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भू�मका
आधु�नक राज्यल े लोकतािन्� क व्यवस्थाको माध्यम�ारा सुशा सनको �त्य ाभू�त गन� स�ल्प गरे
लोकतन्�का लाभहर ु जनतासमक्षपुउन राजनी�तक र �शास�नक व्यवस्थाप न पक्ष महत्व
हुन्छ भूमण्डल�करण र सूचनामा आएको प�रवतर्नलरा�/राज्यहरु परम्परागत रुपमा अवलम्बनग
आएका शासक�य प��तका �व�भ� क्षे�हरुमा ठूलो असर पारेको छ आधु�नक समयमा गैरराज्यका
सं स्थाहरु ब�लया भएर गएका छन् तथा नाग�र क इच्छा र अकांक्षा प�न प�र हुँदै गएका छन् ।

�हजोको अथर्तन् � �नमार्ण गन��वृि� र सुरक अवधारणामा �भ�ता आएको छ । �व�मा देिखएको
प�छल्ला प�रवतर्नहरुले ल्याएको अक� ठूलो प�रव 'आ�वासन'को रहेको छ। कामको ला�ग आफ्नो

ु मा जाने १८ औं शताब्द� प�छ सबभन्दा बढ्दो �म अ�हले देिखएको
थाक थलो छोडे र अक� मुलक

राज्यको शासन ���यालाइर् असर पा यस्ता केह� पक्षहरु देिखएका छन् । त्यसैगर� संयु� रा�स
ल्याएको �दगो �वकास कायर्�मले प�न यसका सदस्य रा�हरुलाइर् ती मापदण्डअनुसार काम गनर्
ग�ररहे को छ । नेपालमा प�न लामो समयको आन्त�रक �न्� र प�छल्लो राजनी�तक प�रवतर्न
नाग�रकका इच्छा र आकांक्षा हरु �ा�ै बढेर गएका छन ् । यसर� चु�लएर गएका जनताका इच्
आकांक्षाको राज्यले समयमै सम्बोधन गर� नाग�रकलाइर् चुस्त र गुण स्तर�य सेव ा �दान गन� का
शासनको अपनत्व र वैधता कायम गनुर्पन� अवस्था छ । यसर� अथर् राजनी�तमा आएको प�र,
आन्त�रक राजनी�तक व्यवस्थापन र जनआकांक्षाहरुलाइर् समयमा नै सम्बोधन गनर् स
च ुनौतीहरु थ�पनेछन् ।यस्तो अवस्थामा यी सबै पक्षमा सुधार गनर् राजनी�तक व्यवस्थापनका स
कमर्चार� �शासनतन्� र सुशासनका अन्तरवस्तुहरुलाइर् समयसापेक्ष सुधार गरेर हुन्छ 
नेपाल सं वैधा�नक लोकतन्�को अभ्यासमा छ नेपालले लोकतन् र अ�गामी प�रवतर्नका ला�ग
केन्��कृत र एकात्मक राज्य व्यवस् �सजर्न गरे का समस्यहरको समाधान गनर् सं�वधानसभाबाट
सं �वधान बनाउने नेपाल�हरुको चाहाना २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको छ । सं �वधानले सबैको
चाहानालाई समेट् सक्ने गर� लचकता र प�रवतरशीलताको �स�ान्तलाई आत्मत् गरेको छ ।

ु का समस्याहरु सं�वधान�भ�ैबाट समाधान गनर्सक्ने �स�ान्सं �वधानले स्वीकार गरेको सन्दभर्
मुलक
सं �वधानलाई जीवन् बनाउन राजनी�तक एवम् �शास�नक क्षे� दु सं वैधा�नक लोकतािन्�क  संस्कृको
�नमार्णमा केिनत हुन ु अ�हलेको मुख्य आवश्यकता हो

नेपालको सं �वधानले लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम�ारा �दगो, सुशासन,
�वकास र समृ��को आकांक्षा पूर ा गन� संकल्प गरेको छ । यस संकल्प पूरा गनताको
��तस्पधार्त्मक वहुदल�य लोिन्क शासन �णाल�, नाग�रक स्वतन्�, मौ�लक अ�धकार, मानव
अ�धकार, वा�लग मता�धकार, आव�धक �नवार्च, पूणर् �ेस स्वतन्, स्वन्, �नष्क्ष र स
न्यायपा�लक, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतािनक मूल्य र मान्यतामा आधा�रत
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रह� समृ� रा� �नमार्ण गन� उ�ेश्य �लएको छ । सं�वधानको लिक्षत उ पूरा

गनर् सक्षम र उ�रदायी सावर्ज�नक � आवश्यक छ 
सं �वधानले

सावर्ज�नक �शासनलाई स्व, सक्, �नष्प, पारदश�, ��ाचारमु�,

जनउ�रदायी,

सहभा�गतामूलक, सेवा सु�वधामा जनताको समान र सहज पहुँच सु�नि�त् गर� सुशासनको �त्यभू�त गन�

राज्यको नी�त �नधार्र गरेको छ । यसर� सं �वधाले �न�दर्� गरेको सावर्ज�नक �शासनको नी�
अनुरुपको कानून, सं स्थाग, व्यवस्पनगत, कायर्�मग तथा आचरणगत पक्षम ा ग�रने सुधारबाट 

ु ले सं वैधा�नक लोकतन्�को अवधारणालाई
सावर्ज�नक �शासनको संस्थाग �वकास हुनसक्द।मुलक
आत्मसत गरे को सन्दभर्मा लोकतका लाभहरु आमजनतामा सहज रुपमा �वतरण गनगनर् सघ, �देश
र स्थानीय तका सरकारले सोह� अनुरु सावर्ज�नक �शसनको स�ालन र व्यवस्थापन�ा नी�त �नमार्ण
र कानूनको तजुर्मा गर� तसको �भावकार� कायार्न्वयन गनुर्पन� हुन्छ । सं�वधा आत्मसा गरे को
सं घ, �देश र स्थानीय तहबीचको सम्न्ध सहका�रत, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत ह
मान्यतालाई ब�लयो बनाउन सोह� अनुरुपको सावर्ज�नक �शासनको संरचना �नमार्ण गर� सुशासनमै�
कायर् संस्कृ�तको �वकागनुर् पन� हुन्छ
ु हरुले राजन�तक स�ा प�रवतर्न सगै �शासनको मा�थल्लो तहमा राजनी�तक
�व�का क�तपय मुलक
नेतृत्वले जनशि� बदल्ने प��को अभ्यासबाट�सिजर् समस्यलाई सुधार गनर्स्वतन, स्थायी र �नष्प
�नजामती सेवाको आवश्यकता महसु ग�रयो।आधु�नक समयमा राज्यको कायर्क्षे� �वस्ता
सामािजक सुरक्षादेिख सामािजक न्यायको �स�ान्तलाई स व्यवहारम लागू गन� दा�यत्व राज्यक
भएकाले सावर्ज�न नी�त आफ�मा ज�टल ब�नरहेको सन्दभर्मा �वषय �वज्ञताको कता पन� कारण
�नजामती सेवाको महत्व अझ बढेको

ु मा समावेशीकरणको �स�ान्त र
छ  �व�वधता भएको मुलक

�व�वधताको ��त�न�धत्वको सु�न�तताले सावर्ज�नक �शासनमा एकरुपता कायम गनर् म�त पु
सक्दछ ।
सं वैधा�नक आकांक्षा पूरा गनराज्य संयन्� स, सबल र �भावकार� हुनपु दर्छ । नेपालको सावर्ज�न
�शासनको आफ्नै इ�तहास छ । राजनी�तक स्था�यत्वको अभावका कारण सावर्ज�नक �शासनले उल्
प�रणाम

समयमै

�दनसकेको

छै न

।सावर्ज�नक �शासन��तको जन�व�ास बढाउनुपन� अवस्थ

छ।�शासन��तको जन�व�ासमा क्षकारण हुँदै जानुमा मुख्तया: ��ाचार, कानून कायार्न्वमा
उदा�सनता, सेवा �वाहको अ�भावका�रता, काममा

दोहोरोपन, िजम्मेवार� पन्छाउने �ि�, झन्झ�टलो

कायर् ���य, आत्मकेिनत व्यवहा, सेवा�ाह���तको सम्मानजन व्यवहारको कमी जस्ता �व�भ�
कारणहरु देिखएका

छन । कमर्चार� �शासन��तको जन�व�ासमा अ�भवृ�� �नजहरुल े सम्पादन गन

कायर्बाट मा� �ा� गनर् स�कन्छ । का �निम्तसेवा �वाहको �व�मान व्यवस्थामा सुधार जरुर� छ
यसर� सुधार

गदार् मलतः �शासनबाट व्यवस्पन, �शासन केिन्त शासनबाट नाग�रक केिन्त शासन,

केन्��कृत �शासनबाट �वक िन्त �शासन, अत्य�धक �नयन्�णबाट सहजकरण, अत्य�धक खचर् भन्दा
�भावकार� सुप�रवेक्ष र अनुगमन, नाग�रकलाई �ाहकको रुपम नभई लाभकार� र �हतकार�का रुपमा
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ु दर्छ । अ�धकार �वकेन्��करणको �स�ान्तको प�र�ध�भ� रह� से
व्यवहार गन जस्ता कायरहर हुनप
�वाहको �भावका�रताको रुपान्तरण आवश्यक छ। गुणस्, �दगोपन र �नरन्तर सेवा�वाहबाट नै
�शासन��तको जन�व�ास आजरन हुने हो। सावर्ज�नक �शासनलाई जवाफदेह� बनाउन कायर्सम्पादनक
आधारमा सु�वधा र वृि��वकासको आव�ता, सेवा �वाह र कायर् सम्दनको �नय�मत रुपमा अनुगमन
गर� त्सको आधारमा कायर्सम्पादन ल्या�न गन� �णाल�को �वका, सावर्ज�नक सेकहरुको चरणका
�नयमहर र सदाचार नी�तको पालनाको �भावकार� मूल्या�, आ�थर्क अनुशासनको पर�क्षस्ता कायर
आवश्यक

।

लोकतािन्�क व्यवस्थामा सक्षम सावर्ज�नक सेवाकोका �निम्त �नि�त मूल्य मान्यताहरु पाल
गन� गर� व्यावसा�यकतको �वकास आवश्यक हुन्छ । यसका �निम्त काम��त इमान,

सेवा��त

समपर्, �नष्क्ष, राजनी�तक तथस्टत, समय��तको अनुशासन, समयमै कायर् सम्पादन गन� �णा,
कतरव्यपराय, सेवा�ाह���त उच्च सम्मानजन व्यवहार जस् कायरहरु आवशक पदर्छ । सावर्ज�न
�शासन सक्षम र �भावकार� हुन सकेमा नै असल शासन का गनर सहज हुन्छ । असल शासनका
�निम्त मूलतः �भावकार� रुपमा कायर् गन� कमर्चार� �शास�वकास गर� सावर्ज�नक नी�त �नमार्ण ग,
गुणस्तरय �भावकार� सेवा�वाह गन,र सावर्ज�नक �ोतसाधनको जवाफदे ह� र िजम्मेवारपूव र् �योग�ारा
�शासक�य सुशासन कायम गनर् योगदान �दनसक्ने स्वभावको कमर्चार� �शासन हुनुपद र्छ ।अन
सं वैधा�नक लोकतन्�को लाभहरु आम नाग�रकमा पुर्उन क�ठन ब� पुग्दछ 
�शासन सुधारको मुख्य उ�ेश्य सरकारका कामहरु सम्पादमा �भावका�रता देिखने �क�समबाट

ु को आ�थर्क र सामािजक �दगो �वकासलाई
ु दर्छ । जनतालाई गुणस्तय सेवा �दान गर� मुलक
हुनप
ु दर्छ।आ�थर्स्था�यत, उत्साहजनकराज�
�व�रन गन� वाहकको रुपमा �शासनको भू�मका केिनत हुनप

सं कलन, वैदेिशक सहायताको �भावकार� व्यवस्था, लगानी मै�ी वातावरण

जस्ता िस्थ�तक�सजरनाबाट

ु मा �दगो �वकास हुन सक्छ । �शासनको सुधार गदार् सावर्ज�नक सेवाहरुको मनोवल उ
नै मुलक
बनाइ सरकारका कायर्हरुइर �भावकार� रुपमा सम्प� गर� सुशासन कायम गन� राज्यको�मकालाइर
साकार पानर् सोह� अनुरुपको नी,

कानून,

स�ठन सं रचना, सेवाशतर्को सुरक, कायर्सम्पादनक

ु दर्छ ।
मूल्य�नको वस्तुगत आधा जस्ता �व�भ� कुराको सु�नितता हुनप

नेपालको सं �वधानको धारा २८५ बमोिजम सं घ, �देश र स्थानीय तहल े �जामती सेवा र सरकार�
सेवाको गठन र स�ालन गदार् सावर्ज�नक �शासनका क्षे �मा �वक�सत भएका �मूलक �शासन,
कमर्चार� �शासनक भू�मका, जवाफदे �हता वहनमा �नवार्ह गनुर्पन� भू�मकालाई स्प�म्बोधन हुने गर�
बनाउनु पन� आवश्यकत छ । यस्ता ऐन कानून बनाउँदा मानव �ोत �वकासको �क्षेपणको व्यवस

योग्यता �णाल�का आधारमा ��तस्पध रुपमा �नयुि� हुने �णाल�, �व�वधताको उिचत व्यस्थाप,
समाजका उजार्शल

र क्षमतावान व्यि�हरुलाई �नजामती सेवाकषरणको सु�नि�तता, कायरबोझ,

कायर्�कृ�त र औिचत्यको आधारमा वस्तुगत रुपमा स�ठन संरचना र कमर्चार� दरबन्द�को �नधा
कमर्चार�को अनुमानयोग्य सर, वढु वा र वृि��वकास, कायर् सम्पादनकोस्तुगत वैज्ञा�नक आ,
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कमर्चार�काआचरण, �वभागीय कारवाह� र सजायका उिचत व्यवस्था, कमर्चार� �शासन सं�ालन गनर
�नयमनकार� �नकायको स्प� व्यवस्था जस्ता �व�भ� इर सम्बोधन गनुर्पन� हुन्छ।परम्परागतचाको
कमर्चार� �शासबाट सं घीय लोकतािन्�क गतन्�ात्मक स्वरको ढाँचामा कमर्चार� �शासनलाई
रुपान्तरण ग सोह� अनुरुपको व्यवस्थासमावेश हुनपदर्छ ।
ु मा सरकार �शासन सं यन्� �बनाको हुन स�ैन । सरकार�ारा तजुर्म ा ग�रएका नी�त
आधु�नक मुलक

कानुनहरु लाग गन� स्थायी संयन्� कमर्चार� �शासन हो । राजनी�तक फेरबदल हुँदा प�न कमर्चार�
सं यन्� रह� रहन्छ । आधु�नक समयमा आ�थर्क �वकास र सामािजक प�रबतर्ननको वाहकको र

कमर्चार�तन्� नै हुन्छ । सामािजक सुरक्षादेिख सामािजक न्यायको �वतरण र सेवा �वाहमा
कमर्चार� �शासनकै महत्वपूणर् भू�मका रह। यस्तै क�तपय �ववादहरु �नरुपण गन� कायर्देिख सर
र जनताको सम्बन्ध स्था�पत गन� सेतु को कायर् समेत कमर्चार� �शासनबाटै हुन्छ । साव
�शासनलाई भु�े र उदा�सन हुन न�दई बढ� ��याशील बनाउन सोह� अनुरुप �व�भ� पक्षमा सुध
आवश्यक

छ ।सुधार �नरन्तरको��या हो। अ�हलेको सन्दभर्मा कमर्चार� �शासनलाई सं�वधान

घो�षत ल�य �ा� गनर्का ला� स�ालन गनुर्पन� हुन्छ । नेपालको �नजामती सेलाई �व�भ� कारणले
अझ प�न प�रणाममुखी बनाउन स�कएको छै न ।मूलतः व्यावसा�यकताको अभा, सं गठनको �हत उन्मुख
सोच�वचारको कमी जस्ता समस्याहरु देिखएका छन �नजामती सेवालाई �भावकार� बनाउन योग्यता
�णाल� कमजोर नहुने गर� कानुनी व्यवस्थाको सु�नि�तता आवश्यक 
सबैको प�हचान, पहुँच र ��त�न�धत्वबाट राज्य व्यवस्थामा सबैको �हस्सेदार� सु�नि�त गर� �दगो शा

�वकास र सम�ृ �का �निम्त संघीय �णाल� सहयोगी हुनसक्ने संवैधा�नक मान्यता रहेको मा मुलुक
अथर्तन्�लाइर् असर पान� गर� �बना औिचत्य समानान्तररुपमा सबै तहले एकै �कृ�तको �शास�नक स
खडा गर� जनशि� भनार् गन� कायर्मा नै केिन्�त हुन पु�गयो भने संघीय �णाल� महंगो  हुन
सक्दछ ।यसैल े चुस्त �शास�नक स�ठनको �नमार्ण�ारा व्यवस्थापनमा सुधार गर� जनमुखी �शा
�वकास आवश्यक छ।संघीय �णाल�मा राज्यशि� तहगतरुपमा �वभाजन भएकाले काममा दोहोरोपन हु
र एक-अकार् बीच असमझदार� र �न्द �सजर्ना हुने गर� �शास�नक संरचना खडगनर् र �वकास
�नमार्णमा समन्वय गर� सेवा �वाह सबै एउटै �वन्दुबाट हुने �णाल�को �वक ास गन�, राज्यको व
�वतरणमुखीको स�ा �वकासमुखी र उत्पादनमुखी हुनेगर� लगानी गन, राज्यल े जनतामा सु�वधा पुर् उन
एक�कृत वस्ती �वकासको व्यवस्था , सं घ रा��य महत्का र ठू लो प�रयोजनमा केिन्�त हुन, �देशको

भू�मका �देशस्तर�य महत्वका �वषयमा रहने र  स्थानीय तह स्थानीय आवश्यकता प�रपू�तर् र
�वाहमा केिन्�त भइर् कायर् गन�गर� काममा दोहोरोपन नहुने व्यवस्था गनर् तहगत कायर,
अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको व् आवश्यक छ 
नेपालको सावर्ज�नक �शासमा सा�ठ�नक सं रचनाहरुक फेरबदल भइरहने िस्�त, च ुस्त र �भावकार�
व्यवस्थापनको क, आचरणगत र व्यवहारगत पक्ष  मुख्य समस्याका रु रहेका छन् । यस्त

पक्षमा सुधार दृढ राजनी�तक इच्छाशि�बाट न हुन सक्छ । यसै कुरालाइर मध्यनजर गर� यस
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स�म�तले �शासन सुधारको �व�वध पक्षको अध्ययन गर� �स्तुत ��तवेदन तयार गरेको �स्तुत
��तवेदनमा सं �वधानमा अन्त�नर्�हत सावर्ज�नक �शासनका �स�ान्तहरुको �, सावर्ज�नक �शासनको
�वकास र सुधारका �यासहर, �शासन सुधार सम्न्धी �व�भ� आयोग र स�म�तको ��तवेदनको
कायार्न्वयनको िस्थ�तको सम, तहगतरुपमा भएको कमर्चार� समायोजनको िस्थ�त र �व�ेषण त
सुधार जस्ता �व�भ� �वषयलाइर् समावेश गर� �स्तुत ��तवेदन तय ार ग�रएको ��तवेदनमा समावेश

ु मा सुशासन कायम गनर् सहयोग पुग्नेछ भ�
भएका सुझाव र �सफा�रसहरु कायार्नन भएमा मुलक
अपेक्षा गएको छ ।

अन्तम,
�शासन सुधारका सम्बन्धमा यस स�म�तलाइर् सुझाव �स्तुत गनुर्हुने संघीय मा�मला तथा सामान्य
मन्�ालयका माननीय मन्�ीज, यस स�म�तका सदस्यज्यू, कमर्चार� र सहयोगी सबैम धन्यवाद व्य
गदर्छु। �स्तुत ��तवेदनको �व�वध पक्षमा अध्ययन गर� महत्वपूणर् सहयोगउनु हुने �धानमन्�ी तथा
मिन्�प�रषद् कायार्लयका सि चव �ी महेन्��साद गुरागाइर्��त �वशेष धन्यवाद �दन चाहन्छु ।
सं घीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्लयका सिचव �ी यादव�साद कोइराला, सहसिचव�य �ी
बाबुराम अ�धकार� र भूपाल बराल��त आवश्यक सहयोगका �निम्त धन्यवाद

व्य� गदर्छु ।धन!

२०७६ का�तर्क२१

(काशीराज दाहाल)
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उच्चस्तर�य �शासनसुधार कायार्न तथा अनुगमन स�म�तको
गठन र कायर््
क
१.

स�म�त गठन
नेपालको सावर्ज�नक �शासनलाई जनमुखी र प�रणाममुखी बनाउन गनुर्पन� सुधारका सम्बन्धम
�सफा�रस  गनर् ग�ठत उच्चस्तर �य �शासन सुधार सुझाव स�, २०७० को ��तवेदनको साथै
समय–समयमा गठन भएका �शासन सुधार आयोगहरूले �दएका सुझाव समेत कायार्न्वयन
अनुगमन  गनर् तथा राज्यपुनस�रचनाक ो �ममा आवश्यकतानुरूप �शास�न क संरचना
दरवन्द�मा सुधार गनुर्पन� लगायतका समसाम�यक  �शास�नक सुधारमा समेत नेपाल सरकार
समक सुझाव पेश गनर् नेपाल सरकार मिन्�प�रषद �नणर्बमोिजम देहायबमोिजम उच्चस्तर�
�शासन सुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म�तको गठन ग�रएको छ
१. माननीय �ी काशीराज दाहाल, �शासन �वज

– अध्य

२. सिचव, �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को काया

– सदस्

३. सिचव, सामान्य �शासन मन्�ा

– सदस्

४. सिचव, अथर् मन्�ा

– सदस्

५. सिचव, संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ा

– सदस्

६. सिचव, रा��य योजना आयोग

– सदस्

७. सिचव, कानुन, न्या तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 

– सदस्

८. सिचव, गृह मन्�ाल

– सदस्

९. सिचव, लोकसेवा आयोग

– सदस्

१०. सह–सिचव, �शासन सुधार महाशाखा, संघीय मा�मला तथा सामान्य
– सदस्य सिच  

�शासन मन्�ालय 

२.

स�म�तको कायर््
क ष
उच्चस्तर� य �शासनसुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म� तको कायर्क्षे� देहाय 
तो�कएको छ :

1

• उच्चस्तर�य �शासनसुधारसुझाव स�म, २०७० को ��तवेदनको कायार्न्वयन र अनुगम
गन�,
• समय–समयमा गठन भएका �शासन सुधार आयोगहरूले �दएका सुझावरुको कायार्न्वयन
अनुगमन गन�,
• राज्य पुनस�रचनाको �ममा आवश्यकतानुरूप �शास� नक संरचना तथा दरवन्द�मा सु
गनुरपन� �बषयमा नेपाल सरकार समक्षसुझाव पेश ग,
• सावर्ज�नक �शासनलाई जनमुखी बनाउन आवश्यक देिखएका �बषय र �शासनसुधारक
सम्बन्धमा �नजामती सेवा लगायतक ा ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधनको मस्यौदा तयर� 
नेपाल सरकार समक्ष पेश ग,
• �शासन सुधारका सम्बन्धमआवश्यकता अनुसा समसाम�यक सुझाव �सफा�रस गन�।

३.

