लेख्न ेअड्डालाई आिेि दिई सम्बक्तन्धि विभागलाई सूचना दिन ुपििछ । 

(३) सतमतिबाट हनुे सम्पूणि कारबाही अध्यक्षको साधारण रेखिेखमा सतमतिको 
सक्तचिले गनेछ र सतमतिबाट हनुे सबै लेखापढी सक्तचिबाटै प्रमाक्तणि गररनेछ । 

                                                           
     गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूतिि दिने (संिोधन) तनयमहरु २०२५ द्वारा क्तझवकएको । 

  िोस्रो संिोधनद्वारा क्तझवकएको । 
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७. आतर्िक सहायिाः (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको सरकारी कामको तसलतसलामा मतृ्य ु
भएमा रु. ५,०००।– सम्म सतमतिको तसफाररसमा विचार गरी नेपाल सरकारले तनजको 
पररिारलाई आतर्िक सहायिा दिन सक्नेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोक्तजम मतृ्य ुहनुे मातनसको सरोकारिाला व्यक्ति कोही नभएमा 
तनजको काजकृया गनुिपने व्यक्तिले तनजको काजकृयाको तनतमत्त खचि पाउँ भनी िरखास्ि 
गरेमा तनजको शे्रणी हेरी नेपाल सरकारले रु. ५००।– सम्म यस्िा व्यक्तिलाई कृया खचि 
दिन सक्नेछ । 

(३) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको तसलतसलामा अड्डभड्ड भई िा चोट 
पटक लातग औषधी उपचार गराउ“िा पतन तनज आफ्नो जीविका उपाजिन गनि नसक्ने गरी 
सिा सिििाको लातग असमर्ि भएमा सतमतिको तसफाररसमा विचार गरी नेपाल सरकारले 
तनजलाई रु. ५,०००।– सम्म आतर्िक सहायिा दिन सक्नेछ । 

(४) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको तसलतसलामा अङ्गभङ्ग भएमा सतमतिको 
तसफाररसमा विचार गरी नेपाल सरकारले तनजलाई बढीमा अनसूुची १ मा लेक्तखएको हिसम्म 
आतर्िक सहायिा दिन सक्नेछ । 

(५) सरकारी कामको तसलतसलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको िासस्र्ान नष्ट भई 
बस्न नहनुे भएमा िा अन्य कुनै धनमाल क्षति भै तनजको जीिन तनिािह नहनुे क्तस्र्ति पनि 
गएमा तनजको क्षति भएको िस्िकुो मूल्यािन गरी सतमतिको तसफाररसमा क्षतिपूतििको रुपमा 
नेपाल सरकारले आतर्िक सहायिा दिन सक्नेछ । 

८. उपचार खचिः (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको तसलतसलामा अङ्गभङ्ग अर्िा 
मतृ्य ु हनुे वकतसमले अर्िा मातमिक ििरले आन्िररक िा मानतसक िा िारीररक क्तस्र्तिमा 
ठूलो िखल परी िरुुन्ि औषधी उपचार गराउन ु पने गरी घायल भएमा िघुिटनास्र्लबाट 
औषधी उपचार गने ठाउँसम्म परुय्ाउने बाटो खचि औषधी खचि इत्यादिको तनतमत्त तनजको 
शे्रणी हेरी सतमतिले तनजले पाउने ६० दिनसम्मको मेहनिानाको रकमसम्म उपचार खचिको 
तनकासा दिन सक्नेछ ।  

  िर यस्िो रकमको मातर्ल्लो हि रु. ५००।– भन्िा बढी हनुे छैन । 
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 (२) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको तसलतसलामा चोट पटक लाग्न गई 
घायल भै उपचार गराउन ुपने भएमा सम्बक्तन्धि सतमतिले बढीमा अनसूुची–२ मा लेक्तखएको 
हिसम्म उपचार खचि दिन सक्नेछ । 

९. क्षतिपूतिि रकमको सरुक्षाः तनयम बमोक्तजम प्राप्त हनुे क्षतिपूतिि िापिको आतर्िक सहायिा प्राप्त 
गने व्यक्तिको अंक्तियारहरु मध्ये कसैको पतन अंि िापि हक िािी लाग्ने छैन । 

१०. सतमति उपरको पनुरािेिनः तनमम ६ को उपतनयम (१) अन्िगििको सतमतिको सूचना प्राप्त 
भएपतछ सो तनणियमा क्तचत्त नबझेु सो गैर सरकारी व्यक्ति िा तनजको सरोकारिाला व्यक्तिले 
नेपाल सरकारमा पनुरािेिन गनि सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको तनणिय अक्तन्िम    
हनुेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 द्रष्टव्यः १.  केही नेपाल कानून (संिोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रुपान्िर भएका िब्िहरुः 
   “अवफसर” र “अवपल” को सट्टा “अतधकृि” र “पनुरािेिन” । 

   २.  क्तजल्ला विकास सतमति ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर भएका िब्िहरुः 
   “क्तजल्ला पञ्चायि” को सट्टा “क्तजल्ला विकास सतमति” । 

    ३.   केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका िब्िहरुः 
         “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

  ४.   िोस्रो संिोधनद्वारा रुपान्िर भएका िब्िहरुः 
    “अञ्चलाधीि कायािलय” को सट्टा “क्तजल्ला प्रिासन कायािलय” । 
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अनसूुची – १ 

(तनयम ७ सँग सम्बक्तन्धि) 

 

 िेहायमा लेक्तखए बमोक्तजम अङ्गभङ्ग भएमा मातर्ल्लो हिमा िेहाय बमोक्तजमको रकमसम्म 
आतर्िक सहायिा पाउनेछः– 

(१) एउटा कानको क्षतिमा    – १५ दिनको मेहनिाना 

(२) एउटा आखँाको क्षतिमा    – ४० दिनको मेहनिाना 

(३) िावहने हािको क्षतिमा    – ३०  दिनको मेहनिाना 

(४) बायाँ हािको क्षतिमा    – २० दिनको मेहनिाना 

(५) एउटा औलंाको क्षतिमा    – १५ दिनको मेहनिाना 

(६) िईु औलंाको क्षतिमा    – २० दिनको मेहनिाना 

(७) िईुभन्िा बढी औलंाको क्षतिमा   – ३० दिनको मेहनिाना 

(८) कुनै नारी िा पाखरुा िा पाउको क्षतिमा    – ३ मवहनाको मेहनिाना 

(९) कुनै ममिस्र्ल िा सन्नी िा योनीको क्षतिमा   – ६  मवहनाको मेहनिाना 
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अनसूुची – २ 

(तनयम ८ सँग सम्बक्तन्धि) 

 

(१) तनको हनु ७ दिनसम्म लाग्ने भएमा – ७ दिनसम्मको मेहनिाना । 

(२) ७ दिनभन्िा बढी लाग्ने भएमा  –  काममा फेरी आउन नसकेका 

        दिनसम्मको मेहनिाना । 

 

 िर यस्िो रकम तनजको ३० दिनको मेहनिानाभन्िा बढी हनुे छैन । 

 