स�म�तबाट सम्पा�दतमखु ्यकायर्ह
नेपाल सरकारले तोकेको कायार्देश अनुसार सावर्ज�नक �शासनलाई जनमुखी बउन आवश्यक
देिखएका �वषयहरुमा समय-समयमा यस स�म�तले  त्यसम्बन्धी अध्, अनुगमन  र परामशर्
गर� सुझाव  र �सफा�रसहरु नेपाल सरकार सम्माननीय �धानमन्�ी एवम् सामान्य �श
मन्�ालयका माननीय मन्� ी समक्ष पेश  गद� आएको छ । यस स�म� तको कायार्देश बम
�व�भ� सुझाव  ��तवेदनको कायार्न्वयनको िस्थ�तको समीक्षार अनुगमन ग�ररहको छ । 
�वाहलाई चुस्त र �भावकार� बनाउन  �देशस्तर�य र िजल्लास्तर�य तहमा स �दायक 
�नकायहरुलाई सहभागी गरइ �व�भ� सुझाव �सफा�रस र �स्तावहरलागू गनर् गराउन सामू�हक
��तव�ता गराउने र त्यसको अनुगमन गन� समेत कायर् गद� आएको छ । �शासनलाई जनमुख
बनाउन सम्बिन्धत �नक, सेवा�ाह�  र सेवा �दायक बीच  अन्तर��या र म्वादको कायर्�म
�नरन्तर संचालन गद� आएको छ ।
यस उच्चस्तर�य �शासनसुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म�तले �२०७६ असार २६
गते “सं�वधान कायार्न्वयन र �शास� पुनस�रचना” �वषयक रा��य कायर्शालाको आयोजना गर�
सम्माननय  �धानमन्�ी केपी

शमार ् ओल�ज्यूको�मुख आ�तथ्यतामा माननीय मन्�ी,

माननीय संसद�य स�म�तका सभाप�तज्यूहरु र नेपाल सरकारका सिचवज्यूहरु लगायतका �व
�वज्ञहरुको सहभा�गता मा व्यापक छलफल गर� �व�भ� सुझावहरु � स्तुत गरेको छ । य
सं�वधान कायार्नयन भएको चार वषर् पुगेको उपल�यमा �म�त२०७६ असोज २ गते सं�वधान 
�दवसको सन्दभर्म“सं�वधान कायार्न्व: उपलिब् र अबको मागर्िच " �वषयक रा��यस्तरको
अन्तर��या कायर्�मको आयोजना गर � �व�भ � �वज्ञहरुबाट कायर्प� �स्तुत गर�
छलफल स�हतको ��तवेदन  �स्तुत गरेको छ यससम्बन्ध कायर्�मस�हतको तस्वीरह रु यस
��तवेदनको अनुसूचीमा �दइएको छ ।)

2

यस स�म�तले सेवा�वाहलाई चुस्त र �भावकार� बनाउने उ�ेश्यल ७ वटै �देशमा �देशस्तर�य
कायर्�म संचालन गर�  �देशका माननीय  मुख्यमन्�ीज्यूको�मुख आ�तामा सेवा�वाह गन� 

ँ र
�नकायका �मुखज्यूहरुको सहभा�गताम“सेवा�वाह सम्बन्धी सामू�हक ��तव�ताक२५ बुदे 

ँ ��तव�ता” कायार्न्वयनमा ल्याएको . (यससम्बन्ध कायर्�मको �ववरण स�हतको
४२ बुदे 

तस्वीरहरु यस ��तवेदनको अनुसू–१ मा समावेश  ग�रएको छ ।) यसर� यस स�म�तले 
��तवेदनहरमा उिल्लिखत सुझाव र �सफा�रसहरु कायार्न्वयन गनर् गराउन एवं सुशासनका �
सेवा �वाहलाई चुस्त र �भावकार� बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कामहरु ग�ररहेको

४.

��तवेदन तयार�मा सहयोगी जनशि�
यस स�म�तको कायर्सम्पा र ��तवेदन  लेखनमा सहयोग पुर् यउने कमर्चार�ह- उपसिचव�य
�ी राजेश गौतम र �ी रेशमलाल कं डेल, शाखा अ�धकृत �ी राम बन्धु शमा, �ी भुबन पाण्डे,
�ी ईिन्दरा थाप, �ी नवराज पराजुल� र �टकाध्वज काक�,नायव सुव्वा�ी रु��साद �नरौल,
कम्प्युटर अपरेटर �ी श शमार् र �ी गीता भ�राईपोखरे ल रहेका छन् । 
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प�रच्छ े - एक

सावर्ज�नक �शासनको अवधारणा र �वकास�
1.1. अवधारणा र �वकास
जनताको जीउ, धन, सम्पि�  र सुरक्षाको िजम्मा राज्यको दा �यत्व �भ� पन� र राज्य
अमूतर् भएकोले यसलाई मूतर्ता �दान गन� कामरकारले  गदर्छ सरकारले  राज्यका इच्छ
�नधार्रण गन�, कायार्न्वयन गन�, सेवा �वाह माफर्त जनताको हेरचाह र संरक्षण गन� कायर
सरकार �व�भ� मुल ुकमा त्यहाँको सं�वधानले अबलम्बन गरेको राजनी�तक �णाल� अनु
संचालन हुने  गदर्छ।सरकारले गन�  कायर्, �नय, सावर्ज�नक नी�तको तजुर्मा तथा त्यस
कायार्न्वयनका �न�म � �व�भ� संरचनाको �नमार्ण ग�रन्छ। � तन ै संरचनाहरु मध्ये महत
संरचना र संयन्�  सावर्ज�नक �शासन हो।सावर्ज� नक �शासनले सरकारको नी�तअनु
कायर्सम्पादन ग, नी�त तजुर्मामा सहयोग पुर्
याउने, नी�तको कायार्न्वयन गन�, साधन र �ोतक
प�रचालन गन� एवं सावर्ज�नक सेवा �वाह माफर्त सरकार र जनताबीच सम्पकर्सेतुको काम 
जस्ता �व�भ�  कायर् गदर्छ ।राज्यबाट ग� रने हरेक कायर् सावर्ज�नक �शासन माफर्त न
भएकाले यसको �वकास प�न राज्यको उत्पसँगै भएको मा� स�कन्छ
सावरज�नक  �शासनको स्वरुप समयसँगै

प�रमािजर्त हुँदै गएको पाइन्छ।�ान 

पौरािणककालमा राजाले  �जाको हे रचाह गन� कायर्मा धमर्का आधारमा शासन गन� , सेना तथ
अन्य कमर्चार�हरुको व्यवस्था गन� गरेको उदाहरण दे पौरािणक  �हन्द �न् रामायणमहाभारतमा प�न  �शासनका थु� कु
ै
रा समावेश  ग�रएका छन्।मनुको धमर्शा�, कौ�टल्यक
अथर्शा�, अ�र�ोटलको राजनी�तमा प�न �शासनको �वषय उल्लेख छ । �शासनको ��मक 
�वकासको बारे मा चीन,  �चीन  �ीक,  रोमन सा�ाज्य,

बेलायत,

�ान्स जस्ता मुलुक

इ�तहासको अध्ययनबाट �व�भ�  कुरा थाहा हुन स�छ।चीको हान वंशमा ��तयो�गतात्मक
पर�क्षाको माध्यमबाट कमर्चार� भनार् गन� �णाल�को सुरुवात भएको पाइन्छ । ��म
प�सर्या, बेलायत था अमे�रकाले  ��तयो�गतात्मक परक्षा माफर्त योग्यता �णाल�मा आधा
भएर कम्
र चार�  छनोट गन�  र सोह�  कमर्चार�तन्� माफर्त सावर्ज�नक नी�त कायार्न्व
कायर्को �वकास हुन पुगेको देिखन्छ
लोकतािन्�क राज्य व्यवस्थामा लोकतन्�का लाभहरु जनतामा न्य र समन्वयात्
तवरमा �वतरण  गनुर्पन�  दा�यत्व जवाफदे�हता सरकारको हुन्। सरकार जनताको मतबाट
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गठन हुने भएकाले जनता��त उ�रदायी भई सेवा �वाह गनर् जनशि� आवश्यकहुने भएकोल
योग्, सक्, �नष्पक्ष र व्यावसा�यक आचरण �भ� रह� काम गन� ��तस्पधा र्त्म
कमर्चार�को �नयुि�  भई �नि�त मूल्यमान्यताका आधारमा �शा संचालन गन� �स�ान्तको
�वकास भएको देिखन्छ । कमर्चार�तन्� राज्यको स्थायी संय, जसले �वज्ञताका आधारम
नी�त  �नमार्ण र कानुन तजुर्मामा सहयोगर् यउनुका साथै कायार्नयनमा अहम् भू�मका �नवार्ह
गदर्छ । सावर्ज�नक �शासनका आधु�नक मान्यताहरुलाईकानुनी व्यव समावेश गर� सोह� 
अनुरुपको जनमुखी र िजम्मेवार कमर्चार� �शासनको �वकास गनर् सकेमा लोकतािन्�क
व्यवस्थाकलिक्षत उ�ेश्य पूरा गनर् सहयोग पुग्न स
सावर्ज�नक �शासनको आधु�नक स्वरुपको �वकास गन� कायर्मा अमे�रकाको ��न
�व��व�ालयका राजनी�तशा�का �ाध्यापक जो प�छ गएर अमे�रकाका रा�प�त भए, उ�ो
�वल्सनले सन् 1887 माPolitical science Quarterly प��कामा The Study of Administration
लेखमा �शासन र राजनी�तलाई दुई फरक �वषयको रुपमा अध्ययग�रनुपन� मत व्य� गरेर
सावर्ज�नक �शासनको व्याख गन� कायर् गरे ।उनको यो मलाई  Dwight Waldo ले समथर्न
गद�  �वल्सनलाई "Founding Father of Public Administration as a discipline" भनेका �थए । 
ु नावले  'Politics and Administration' "पुस्तक र सन् 1926
सन्  1900 मा �या� जे  गड
Leonard D. White ले  'Introduction to the study of public administration" नामक  पुस्तक
�काशन गर� �वल्सनले भनेझ�  राजनी�ले नी�त �नमार्ण गन�  र �शासनले नी� कायार्न्वयन गन
भएकोले  राजनी�त र �शासनलाई  एउटै ठाउँमा राखेर अध्ययन गनर् ना�मल �वचार व्य�
गरे । यस्तैW.F. Willoughby ले सन् 1927 मा "Principle of Public Administration" पुस्तक
ु र गु�लक  र �लण्डक उर�वक�ारा "Papers on the Science of
लेखे । सन्  1937  मा लथ
Administration" पुस्तक �शासन भयो । गु�लकले �शासनले �नवार्ह गनुर्पन� कायर्स
POSDCORB को व्याख्या गरे। सावर्क �शासनको �वकास�ममा रबटर् ड्हाल, चे�र वनाडर
डुइट वाल्डो, जस्ता �व�ानहरुको योगदान महत्वपूणर् रहेको छ ।सन् 1992 मा अमे
रा�प�त रोनाल्ड रेगन र बेलायती �धानमन्�ी मागर्रेट थ्याचरले नयाँ सावर्ज�नक व्यवस्
अवधारणा �स्तुत गरे । यसले सावज�नक खचर् कटौती गद�  �भावकार�  �शासन संचालन गनर्
स�कने  अपेक्षा राखेको �थ । सन  1992  मा नै डे�भड ओसवनर् र टेड ग्याबलरल
"Reinventing Government" नामक  पुस्तक �कािशत गर�  सरकारले सबै काम गनर् नसक्
भएकोले खास खास कामहरु �नजीक्षे�सँग सहकायर गनुरपन�  अवधारणा �स्तुत गरे ।सन्
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१९९० को दशकमा आएको सुशासनको अवधारणाले सावर्ज�नक जवाफदे�ता,  उ�रदा�यत्व,
पारदिशर्ता, जनसहभा�गता जस्ता �वषयमा जोड �दइयो
नेपाल सरकार वैधा�नक कानून, 2004 बाट सं�वधान  �नमार्णको कायर् अगा बढे सँगसगै
�व.सं. 2007 सालमा नेपालको अन्त�रम शासन �वधान, 2007 जार�  भए प�ात नेपालमा
संवैधा�नक कानूनको �वकास भएको पाइन्छ । सावर्ज�नक �शासनलाई व्यविस्थत बना
नेपालको �नजामती  सेवामा योग्यत �णाल�लाई  आत्मसत् गन�  उ�ेश्यका साथ यस सं�वधानले
"पिब्लक स�भर्स क�म" को गठन गनर् आधार त गय� । �शास�नक व्यवस्थापन �ममा
�व.सं. 2009 देिख  �व�भ� आयोगहरु गठ भई  �शासन सुधारको कामलाई  अगा�ड
बढाइयो । �व.सं. २०१३ सालमा �धानमन्�ीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको �सफा
बमोिजम �नजामती सेवा ऐन, २०१३ जार�  ग�रयो।नेपाल अ�धराज्यको सं�वधान 2015,
नेपालको सं�वधान, 2019 एवं नेपाल अ�धराज्यको सं�वधान 2047 ले सावर्ज�नक �शासनलाई
व्यविस्थत, मयार्�दत, �भावकार�, स एव तटस्थ बनाउन जोड �दएको पइन्छ।साथै नेपाल
अ�धराज्यको सं�वधान 2047  र उच्चस्तर� य �शासनसुधार आयोगको ��तवेदन, 2048 ल
�नजामती सेवालाई आधु�नक, सक्षम,सुदृढ, सेवामूलक र उ�रदायी बनाउन �नजामती सेवा
2049 तथा �नयमावल�,2050 जार�  ग�रएको �थयो।नेपालको अन्त�रम सं�वधान 2063 ले 
संघीय  �णाल�  अनुरुपको सावर्ज�नक �शासनको प�रकल्पना गरेको �थयो। यो सं�वधान
ु
सं�वधानसभाको �नवार्चन माफर्तमुलुकमानमखी सं
�वधान  �नमार्ण गन�  प�रकल्पना गरेक
�थयो।सोह�  अनुरुप �व.सं. 2064 मा सं�वधानसभाको प�हलो �नवार्चन सम्प� भयो।त
�नधार्�रत समय सीमा�भ�  सं�वधान जार�  गनर् नसके प�ा सं�वधानसभा �वघटन भयो। पुनः
राजनी�तक दलहरुको सहम�तमा गैरराजनी�तक व्यि�को अध्यमा मिन्�प�रषद्को गठन भय
र सो मिन्�प�रषद्ले �व.. 2070 सालमा सं�वधानसभाको दो�ो �नवार्चन सम्प� गय यो
सं�वधानसभाले जनताको स�दय�देिखको आफ�ले सं�वधान  �नमारण  गन�  अ�भलाषा �व.सं. 2072 
ँ ै पूरा भयो ।  �व.सं. 2072  माघ 9 गते 
असोज  3 गते नेपालको सं�वधान जार�  गरे सग
नेपालको सं�वधानमा प�हलो संशोधन गर� सामािजक समावेशीकरणको मु�ालाई अझै फरा�कलो
बनाइयो ।

1.2. सं�वधान र सावर्ज�नक �शास
नेपालको सं�वधानको �स्तावनामा आ�थर्क समानता, समृ� � र सामािजक न्याय सु�नि�त ग
समानुपा�तक समावेशी  र सहभा�गतामूलक  �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको �नमार्

6

गन�, जनताको ��तस्पधार्त्मकबहुदल�य लोकतािन्�क शासन �णाल�, नाग�रक स्वतन
मौ�लक अ�धकार, मानव अ�धकार, बा�लग मता�धकार,  आव�धक �नवार्चन, पूणर् �ेस स्वतन्
तथा  स्वतन्� , �नष्पक्ष र सक्षम न्याय कानूनी  राज्यको अवधारणा लगायतका
लोकतािन्�क मूल्य र मान्यतामा आधा� रत समाजवाद� �त ��तव� रह� समृ� रा� �नमार्ण 
तथा संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासनवस्थाको माध्�ारा �दगो शािन्त, सुशासन,
�वकास र समृ��को आकांक्षापुरा गन��ल् गरेको छ ।
त्यसैगर� राज्यका �न द�शक �स�ा, नी�त तथा दा�यत् अन्तगर्त धारा 5को खण्ड(ख) को
ँ ा नं. (4) मा सावर्ज�नक �शासनलाई स्वच सक्षम, �नष्पक्ष, पार दश�, ��ाचार
बुद
जनउ�रदायी र सहभा�गतामूलक बनाउदै राज्यबाट �ा� हुने सेवासु�वधामा जनताको समान र
सहज पहुँच सु�नि�त गर� सुशासनको �त्याभू�त गन� व्यवस्था गरेको 
नेपालको सं�वधानको भाग 23 मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था ग�रएको  छ ।धारा 24
को उपधारा (1) मा '�नजमती सेवाको पदमा �नयुि�का ला�ग उपयु� उम्मेदवार छनोट गनर
पर�क्षा संचालननुर् लोक सेवा आयगको कतर्व्यहुछ' भ�े व्यवस्था गरेको  छ । साथ
उपधारा (2) मा उल्लेख भएक नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश�  �हर� बल, नेपाल, अन्
संघीय सरकार� सेवा र संग�ठत संस्थाको पदमा पदपू�तर्का ला� �लइने  �लिखत  पर�क्षा लो
सेवा आयोगले संचालन गन� स्प� व्यवस्था रहेक।
यसैगर� धारा 285 को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको �शासन संचालन गनर् संघीय
�नजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकार� सेवाहरुको गठन गनर् सक्न
त्यस्ता सेवाहरुको गठन, स�ाचलन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हुनउपधारा (२) मा
संघीय  �नजामती सेवा लगायत सबै सं घीय सरकार� सेवामा ��तयो�गतात्मक प�रक्षा�ारदपू�तर्
गदार् संघीय  कानून बमोिजम खुला र समानुपा�तक समावेशी  �स�ान्तका आधारमा हुनेछ र
उपधारा (३) मा �देश मिन्प�रषद्, गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकाले आफ्शासन 
संचालन गनर् आवश्यकता अनुसार कानून बमोिजम �व�भ� सरकार� सेवाहरुको गठनसंचालन
गनर् सक्ने स्प� व्यवस।
ँ ै राज्यशि�को
मुल ुक  एकात्मक शासन �णाल�बाट सघीय शासन  �णाल�मा रुपान्तरण सग
�योग संघ,  �देश  र स्थानीय तह गर�  तीन तहबाट हुनेगर�  मुलुकक पुनस�रचना भए प�ात्
सावर्ज�नक �शासनको समेत पुनस�रचना गनुर्पन� आवश्यकता भय।सोह� बमोिजम �देश  र
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स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा �वाह गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गन�, सो व
गनर्को ला�ग नेपाल सं�वधान �ारम्भहुँदाका बखत सरकार� सेवामा कारत  रा�सेवक 
कमर्चार�लाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम संघ, �देश र स्थानीय तहमा समायोजन गर
सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउने �ावधासं�वधानको धारा ३०२ मा ग�रएको छ ।
सावर्ज�नक �शासनलाई �भावकार� बनाउने सन्दभर्मा नेपालको सं�वधानले देहाय बमोिजम
व्यवस् गरेको छ ।
•

मौ�लक हकको �त्याभू�

•

राज्यका �नद�शक, �स�ान्त तथा नी�तहरुको व्य

•

संघीय व्यस्था�पक, संघीय कायर्पा�लका र स्वतन्� न्यायपा

•

�देश व्यस्था�पका तथा कायर्पा�

•

स्थानीय सरका

•

संवैधा�नक �नकायहर

•

संवैधा�नक अंग र �नकायका पदमा �नयुि� गदार् समावेशी �स�ान्त बमोिजम ग�रने व्यवस

•

सं�वधानका अनुसूचीमा भएका �व�भ� व्यवस्था

मा�थ उल्लेिखत संवैधा�नक व्यवस्थाको अ�त�र� देहाय बमम अन्य कानूनी व्यवस्था रहे
छन्।

�नजामती सेवा ऐन, 2049 तथा �नयमावल�, 2050
नेपाल अ�धराज्यको सं�वधा, २०४७ जार� भएप�ात् �नजामती सेवालाई बढ� सक्, सुदृ, सेवामूलक र
उ�रदायी बनाउन  �नजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शतर्सम्बन्धी व्यवस्था गनर् वा
भएकोले �नजामती सेवा ऐन, २०४९ जार� ग�रएको र यस �नजामती सेवा ऐनमा देहाय अनुसारका १०
सेवालाई �नजामती सेवा मा�नएको छ ।

1

नेपाल आ�थर्क योजना तथा तथ्यांक सेव

2

नेपाल इिन्ज�नय�रङ सेवा

3

नेपाल कृ�ष सेवा

4

नेपाल न्याय सेवा

5

नेपाल पररा� सेवा

6

नेपाल �शासन सेवा

8

7

नेपाल लेखापर�क्षण सेव

8

नेपाल वन सेवा

9

नेपाल �व�वध सेवा

10 नेपाल िशक्षा से
�नजामती सेवा ऐन तथा �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० मा कमर्चार�को वि��वकास तथा सेवा
सु�वधा,  आचरण तथा अनुशासन  लगायतका �वषयहरु रहेका छन।य��प प�रव�तर्त व्यवस्थाअनु
सुधार गनर् हाल संघीय �नजामती सेवा �वधेयक संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन स�म�
छलफलको �ममा रहेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापनथा संचालन) ऐन, 2064 तथा �नयमावल�, 2065
मुल ुकको सावर्ज�नक �शासनलाई जनमुख, जवाफदेह�, पारदश�, समावेशी तथा जनसहभा�गतामूलक बनाई 
त्यसको ��तफल सवर्साधारणलाई उपलब्ध गर, कानूनको शासन, ��ाचारमु� र चुस्त �शास,
�वकेन्��कर,

आ�थर्क अनुशासन तथा सवर्ज�नक कायर्  र �ोतकोकु व्यवस्थापन जस्ता अ

शासनका आधारभूत  मान्यतालाई आत्मसात् गर� सवर्साधारणले पाउनु पन� स �छटो, छ�रतो तथा कम
खिचर्लो ढ�बाट पाउने अवस्थ �सजर्न गनर, सुशासन  पाउने नाग�रकको अ�धकारलाई व्यवहारमा उतार�
कायार्न्वयनमा ल्न र �शासन संयन्�लाई सेवा�दायक संयन्� तथा सहजकतार्को र रुपान्तर
गर� मुल ुकमा सुशासनको �त्याभू�त �दनेउ�ेश्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन), २०६४ लागू
ग�रएको छ । साथै यस ऐनले  �शासन कायर्सचालनका   आधारहरु देहायबमोिजम वयवस्था गरेको
छ ।
मुल ुकमा सुशासन कायम गनर्का ला�ग यस ऐन वा अन �च�लत कानून बमोिजम �शास�नक कायर्
सम्पादन गदार् त्यस्तो कायर् सम्पादन गन� पदा�ध सं�वधान तथा अन्य �च�लत कानूनमा व्यवस्
भएका कु राहरुको अ�त�र� देहायका आधारमा कायर्सम्पादन गनुर् प।
(क) रा� र जनताको वृह�र �हत,
(ख) समन्याय र समावेशीकर,
(ग) कानूनको शासन,
(घ) मानवअ�धकारको �त्याभू�,
(ङ) पारदिशर्त, वस्तु�न�त, जवाफदे�हता तथा इमान्दा�रत,
(च) आ�थर्क अनुशासन एवं ��ाचारमु, चुस्त र जनमुखी �शास,
(छ) �शासन संयन्�को तटस्थता तथा �नष्प,

(ज) �शास�नक संयन्�मा र �नणर्यमा सवर्साधारणकोपह,
(झ) �वकेन्��करण तथा अ�धकार �नक्ष,
(ञ) जनसहभा�गता तथा स्थानीय �ोतको अ�धकतम उपयोग 
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स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 207
नेपालको सं�वधान बमोिजम स्थानीय तहको व्यवस्था कायार्न्वयन गनर् तथा संघ, र स्थानीय
तहबीचको सहका�रता, सहअिस्तत्व र समयलाई  �व�न  गद� जनसहभा�गता,  उ�रदा�यत्व, पारदिशता
सु�नि�त् गर�  गुणस्तर�य सेवा�वाह तथा �दगो �वकासको अवधारणा अनुरुप संघीय लोकतािन्
गणतन्�ात्मक शास�णाल�लाई स्थानीय तहदेिख सुदृकरण गनर्को ला� यस ऐनले सोह� अनुरुपका
व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ

ु भूत व्यवस्हर
स्थानीय सरकारसंचालन ऐन, 2074 मल
स्थानीय सरकार संचालन ऐ, २०७४ मा मुख्य मुख्य �नम्न व्यवस्था रहेका:•

गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य �नद, संचालन तथा �नयन्�ण न� 

अ�भभारा गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकामा रहे छ। कायर्का�रणी अ�धकारको �योग
गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकाबाट स्वी कायर्�वभाजन र कयर्सम्पादन �नयमावल

बमोिजम हुने,
•

गाउँ र नगर सभाको �नणर्य तथा पा�रत �वधेयक सम्बिन्धत सभाका अध् �माणीकरण  गर�

स्थानय राजप�मा �काशन भएप�छ लागू हुने,
•

स्थानीय तहमा राजस्वसम्बन्धी अ�धकारका साथै आ�थर्क �णाल� अन्तगर अ�धकार क्षे�क

ँ
�वषयमा रा��य आ�थर्क नी�, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसा, पूजी त
था �म बजार, �छमेक� �देश 
वा स्थानीय तहलाई ��तक ल नहुने गर� कानून बनाई कर लगाउन सक्न,
•

गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकामा स्थानीय सि�त कोषको व्यवस्था ग�रएको छ।उ� कोषबाट ग

स�कने खचर् सम्बिन्धत सभाबाट पा� रत गराई गनुर्पन� र अन्यव्यवस्था स्थानीय का संचालन
गनुर्पन,
•

स्थानीय तहको अ�धकार क्का �वषयमा स्थानीय तहबाटै जबाफदे�हता वहन गन गर� कानून 
बनाउन सक्न,

•

स्थानीय तहको स�ठन संरचना स्थानीय आवश्यकता र �विश�ताका आधा स�ठन  र
व्यवस्थापन सव�क्षण गर� सोह� तहबाट आवश्यक �वषयगत , महाशाखा, शाखा वा कायार्लय
स्थापना गनर् दरवन्द�को स् �त समेत गनर्सक् �ावधान रहेका छन् । उ� दरवन्द�मा �ादेिशक
लोकसेवा आयोगबाट छनौट भई �सफा�रश ग�रएका कमर्चार�  स्थानीय तह�� त णर् उ�रदायी भई
कायर गनर् कायर्�वभाजन �नयमावल� बनाइ कायार्न्वयन गनर्,

•

सघं र �देशले  प�न  आफ्नो कायर् अ�धकार क्ष�का कायर् र िजम्मेवार� सम्प गनर्का ला�ग
स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार �वषयगत कायार्लय र प�रयो कायार्लय स्थापना गनर् स,

•

संघीय तथा �ादेिशक सरकारहरूल स्थानीय तहका काममा सहयोग पुर् उन र आवश्यकता अनुसार
मापदण्ड �नधार्, क्षमता �वक, ��व�ध हस्तान्त, अनुगमन सम्बन्धमा कानको प�र�ध�भ�  रह� 
�नद�शन �दने, र
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•

नगरपा�लकालाई महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लकामा वग�करण ग�रएको छ ।

स्थानीय सरकारसंचालन ऐन, 2074 का मखु ्य �बशेषताहर
•

स्थानीय सरकारसंचालनको अधारभूत कानुनी दस्ताबेज

•

स्थानीय सरकरको शि� र सीमा �नधार्रण गन,

•

संघीय इकाइहरु बीचको सम्बन्धलाई प�रभा�षत ,

•

�व�ीय सुशासन तथा आ�थर्क अनुशासन कायम गन,

•

सहभा�गतामूलक पारदिशरता तथा जवाफदे�हता �ब�र्न गन,

•

जनताको ला�ग योजना होइन योजनामा जनता भ�े मान्यतालर ्इ आत्मसात ग�रएको

•

स्थानीय सरकारको काम कतव् अ�धकार र दा�यत्वलर ्इ समेत स्प� गरेक,

•

स्थानय सरकारको �बधा�यक�, कायर्पा�लकय तथा न्या�यक अ�धकारलाई प�रभा�षत ग�रएको ।

नेपालको सं�वधानले  अवलम्वन गरेको संघीय �णाल�  अनुरुप �शास�नक संरचना र सोह� अनुरुप
जनशि� व्यवस्थापन ग गर� सुधार गनुर्पन�  अवश्यकता  मानव �ोतको उिचत व्यवस्थाप
अ�हलेको मखु ्य अवश्यकता हो । नेपालको सं�वधानले सहका�र, सहअिस्तत्व र समन्वयको आधार
नेपालको संघीय  �णाल�  संचालन हुने  �स�ान्तलाई स्वीकार गरेको सन्दभर्मा �शास पुनस�रचना र
संचालन सोह� आधारमा गनुर्पन�  हुन्छ नेपालको सावर्ज�नक �शासनलाई �भावकार� बनाउन संरचनागत
ढाँचामा सुधार, चुस्त व्यवस्थापन र व्यवहारगत आचरणमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । सं�
बमोिजम स्थानीय सरकार लोकतन्�को आधारस्तम्भको रुपमा रहेकोले स्थानीय सरकारलाई 
सक् बनाउन सोह�  अनुरुपको जनशि�  आवश्यक  छ । यसैगर � �देशले संघीय सरकारको जस्
समानान्तर संरचना र संयन्�को व्यवस्था नगर� चुस्त �शासन संयन्�का मरा संवैधा�नक भू�मका
�नवार्ह गनर् ��याशीलहुपदर्छ । त्यसैगर� संघीय सरकारले एकात्मक शासन व्यको जस्तो भ�ा
संगठन संरचना नबनाई सं�वधानले तोकेका कायर्हर संचालन गनर् सोह�  अनुरुपकोचुस्त आकार
�शास�नक संरचनाको व्यवस्था गर� बहुसीप भएका कमर्चार� �शासनको �वकास�ारा सं�वधानको 

�ा� गन� कायर्मा ��याशल हुने स्वरुपको सावर्ज�नक �शासनकोकास आवश्यक छ   
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प�रच्छ े - दुई

नेपालमा �शासन सुधारका क्षे�मा भएका �यास
२.१

पृ�भ�ू म
सावर्ज�नक �शासन राज्य संचालनको आधारस्तम्भ एवं सरकार र नाग�रक बीचको सम
सेतुको रूपमा रहेको स्थायी संयन्� हो भने �शासन सुधार एक �नरन ���या हो । 
सावर्ज�नक �शासनको सक्षमता र �भावका�रतामा नै सरकारको �भावका�रता �नभर्र गदर्छ
राजनी�तक  प��तको सफलतासमेत यसैमा �नभर्र रहेको हुन् छ । राजनी�तक प��तमा आएक
प�रवतर्, जनचेतनाको स्तरमा आएको वृ�, खुला समाज, सूचना र ��व�धको क्षे�मा आएक
�वकास, व्यवस्थापक� य �स�ान्तमा आएको नवीनतम धारणा र �व�व्यापीकरणले ल्य
नवीनतम मान्यताले सावर्ज�नक �शासनको �वकल्पको खोजीसमेत गनर् पुगेको अवस्
सावर्ज�नक �शासनलाई �नय�मत प�रवतर, प�रमाजर्न र सुधार गर� मयसापेक्ष बनाउनु आवश्
भएको छ। 
सुधार एउटा ग�तशील अवधारणा हो । यसबाट सावर्ज�नक �शासनलाई समयसापेक्ष रू
प�रमाजर्न गर� ��मकत, �नरन्तरत, नवीनता तथा �सजर्नात्मकता जस्ता कुराहरूको समावेश हु
जान्छ । यसै कुरालाई आत्मसात गर� नेपालमा �नजामती �शासनलाई समयसापेक्ष र
जनमुखी, उ�रदायी, सक्, �नष्क्ष तथा लोकतािन्�क व्यवस्था अनुकूल बनाउने उ�ेश्यले 
समयमा �व�भ� आयोग गठन  गर�  �वगतदेिख नै �शासन सुधारका �यासहरू हुँदै आएका
छन्।�व. सं. २००७ साल भन्दा प�हले सावर्ज�नक �शासन शासकको स्वेछाको रुपमा संच
हुने  र शासकको भाइर् भारदारहरु मधबाटै �शासकहरुको �नयुि� निजकको व्यि�  हुने
प�रपाट�  रह�  आएको �थयो ।  �व.सं . २००७ सालमा भएको राज�नतक  प�रवतर्न प�ात्
�जातािन्�क शासन व्यवस्था सहाउँदो �वकासमूलक �शासन व्यवस्था संचालन गनर्को
�शासन सुधारको अवश्यकताको महसुस ग�रयो । तत्प�ात् सवर्ज�नक �शासनलाई सक,

सरल, पहुँचयोग्, जनउ�रदायी, �नष्पक्ष र पारदश� बनाउन –समयमा �शासन सुधारका
�यासहरू हुँदै आएका छन्�शासन सुधारको पृ�भ�ू ममा चचार् गनुपूवर् नेपालमा हालसम्म भएक
�शासन सुधारसम्बन्धी �व�भ� आयोग एवं स�म�तको उ�े, आधारभूत  �सफा�रस  र
कायार्न्वयनको समीक्षाहुनु सान्द�भर्क देिखँदा यहाँ संिक्ष� रूपमा उल्लेख ग

(क)

�शास�नक पुनगर्ठन स�म�, २००९
नेपालमा �शासन सुधारको �ममा प�हलो �यासको रूपमा रहेको �शास�नक पुनगर्ठन स�म,
२००९ लाई  “वुच क�मशन”को नामले  िच�नन्छ । नेपालमा राणा

शासनको अन्त ्य 

राजनी�तक व्यवस्थामा आएको प�रवतर्न प�ात् सावर्ज�नक �शासनमा सुधार गन� उ�ेश�व. सं.
२००७ सालमा नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसमक्षथु� ै अ�धकृत ए अन्य कमर्चार�ह
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माग भए प�ात् नेपालको केन्�य र िजल्ला �शास�नक स�ठनको अध्ययन गर�  �सफा�रस
गनर्को ला�ग भारत सरकारलेएन.एम. वुचको नेतृत्वमा केपीमठरानी र एस. के आनन्द समेत
तीन सदस्यीय टोल� सन्  १९५२ मे  १४ मा नेपाल पठाएको   �थयो ।  एन.एम. बुच 
संयोजकत्वमा ग�ठत सो स�म�तमा नेपाल सरकारको तफर्बाट कानुन सिचव �तलशमशेर एवम्
अथर् सिच �हमालय शमशेर गर� जम्मा ५ सदस्यीय बनाइएको �थयो।यस स�म�तले �व�भ�
मन्�ाल, �वभाग, �हर�  लगायत  अन्य कायार्लयहरूको �शास� नक ढाँचा र �शास� नक क
कारवाह�को अध्ययन गर� सन्१९५२ जून २३ मा आफ्नो ��तवेदन बुझाएको �थयोआयोगले 

�व�भ� �व�ेषण  र औिचत्यको आधारमा १२ प�रच्छ ेदको ��तवेदन तयार गरेको र �व�भ�
शीषर्कमा �वभाजन गर�  प�रच्छे २ देिख  प�रच्छ ेद १० मा आफ्ना �सफा�रसहरू समेटेक
पाइन्छउ� आयोगका मुख्य �सफा�रसहरू �नम्नानुसार रहेका छ–
•

लोक सेवा आयोगको परामशर्बाट मा� नयाँ कमर्चार�को �नयुि�नुपन� ।  

•

कम्
र चार�हरूको तलबसु�वधाकोपुनरावलोकन लोक सेवा आयोगबाट गन� 

•

�वकेन्��करणको व्यवस्था अवलमगनुर्पन�।

•

�नजामती �शासन र आ�थर्क �शासनसम्बन्धी कानुनको तजुर्मा गनुर्प

•

�व�भ� मन्�ालय र �वभागको पुनगर्ठन ग मन्�ालयको संख् ११ वटामा सी�मत गन� ।

•

कमर्चार�को व्यवस्थापन  पर�क्षा संचालन ग�रनुपन� 

•

कमर्चार�लाई ता�लमको व्यवस्था गन

•

��ाचारको जाँचबुझ गन� उपायहरू खोज्नु पन� 

•

�मुख सिचवको व्यवस्था गर� क्या�बनेट से�ेटर�को �णाल� हटाउनु पन

•

कानुन र कानुनी ���याको सुधार ��मक रूपमा ग�रनुपन�

•

उच्पदस्थ अ�धकृतहरू भारतबाट ल्याउनुपआ�द।

उपयुर� �सफा�रसहर मध्ये �मुख सिचवको व्यवस्था गन� एवं हािजर गो�ारा अ�ा खारेज ग
दुईवटा �सफा�रसको कायार्न्वयन भए प� न अन्य �सफा�रसहरू तत्काल कायार्न्एको
देिख�।भारतीय  अ�धकार�हरूको बाहुल्यता रहेको सो क�मशनले उपसिचवस्तर ४ जना र
सहायक सुप�रटे ण्डेण्ट तहक१० जना अ�धकृत अथर्मन्�ालयका ला�ग भारतबाट मगाउनपन�,
गो�वन्नारायण भारतबाट आउने  �टमको नेता हुनुपन�,

भारतबाट उपसिचवस्तरको कानुन

मस्यौदा गन�  अनभवी अ�धकृत मगाई �नयु� गन�, कानुन आयोगमा िजल्ला न्यायाधीश वा सेस
जज बोलाई सेवा �लने, सव� सेटलमेण्ट अ�फसर भारतबाट मगाई �नयु� गन, वन सम्बन्धी नी�
�नमार्ण गनर् वा वन �वभागकोपुनगर्ठन गनर् भारतको केन्�� य वन महा�न र�क्षक 
�देशको िचफ कन्रभेटर बोलाएर सल्लाह �लन, वन सम्बन्धी �ा�व�धक तयार गन र् र ता�
�दन भारतबाट

�वशेषज्ञ िझकाउ, िचफ

इिन्ज�नयरका ला�ग सुप�रटेण्डेण्ट र �ड�भ

एकाउण्टेण्ट भारतबाट मगाउ, हल
ु ाक  र टे�ल�ाफ �वभागको पुनगर्ठन गर�  त्यसको अ�धकृ

भारतबाट िझकाउने, आकाशवाणी  र टे �लफोन  �वभागलाई संग�ठत  गनर् भारतबाट अ�फसर
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िझकाई सेवा �लने, भारतबाट रेल्वे अ�फसर िझकाउन, स्वास्थ्य र िच�कत्सा �वभागको �
भारतबाट मगाउने, ख�रद  एजेन्सीको पर�क्षण भारतबाट ग�, राजस्व बोडर्को सदस ्य भारतब

मगाउने, भारतबाट मगाइएका अ�धकृत राखेर �हर�को ता�लम स्क ल खोल्न, त्यसका ला�ग४५

जना कमर्चार� भारतबाट मगाउन, आवश्यक भएमा भारतबाट िजल्ला तथा सेसन जजहरू ल्या
जस्त सुझावहरू समेत �दएको देिखन। यो ��तवेदनले भारतीय  �वज्ञहरूबाट भारतीय ढाँचा
�शास�नक व्यवस्था स्थापना गन�  र भारतकै व्यि�हरू मगाई कन�  गर� भारतीय  �भाव 
कायम रा�े कु रालाई �ाथ�मकता �दएको देिखन्छ । 

(ख)

�शासन पुनगर्ठन योजना आयो, २०१३
�शासक�य व्यवस्थामासुधार ल्याई सरकार� कामकाजमा सुधार गनर् र �शासक�य सक्ष
अ�भवृ�� गनर्को ला�ग आवश्यक �सफा�रस र योजना तयार गर� सरकारमा त त्यस्ता �सफा�र
कायार्न्वयन गराउनेमुख्य उ�ेश् �व.सं. २०१३

सालमा तत्काल� �धानमन्�ी टंक�साद

आचायर्को अध्यक्षतामा मन्�ालयकाहरु समेत सदस्य रहेको उच्चस्तर �य �शासक
पुनगर्ठन योजना आयोग गठन भएको �थयो । यस आयोगलाई �शासन सुधारको क्मा
कोशेढु�ाको रूपमा �लइन् छ । उ� आयोगकामुख्य �सफा�रसहरू �नम्नानुसार र
देिखन्छ।
•

�शास�नक �वकेन्��करणको ला�ग िजल्, �ाम र ब्लकहरूको व्यवस्था गन

•

�नजामती सेवामा �व�भ� �वषयगत सेवाहरूको गठन गन� ।

•

योजना तजुर्माका ला�ग योजना �वकास मन्लयको स्थापना गन� ।

•

चालु र �वकास बजेटको वग�करण गन� ।

•

नयाँ तलबमान लागू गन� ।

•

कमर्चार�  सेवा

शतर्सम्बन्धी ऐनकानुनको तजुर्मा गन �  एवं अन्य आवश्यक �

कानुनहरूको �नमार्ण गन� ।
•

�शास�नक �िशक्षण केन्�को स्थापना गन

•

िजल्ला �शासन पनगर्ठन योजना तजुर्मा गन� 

•

प�वष�य योजनाको शुरूवात गन� । 

•

अथर् मन्�ालय अन्तगर्त स�ठनात्मक तथा व्यवस्था (O&M) अ�फसको स्थापना

गन� । 
•

लोक सेवा आयोगको सुदृढ�करण गन�

•

रा��य योजना आयोगको गठन गन� । 

•

आ�थर्क �शासनमा सुधार गन� । 

•

मन्�ालयहरूमा टेिक्नकल स�म�त गठन गन�

•

�ामीण �वकासमा जोड �दने ।

•

कम्
र चार�हरूकोपुनगर्ठन गर� कमर्चार�हरूको संख्या घटा
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•

मन्�ालयहरूकोपुनगर्ठन गन�

उिल्लिखत �सफा�रसहरूमध्ये धेरै �सफा�रसहरू कायार्न्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ भने म
पुनगरठन  गन�  एवं  िजल्ला �शासन पुनगर्ठन योजना तजुर्मा गन� सम्बन्धी �सफा�रस भने 
भएनन् । �शासन सुधारसम्बन्धी आयोगहरूबाट �दइएका �सफा� रस कायार्न्वयनयोग्य 
�शासन सुधार आयोगको कायर्गत अध्यक्ष देशको सरकार �मुखलाई नै बनाउनुपन� भ�े �नष
�नकालेको उ� आयोगको �सफा�रस  अनुसार नै नेपालमा �नजामती सेवाका शतर् एवं सु�वधा
सम्बन्धमा �नि�तता कायम गनर् प�हलो पटक �नजामती सेवा, २०१३ जार� भई 
कायार्न्वयनमा आएको पाइ।त्यस्तै �व�भ� �शासक�य कानुनहरूको �नमार्ण भई कायार्न्
ल्याइएको �थयो भने नेपाल �शास�नक  �िशक्षण ��त�ानको �ारिम्भक स्वरूपको  रूपमा 
स्तरको �िशक्षण संस्थान जन �शासन संस (Institution of Public Administration) को
तत्काल स्थापना भयो । सो आयोगले �शासनसुधारसम्बन्धी उच्चस्तर�य एवम् शि�
स्थायी आयोग गठन गर �शासन सुधारसम्बन्धी कायर्लाई �नरन्त रता र संस्थाग �दनुपन� 
एवम्  त्यस्तो आयोगलाई केह� हदसम्म त्यस्ता �सफा� रसहरू कायार्न्वयन गनर् अ�
शि� सम्प� गराउनु पन� सुझाव समेत �दएको �थयो 

(ग)

�शासन सुधार आयोग, २०२५
�व.सं. २०२५ साल वैशाख १ गते पूवर गृह प�ायत मन्� वेदानन् झाको अध्यक्षत �शासन
सुधार आयोग गठन भयो । यस आयोगको मुख्य उ�ेश्य मौजुदा �शासन यन्�लाई �, छ�रतो
र कायर्दक्ष बनाई युगानुकूल बनाउने �वषयमा आवश्यक सुझाव र �सफा�रस पेश गनुर् र
�थयो । उ� आयोगलाई �व�भ� स्तका �शास�नक  स�ठनलाई बढ� छ�रतो, कम खिचर्लो र
सक्षम बनाउने लगायतक ९ वटा कायर्क्

तो�कएको �थयो ।  उ� आयोगले  �ारिम्भ,

मध्याव�ध र अिन्तम चरण गर३ चरणमा आफ्नो ��तवेदन बुझाएको �थयो । उ� आयोगका
�सफा�रसहरू मध्येमुख्य �सफा�रसहरू �नम्नानुसार  छन्ः  
•

एकै �क�समको काम, कतर्व्य र उ�ेश्य भएका संस्थानहरूलाई एक अकार्मा गाभ्ने व
संचालक स�म�त�ारा संचालन गराउने ।  

•

केन्��य तहमा �नजामती कमर्चार�लाई अ�धकृतमूलक बनाउ

•

�नजामती सेवाका पदमा लोक सेवा आयोगको �सफा�रसमा मा�  �नयुि� गन� व्यवस्था
कायार्न्वयन गर� राजनी�तक �नयुि� �था बन्द गन�

•

मन्�ालयको पुनगर्ठन गर� मन्�ालयको संख१८ बाट १२ कायम गन� ।

•

�वकेन्��करणको �स�ान्तलाई आत्मसात गनर् अ� ल र िजल्ला �शासनलाई स्
�शासनको रूपमा �लने ।

•

�नजामती सेवामा पद वग�करण व्यवस् लागू गन� ।  
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•

�नजामती कमर्चार�लाई दै�नक राजनी�तबाट अलग रा�े  �शासनलाइर् राजनी�तबाट मु�
रा�े ।

•

�नजामती सेवाको �शासन संचालन गनर् केन्��य �शासन एजेन्सीको व्यवस्था 

•

�शासनयन्�लाई �ृंखलाब� गन� । 

•

कम्
र चार�को दरबन्द� आवश्यकताकधारमा �नधार्रण गन� । 

•

अ�धकार सम्प� �शासक�य अदालतको स्थापना गन�

•

�ा�व�धकहरूलाई �वभागीय �शासनसम्बन्धी काममा नलगाउने

•

कमर्चार�लाई �वभागी सजाय गदार् सुनुवाइको मौका �दनपन� । 

•

कमर्चार�हरूको आचारसं�हताको व्यवस्न� । 

•

योजना इकाइको स्थापना गन�  र योजना कायार्न्वयनमा �वभागीय �मुखहरूलाई िजम्मे
बनाउने ।   

•

नयाँ संस्थानहरू स्थापना नगन� एवं संस्थानको लेखाको अ�डट महालेखापर�क्
गराउने ।   

•

प�ायत  र िजल्ला �शासनलाई अलग गन�  एवं �मुख िजल्ला अ�धकार�लाई िजल्
प�ायतको अ�धकारबाट मु� गन� ।  

•

राजप�ा��त �थम र �विश� �ेणीका कमर्चार�को पदाव�ध तोक्ने 

•

अ�धकार �त्यायोजन र खोस्ने ���यामासुधारहुनुपन�

•

ऐन �नयम �वप�रत �शासक�य ग�त�व�ध हुन न�दने ।

•

कम्
र चार� �शासनलाई शासन �णाल���त ��तब� बनाउने 

उिल्लिखत �सफा�रहरूमध्ये प�ायत र िजल्ला �शासनलाई अलग गन� एवं�मुख िजल
अ�धकार�लाई  िजल्ला प�ायतको अ�धकारबाट मु�  गन, कमर्चार�लाई �वभागीय सजाय गदार
सुनुवाइको मौका �दनु  पन�, संस्थानको लेखाको अ�डट महालेखापर�क्षकबाट गरा, कमर्चार�
�शासनलाई शासन �णाल���त ��तब� बनाउने, �नजामती सेवाको �शासन संचालन गनर् केन्��
�शासन  एजेन्सीको व्यवस्था गन� जस्ता केह� �सफा�रसहरू कायार ्न्वयन भएका देिखन्
क�तपय सुझावहरू लागू नै हुन सकेनन् ।

(घ)

�शासन सुधार आयोग, २०३२
तत्काल� अथर तथा सामान् �शासन मन्� भेषबहादुर थापाको अध्यक्षत ग�ठत उ�
आयोगको मुख्य उ�ेश्य �वकासको �वाहलाई अ�वरल ग� त �दान गनर् सावर्ज �नक �शास
गनुर्पन�  सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गन� रहेको �थयो।उ� आयोगले आफ्नो ��तवेदन �
् 
शीषर्क अन्तगर ्त जम ५ प�रच्छ ेदमा �स्त  गरयो।उ�
आयोगका मुख्य  �सफा�रसहर
�नम्नानुसार रहेका छन्ः   
•

�शासनलाई अ�धकृतमूलक बनाउने। 
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•

कायर्�म बजेटको थालनी गर� संस्थागत ग।  

•

�नजामती  पदको काम, कतर्व, जवाफदेह�  र अ�धकार �नि�त  गन�  एवं  �त्येक सेवा�भ�
�वशेषज्ञताको आधारमा समूह �वभन गन� ।  

•

अ�लाधीश पद बाहेक अन्य कुनै पदमा राजनी�तक �नयुि� नगन�

•

लोक सेवा आयोगको परामशर्मा �नजामती सेवामा छड्के �वेशको व्यवस्था ग

•

अ�धकार �त्यायोजन गर� �नणर्यका तह घटाउँदै �नणर्य ���यामा प�न �वकेन्��करण 

•

केन्�को अपेक्षा स्य �नकायहरूको स्थापनामा बढ� �ाथ�मकता �द।

•

मन्�ालयको संख्या कम गन�

•

योजना तथा कायर्�मको तजुर्मा एवं कायार्न्वयन क्षमतामा संस्थागत �वकास गनर
योजना आयोग एवं योजना इकाइको सुदृढ�करण गन�।

•

केन्��य कमर्चार � �नकायको रूपमा जनशि� तथा साम �शासन  मन्�ालयको गठन
गन�।  

•

स्टाफ कलेजको स्थापना गन

•

कायर् �वभाजन र कायर् सम्पादन �नयमावल�मा सुधार गन

•

एक स्थायी �शासन सुधार स�म�त गठन गन�।

•

सरकार� संस्थानहरूलाई एक�करण गन

•

क्षे�ीय �न द�शनालयहरूलाई पूणर् रूपमा कायर्कार� अ�धकन गन�।

•

�नजामती सेवालाई तहगत �णाल�मा लै जाने।

•

कमर्चार�को तलब बजार भाउको आधारमा वृ�� गन�

उिल्लिखत �सफा�रसहरूमध्ये कायर्�वभाजन र कायर् सम्पादन �नयमावल�मा संशो, केन्��य
कमर्चार� �नकायको रूपमा जनशि� तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको गठन एवं योजाना
इकाइहरूक सुदृढ�करण गन�सम्बन्धी �सफा�रसहरू कायार्न्वयन भएका भए प�न 
�सफा�रसहरू लागू हुन सकेनन् ।

(ङ)

�शासन सुधार आयोग, २०४८
�ब.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन प�ात पुनस्था�पत भएको �जातािन्�क व्यवस् अनुकूल
�शासनमा सुधारको आवश्यकत महसुस  गर� तत्काल�न �धानमन्� ी �गर�जा�साद कोइरालाक
अध्यक्षता२०४८ आि�नमा गठन भएको “उच्च स्तर�य �शासनसुधार आय, २०४८” को
मुख्य उ�ेश्य �शासनलाई �जातन्� र �वकासका मागहरू पूरा गनर् सक्षम र �भावकार� 
रहेको �थयो । ६ म�हनाको समय तो�कएको उ� आयोगलाई सरकार� सेवाहरूलाई बढ� द,
उपयोगी  र कम खिचर्लो बनाउने उपायहरूको खोजी गन� एवं आयोगका �सफा�रसहरूल
कायार्िन्वत गन � ���या तथा तर�का �सफा�रस गन� लगायतक ५ वटा कायर्क्षे� तो�कए
�थयो ।  उ� आयोगलाई तो�कएको कायार्देश�भ�  रहेर सलगत  अध्ययनसमेतबाट �ा�
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��त��या र सुझावहरूको आधारमा ��तवेदन तयार गरेको �थयो । उ�  आयोगका मुख्
�सफा�रसहरू देहाय बमोिजम रहेका छन्ः
•

मन्�ालयको संख्य२१ बाट १८ कायम गन� । 

•

नाग�रक बडाप� अ�नवायर् रा�े।

•

रा��य योजना आयोगलाई  �ोत साधनको बाँडफाँड तथा �वकाससम्बन्धी नी�तहरू
कायार्न्वयनको अनुगमन र मूल्या�न गन� कायर्मा केिन्�त 

•

�नजामती सेवाको संरचनामा प�रवतर्न गर�  पद वग�करण गद�  एक�कृत �नजामती सेवाको
व्यवस्था गन� ।

•

�नजामती सेवामा छड्के �वेशको व्यवस्था गन�

•

सहायक सिचवको पद खारेज गन� ।

•

सरकारको कायर्क्षे पनुरावलोकन गर� सरकार� �नयन्�णला खुकु लो गद� �वर ्�नात्क
र �रे णात्म भू�मका �नवार् गन� एवं �नजी क्षे� र गैर सरकार� संस्थाहरूले �वशेष
हा�सल गरेका कायर्हरूको प�हचान गर� त्यस्ता कायर्हरूमा सरकलग्नता छाड्द
जाने ।   

•

आ�थर्क ग�त�व�ध र सेवा संचालनमा गैर सरकार� क्षे�लाई अझ बढ� सक्षम बना
उपायहरू अवलम्बन गन� । 

•

सेवाको �भावका�रतामा वृ�� गनर् �व�भ�  उपायहरूको साथै सेवा करारको व्यवस्था ल
गन� ।

•

�विश� �ेणीका कमर्चार�हरूको पदाव�ध क्ने ।

•

पेशा�वद्हरूलाई आफ्नै पेशागत कायर्मा संलग्न भएर प�न उच्च तहसम्म पुग्न सक्
�सजर्ना गन� । 

•

कमर्चार�हरूको संख २५%ले घटाउने ।

•

सरकार� कायर् �णाल�  र कायर्�व�धमा सरल�करण गनर् �नणर्यको संख्या घ, अ�धकार
�त्यायोजनलाई �भावकार� बनाउन एवं �टप्पणी ���यका तह घटाउने ।

•
•

�नजामती सेवालाई अ�धकृतमूलक बनाउने ।

ँ गत बजेटको �वकास गन� एवं �नि�त 
बजेट तथा लेखा व्यवस्थामासुधारनर चालु र पूजी

मापदण्डका आधारमा बजेट तजुर्मा ग।  
•

स्थानीय जनताको सहयोग एवं संलग्नता�ारा सम्प� गनर् स�कनयर्हरू स्थानीय �नकाय
�नक्षेपण गन� 

•

�शासनको �वकेन्��करण गन� ।

•

कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराममा सुधार गर� कमर्चार�हरूक, कतर्व्य र िजम्मेवार�
स्तर अनुसार फर–फरक बनाउने । 

•

कमर्चार�लाई पचार् खडा गर� हटाउने व्यवस्था अन्त्य गर� सफाइ प मौका �दने ।
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•

कम्
र चार�को कायर्�ववरण तयार गर� लागू गन� 

•

�नजामती सेवालाई सुरिक्षत बनाउने

•

�शासन सुधारको �नय�मत अनुगमन गन� संयन्� बनाउने ।  

•

कमर्चार�को दै�नक र �मणभ�ाको दरमा वृ�� गन� । 

•

मन्�ी र �नजामती कमर्चार�हरू बीचको सम्बन्धलाईत गन� ।

•

सावर्ज�नक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गन� एवं सरकार� हस्तक्षेप बन

•

सावर्ज�नक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा �नजीक्षे�लाई बढ� स�रक गराउन �लने ।   

•

रा��य स्तरमा ता�लम र �वकासको ला�ग उच्चस्तर�य रा��य मा�ोत �वकास प�रषद्क
स्थापना गन� ।  

•

सावर्ज�नक क्षे�मा उच्चस्तरको व्यवस्थापन �वकास 

•

��ाचार �नयन्�णमा संलग्न �नकायलाई सक्षम बनाउनेकानुनी व्यवस्था

उपयुर� �सफा�रसहरूमध्ये �नजामती सेवालाईसुरिक्षत सेवाको रूपमा �वक�स, ��ाचार
�नयन्�णमा संलग्न �नकायलाई सक्षम बनाउन कानुनी व्यवस्था गन� लगायतका क
�सफा�रसहरू कायार्न्वयनमा आएका भए प�न क�तपय सुझावहरू लागू नै ग�रएन । मूलतः
��तवेदनले  �व. सं. २०४७सालमा आएको राजनी�तक  प�रवतर्, नयाँ संवैधा�नक व्यवस्थाक
कायार्न्वयनलाई केन्��वन्दुमा 

�शासनमा सुधार

गन�  �यास  गरेको देिखन्। 

�व�व्यापीकरणको �भा, खुला अथर्तन, उदार अथर् व्यवस्थालाई अवलम्बन गन� नी�
दस्तावेजको रूपमा समेत यो ��तवेदनलाई �लन स�कन्

(च)

सावर्ज�नक �शासनको पच्चीस वष�यगुरूयोजना अध्ययन ��त, २०५५
राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क तथा �वज्ञान र ��व�धका क्षे�मा बा�  तथा आन्त�रक 
देखापरेका चुनौतीहरूलाई सामना गनर् सक्ने �क�समबाट सावर्ज�नक �शासनको, �शासक�य 
स्वरूप र व्यवस्थापन �� �या तथा रणनी�त तय गर� कायर्योजना २५ वष�य  गुरूयोजना
तयार गन�  मखु ्य उ�ेश्य रहेको यस अध्ययन प�रषद्लाई छ� रतो �शासनको , राजनी�त  र
�शासनको कायर्को रेखांक, जनशि� �वकासका उपायहर, �नजामती कम्
र चार�हरूक ो �े
यु�नयनहरूको भू�मक, सावर्ज�नक �शासनको ��तस्पधार्त्मक �वकास जस्ता � व�भ� काया
तो�कएको �थयो । तो�कएको कायार्देश�भ�  रह�  नेपालको सावर्ज�नक �शासनको क्षे
ग�रनुपन�  सुधारहरूलाई ५ समूहमा �वभािजत  गर�  ५/५ वषर्को अव�धमा लगू गद� जाने  गर� 
पच्चीस वषर् भ�वष्यपरक चरणब�  योजना �स्तुत गर� आफ्नो ��तवेदन बुझाएको �थयो
उ� ��तवेदनमा मुख्य रूपमा �नम्न कुराहरू समे�टएको देि
१.

सावर्ज�नक क्षे� मा सुशासन कायम  सावर्ज�नक सेवासँग सम्ब� नी� त �नमार्ण
उपभो�ालाई  �त्यक्षतः संल ग्न गराउने कायर्नी�त अपनाउनु पन�  सरल र कम खि

ँ  सम्बिन्धत सूचनाला
न्याय �दान गन�  संयन्� स्थापना गन�।सावर्ज�नक  र �हतसग
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सावर्ज�नक गन ।उच्च पदस्थ कमर्चार�लाई दै�नक� रा� लगाई आवश्यकता अनु
सावर्ज�नक गन ।सरकारलाई नी�त  �नमार्ण गन�  र सुशासनसँग सम्बिन्धत संस्थाह
क्षमता बढाउनमा केिन्�त गराउने।व्यवस्थापक�य क्षमता वृ��का ला�ग � सेवा
�नयमावल�को “न�तजामूलक कायर्ता�लक” लाई वस्तुगत बनाई कायार्न्वयन गन�।��ाच
�नयन्�ण गनर् �नरोधात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गन �  एवं ��
�नयन्�णसँग सम्बिन्धत �नकायहरूको सवल�करण ।
२.

सरकारका सबै कायर्�मलाई पारदश� बनाइनु पन� एवं त्यसलाई राजनी�तक र सामािजक
क्षे�मा �वक�सत गनुर् पन

३.

राजनी�त  र �शासनको काम एवं दा�यत्व कानुन�ारा स्प � �वभाजन गन� एवं �नजामत
सेवास�हत सावर्ज�नक सेवासँग सम्बिन्पक्षहरूको �नगर, �नयन्�ण र सुप�रवेक्षण ग

४.

संसदमा सावर्ज�नक सेवा स�म�तरा�ु पन� । 
�वकास  �शासनलाई नयाँ प�रवेश  र मान्यता अनुकूल बनाउन रा��य योजना आयोग
जस्ता �नकायको भू�मकामा पुनरावलोकन गन�  ।�वकास �शासनमा �नजी क्षे�
भू�मकालाई आत्मसात गन�।सावर्ज�नक र �नजी क्षे�को साझेदार� �वकास गन�।�वका
कायर्�ममा एककृत दृ��कोण अपनाउनु पन�  ।�वकास �शासनमा व्यवस्था पन पर�
अवलम्बन गन� । 

५.

कानुन�ारा नै सावर्ज�नक �शासनको जवाफदे�हता स्प� गन� सिचवलाई मन्�ी�
उ�रदायी बनाई कायर्��त मन्�ीमाफर्त संसद�य स�म�त� �त उ�रदायी बनाउने।
कम्
र चार�को मूल्�न  उपभो�ा�ारा गन�  प�रपाट�को थालनी  गन�।जवाफदे�हतालाई 
न�तजामा आधा�रत बनाउनु पन� । 

६.

सावर्ज�नक सेवालाई उपभो�ा केिनत बनाउनु  पन� ।उपभो�ा अ�धकार संरक्षण ऐ
तजुर्मा गन�। नाग�रक वडाप�को व्यवस्था लागू ग।

७.

स्थानीय �नकायलाई सामान्य स प��तमा प�रणत गर� स्थानीय �नकायहरूलाई सक
बनाउने।स्थानीय पदा�धकार�लाई िजम्मेवार� बहनका आधारमा हटाउन सक्ने व्यव
गन�।स्थानीय सेवा आयोगको व्यवस्था गन�।स्थानीय �नकायहरूलाई

सक्षम

“क्षमता अ�भवृ�� कायर” संचालन गन�। 
८.

सावर्ज�नक नी�त तजुमामा राजनी�तको भू�मकालाई स��य बनाउने। सावर्ज�नक नी�त
तजुर्मा गदार् नै कायार्न्वयनको पक्षमा ध्यान � दनुपन� सावर्ज� नक नी�त तजुर्माक
अनुगमन र मूल्या�न गन ।  

९.

सरकार� स�ठनको संरचनालाई �परा�मड आकारबाट समतल बनाउनु पन�। �वभाग खारेज 
गर� क्षेय कायार्लयहरूलाई अ�धकार सम्प� बनाउने एवं �त्येक क्षे�मा क्ष
व्यवस्था गन�।टेल�व�क व्यवस्थालाई स्थापना गन�।�वशेषज्ञताको पूणर् उपयो
पोटर्फो�लयो व्यवस्थापन अपनाउने
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१०. दक्ष एवं �भावकार� �नजामती सेवाको �वकास गन�।�नजामती सेवा �ेणी र तह घटाई 
�नणर्य �नद�शन र सप�रवेक्षणको �ृंखला घटाउने�नजामती सेवामा तहगत �णाल� लागू
गन� । सिचवको

�नयुि�मा व्यवस्थापक� य क्षमत ा र नेतृत्वलाई 

�दनुपन�।राजप�ा��त तहको �वेश  �ेणीमा न्यूनतम शैिक्षक योग्यता स्नातको�र बन
पन� ।  कायर्सम्पादन मूल्या�नलाईबढुवा लगायत वृि� �व, सरूवा तथा पदस्था,

ता�लम आ�द  �वषयसँग आब� ग�रनुपन�  ।  जनशि� �वकास कायर्�मलाई �नरन्त
िशक्षाको रूपमा �वकास गन�।रा��य मूल्य र सूचकांकसँग आधा�रत हुनेगर� तलब भ�
व्यवस्था गन�।उत् कम्
र चार� पुरस्कारको थालनगनुर्पन�।
११. कम्
र चार� यु�नयनहरूलाई व्यविस्थत बनाइनु पन
१२. संवैधा�नक �नकायका ला�ग छु�ै  संवैधा�नक सेवा गठन गर� संसदबाट �सधै  बजेट माग्न
पाउने व्यवस्था गन� 
१३. एकै �कारका काम गन� कायार्लयहरू बीच �व�भ � ��तस्पधार् �स गर�  �शासनको
��तस्पधार्त्मक क्षमता बढाउन
१४. सरकार� कायर्लाई छ�रत, सुलभ  एवं सरल बनाउन कायर–�दग्दशर्न तयार गन� । 
कायार्लयको कामको �नय�मत उपभो�ा सव�क् ग�रनुपन�  । कमर्चार�को पोशाक र
प�रचयप�को व्यवस्था गन� 
१५. सूचना व्यवस्थापनलाई �भावर� बनाउने। केन्��य सूचना व्यवस्था गर� सूचनाल
स�ठनको संस्थागत स्मरणमा रािखनु पन� । सूचनालाई नेटव�कर्� गन�
१६. आ�थर्क व्यवस्थापनमा मुख्यसिचवलाई मा� िजम्मेवार बनाउने व्यवस्थामा मन्�ी
िजम्मेवार बनाउने व्यवस्था गन�
आ�थर्क सूचना �णाललाई  �योगमा ल्याउने । चालु र पूँिजगत बजेटको �वकास गन�  ।लेखा
�णाल�लाई सुधार गर� वस्तु लेखा �णाल�मा �ेस्ता रा�े व्यवस्था  गन� । ��तवेदनमा �सफा
ग�रएका उिल्लिखत �वषयहरू �व�भ५ चरणमा लागू ग�रनु पन�मा ��तवेदन बुझाइसकेको १५
वषर् �ब�तसक् प�न  उ� �सफा�रसहरू मध्ये ��ाचार �नयन्�ण गनर् ��ाचार �नयन्�
सम्बिन्धत �नकायहरूको सवल�करण , �वकास �शासनमा �नजी क्षे�को भू�मकालाई आत्मस
गन�, नाग�रक वडाप�को व्यवस्था लागू ग, उत्कृ�  कमर्चार�पुरस्कारको थालनी गनुर,

ँ गत बजेटको �वकास गन� जस्ता
कमर्चार�को पोशाक र प�रचयप�को व्यवस्था, चालु र पूजी
के ह�  �वषयहरूको मा�  कायार्न्वयन हुन सकेको अवस्था देिखन्छ । ��तवेदनमा उिल
अ�धकांश �वषयहरू अझै प�न सम्बोधनहुन बाँक� नै रहेको देिखन

(छ)

��ाचार �नयन्�ण सुझव स�म�तको ��तवेदन,२०५६
२०५६।९।१ मा व�र� अ�धव�ा महादेव यादवको संयोजकत्वमा ग�ठत७ सदस्यीय ��ाचार
�नयन्�ण सुझाव स�म�, २०५६ को मुख्य उ�ेश्य ��ाचारलाई �नयन्�ण गनर् अपनाउनु 
सुधारका उपायहरूको खोजी गनुर् रहेको �थयो । उ� स�म�तलाई �चार �नवारणको ला�ग
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भएका �व�मान कानुनी, स�ठनात्म, ���यागत र अन्य �वषयमा अध्ययन गर�सुधारका ला�
सुझाव �दने कायार्देश तो�कएको �थयो । उ�  स�म�तले ��ाचारले �ोत्साहन पाउनाकोमुख
कारण नै�तकतामा आएको हरास हो भ�े  औंल्याउँदै �व�भ� ९ भागमा �वभाजन  गर�  आफ्नो
��तवेदन नेपाल सरकार समक्षबुझाएको �थयो । उ� स�म�तले आफ्नो कायार्देश�भ� र
�दएका सुझावहरूको मुख्य व्यवस्था �नम्नानुसार रहेका छ
•

��ाचारको प�रभाषाको दायरा फरा�कलो बनाई कसूरमा दण् सजायको मा�ा बढाइनुपन�।

•

�शासक�य  अदालतको कायरक्षे�लाई �वस्तार गर� �शासक�य पदहर �नयुि�, सरूव,
बढुवा र �वभागीय कारवाह�सम्बन्धीमु�ा  अदालतबाट हेन� व्यवस्था ग।

•

बढुवासम्बन्धी आधारहरू पारदश� हुनुपन�

•

सजायको रूपमा सरूवा गन� �वृि�लाई रोक्नु पन

•

सरकार� कमर्चार�हरूलाई आस, िशक्, स्वास्थ ्य जस्ता आधारभूत �वषयमा सामा
सुरक्षा �दान गन� ।

•

कम्
र चार�हरूको क, अ�धकार र िजम्मेवार� तो�कनु पन� ।

•

सवर्साधारण जनतासँग दै�नक सम्पकर्मा आउने कायार्लयहरूमा टोकन �णाल� लागू गन

•

कर �शासनलाई चुस्त र �भावकार� बनाउने 

•

सरकार� भू�मकालाई �नयमनसम्बन्धी कायर्मा �भावकार� बनाउने

•

नाग�रक वडाप� लागू गन�।   

•

वैदे िशक सहायताको रकमलाई रा��य बजेटमा अ�नवायर् समावेश गन� । 

•

सावर्ज�नक एवं सरकार� सम्पि�को वैज्ञा�नक अ�भलेखरा�ुपन

•

��हरूको नाम सावर्ज�नक गद� उनीलाई सामािजक व�हष्कार गन�  अ�भयान थालनी
गन� ।

•

��ाचार

�नयन्�णसँग सम्बिन्धत �नकायहरूलाई �भावकार� बनाई अन्वेषण

कायर्�व�धको अवलम्बन गद�  कमर्चार�हरूको दक्षता वृ��
•

�नजामती र सरकार� स्वा�मत्वका �नकायहरूमा कमर्चार� �ेड यु�नयन रहनउने कानुनी 
व्यवस्था गन� ।

•

महाअ�भयोग सम्बन्धी कानुन बनाउनु पन� 

•

रा��य सतकर्ता केन्�लाई �धानमन्�ी अन्तगर्त रहने गर� स्थापना 

•

अदालत  र न्या�यक क्षे� कोअनुिचत कायर् र ��ाचारका ��याकलापहरू रोक्न
प�रषद्को सुप�रवेक्षणमा र गर� छु�ै  सतकर्तासम्बन्धी �नकाय रा�

•

�वशेष अदालतको गठन गन� ।  

•

�नजामती कमर्चार�हरूका सम्पूणर् स्थायी र अस्थायी पदपू�तर् लोक सेवा 
�सफा�रसमा मा� गन� ।  

•

�हर� सेवा आयोग एवं संस्थान सेवा आयोगको व्यवस्था  गन�
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•

सरूवालाई पारदश� र अनुमनयोग्य बनाउने ।

•

दुगर्मक्षे�मा सेवा �वाहमा �भावका�रता ल्याउन �वशेष सु�वधा र भ�ा �दान गन�

•

िजम्मेवार� पन्छाउने �वृि�लाई अन्ग�रनुपन� । 

•

न्यायपा�लकालाई पयार्� �ोत साधन उपलब्ध गराउनु पन

•

पारदिशर्तासम्बन्धी ऐन �नमाहुनुपन� ।   

•

राजनी�तक दलहरूको वा�षर्क आयको �ोतस�हतको आय व्ययको �ववरण अ�नवायर् र
सावर्ज�नक गन� र लेखापर�क्षण समेत गराउने व्यवस्था ग

•

सूचनाको हकलाई सु�नि�त गन� ।  

•

न्यायाधीशहरूको �नयुि� ���या पारदश� बनाइनु पन�   

•

संवैधा�नक प�रषद्का कायहरू पारदश� बनाइनु पन� ।

•

पारदिशर्तालाई गैर सरकार�  संस्थाहरू एवं �नजीक्षे�का ��याकलापहरूमा समेत
ग�रनुपन� ।  

�वशेष गर� ��ाचार �नयन्�णको ला�ग ग�रनुपन�  सुधारका क्षे�हरू औंल्याउने गर� गठन 
उ� स�म�तले सबै क्षे�म ग�रनुपन�  सुधारहरू समेट�  आफ्नो ��तवेदनबुझाएको देिखन्छ
उिल्लिखत सुझावहरूमध्ये �वशेष अदालतको गठन , �नजामती कमर्चार�हरूका सम्पूणर् स्
र अस्थायी पदपू�तर् लोक सेवा आयोगको �सफा�रसमा मा� ग, नाग�रक वडाप�  लागू गन� 
जस्ता केह�  सुझावहरू कायार्न्वयन भएकिखन्छ भने अन्य क�तपयसुझावहरू कायार्न्
आएको देिखएन । 

(ज)

स�ठनात्मक स्व, ता�लम र ��ाचार �नयन्�ण सम्बन्धी ��तव, २०५६
�शासन सुधार आयोग, २०४८ को �सफा�रस अनुसार सरकारबाट गठन भएको �शासन सुधार
अनुगमन स�म�त  २०५२ मा �वघटन भए प�ात् स्थाना भएको �शासन सुधार अनुगमन 
स�म�तको सिचवालयले प�न आफ्नो कायर् �भावकार� रूपमा गनर् नसकेक२०५५ मंसीरमा सो
सिचवालयलाई खारेज  गर�  २०५५।८।२ मा  (१) �शासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन
स�म�त र (२) �शासन सुधार स�म�त गठन भएको �थयो।�शासन सुधार स�म�तको �नणर्यसमतको
आधारमा सामान्य �शासन मन्�ालयका सिचवको संयोजकत्वमा �म २०५५।१०।६ मा
�शासन सुधार कायर्टोल�  गठन भएको र उ� कायर्टोल�लाई सरकारको स�ठनात्मक स,
ता�लम र ��ाचार �नयन्�णका क्षे� मा अध्ययन गन� गर� कायर् � नद� श भए बमोिज
टोल�ले  आफ्न ��तवेदन  पेश  गरेको

�थयो।उ� ��तवेदनमा उिल्लिखत मुख्य �सफा�रसह

�नम्न रहेका पाइन्छ।
•
•

सरकारको कायर्क्षे� �नधार्रण गन

मन्�ाल, �वभाग, �नद�शनालय,कायार्ल, िजल्ल, इकाइ र गाउँस्तर�य कायार्लयहरू औिच
अनुसार कायम गन�, गाभ्ने वा खारेज गन ।  
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•

�नजामती सेवामा समतल स�ठनको अवधारणा लागू गन� ।   

•

उपत्यकाका एउटै �कारका काम गन� कायार्लयहरू एक�करण गन�

•

�नणर्यका तह घटाउने ।

•

सरकारको �नजीकरणसम्बन्धी नी�त र कायर्�मलाई थप स्प� गन�

•

कायार्लयहरूले उपलब्ध गराउने सेवा र मापदण्ड त ।  

•

कमर्चार�हरूलाई �दइने ता�ल म व्यावहा� रक र �ाहकमुखी बनाउन रा� �य मानव �
�वकास प�रषद् गठन गन� ।

•

रा� सेवक वा पदा�धकार�हरूबाट हुने अनुिचत कायर् वा ��ाचारसम्बन्धी कारवाह�का ल
कायर्पा�लकाको मातहतमा छु�ै �नकाय खडा गन� ।

•

स�ठन  �सजरना गदार् स�ठनलाई �भाव पान�  रा�� सामािजक तत्वहरू एवं अन्तरार्
वातावरण समेतलाई ध्यान�दनुपन� । 

•

मन्�ालयको संख्य१८ मा सी�मत गन� एवं �वभागहरू५६ कायम गन� । 

•

अनावश्यक क्षे� ीय �नद�शन/कायार्लय खारेज गन�  र गृह मन्�ालय अन्त  पाँचवटै
�वकास क्षे�मा क्षे�ीय स्तरका कायार्लय खोल्

•

चरणब� रूपमा बह सीप �णाल� लागू गन� ।  

•

सिचवभन्दा मा�थको पदक ला�ग मा� सवार� चालकको व्यवस्था ग, सवार� साधनको
सु�वधा पाउने  पदा�धकार�हरूलाई चाल, ममर्त र इन्धनको ला� ग एकमु� भ� उपलब्ध
गराउने ।  

•

�धानमन्�ी कायार्लय अन्तगर्त ��ाचार �नयन्�ण �वभाग स्थापना गर� �वशेष �हर� 
खारेज गन� ।   

•

��ाचार �नयन्�णको ला�ग अन्य �नरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपायहरूको अव
गन�।सावर्ज�नक सेवामा कायर्रत कमर्चार�हरूको सम �ववरण  अ�ाव�धक  गराई 
रा�े ।अिख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ मा सावर्ज�नक पदको
प�रभाषालाई  फरा�कलो बनाई सरकार

�मुख, मन्�, सांसद, स्थानीय �नकायका

पदा�धकार�हरू एवं राजनी�तक �नयुि�देिख संवैधा�नक �नकायका पदा�धकार�हरूलाई समे
सो प�रभाषामा समेट्न ।  
•

��ाचार �नयन्�णको ला�ग कायर् गन� �नकायहरूलाई सक्षम र सबल बनाउ

उिल्लिखत �सफा�रसहरू स�हतबुझाएको �शासनसुधार कायर्टोल�को ��तवेदन केह� पक्ष 
भएको देिखन्छ भ�े क�तपय सुझावहरू कायार्न्वयन नभएको िस्थ�त देिखन

(झ)

सावर्ज�नक खचरपुनरावलोकन आयोग, २०५७
��तवषर् बढ्दै गएको सरकार� खचर्लाई व्यविस्थत गन� उपायहरूको खोजी गन� उ�
२०५७।५।१५ मा �वनयध्वज चन्दको अध्यक्षतामा  ५ सदस्यी "सावर्ज�नक खचर
पुनरावलोकन  आयोग, २०५७ लाई सावर्ज�नक �ोत व्यवस्थापनमा �भावका�र, �नय�मत तथा
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िशरोभार खचर्मा कटौत, �व�ीय  अनुशासनको पालना, सावर्ज�नक संस्थान तथा स्थान
�नकायमाफर्त् हुने खचर्समेतका �वषयहरू तो�कएको �थयो । आयोगले �व� भ� चर, �व�भ�
स्थान र �व�भ� समूहहरूसँग छलफल गर� आफ्नो ��तवेदन तयार गरेको पाइन्छ । आयो
सावर्ज�नक �शानलाई  िजम्मेवार र उत्पादनमूलक नबनाएसम्म सरकार� खचर्बाट अपे
��तफल �ा�  गनर् नस�कने �क्यल �नकाल� कायर्�मको ल�य �ा�, म्याद नाघेको पेश्क� 
बेरूजुको आधारमा �वभागीय �मुखलाई िजम्मेवार बनाउँदै कायर्सम्पादन र ल�यसमे
आधारमा अवकाश �दने �ावधान ऐनमा रािखनु  पन� जस्ता सुझावहरू �दएको पाइन्छ । यस
�दएका मुख्य सुझावहरू �नम्न बमोिजम छन् 
•

�नवृ�भरण कोषको स्थापना गर� उ� कोषमा रकम जम्मा ग�र�दने ।

•

जनलेखा पर�क्षण प��तको �वकास गन� । 

•

आगामी ५ वषर्�भ� �नजामती कमर्चार�हरूको नयाँ प�तर् नगन� नी�त  �लने ।  

•

बजेट तजुर्मा गदार् शून्यमा आधा�रत बजेट �णाल� अवलम्बन गन�

•

�व�नयोजन �णाल�लाई कायर्सम्पादनमा आधा�रत बनाउने 

•

बेरूजु कम गनर् आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�मा पुनरावलोकन गन�

•

स्थानीय �नकायहरूकोसुदृढ�करण गर� स्थानीय यहरूमा �व�ीय अनुशासन कायम
गन� ।

•

सरकार� संलग्नताका क्षे�को प�हचान गर� ती �वषय१९ वटा मन्�ालयबाट सम्पाद
गन� ।   

•

�नजामती सेवा �नयमावल�मा नै अिख्तयारवाला तो�कनु पन� ।  

•

सरूवाको अव�ध२ वषर् �नि�त गन� ।  

•

अनावश्यक क्षे�ीय कायार्लयहरेज गन� ।  

•

िजल्ला स्तरमा एक�कृत सेवार् यउनु पन� कामको ला�ग िजल्ला स्तरमा एउटै सावर्ज�
�नमार्ण कायार्लयमा� रा�े 

•

िशक्षा क्षे�मा �वकेन्��करण गन�

•

आयोजनाको छनौट �नि�त मापदण्डको आधारमा गनुर्पन� ।

•

आन्त�रक सुरक्षा खचर् र खचर्लाई राजस्वक७ % मा सी�मत गन� ।

•

संस्थानहरूलाई चरणब� रूपमा �नजीकरण गन� एवं संचालक स�म�त र कायर्कार� �मु
योग्य व्यि� �नयु� गन� 

•

�वकास स�म�त ऐनको पुनरावलोकन गन� ।  

सावर्ज�नक खचर्लाई व्यविस्थत गर� सावर्ज�नक �नकायहरूमाफर्त न्यूनट अ�धकतम
उपलिब्धहरू कसर� हा�सल गनर् स�कन्छ भ�े �वषयको खोजी गन� कुरामा केिन्�त र
आयोगले जम्मा१४ प�रच्छ ेदमा �वभाजन गर� बुझाएको ��तवेदनमा सावर्ज�नक खचर्को कटौ

एवं सह� सदुपयोगको ला�ग सावर्ज�नक व्यवस्थापनमा सुधार नैअचुक उपाय हो भ�नक्य�
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सुझाएको पाइन् । उ� आयोगले �दएका �सफा�रसहरूमध्ये �नजामती सेवा �नयमावल�म ा न
अिख्तयारवाला तो�कनु पन�  एवं सरूवाको अव�धला२ वषर्मा �नि�त गन�  �वषयलाई �नजामती
सेवा �नयमावल�ले सम्बोधन गरे प�न अन्य  क�तपय �सफा�रसहरू कायार्न्वयनमा आउन स
देिखद�न । 

(ञ)

स्वेिच्छक अवकाश �णाल� अध्ययन ��तव, २०६१
स्वेिच्छक अवकाश �णाल� सम्बन्धमा �वज्ञ सेवा उपलब्ध गराउँदा  शासक�य सुधार 
कायार्न्वयनको �न�म� सरकारले सम्प� गनुर्पन� कायरम्बन्धमा एवं शासक� यसुधा
मागरिच�मा उिल्लिखत समयब�  कायर्जना अनुसार सुधार गनर् आवश्यक पन� उपाय 
नी�तसमेतका �वषयमा अध्ययन गर�  मस्यौदा तयार गन� समेतका कायर् �नद�श तोक� सामा
�शासन मन्�ालयबाट �म�त२०६१।२।४ मा पूवर् सिचव मुकुन्द�सा अज्यारलाई िजम्मेवार�
�दइएको र उहाँले तत्सम्बन्धमा अध्ययन गर� स्क  अवकाश  �णाल�  अध्ययन ��तवेद,
२०६१ पेश  गनुर्भएको देिखन् छ अध्ययन ��तवेदनमा स्वेिच्छक अवकाशसम्बन्धी कान
भएका व्यवस्था, नेपाल राजप�मा स्वेिच्छक अवकाशको �योजनका ला�ग �कािशत सूचनाक
शतर्ह, स्वेिच्छक अवकाश स्वीकृत गदार् अथर् मन् अपनाउनु पन� कायर्�व�धसमेत तय गर�
लागू ग�रएको �थम चरणको स्वेिच्छक अवकाश योजनाले कम सेवा अव� ध र उमेर समूहक
कम्
र चार�लाई समेट्न नसकेको एवं योजना खिचर्लो भएको अवस्थालाई उजागर गद� स्वे
योजनालाई अत्य�धक महत्व �दईसुधारको स्वतन्� पाटोको रूपमा नदरबन्द� घटाउने अर

ँ एक�कृत  गर�  लिक्षत समूहलाई अवसर �दने एवं सेवा करारमा �लई काम गराउ
योजनासग
उपयु� दरबन्द�लाई �र�  गराउन त्यस्ता पदमा कायर्रत कमर्चार�लाई स्वेिच्छक अ
अवसर �दान गन� जस्ता �वकल्पस�हत �नम्न सुझावहरू�स्तुत गरेको द ।
•

�नजामती दरबन्द�  घटाउने सम्बन्धमा अन्य �वकल्प नभएमा मा� स्वेिच्छक
लिक्षत समूहको ला�ग मा� लागू गन� ।

•

अवकाश प�छ स्वतः खाल� हुने दरबन्द� खारेज र पदपू�तर्मा बन्देज गन�

•

राजप�  अनं�कत  र �ेणी�वह�न तथा �पयन वा सो सरहको   पदको पदपू�तर् नगन�  नी�
�लने।

•

स्वेिच्छक अवकाशलाई शासक�यसुधारको अन्य बुँदाहरूसँग समन्वय गरेर मा� लागू
नी�त �लने । 

•

�नजामती सेवाका कमर्चार�को आकार घटाउदा सम्पादनहुने कायर, संस्थागत संरचना र
कमर्चार�ले सम्प� गन� कायर्�ववरणका आधारमा गन�

•

राजप� अनं�कत पदलाई आधु�नक ��व�धको ज्ञान भएका सहायकको पदमा रूपान्तरण 
नी�त �लने ।   
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(ट)

तलब आयोगका ��तवेदनहरू र �तनका �सफा�रसह
१.

पे क�मशन, २००९
नेपालमा तलब स्केल तजुर्मा गराई लागू गन � �चल �व. सं. २००७ सालबाट सुरु
भएको हो । प�हलो पे क�मशनको गठन �व. स. २००९ सालमा तत्काल�न लोक सेवा
आयोगका सदस्य �ी देवनाथ वमार्को अध्यक्षतामा भएको देिखन्छ । उ� क�
तलबमान  र भ�ाको नयाँ स्केल लागू गनुर्पन� �सफा�रस  गरेको भए प�न  उिल्लिखत
�सफा�रसको कायार्न्वयन भएको देिख�

२.

पे क�मशन, २०१६
मिन्�प�रषद् सिचवालयका सिचवको अधतामा �व. सं. २०१६ सालमा गठन भएको पे 
क�मशन  �व. सं. २०१७ सालमा पुनगर्ठन भइर् . सं. २०१८ सालमा स्थायी रु
पाएको उ� क�मशनले नयाँ तलब स्केलको घोषणासमेत गर� �नजामती �ा�व�धक गर�
दुइर् वगर्मा �वभाजन गर� कमर्चार�हरुलाइर् �शास� नक र कमर्चार�हरुको 
मा�थल्लो तहको बीचको फरक१:१५:५५ हुनगर� तलबमान �नधार्रण गरेको पाइर्न

३.

तलब आयोग, २०३८
कमर्चार�हरूको तलबमानमगनुर्पन� सुधारका ला�ग �व. सं. २०३८ सालमा ��ुम्नलाल
राजभ०डार�कव  अध्यक्षतामा तलब आयोग गठन भएको �थय उ� आयोगले 
आफ्नो �सफा�रसमा ��त व्यि ��त �दन न्यूनतम २३०० क्यालोर�  खा�  पदाथर
आवश्यक पन�  र एक कमर्चार�को चार सदस्यीय प�रवारल३ उपभो�ा इकाइ मानी 
�त्येक उपभो�ा इकाइलाई उ�  क्यालोर � �ा� गनर् आवश्यक हुन आउने,
कपडा, आवास  लगायत  अन्य आवश्यकता पू�तर्का ला�ग आवश्यक पन� रकमसम
आधारमा न्यूनतम तलब तोक्न �सफा�रस गद� न्यूनतम र अ�धकतम तलबबीचको अन

१:८:५ कायम गन� �सफा�रस गरेको पाइन्छ ।
४.

तलब सु�वधा सुझाव आयोग, २०४७
�व. सं. २०४७ को राजनी�तक प�रवतर्न प�ात् �. सं. २०४७ साल पौषमा नन्दलाल
जोशीको अध्यक्षतामा गठन भएको तब सु�वधा सव  आयोगले  प�न ��मु ्नलाल
राजभण्डार�को आयोगले �दएको �सफा�रस अनुसार नै कमर्चार�हरूको तलब �नधार

ग�रनुपन� �सफा�रस गद� न्यूनतम र अ�धकतम तलब बीचको अन्त१:५ हुनुपन� सुझाव 
�दएको पाइन्छ ।उ�  आयोगले औषधी उपचार सु�वधा, शैिक्षक भ, प�रवहन भ�ा
जस्तासु�वधाहरू प�न कमर्चार�ला�दनुपन� �सफा�रस गरेको �थयो ।  
५.

तलब आयोग, २०४८
�व. सं. २०४८ सालमा नरकान्त अ�धकार�को अध्यक्षतामा गठन भएको तलब आयो
कमर्चार�को न्यूनतम तलब �सफा�रस गदार् सीमान्त कृषकहरुको आयको हाराहा
पुग्ने गर हुनुपन� भन्दै आयोगहरुले गरे क्यालोर�  र उपभो�ा इकाइहरु समेतलाइ
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आधार मानी तलब �नधार्रण हुनपन� �सफा�रस गरेको पाइन्छ । उ� आयोगका केह�
�सफा�रसहरू �नम्न रहेका पाइन् :•

�त्येक वषर् उपभो�ा मूल्यसूचीमा आउने वृ��९० ��तशतसम्म क्ष�तपू�तर् �
व्यवस्था गन� ।

•

सेवा �नवृ� कमर्चार�ले खाइपाइ आएको तलबको ६७

��तशतभन्दा

बढ�

�नवृ�भरण नहुने गर� मा�थल्लो हद तोक्नु पन� 
•

सेवा �नवृ� कम्
र चार�हरूलाई प�१ म�हनाको रकम दश� खचर् वापत �दनुपन� ।  

•

सरकार� कमर्चार�हरू र संस्थानका कमर्चार�हरूको तलब भ�ा एवं सु�व
एकरूपता भएसम्म संस्थानका कमर्चार�हरूको तलब भ�ा एवं सु�
नबढाउने ।  

•

�व��व�ालयहरूलाई �दइने अनुदन सम्बन्धमा नी�त �नधार्रण रको कायार्न्वय
गनर् �व��व�ालय अनुदान आयोग गठन गन�

६.

तलब �नधार्रण कायर्, २०५३
�व. सं. २०५३ सालमा अजुर्नमणी आद�को संयोजकत्व गठन भएको तलब �नधार्रण
कायर्दलको मुख्य उ�ेश्य कमर्चार�हरुको सु�वधा र �हत सम्बन्धमा अध्ययन गर
�दने  रहेको �थयो ।उ� कायर्दलले आफ्नो�तवेदनमा अन्तरार्�� य � म स�ठनक
मान्यत, रा��य योजना आयोगले  २०४८ मा �नधार्रण गरेको ��तव्यि ��त�दन 
आवश्यक पन�  क्यालोर २२७९
रोजगारदाताले  ��मकको

�मको

समेतका

आधारमा खा�पदाथर्को मूल्य तथ

उपयोगको

अनुपातमा क्ष�तपू�तर् �दनुपछर् 

मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । उ� कायर्दलले �दएका केह� �सफा�र
यस �कार रहेका छन् ।
•

शुरू स्तरका र अिन्स्तरका पदको तलबमानको अन्त१:६ अनुपात कायम
गन� ।   

•

वा�षर्क तलब वृ��को रकम क�रव एक �दनको तलब बराबर गन� ।

•

तलबमानमा खिप्टने प��त सबै तहमा लागू गन� । 

•

�नजामतीतफर् �ा�व�धक र अ�ा�व�धक सबैका ला�ग एउटै तलबमान काय गन� ।  

•

राशन पाउने कमर्चार�को लबमान राशन नपाउने कमर्चार�को भन्द१०कम %
गन� ।

७.

तलब आयोग, २०५५
�व. सं. २०५५ सालमा लोकबहादुर �े�को अध्यक्षतामा गठन भएको तलब आयोग
नयाँ तलबमानको �स्ताव गरेको देिखन्छ उ� आयोगका मुख्य �सफा�रसहरू �नम
देिखन्छ  
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•

कमर्चार�को तलबलाई उपभो�ा मूल्यचीसँग आब� गनुर्पन� ।  

•

कम्
र चार�को संख्यापुनरावलोकन गनुर्प।

•

सरकार र कमर्चार�  दुबैको योगदानबाट �नवृ�भरण कोष  स्थापना गन�बारे
अध्ययन गराउन।उ�

आयोगले  प�न  अिघल्ला आयोगहरूले झ� ए

कम्
र चार�को ३ उपभो�ा इकाइ कायम गर�  ��तव्यि� ��त�दन २३००
क्यलोर� आवश्यक पन� तथा खा�पदाथ, कपडा, वासस्थान र अन्य खचर्को ला
आवश्यक रकमसमेत जोडी न्यूनतम तलब �नधार्रण गरेको पाइन्
•

न्यूनतम तलब �नधार्रण गदार् अन्तरार्म स�ठनको मान्यतालाई आधार
�लनु पन� ।  

•

तलब �नधार्र गदार सामािजक तथा नै�तक मूल् मान्यत कायम गन� गर�
�नधार्र गन�।

•

न्यूनत र उच्चत तलबबीचको अन्त १:५कायम गन�।

•

राजप�ा��त  र राजप�  अन��त दुबै �ेणीहरूमा तलबमान खिप्टने व्यवस
गन� ।   

•

तलबको �नधार्रण साकर्मुलुकका कमर्चार�हरूको तलबको � नकट रहने 
गन� ।   

•

बीच–बीचमा कुनै अध्ययन �वना हचुवाको आधारमा तल वृ�� गनुर्को स�ा
मु�ास्फ�त

•
८.

को आधारमा तलब वृ��को  स्व�न�मर्त �णाल�हुनुपन� ।

उच्चस्तर�य तलब आय, २०६१ को ��तवेदन
रा�सेवकहरूको द�घर्काल� न तलब नी� त तथा अथर्तन्�को अवस्था हेर� चालु आ
वषर्मै मर्चार�हरूकोसु�वधामा के क� त वृ� � गनर् स�कन्छ र तलबको अनुपात
क�त कायम गनर् उपयु�  हुने भ�े �वषयमा अध्ययन गर�सुझाव पेश गन� उ�ेश्य
मिन्�प�रषद्को �म�२०६१।६।७ को �नणर्यानुसार पूवर्मुख्य सिचव. ई�र�साद
उपाध्यायको संयोजकत्वम ५ सदस्यीय उच्चस्तर� य तलब आय, २०६१ गठन भई 
मिन्�प�रषद्को �म� २०६१।६।२८ को �नणर्यले ७ सदस्यीय बनाइएको उ�
आयोगले  २०६१।११।१४

मा सरकार समक्ष  आफ्नो ��तवेदन बुझाए

देिखन्छ । उ� आयोगले तो�कएको कायार्देश�भ� रह� सावर्ज�नक सूचना तथा �लि
प�ाचारको माध्यमबाट रय सुझाव संकलन गर� �ा� सुझावहरूको �व�ेषण गद� तलब
सु�वधामा पुनरावलोकन गनर् गठन भएका �वगतका आयो ,स�म�त ,कायर्दल समेतको
अध्ययन गर�  वतर्मान तलबसु�वधा, रा��य  अथर्तन्�को वतर्मान िस, सरकार� 
संयन्�को कायर्दक, तलब सु�वधा पुनरावलोकनका आधारहरूसमेतको सू�म �व�ेषण
गर� तलब सु�वधासम्बन्धी द�घर्काल�न नी�तको स्वरूप समेत तयार गद�  तलब सु
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वृ��बाट पन� सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरू समेतको �व�ेषण गर� आफ
��तवेदन बुझाएको देिखन्छ ।उ� आयोगका केह� �सफा�रसहरू �नम्न रहेका•

वा�षर्क �ड वृ��लाई क�न�–ज्ये� बीचको फरक छ ु�ाउने र ज्ये� कमर्चार�ल
अनुभवको मौ��क पा�रतो�षक �दने संयन्�को रूपमा �लपन� ।   

•

ु ायश नभएका पदहरूमा २ देिख  ४ तहसम्मको व्यवस्था ग
बढुवाको कुनै ग�
�त्येक तहको शुरू तलबम, �ेड वृ�� र संख्या अल–अलग तोक्ने ।

•

कम्
र चार�हरूलाई शैिक ्षक, प�रवहन भ�ा, जीवन वीमा, राजप�ा��त 
कमर्चार�हरुलाइ र. २,००,०००।- र सहायक स्तरलाइर्. १,२०,०००।-को
वीमा वापत रकम �दने व्यवस्था बाहेक �ावस्था सुरक्षा वा मृत्यु प�
पा�रवा�रक सुरक्षा वापत जीवन �वमाकव्यवस्था गन�

•

कमर्चर� तथा रा�सेवकको तलबमान �नधार्रण गदार् ��त प�रवार चार सदस्य मा
पन� र ४ सदस्यको उपभो�ाइकाइ हुनुपन� ।   

•

कमर्चार�को तलब अन्तर अनुपा१:५ लाई यथावत रा�ु पन� ।  

•

न्यूनतम र अ�धकतम तलबमान �नधार्रग�रनुपन� ।  

•

मृत्य भएमा मा� वी�मत रकम पाउने व्यवस्था खारेज गन� । 

•

कमर्चार�बाट मा�सक र. २००।- योगदान  हुने  गर�  र. ४००।- वीमा कोषमा
जम्मा गन�। 

•

सुगमता, दुगर्मत, मूल्य िस्थ�तसमेतको आधारमा स्थानीय भ�ाको �नधार
ग�रनुपन� । 

•

स्वास्थ्य वीमा �णाल� लागू गन

उिल्लिखत �सफा�रसहरूका अ�त�र� राजस्वको वतर्मान अ, आगामी वषर्हरूमाहुन सक्
वृ�� र वृ�� भएको राजस्वसमेतको आधारमा २०६२।४।१ देिख  २०६५।४।१ सम्ममा
लागू हुनुपन� भनी  ४ वषर्को तलब सु�वधाको �सफा�रससमेत गरेको  पाइन् छ ।  �नजामत
कम्
र चार�हरूको तलब भ तथा सु�वधाको �नधार्रण गर�  समसापेक्ष रूपमा बजार मूल्
आवश्यकता समेतलाई आधार �लई तलब भ�ा तथा सु�वधामा वृ��को सु�नि�तता गनर्का ला
यसर� २००९ सालमा गठन भएको पे क�मशनदेिख नै �यासहरू हुँदै आएको पाइन। �व�भ�
तलब  आयोगहरूबाट �नवृ�भरण कोषको स्थापना न�, तलबको �नधार्रण साकर्मुलुकक
कम्
र चार�हरूको तलबको �नकट रहने गर� ग, अन्तरार्�� य � म स�ठनको मान्यताअनुस
ु ा भ�ा आ�दको व्यवस्था गनुर्पन� भ
तलब, भ�ा, अन्य भ�ाहरू जस्तै शैिक्ष, आवास, लग
�सफा�रस गरेको भएप�न क�तपय �सफा�रसहरू अझैकायार्न्वयनमा आएका छैनन् �नवृ�भरण
कोषको व्यवस्था गन � �वषयलाई व्यविस्थत गनर् सरकार� नी�त तथा कायर्�ममा उल्
प�न सो �वषय  अझै लागू हुन सकेको अवस्था छैन भने कमर्चार�हरूको तलब भ�ाको वृ
हचुवाको आधारमा नगर�  उपभो�ा मूल्यसूचीसँग आब�  गनुर्प जस्ता �सफा�रशहरूको प�

30

कायार्न्वयनहुन सकेको अवस्था छैन । य��प नेपाल सरकारले –समयमा कमर्चार�हरूक
तलब भ�ाको पुनरावलोकन गर� तलब, भ�ा वृ�� गद� आएको प�न छ । तर कम्
र चार�हरूला
�दइएको तलब सु�वधा �नवार्हमुखी मा�ै भएको भ�े रहेको   पाइन् छ । �नवहमुखी सेवा
सु�वधाको कारण  �नजामती कम्
र चार�हरू आफ्नो कायर्��त उत्� े�रत हुन नसकेको भ�े �

ँ  सम्बिन्धत �व�भ � ��तवेदनमा समेत औंल्याइएको छ । कायर्��त उत्� े�रत
सुधारसग
सम्पादन ग�रएको कायर्बाट सेवा �वाहमागुणस्तर�यता कायम हुन नसक्नु �वक नै

देिखन्छ । तसथर् कमर्चार�हरूको तलब भ�ा तथा सेव�वधामा �वस्तार गदार् साकर् मुलुक
रा�सेवक कम्
र चार�हरूलाई �दइएको सेवासु�वधा तथा नेपाल रा�ब�कबाट �त्येक वषर् तयार 
उपभो�ा मूल्य सूचीको आधारमा ग�रनुपन�  भनी  पे क�मशनहरूबाट ग�रएका �सफा�रसहरूको
कायार्न्वयनमा सरकारले ध्यान �दनु आवश्यक देिखन्

(ठ)

�शासन पुनस�रचना आयोगको ��तवेदन, २०६५
संघीय  लोकतािन्�क शासन व्यवस्थाअनुरूप नेपालको सावर्ज�नक �शासनलाई रूपान्त
सावर्ज�नक �शासनको अध्ययन गर� सम�सुधारका ला� गसुझाव  �सफा�रश स�हतको
��तवेदन  पेश  गन�  उ�ेश्यले २०६५।८।४ मा नेपाल सरकारको �नणर्यले तत्काल� न सामान
�शासन  मन्�ीको संयोजकत्वमा गठन भएको �शास पुनस�रचना

आयोगले तो�कएको

कायार्देश�भ�  रह�  �थम अन्त�रम ��तवे, अन्त�रम ��तवेदन  (क) र (ख) गर� �व�भ�
��तवेदन नेपाल सरकार समक्षबुझाएको देिखन्छ नेपाल सरकारको �म�त  २०६५।४।८
को �नणर्यले गठन भइर् �म�२०६६।५।१७ मा पुनगर्ठन भएको उ� आयोगले पेश गरेको
��तवेदनले �सफारस गरेका मुख्य �वषयह �नम्न देिखन्छ
•

राजनी�तक नेतृत्व र कमर्चार�का संघ संस्थाहरूलावा व्यवस्थापनमा संलग्ननहु
व्यवस्था �मलाउने ।

•

�हर�  �शासनमा भनार, पदस्थापन र सरूवा समेतमा रहेको राजनी�तक हस्तक्षेप अन
ला�ग छु�ै एउटा स्वतन्� �हर� सेवा आयोगको गठगनुर्पन�। 

•

सुरक्षाकको राशन स्केलमा एकरुपता ल्याउन(नेपाल �हर� र नेपाल� सेना )

•

सवार� चालक अनुम�त प� र सवार� साधनको �ववरण कम्प्युटर�कृत गन� ।

•

अनुगमन स�म�तलाई आवश्यक �ोत र साधन उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको क्
अ�भवृ�� गन� । 

•

समाज कल्याण ऐनको प�रमाजर्न गर� अध्याव�धक गन�

•

�नजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१

सार बढुवा भएका राजप�ां�कत तृतीयअनु

�ेणीका

�शासन सेवाका कमर्चार�हरुलाइर्. �व . स . सिचवको पदमा खटाइर् ग.�व.स. सिचवको
सहयोगीको रुपमा लेखापा, सहलेखापाल र �ा�व�धक तफर्का राजप�अनं�कत कृ�,
पशुसेवा, इिन्ज�नय�रङ कमर्चार�हरुलाइर् खटाउनु प
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•

गा.�व.स.लाइर् �ोत र साधनयु� बनाइ कम्प्यूटर�कृत अ�भलेख �णाल� स्थापना तथ्या�
तथा सूचनाहरु व्यविस्थत रुपमा रािखनु प

•

स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� बनाई घरदैलोमा स्वास्थ्य सर् यउने ।    

•

शैिक्षक क्यालेण्डर �नधार्रण गर� शैिक्षक क्षलाई अनुमानयोग्य बनाउने ।

•

मेिशन �रडेवल पासपोटर् बनाई �योगमा ल्याउने 

•

नयाँ पद वा दरबन्द� �सजर्ना नग, राजप� अनं�कत कुनै प�न �र� पदहरू पू�तर् नगन� ।

•

दण्डह�नताकोअन्त गन� ।  

•

शािन्त सुरक्षालाई �थम �ाथ�मकता �दई आवश्यक साधन �ोतको उिचवस्था �मलइर
सुरक्षा �नकाय�भ�हुने काम कारवाह�लाई पारदश� बनाउने ।

•

�शासनमा�थ हुने  गरेको राजनी�तक  हस्तक्षेपलाई पूणर् रूपमा मु�  गन�  एवं राजनी
�शासनमा�थ गन� अनुगमन र �नयन्�णको हद र सीमा कानुन�ारा नै तोक्ने 

•

�व�भ� आयोगहरू गठन गन �वृि�लाई तुरून्त बन्द गन�

•

खुला �समानाको सुरक्षाको ला� ग पयार्� मा�ामा सुरक्षा चौक� हरूको व्यवस्था 
सीमाक्षे�का नाकाहरूमा अनावश्यक घुसपैठ रोक्न प�रचयप�को व्यवस्था लागू गनुर

•

तथ्या� संकलनको कायर्लाई सेवा करारबासंचालन गन� ।  

•

आधारभूत सेवाहरू जनताको घरदैलोमा पर् यउन   �नि�त सेवा केन्�हरू स्थापना ग
यथासंभव एक�ार �णाल��भ� राखी �वा�हत गन� । 

•

नाग�रक वडाप�लाई व्यविस्थत बनाई अ�नवायर् ला गू  र नाग�रकलाई सुसूिचत 
गराउने ।

•

�नजामती कमर्चार�हरूको कायर्�वव तयार

गर�  �त्येक कमर्चार�लाई उसक

कायर्�ववरण��त िजम्मेवारतुल्याउने 
दो�ो अन्त�रम ��तवेदमा नेपालमा �व�ुतीय शासनको �व�र्नसँग सम्बिन्धत �वषयमा रहे
�व�मान  कानुनी, �न�तगत  र संस्थागत व्यवस्थाको बारेमा केिन्�त रह ेको देिखउ�
��तवेदनमा �व�ुतीय शासन �व�रनमा देिखएका चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गद� अल्पका,
मध्यकाल�न र द�घर्काल� न रूपमा कायार्न्वयन गन�  गर� � व�भ� देहायका �सफा� रसहर
गरेको देिखन्छ।
•

�व�ुतीय शासनको

ला�ग

आवश्यक पूवार्धारहरू तीन वषर्�भ� सेव ा केन्�स

पुर् यउने ।  �व�ुतीय शासनलाई  �व�रन  गनर् आवश्यक पूवार्धार �वकासमा �नजी क्षे
�ोत्साहन �दई संलग्न गराउने ।
•

बजेटको बढ�मा सन प��तको ला�ग छु�ाउने ।३% रकम �व�ुतीय शा

•

�व�ुतीय शासनको अ�धकतम �योगका ला�ग �दशा�नद�श, आवश्यक सहयोग र समनय गनर्
केन्��य स्तरमा उच्चस्तर�य �नद�शक स�म�तको गठन गन�

•

सबै मन्�ालयहरूल६ म�हना�भ� वेवसाइट अ�ाव�धक गन� ।   
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•

लोक सेवा आयोगबाट �लइने पर�क्षाको पा��ममा �व�ुतीय शासनसम्बन्धी पा��म
अ�नवायर् गन� । 

•

सबै �ामीण क्षे�समेतमा इरनेटस�हतको अत्याधु�नक दूर संचार सेवाको �वस्तार गन� ।

•

पूवर–पि�म, उ�र–दिक्षण सूचना महामागर्हरूको �वकास ग

उ� ��तवेदनले मुख्य रूपमा लोक सेवा आयोगले �नमार्ण गरेको सामान्य �स�ान्तको आध
संस्थानमा पदपू�तर् एवं बढुवासमेतको ला� ग एक स�म� तठन  गन�, सावर्ज�नक संस्थानहरू
संचालनमा एकरूपता ल्याउन छाता कानुनको �नमार्ण , सावर्ज�नक संस्थानका पदा�धकार�क
�नयुि�का ला�ग �नयुि� �सफा�रस बोडर् गठन गन�  एवं संचालक स�म�तका पदा�धकार�  तथा
महा�बन्ध/कायर्कार�  �मुखलाई तो�कएको अव�धभर काम गनर् उने कानुनी व्यवस्था गन
आ�द �वषयहरूको �सफा�रस गरेको पाइन्छ।आयोगले �दएका �व�भ� �सफा�रसहरूमध्ये नाग
बडाप�को कायार्न्वयन ग, मे�सन �रडेवल पासपोटर्को शुरूवात ग, मन्�ालयहरूमा वेवसाइडक
शुरूवात गन, लोक सेवा आयोगको पा��ममा �व�ुतीय शासनसम्बन्धी �वषय समेट लगायत 
के ह�  �सफा�रसहरूको कायार्न्वयन भए प�न अन्य �सफा�रस   कायार्न्वयनहुन सकेक
देिखदै न ।   

(ड)

संस्थान सुधार सुझाव स�म�तको ��तवेद, २०६३
नेपाल सरकारको �म�त  २०६३/८/२९ को �नणर्यले पूवर् सिच डा.भोलानाथ चा�लसेको
संयोजकत्वमा �व�� क्षे�का �वज्ञहरु र ग�ठत  उच्चस्तर� य सावर्ज� नक संस्थान सु
स�म�तको मुख्य उ�ेश्य अत�धक नोक्सानमा च�लरहेका र चरम आ�थर्क संकटको अवस्था
प�ररहेका सावर्ज�नक संस्थानमासुधारको ला�ग अध्ययन गर� ��तवेदन पेश गनुर् रहेको �थय
संस्थानहरूलाई व्या�यक ढाँचामा संचालनयोग्य बनाउन गनुर्पन� नी�तगतसुधारका उपायह
एवं संस्थानहरूकोपुनस�रचना गनुर्पन� आवश्यकताको प�हचान गर� �सफा�रस गन� समे
कायार्देश पाएको उ�  स�म�तले ३६ वटा सरकार� संस्थानहरूको वतर्मान �व िस्थ�तको
अध्ययनसमेत गर�  सरकार�  संस्नहरू घाटामा जानुका कारणमा संस्थानहरूको स्थापना ग
बृहत् र द�घर्काल�न औ�ो�गक योजनाको अ�भ� अ�का रूपमा वा देशको ठोस आवश्यकता
रूपमा न�लएको �वषयलाई औंल्याउँदैमुख्य रूपमा �नम्न बमोिजम सुझाव �दएको दे।
•

घाटामा गएका मा� होइन मुनाफामा चलेका क�तपय संस्थानहर(जसको �नजीकरण गदार्
अझ बढ� मुनाफा कमाउन सक्छन) लाइर् प�न �नजीकरण गन�

•

�नजीकरण गन� पन� संस्थानहरू �नजीक्षे�लाई �व�� ग

•

�नरन्तर घाटामा जाने तर �नजीकरण गनर् नस�क ,उपयु� नहुने संस्थानहरूला
�लिक्वडेसनमा लैजाने ।  

•

तत्काल �नजीकण गनर् उपयु� नहुने संस्थानहरूको सुदृढ�करण गन�
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उ� स�म�तले सरकार� संस्थानहरूमा दा�यत्व कम गन� अल्पकाल�न  एवं द�घर्काल�न सुध
उपायहरूसमेत �सफा�रस गरेको पाइन् छ ।मध्य एवं द�घर्काल�न सुधारहरूले सरकार� सं
�वघटन  ���यामा सुधार गन� (खारेज), �व�मान कानुनी व्यवस्थामासुधार ग, संस्थागत एवं
संरचनागत क्षे�मासुधार गन � �वषयहरूलाई समेटेको पाइन्छ । व्यापार स�ठनको
सदस्यता समेत �ा�  ग�रसकेको एवम् खुला र उदार अथर् व्यवस्था अवलम्बन ग�रस
सन्दभर्मा सावर्ज�नक संस्थानको भू�मका र को संलग्नतालाई पुनः प�रभाषागनुर्पन� अवस्था
रहेको छ । सोह�  आवश्यकता प�रपू�तर् गन� �दशामा �स्तुत ��तवेदनका सुझावहरू रहेका
प�न �तनको �भावकार� कायार्न्वयनहुन बाँक� नै रहेक छ । 

( ढ)

मानव संशाधन मन्�लयको गठनसम्बन्धी कायर्दलको ��तव, २०६२
सामान्य �शासन मन्�ालयला पुनस�रचना गर� सम�मा मानवीय संसाधनको योजना, �वकास  र
व्यवस्थापन गनर् मानवीय संसाधन मन्� ालय स्थापना गन� �वषयमा कायर् � वभाजन र का
समेत य�कन  गन�  एवं  मानव �ोतको �व�मान  अवस्थाको अध्ययन गर� त्यसमा ग�पन�
सुधारका �वषयहरू समेतको �व�ेषण गन� कायार्देश तोक� सरकारको �म�२०६१।१२।९ को
�नणर्यले सामान्य �शा मन्�ालयक तत्का�ल सिचवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कायर्द
गठन गरेको �थयो । सो कायर्दलले तो�कएको कायर् �नद�शको प�र�ध�भ� रह२०६२ वैशाखमा
आफ्नो ��वेदन सरकार समक्ष �स्तुत गरेको देिखन्छ । उ� कायर्दलले मानव सं
�वकास  र व्यवस्थापनमा माग र आपू�तर् बीच संख्यात्मक तथा गुण रूपमा खासै सामप्य
आउन नसकेको जस्ता कारणले मानव संसाधनको उपयोग पक्ष दुव र्ल रहेको भन्दै 
संसाधनको �वकासको �न�म�  �िशकण व्यवस्थाको भू�मका अत्यन्तै महत्वपूणर् रहेकोले म
�िशक्षण ��त�ानहरूको भू�मका र �िशक्षण व्यवस्थापनमा गनुर्पन� कु रा औंल्याएको
पाइन्छ । उ� कायर्दलले �दएका केह�सुझावहरू �नम्न बमोिजम रहेका देिखन।
•

सावर्ज�नक क्षे� का कमर्चार�कोस्थापनसम्बन्धी मागर्दशर्क छाता ऐनको 
एक�कृत सावर्ज�नक �शासन ऐन �नमार्ण गन� । 

•

लोक सेवा आयोगको हाल कायम रहेको शैिक्षक योग्, छनौट ���या, पर�क्षण �व�ध एव
पा��ममा सुधार गन� ।   

•

पेशा�वद् योग्यता बाहेक अन्यको हकमा सेवा �वेश गनर् क  पन�  मौजूदा शैिक्ष
योग्यताको स्तर एक तह बढाउने

•

२० वषर् सेवा अव�ध पुगेका कमर्चार�हरूले स्वक  अवकाश  �लन सक्ने सु�वधा खु
गन�।सेवा �नवृ�  हुने कमर्चार�लाई अवकाश प�सँगै �नजले पालन गनुर्पन� आचारसं�हत
प�न �दने व्यवस्था गन�

•

नी�तगत  पक्षमासुर गर�  रा��य  मानव संसाधन नी�त तजुर्मा गर�  कायार्न्वय
ल्याउने ।

•

सावर्ज�नक �शासनलाई क्षे�गतरूपमा बृह�र सुधार गन�

34

•

�िशक्षण कायर्�मलाई सेवा �वेश र सेवाकाल�नमा �वभाजन गर� साधा रण र �वश
�कृ�तको �िशक्षण �दने व्यवस्था गन�

•

राजप�ा��त  �ेणीको कम्
र चार�को अन्तरमन्�ालय सरूवा मान व संसाधन मन्�ा
गन�।राजप�ा��कत  �थम �ेणीका कमर्चार�को अन्तरमन्�ालय वा �वभागीय�मुखमा हु
सरूवाको ला�ग स�म�तको व्यवस्था गन�

•

उच्चस्तर� य तलब आय, २०६१ को ��तवेदनको आधारमा तलबस्क लमा पुनरावलोकन 
गन�।सावर्ज�नक पदमा हुने �नयुि�मा सम्भव भएसम्म अवकाश � ा� राजप�ा�
कमर्चार�लाई �ाथ�मकता �दने ।  

•

रोजगार सूचना केन्�हरू स्थापना गन�

•

सम्पूणर् सावर्ज� नक संस्थानहरू एउटै � नकाय अन्तगर्त रहने गर� सावर्ज�नक
प�रषद्को स्पना गन� । 

•

सम� मानव संसाधन  �वकाससम्बन्धी नी� त तजुर, समन्वय र अनुगमनको ला�ग रा��य
मानव संसाधन प�रषद्को गठन गन� । 

•

राजस्व अनुसन्धान �वभागलाई अथर् मन्�ालयबाट िझक� �धानमन् �ीको  �त्यक्ष
अन्तगर्त रा�े ।

•

सरकार� सम्पि�को व्स्थापनको ला�ग केन्��य सम्पि� व्यवस्थापन �वभागको स्  
गन�।

•

लोक सेवा आयोगलाई सुदृढ�करण गन� ।  

•

संस्कृ�त सम्बन्धी कायर् िशक्षा तथा खेलकुद मन्�ालय अन्तगर

•

सावर्ज�नक क्षे� को मानव संसाधन योजना तजुर्मा र कायार्न्वयनमा �त्यकनव 
संसाधन मन्�ालयको भू�मका सु�नि�त गन� । 

•

मानव संसाधन योजनाको तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा नी�तगत मागर्दशर्नको ला�ग �
�नकायहरूको ��त�न�धत्व रहने गर� मन्�ीस्तर�य मान व संसाधन तथा शासक�य सु
स�म�त गठन गन� ।  

•

�व�मान सामान्य �शासन मन्लयको नाम प�रवतर्न गर�  मानव संसाधन मन्�ा
रा�े ।  �स्ता�वत मानव संसाधन मन्�ालयमा शासक� यसुधार सम्बन्धमा अध्ययन
अनुसन्धान गनर् छ�रतो संरचनाको रूपमा �वज्ञहरू रहेको सुशासनका ला�ग रा��य क
व्यवस्था गन� ।

यसर�  �व�भ� कायर्द/अध्ययन टल�हरू गठन गर�  सुझावहरू संकलन गन� तर त्यस
कायर्द/अध्ययन टोल�बाट �ा�  सुझावहरूलाई कायार्न्वयन गनर् उदा� सनता देखाउने �
छ।नेपालको सावर्ज�नक �शासनमा जनशि�  �वकास र व्यवस्थापन �वषय  �व. सं. २०१३
सालदेिख शुरु भएको योजनाब� �वकासबाटै शुरु को �वषय भए प�न हालसम् प�न �नजामती 
�शासनमा जनशि� �वकास र व्यवस्थापनलाई स्था�पत गराउन स�कएको छैन।मानव संसा
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मन्�ालयको गठनको सम्बन्धमा ग� ठत कायर्दल र सो कायर्दलको ��तवेदन प�न सावर
�शासनमा जनशि� व्यवस्थापनको ला�ग ग�रएको एउटा �या हो।यस्त �यासले त्य�तबेला
साथर्कता पाउँछन् ज�तबेला यस्ता �यासबाट �ा�सुझावहरूको कायार्न्वयनमा राजनी�तक
�शास�नक दुबै क्षे� ��तब�हुन्छन्

(ण)

�नजामती सेवामा तहगत �णाल� लागू गन�सम्बन्धी अध्ययन ��तव, २०६४
�नजामती सेवा�भ� रहेको दजार्तथा �ेणी �थाको अन्त्य गद� एक�कृत �नजामती सेवाको स्थाप
गर�  �नजामती सेवालाई तहगत  �णाल�मा रूपान्तरण गन� एवं �नजामती �शासनलाई �वकेिन्
गन�  मुख्य उ�ेश्य �व. सं. २०६४ सालमा सामान्य �शासन मन्�ालयबाट . डा. मधु�न�ध 
�तवार�को संयोजकत्वम तीन सदस्यी “�नजामती सेवामा तहगत  �णाल�  लागू गन�सम्बन्ध
अध्ययन टोल” को गठन भएको �थयो ।उ� टोल�लाई तो�कएको कायार्देश�भ�  रह�
२०६४।७।२८ मा सामान्य �शासन मन्�ालय समक्ष बुझाएको उ� अध्ययन ��तवे
मखु ्–मुख्य �सफा�रसहरू �नम्न रहेका पाइन्छन
•

कायर्सम्पादनमा आधा�रत व्यवस्थापन �णाल� अवलम्बन गन

•

�नजामती सेवामा ��तभावान व्यि�लाई आकषर्ण गनर् सकारात्मक आकषर्ण रण
�लने ।

•

कायर्सम्पादन मूल्या�नलाई पारदश� बनाई कमर्चार�को कायर्सम्पादन योजनामा आ
बनाउने ।   

•

�त्येक कमर्चार�ला सेवा �वेश, सेवाकाल�न  लगायत  आवश्यक ता�लमको व्यवस्
गन�।वतर्मान ता�लम व्यवस्था र ता�लम संस्थाहरूको सुदृढ�क ।

•
•

�नजामती सेवामा रहेको �ेणीगत �णाल�को स�ा तहगत �णाल� लागू गन� ।  

बढुवालाई  अनुमानयोग्य बनाई वृि�  �वकास र स�ठनको जनशि�  �वकस नी�तसँग
साम�स्यपूणर् बनाउने 

•

एक सेवा वा समूहको अिन्तम तहबाट अक�  सेवा वा समूहको

शुरू तहमा �वस्त

मूल्य�न र पर�क्षणको आधारमा पदो� गन� ।
•

�नजामती सेवा�भ� जम्मा २० तह कायम गन� जसमा मन्�ालय सेव, कायर्कार�  सेव,
�वशेषज्ञ से, व�र� �वशेषज्ञ सेवा र व�र� कायर्कार� सेवा गर� पाँचवटा सेवा कायम ग
तथा हालको सेवा समूह खारेज गन� ।  

•

�वके िन्�त कमर्चार� �शासन �णाल� अवलम्बन गन�

•

�त्येक सेवा र समूह अन्तगर्त वृि� �ृंखलाको शुरू तहको पदमा लोक सेवा आयो
�सफा�रसमा �नयुि� गन� ।

•

सरूवालाई पेशागत जनशि�  �वकास एवं सदुपयोग र वृि�  �वकासको एक महत्वपूण
माध्यमको रूपमा �योग गन� 

•

अवकाशलाई अनुमानयोग्य बनाउने ।
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(त)

�नजामती सेवामा उत्�ेरणाको �व�मान अवस्था सभ�क्षण अध्ययन ��, २०६८
शासक�य  प��तको �भावका�रता, सरकार� कामकाजमा सरलता र नाग�रकहरूको सेवामा
तत्परता ल्याउन उत्�ेरणाका क्षे�हरूको प�हचान गन� उ�ेश्यले सामान्य �शासन म�.
डा. मधु�न�ध  �तवार�को संयोजकत्वमा एक अध्ययन टोल� गठन गरेको �थयो । उ� टोल�ल
सामान्य �शासन मन्�ालय समक्ष बुझाए�तवेदनमा मुख्य मुख्य देहायका �सफा�रस रहेक
छन् :
•

�नजामती सेवालाई राजनी�तक हस्तक्षेप एवं अन्य बा� हस्तक्षेपबाट मु� ग

•

न�तजामूलक कायर्ता�लकाला अ�नवायर बनाउने।

•

द�घर्काल�न वृि�  �वकास योजना तजुर्मा गर� वृि � �वकासको समान अवसर उपलब
गराउने  ।

•

कम्
र चार�को कायर् संस्कृ�तमा प�रमाजर्न गर� सेवा�ाह� केिन्�त बनाउनु 

•

तलब भ�ाको व्यवस्थालाई वास्त�वक धरातलमा ल्याउ

•

उत्�रणाको वस्तुगत मागर्िच� बनाउने एवं उत्�ेरणाका �वषय

र शासक �य �णाल�ल

आब� गन� ।  
•

कायर्सम्पादन �ोत्साहन कोषलसबै कायार्लयहरूमा लागू गन� ।

•

कायर् िजम्मेवार� र कमर्चार�को मनोबलबीच सन्तुलन ल्याउ

•

कायर् वातावरण र कायर्रक्षाको अवस्थामा सुधार गन� अवसर र लाभको समान 
�वतरण गन� । कम्
र चार�को तनाव व्यवस्थापन गन�

(थ)

�शासन सुधार सुझाव स�म�त, २०७०
�शासन�वज्ञ एवं �शासक� य अदालतका माननीय अध्यक्ष �ी काशीराज दा अध्यक्षता
नेपाल सरकार मिन्प�रषदको �नणर्यानुसार �शासन सुधार सुझाव स�म�त गठन ग�रयो । यस
स�म�तले क�रब  ७०० पृ�को ��तवेदन नेपाल सरकार समक्ष �स्तुत गय�  ।  स�म�तले 
�दएको सुझाव र �सफा�रस यस ��तवेदनको प�रच्छ ेद तीनमा उल्लेख ग�रए छ।

(द)

अ�धकारसम्प� संघीय �शास�नक पुनस�रचना स�म�, २०७४
यसैगर� नेपालको सं�वधान बमोिजम �शास�नक  पुनस�रचनाको �निम् राज्य व्यवस्था स�म�त
�नद�शन बमोिजम नेपाल सरकार मिन्प�रषदबाट अ�धकारसम्प संघीय  �शास�नक  पुनस�रचना
स�म�त गठन ग�रएको र सो स�म�तले �दएको सुझाव �सफा�रस यसै ��तवेदनको प�रच्छ ेद चारमा
उल्लेख ग�रएको छ 

२.२

आव�धक योजना र सावर्ज�नक �शासनका सुधारका �वषयह
�वकास  �शासन  संचालनको संयन्�  सावर्ज�नक �शासन भएकोले सावर्ज� नक सनमा सुधार
नभई  �वकास  �शासनले  ग�त  �लन नसक्ने कुरालाई आत्मसात गद� आठ� प�वष� य योजन
२०४९–२०५४मा �वकास  �शासनमा सुधार �वषयलाई  �ाथ�मकताको क्षे�मा राखी �नणर
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���यामा ढ�लासुस्त, उपयु� कायर् वातावरणको अभा, �नजामती सेवाको घट्दो मनोव,
उ�रदा�यत्वको कमी जस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गनर् �नजामती कमर्चार�हरूक,
सरूव, बढुवा एवं ता�लम व्यवस्थामासुधारको आवश्यकता औंल्याएको पाइ
नव� योजना (२०५४-२०५९)को शािन्त सुरक्षाको �त्याभू�त गर� जनतामा सामािजक सु
सलाई �न�दर्� �दशातफर् अ�भमुख गराउन �शासनअ�भवृ�� गराउन तथा सम� �वका सुधारको
खाँचो रहेको कु रालाई  औ ंल्याउँदै �शास�नक क्षे� मा सुधार गर� सावर्ज�नक व्यवस्था
स्वच, छ�रतो, पारदश�, �मतव्यय, ��तस्पधार्त, कायर्मूल, सक्, उत्पादनशी, सेवामूलक  र
उ�रदायी बनाइ ��ाचारमु� �शासन �दान गनर् द�घर्काल�न �नजामती कमर्चार� नी�तको तजुर
गर�  �नजामती सेवालाई  ए�ाइस� शताब्द�को बढ् चुनौतीको सामना गनर् सबल एवं सक्
बनाई सम�मा �शासनलाई सुशासन  र �वकास व्यवस्थापनको पक्षबाट सुदृढ गराइने
�वकासका क्षे�मा �शास� सुधारलाई �लइएको छ ।
दश� योजना (२०५९-२०६४) का

चारवटा

�मुख  रणनी�तहरूमध्येसुशासनलाई एउट

रणनी�तको रूपमा समेट्दैसुशासनको अ�भवृ��को ला�ग सहभा�गतात्मक आ�थर्क �वकासमा 
�दने, अनुगमन तथा मूल्या�न प��तलाई सुदृढ ग, �नणर्य ���या र सावर्ज�नक खलाई बढ� 
उ�रदायी  र पारदश� बनाउने, �वकेन्��करणलाई �भावकार�  रूपमा अगा� ड बढाउ, �शासन 
संयन्�लाई चुस, सक्, जवाफदेह�पूणर् बनाउने एवं सहभा�गतामूलक �वकासलाई �ोत्साहन �दन
कु राहरूमा जोड �दएको देिखन्छ
एघार�, बा�� र ते�� आव�धक योजनाले सावरिजनक �शासन माफर्त् सेवा �वाहलाइर् समावे गन� 
सहकार�  तथा गैरसरकार� क्षे�सँगको सहका, �नजी, सावर्ज�नक उ�रदायी बनाउन चुस्तदुरु
सहकायर् गन� उ�ेश्य रहेका �थए । साथै �य योजनाहरु राज्यपुनस�रचना  �न्दो�र �वकास
शािन्त स्थापनामा केित  रहेका �थए । चौध� अव�धक योजनाका उ�ेश्, ल�य, रणनी�तहरू
तथा �ाथ�मकतामा अ�त कम �वक�सत  रा�बाट �वकासशील रा�मा स्तरो��त गन�तफर् उन्म
गर� सह�ाब्द�  �वकस ल�यहरू हा�सल गन, �दगो �वकास, मानव  अ�धकार एवम् जलवायु 
प�रवतर्नलगायत अन्तर��य तथा क्षे�ीयस्तरमा ��तब� ता जनाइएका अन्य �वषयहरूलाई 
सम्बोधन गद� गर�बी न्यूनीकरण गनल�य रहेको र उ� लक्य एवं उ�ेश्य हा�सल गनर् �वका
���यामा �नजी, सरकार� र सहकार� क्षे�को योगदान अ�भवृ�� गर� समावे, फरा�कलो र �दगो

आ�थरक व�ृ � गन�  एवं सावर्ज�नक तथा अन्य क्षे�हरूमा सुशासन अ�भवृ�� �मुख  उ�ेश्य
राखेको �थयो ।
चालु पन्�� योजना(२०७६-२०८१) ले पारदश�, �नष्प, सक्, स्वच्छ सावर्ज�नक �शासनला

जनउ�रदायी  र सहभा�गतामूलक बनाउँदै राज्यबाट �दान हुने सेव सु�वधामा जनताको

��ाचारमु�, समान  र सहज  पहाच सु�नि�त  गर� सुशासनको �त्याभू�त गन�  व्यवस्था रहे
छ ।संघीय शासन �णाल�अनुरुप सेवा �वाहका ला�ग आधार तयार भएसँगै नयाँ �कृ�तको
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अभ्यासमा उतान� काम गन� तथा स्थानीयहलाई सं�वधान �नद�िशत उ�रदा�यत्व परा गनर् सक
तुल्याउन�वधा�यक�, व्यवस्थापक�य र न्या�यमता अ�भवृ�� गन� �वकासको व्यवस्थापन ग
र सक्षतुल्याउने सम्बन्धी कायर् गन� उ�ेश्य राखेको
राजनी�तक

प�रवतर्नसँगसँगै �शासनलाई समसापेक्ष बनाई सावर्ज� नक �शासनल

जनउ�रदायी, सक्, �नष्प, पारदश�  एवं न�तजामुखी बनाई सावर्ज�नक सेवा �वाहमा
गुणस्तर�यता  कायम गन� उ�ेश्यबाट �शासनसुधारका �यासहरू भएका पाइन्छन् । �श
सुधारको सम्बन्धमा हालसम्म गठन भएका आयोग एवं स�म�तहरूको अध्ययन  �व. सं.
२००७ सालको राजनी�तक  प�रवतर्न प�ात् सावर्ज�नक �शासनमासुधारको प�हलो �यासक
रपमा २००९ सालको वुच ब�मशन गठन भएको र �व. सं. २०१३ सालको सावर्ज�नक �शासन
पुनगर्ठन योजन आयोगले तत्काल�न �शासनलाइर् समयसापेक्ष बनाउन व्यावहा�रक सुझ
�दएको �थयो ।त्यस्तै . सं. २०२५ सालको वेदानन्द

झा आयो, २०३२ सालको डा.

भेषबहादुर थापा आयोग, २०४८ सालको �शासन सुधार आयवग  सामान्य �शासन मन्�ीक
अध्यक्षतामा ग�२०६५ सालको �शासन पुनस�रचना आयोगहरूबाट ग�रएका �सफा�रसहरूल
सम� सावर्ज�नक �शासनमा सुधारको खाँचो औंल्याउद� ��तस्पध� �नजा �शासनको �वकासका
ला�ग सम� सावर्ज�नक �शासनमा सुधारका �व�वध पक्षहरू समेट� ��तवेदन �दएको देिखन
यसर� सावर्ज�नक �शासनको क्षे� मा सावर्ज �नक �शासनलाई अझ िजम्, उ�रदायी  र

पारदश� बनाउँदै �व�व्यापीकरण र भूमण्डल�करणले ल्याएका चुनौतीहरूकमना गनर् सक्
बनाई  �शासनमा स्वच्छता र ववसा�यकता अ�भवृ�� गन�  �यासहरू भएका देिखन्छन् 

�शासन सुधारसँग सम्बिन्धत आयोग एवं स�म�तहरूबाट � ा� सुझावहरूको अध्ययनबाट 
सबै ��तवेदनहरूले स�ठनात्मक संरचनामापुनरावलोकन गर� मन्�ालयको संख घटाउने,
राजनी�त  र �शासनको सम्बन्ध र सीमालाई �नि� त गर � �शासनलाई राजनी�तक हस्तक्षे
मु�

गन�, �शासनमा

�वकेन्��करणको व्यवस्था अवलम्बन, सरकार� संस्थानहरूक

सुदृढ�करण गन, कमर्चार�हरूको संख्या घटाउने जस्तषयलाई  �ाथ�मकता �दएको देिखन्। 
��तवेदनहरूले ��ाचार �नयन्�णका ला� ग संस्थ, कानुनी  एवं  ���यागत सुधारको
आवश्यकत, कम्
र चार�हरूको तलबसु�वधाकोपुनरावलो, कम्
र चार�लाई ता�लमको व्यवस्
गन�, �नजामती �शासनलाई अ�धकृतमूलक बनाउने, कमर्चार�को कायर्�ववरण तयार ग, बजेट तथा
लेखालाई व्यविस्थत गन� लगायत �नजामती �शासनको से, शतर् र सु�वधासँग एवं
कम्
र चार�हरूको वृि � �वकाससँग सम्बिन्धत �वषयमा ��तवेदनहरू केिन्�त 
पाइन्छ।�नजामती �शासनलाई ��तष्पध� र पारदश� बनाउन से करारको अवधारणालाई  प�न 
क�तपय ��तवेदनहरूमा समे�एको पाइन्छ
नेपालमा �शासन सुधारका क्षे�मा �यासहरू नभएका होइनन्।तर �नजामती �शासनले स
सापेक्ष रूपमा फड्को मार� सेवा� ाह� नाग�रकहरूलाई, छ�रतो, स्तर�य र �भावकार�  सेवा
पुर् यउन स�करहेको छै न।सूचना ��व�धको क्षे�मा आएक ा नवीनतम् ��व�धहर �योग गनर्
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सक्ने क्षमतावान जनशि�लाई �नजामती �शासनमा आकषर्ण गर� उनीहरूको � वज्ञ
�वशेषज्ञताको सदुपयोग गद� अन्तरार्��य स्तरमा ��तस्पध� तथा सक्षम सावर्ज�नक �शास
गर� सुशासन कायम गनर् सक्षम �नजामती �शासनको �वकासका ला�ग �शासनधार आवश्यक
छ।  प�रवतर्नशील समयको चाप र मागलाई सम्बोधन गद � �व� प�रवेशमा आएक ा नवीनत
उपलिब्धहरूलाई आत्मसात गर� सावर्ज �नक �शासनमा �नरन्तर सुधार गद� जानु
देिखन्छ।सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई �छ, छ�रतो र �भावकार� सेवा उपलब्ध गराउन
सावर्ज�नक �शानमा जनमुखी सुधारको आवश्यकता छ आयोग/स�म�तहरले  बेला–बेलामा
�दएको सुझाव  र �सफा�रस कायार्न्वयन गन� राजनी�तक र �शास�नक ��तब�ता आवश्
छ।सावर्ज�नक �शासनमा समसापेक्षसुधारका ला� ग �ा�झावहरूको कायार्न्वयन ग
उच्स्तर�य संयन्� बनाई �नरन्तपमा सुधार र अनुगमन  गन�  प��तको �वकास  गनुर् प�न

�नतान्त आवश्यक देिखएको    
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प�रच्छ े – तीन

�शासन सुधार सुझाव ��तवेदन, २०७० को �सफा�रसको सारसंक्षेप 
कायार्न्वयनको अवस
सावर्ज�नक �शासनलाई समयानुकू, ग�तशील, जनउ�रदायी र प�रणाममुखी बनाई सुशासन र पारदिशरता
कायम गद� जनताको आकांक्अनुरूप सेवाको गुणस्त र र �भावका�रता अ�भवृ� � गनर् एवम् सावर्ज
�शासनमा के कस्ता कानुन, नी�तगत र संरचनागत व्यवस्था गनुर् उपयु� हुन्छ भ�े सम्बन्धमा
गर� सुझाव  पेश  गनर् �म�त २०६९।९।९ मा नेपाल सरकार, मिन्प�रषद्को �नणर्यानुसार �शासक�
अदालतका माननीय अध्यक्ष एवम् �शासन �ी काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तर�य �
सुधार सुझाव स�म�त गठन भएको  �थयो । 
नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को �नणर्यानुसार ग�ठत यस स�म�तले तो�कएको कायर्�नद�श बमोिजम �ाक 
��तवेदन तत्काल�न सम्माननीय �धानमन्�ी वावुराम भ�राई , अन्त�रम ��तवेदन सम्माननी
मिन्�प�रषद्का अध्यक्ष स २०७० चै�  २० गते तत्काल�न सम्माननीय �धानमन् �ी �ी सुश
कोइराला समक्ष स�म�तका तफर्बाट माननीय अध्यक्ष �ी काशीराज दाएक समारोहका बीच  पूणर्
��तवेदन  �स्तुत गनुभएको �थयो ।  उ� समारोहमा माननीय  मन्�ीह, मुख्य सिच, सिचवहरु तथा
उच्च �शासकहरुको उपिस्थ�त �थय
�म�त २०७० चै� २० गते उच्चस्तर�य �शासनसुधारसुझाव स�म�तले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर
��तवेदनका सम्बनमा
२०७०।१२।२७

अध्ययन गर�  लागू गन�  �नणर्य नेपाल सरकार मिप�रषद्को �म�त

मा भएअनुरूप �धानमन्� ी तथा मिन्�प�रष कायार्लयबाट सो ��तवेदन

कायार्न्वयनको ला� ग सामान्य �शासन मन्�ालयमा पठाइयो । यस ��तवेदनका आधारमा क�
�वषयहरू �नजामती सेवा ऐ, २०४९ को चौथो संशोधनमा समावेश ग�रयो भने अन्य क�तपय �वषयहर
सामान्य �शासन मन्�ालयबाट �वषयगत मन्�ालयहरूलाई ��तवेदन अध्ययन –आफ्नो
मन्�ालयसँग सम्बित  �वषयहरू लागू गनर् तत्का लै ल पठाइयो ।  यसर� सावर्ज�नक �शासन
सुधारका सम्बन्धमा ��तवेदन उिल्लिखत �सफा�रसहरू कायार्न्वयनका चरणमा रह  छन् । 

3.1 �शासन सुधार सुझाव स�म�त, २०७० को �सफा�रसका मखु ्य �वषय र कायार्न्वयन
िस्थ�
मुल ुकको राजनी�त, शासन, �शासन संचालनको ला�ग मागर�नद�श गन� मूल दस्तावेज सं�वधान ह। 
सावर्ज�नक �शासन सम्बन् नी�तगत  एवम्  आधारभूत  मूल्य मान्यताहरू सं�वधानब ाट 
सु�नि�त  हुनु  उपयु� हुन्छ । त्यसैले सं�वधानले नै देहायका �वषयहरूलाई सम्ब गनुर्पन�
सुझाव स�म�तले �दएको �थयो –
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१. सं�वधानमा सम्बोधन हुनुपन� �वष
क.

लोकतन्, नाग�रक सव�च्चत, सुशासन, कानुनी शासन, शि�पृथक�करण, �नयन्�ण र
सन्तुल, स्वतन्� न्यायपा�, आधारभूत  मानव  अ�धकार, �ेस स्वतन्�ता लगायतक
मूल्य र मान्यत ा नै सावर्ज� नक �शा संचालनका आधारको रुपमा सु�नि�त
हुनुपदर्छ । संवैधा�नक मूल्यहरू ��याशील हुन सक्ने गर� शासन व्यसंचालनका
�व�ध  र ���या �नधार्रण ग�रनु   पदर् छ । राज्यका �नकायहरू उ�र, पारदश�,
जवाफदेह�, अनुमानयोग्य र कानुनी

शासनका मान्यताहरू � �त ��तब� हुनुपन� ग

संवैधा�नक  �त्याभू�त ग�रनुपन�  । (सुझाव कायार्न्वयनको िस्:

��तवेदनको

यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई  २०७२

असोज  ३

सं�वधानसभाबाट जार� भएको नेपालको सं�वधानले आत्मसात् गरेको छ)
ख.

२०७० को

गते 

उ�रदायी, िजम्मेवा, जनताको यथाथर् भावनाको ��त�न�धत्व गनर् सक्ने गर� �वधा�यक
गठनका �निम्त �नवार्चन �णाल�मा व्यापक सुधार आवश ्यक छ । लोकतन
आधारशीलाको रूपमा रहेको आव�धक �नवार्चन स्वच्छ र �नष्पक्ष रूपमा स
योग्य व्यि�लाई �वधा�यकामा चयन गन � �योजनका ला� ग उम्मे�ारको योग्यत
अयोग्यताको स्प� मापदण्ड सं�वधान�ारा नै स्प� �नधार्रणग�रनु पदर्छ । 
�क�समका

फौजदार� 

अपराधको

अ�भयोगमा

कारवाह� भएका व्यि�लाई

व्यवस्था�पकाको �नवार्चनमा उम्मे�ार हुन नपाउने गर� सं�वधानले नै रोक लगाउर� 
स्प�  मागर्दशर्न गनुरयु� हुन्छ । �नवार्चनलाई सबैको पहुँचयोग्य बना
�नवार्चनसम्बन्धी प� �त र ��� ऐन कानुनमा नै व्यवस्थाहुनुप।  �नवार्न  महँगो

भएमा ��ाचार बढ्ने र अन्ततःसुशासन सहज नहुने कारण �नवार्चनमा ग�र
अन्धाधुन खचर् रोक्ने स्प� व्यवस्नुपन� ।
(सुझाव कायार्न्वयनको िस् : २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई नेपालको सं�वधानमा प�न सम्बोधन ग�रएको छ । �नवाचनमा हुने 
अनुत्पादक खचर् रोक्ने सम्बन्धमा �वशेष सुधार आवश्य

ग.

�वगतका ��तवेदनहरूले मन्�ालयको सङ्ख्या कटौतीका ला�ग सुझाव �दएका भए
अपेिक्षत रूप मा मन्�ालयको सङ्ख्या कटौती हुन सके, बरू �मशः बढ्द
गएको अवस्था छ । यो �वषयलाई सम्बोधन गन मन्�ालय तथा मन्�ीको संख्या
सम्बन्धमा सं�वधानम ा नै स्प� व्यव हुनुपदर्छ ।  �वगतको अनुभवबाट राजनी�तक 
भागवण्डा र स�ा स्वाथर्का आधारमा राजनी�तक �नणर्यबाट मन्�ालयको संख्या �न
गन�  एवम्  आवश्यक रूपमा �वना �वभागीय मन्�ीहरू समेत�नयु� ग�रएको
देिखएको छ । नेपाल अ�धराज्यको सं�वधा, २०१५ ले सं�वधानमा नै मन्�ीको संख्य
�नधार्रण गरेको नेपालकै अनुभव एवम् अन्य क�तपयमुलुकले समेत सं�वधान 
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�वधा�यक� ऐन�ारा नै कायर्पा�लकाको संरचना र संख्या �नधार्रण गरेको अभ्
समेतलाई  उदाहरणको रूपमा �लई सं�धान�ारा नै कायर्पा�लकाको मूलभूत संरचन,
�वशेषगर� मन्�ालय र मन्�ीको संख्या �नधार्रण ग�रनु पछर् । मसंघीय संरचनामा

रूपान्तरणहुँदा केन्� �य सरकारको , कतर्व्य र अ�धकार समेत घट्ने हुँदा सो

अनुसार केन्मा सानो संख्याको मिन्�प�रषद व्यवस् सं�वधानले  गनुर्पन।  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई  
�देश मिन्�प�रषद्को संख्यालाई प�न  सं�वधानले सी�मत बना छ । यसैगर� �स्तुत
ग�रएको यससम्बन्धीसुझावका सम्बन्धमा नेपालको सं�व (२०७२) ले  संघीय

तहमा �धानमन्�ी स�हत२५ जनामा नबढ्ने गर�मिन्�प�रषको संख्या �नधार्रण गरेक
छ) । 

घ.

स्वतन्� र सक्षम न्यायपा�लका लोकतन्�को आधारशीला हो । यो संवै
व्यवस्थाको संरक्षक र नाग�रक हक अ�धकारको प�रपालक प�न हो । न्यायपा�ल
स्वतन्�ताको संरक्षणका ल न्यायपा�लकाको संरचनात्मक एवम् ��यात्
स्वतन्�ताकोसु�नतता हुनुपदर्छ । यसका ला�ग न्यायाधीशहरूको �नय, असक्षमत
र खराब  आचरणका सम्बन्धमा कारवाह�को व्यवस्था र सेवा  शतर् सु�वधाको �नध
गदार् सं�वधानले अन्तरार्��य मान्य �स�ा मूल्य मानतालाई आत्मसात गनुपदर्छ ।
�वशेषतः न्यायाधीशको �नयुि�का ला�ग सं�वधान�ारा नै वस्तुगत रूप मा मूल्या�न 
स�कने स्प� योग्य, आधार र मापदण्ड �नधार्रण गनुर् आवश्यक छ । न्यायपा�ल
स्वतन्�ताको ��तकूलहुन सक, आफ्नो मनोगत आकांक्षा पूरा, स्वथर्को �न्
(Conflict of Interest) देिखने खालका अभ्यासहरूहुन नसक्ने गर� सं�वधानमा स
�नयुि�का आधार �नधार्रण ग�रनु पदर्छ । सव�च्च अदालतको न्यायाधीश वा �ध
न्यायाधीले  उमेरको हदबाट अवकाश भएप�छ  फे�र अक� सावर्ज�नक �नकायको
िजम्मेवार�  सम्हा सक्ने व्यवस्था सं�वधानमा रा� वाञ्छनीय नहुने कुरालाई 
रूपमा आत्मसात गनुर्प ।(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको

यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई सं�वधानमा समे�टएको छ।यस  �स�ान्तलाई

�भावकार� रुपमा पालना गनुर् आवश्यक।)
ङ.

‘स्थानय तह’ �वकास र लोकतन्�को आधारस्तम्भ हो । शासन व्यवस्थामा�धक 
जनसहभा�गता �ब�रन  गन�  आधार स्थानीय �नकायले �दान गरेको हुन् छ । स्थान
स्तरको आवश्यकताको प�हच, �ोत साधनको स�लन एवम् व्यवस्थापन र प�रचा,
स्थानीय �वकास र सावर्ज�नक सेवा �वतरण ला�ग मुख्य िजम्मेवार �नकायको रूप
स्थानीय सरकारलाई स्था� गनुरपदर्छ । यसका ला�ग स्थानीय �नकायलाई संस्था
गनर् सं�वधानमा नै स्थानीय �नकायको संरच, �नवार्चन �णाल, गठन, अ�धकार,

स्वाय�ता जस्ता �वषयहरू स्प� रूपमा सु� नि�त हुनुप (सुझाव कायारन्वयनको
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िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस रसुझावलाई नेपालक
सं�वधानले सम्बोधन गरेको  छ । स्थानीय तहको संरचनाको गठन र िजम्मेवार� स

पारेको छ, स्थानीय तहको क्षमता �वकास र तहगत अन्तरसम्बन्ध ब�लयोब

आवश्यक छ ।
च.

‘सावर्ज�नक �शास’ शासन व्यवस्थ संचालन गन�  आधार हो । यो उ�रदायी,
जवाफदेह�, पारदश� र �नष्पक्षरूसंचालन हुनुपदर्छ । सं�वधान र कानुनले तोकेको
िजम्मेवार�  वस्तुगत रूपमा �नवार्ह गनर् आवश्यक सावर्ज�नक � शासनका आ
मूल्यहरूCore Values) लाई सं�वधानमा उल्लेख गर�  सुशासन स्थापना गन�  आधार
�दान  गनुर्पन� हुन्छ । लोकतािन्� कमुलुकका सं�वधानहरूले अवलम्बन गर
सावर्ज�नक �शासन संचालनका आधारभूत  मूल्यहरू नेपालको सन्दभर्मा प�न सान्द
हुन सक्छन् । लोकतािन्� क मू, मान्यता र �स�ान्तमा सम�प, व्यावसा�य, दक,
�ोत साधनको उच्चतम् �योग गनर् सक, �वकास��त  ��तब�, स्वच, समतामूलक,
पूवार्�हर�ह, सहभा�गतामूलक, उ�रदायी, पारदश�, वृि��वकासका आधारहरूले यु,
��त�न�धमूलक, योग्यतामा आधा�र, कानुन�ारा स�ा�लत, कायर्सम्पादनमा �नष,
राजनी�तक रूपमा तटस, सेवा��त सम�पर्, इमान्दा, वस्तुगत रूपमा �नणर्य , समान 
व्यवहार गन� एवम् ��त�ापूणर् सेवाको रूपमा �नजामती सेवालाई �वकास ग�रनु पदर्
सावर्ज�नक �शासनको मयार्दा र व्यावसा�यकताको �वकास गर� नाग�रक��त उ�रदा
�शासनको स्थापना गन सं�वधान�ारा मागर्दशर्न ग आवश्यक हुने । (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 
सं�वधानमा राज्यका नी�तमा स�ब� रुपमा यससम्बन्ध �स�ान्तका कुराहरु समावे

गरेको छ ।)
छ.

�शासक�य काम कारवाह�  उपरका �ववादको सुनुवाई  गनर र �शासक�य कानुनको
वैधता पर�क्षण गनर्का ला�ग भ, जमर्नी लगायतका क�तपय देशहरू अभ्यास गरेको
�शासक�य न्यायाधकरणसम्बन्धी अनुभव नेपालको सन्दभर्मा प�नउपयु� ह
देिखन्छ । �शासक�य �कृ�तका �ववादहरूले सव�च्च अदालतको कायर्बोझ बढ
छ ।  मु�ाको �कनारामा �ढलासुस्ती हुन पुगेको छ । अ�धकारसम् �शासक�य 
न्यायाधकरणको व्यवस्था ग�रएमा यी समस्याहरुकयु� समाधान  हुन सक्छ ।
न्यायाधकरणमा पदेन पदा�धकार� रा�े प�रपाट� अन्त्य गर� व्यावसा�यक , सीप र

अनुभव भएका स्वतन्� व्यि� �नयुि� हुनु ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ

२०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस रसुझावलाई �शासक�य अदालत ,
२०७६ ले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ

ज.

संवैधा�नक  अ�  एवम् संवैधा�नक  �नकायहरूले आफ्नो कायर्सम्पादनलाई �भावक
रूपले सम्पादन गनर्का ला�ग संवैधा� नककायहरूलाई संरचनागत एवम् कायार्त्
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स्वतन्�ताका साथै आवश्यक , साधन र दक्ष जनशि�को आवश्यकता पदर्छ ।
आवश्यकतालाई सम्बोधनहुने गर� सं�वधानले �वशेष �बनगनुर्पन�हुन्छ । संवैधा�नक
�नकायलाई  पदा�धकार�  �वह�न नहुने  गर�  �र� हुनुभन्दा एक म�हना अग�ड पदपू�तर्
गन� व्यवस्था गन� लगायतका �वषय सं�वधानमा स्प� रूपमा समावेश गनुर् उ

हुन्छ । (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावको यस  �वषयलाई सं�वधानले समेटेको छ, यसको पालना गर�  �भावकार� 
कायार्न्वयन आवश्यक।)

3.२

रा�प�त र उपरा�प�त कायार्लयको सुदृढ�क
मुल ुकमा गणतन्� स्था�पत भएप�छ स्थापना भएको रा�प�त कायार्लयलाई रा�प�तको संवैधा
भू�मका �नवार्ह गनर् सहजहुने गर� थपसुदृढ�करण गनुर्पन� आवश्

देिखन्छ । यसका

ला�ग भौ�तक  पूवार्धारको �वका, नयाँ ��व�धको अवलम्ब, �ोत साधन  र जनशि�को
उपलब्धत, जनशि�को दक्षता �वकास जस्ता का गनुर्पन� हुन्छ । अन्यमुलुकले गरेक
अभ्यास समेतलाई दृ��गत गर� रा�प� त कायार्लयको सिचवालयलाई थप सुदृढ बनाउनु 
देिखन्छ । रा�प�तको कायार्लयमाहुने चा�रक समारोहहरूको व्यवस्थापन उिचत �क�सम
गनर् सक्ने गर� समारोह स्थलको �बन्ध र रा�प�तकोउपयु� आवास भवन व्यविस्थत गन
देिखन्छ । त्यसैगर� अमे�रका लगायत क�तपयमुलुकले –रा�प�तलाई �दएको भू�मका
समेतको अध्ययन गर� कायर्कार�को भू�मकामा �भावपन� गर� र सो पदको ग�रमा र मयार्दा
समेत कायम हुने  गर�  �व��व�ालयको कु लप�तको भू�मका जस्तो िजम्मेवार� �दने �वषयम
पुनरावलोकन ग�रनु पदर्छ । उपरा�प�तको ग�रमा र ��त�ा अनुसार सो कायार्लयको कायार्

भवन, आवास, भौ�तक �ोत साधन, सुरक्षा र जनशि�को �वष �बन्ध ग�रनु पदर्छ ।सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई भौ�तक 

पूवार्धारको क्षे�मा केह� सुधार भएक, अन्य कुरा सापेतामा सुधार आवश्यक  ।)

3.३

संवैधा�नक �नकायहरूको सुदृढ�क
संवैधा�नक �नकायहरूलाई सं�वधानल सुिम्पएको िजम्मेवार� �भावकार�रूपमा सम्प� गनर्का 
देहायका सुधारहरू गनुर्पन–
•

संवैधा�नक  �नकायलाई  लामो समयसम्म पदा�धकार�  �वह�न हुन न�दनका ला�ग त्यस्
पदा�धकार� अवकाश हुनु भन्दा एक म�हना अगावै �नयु� गन, यस्तो �नयुि� गदार् समावेश
�स�ान्लाई अवलम्बन गन� सु�नि�तता हुनुपन, संवैधा�नक �नकायहरूलेसम� राज्य संयन्
एवम्  राज्शि�को �योग गन�  महत्वपूणर् �नकाय र पदा�धकार�को काम कारवाह�क
�नगरानी  गन�  िजम्मेवार�  पाएको कारण त्यस्तो पदमा �नयुि� गदार् सम्बिन्धत �न
कायर्��तको �षयगत सम्ब�त, अनुभव, �वज्ञ, सावर्ज�नक जीवनमा आजर्न गरेको ख्य,
नै�तक आचरण, उमेर, नेतृत्व क्ष, �न�भर्कत, �व�सनीयता एवम् राजनी�तक असंलग्नता र
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�नष्पक्षता जस्ता मापदण्ड र शतर्हरू सं� वधान र कानुनमा स्प� रूपमा उल्ल
अनुरूप गन� गराउने कुरको सु�नि�तता हुनुपन� । 
•

संवैधा�नक �नकायका कमर्चार�को छु�ै सेवा बनाई �वशेषज्ञता आवश्यक पन� �कृ�तको म
कायर् गन� कमर्चार�को �न�म� समूह गठन गनुर्, संवैधा�नक �नकायमा कायर्रत कमर्चार�क
पदपू�तर् छु�ै �वज्ञापनको माध्यमग�रनुपन� ।

•

संवैधा�नक  �नकायको कायर्�मका आधारमा बजेट बनाउन �वज्ञ स�हतको �वशेष स�म
बनाई  त्यसको �सफा�रसमा अथर् मन्�ालयबाट बजेट व्यवस्था गर�  व्यवस–संसद्ले
स्वीकृत गन�  व्यवस्था ग�रनु पदर्छ । यसर� बजेट तथा कायर्� म तय गदार् संवै
�नकायहरूको कायर्बोझको अनुतमा पयार्��ोत, साधन र जनशि�को व्यवस्थाहुनुपन�

•

संवैधा�नक �नकायले �दएको ��तवेदनमा उिल्लिखत सुझावको कायार्न्वयनको �ग�त �वव
सरकारको तफर्बाट सम–समयमा सावर्ज�नक गर�  �नद�शन कायार्न्वयन नग
पदा�धकार�लाई �वभागीय सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गनपन�।

•

संवैधा�नक �नकायको काम कतर्व्य अ�धकसम्बन्धी ऐनमा मूलभूतकुराला मा� समेट� 
कायर्�व�धगत कुराहलाई व्यविस्थत गनर् सम्बिन्धत  संवैधा�नक �नकायले छु�ै 
बनाई लागू गनर् सक्ने गर� स्वाय�ता �दान गन� व्यवस्था हुनुप

(सुझाव कायार्न्वयन िस्थ� : २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

अध्ययन गर� लाग गनुर्पन� आवश्यकता छ

3.४

स�ठन संरचना सम्बन्ध
ु ुकको राज्यशि�को �वभाजन तहगत रुपमाहुने भएकाले संघमा धेर
संघीय  �णाल�मा मल
मन्�ालय आवश्यक नपन�सुझाव �दए, मन्�ालयक संख्या �नधार्रण र अन्य सरकार� स�
संरचना �सजर्ना गदार् देहायका �वषयहरूमा ध्यान �दइनु पन� गर� देहायका सुझाव ग–
•

मन्�ालयको संख्या �नधार् रण र अन्य सरकार� स�ठन संर �सजर्न गदार सरकारको
कायर््
क षे� �नधार्रण पदर्छ । �व�व्यापीकरण र �नजरणको अवधारणाले ल्याएको
�स�ान्तलाई �वचारगनुर्पदर्। अथार्त �हजो सरकार आफ�ले गद� आएका कामका क�हरू
जस्तो उत्पादन र �वतसम्बन्धी कामहरू आज �नजी क्षे�ले सरकारको भन्दा �मतव
�भावकार� रूपमा गनर्सक्ने अवस्थयस �क�समका क्षे�हरूको प�हचार� सरकारले 
�नयमनकार� भू�मका �भावकार� बनाउन सके मा� पुग्ने भएको छ । यहाँसम्म �वगतमा
सरकारले नै िजम्मा �लनुपन�  मा�नएका िशक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षे
क्षे�को संलग्नता �बना राज्यले मा� सेवा �दन न अवस्था रहेको छ�नजी क्षे�क
संलग्नता रा��य यथाथर्तर आवश्यकता होयसैले सरकारले आफ्नो कायर्क्षे�लाई सांघु
पाद� बढ� �नयमनकार� बनाएर जाने नी�त  अपनाउनु  पदर्छसरकारको अनुगमनकार� 
भू�मकालाई �भावकार� बनाइनु पन� ।
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•

सरकारले स्वाय�  संस्था �नमार्ण गन� नाममा छु�ै ऐन वा गठन श�ारा आयोग,
��त�ान,प�रषद,बोडर् एवं स�म�त लगायतका केन्�� य संरचना अन्धाधुपमा �वस्तार गन�

नी�त  �लनु  हँद
ु ै न।  प�छल्लो समयमा यस �क�समका स�ठन संरचनाक वृ�� हुने �म

बढ्दो देिखन। यसबाट एकै �क�समको काम गनर् सरकार�  स�ठन संरचना र स्वाय
भ�नएका संस्थाहरूको उपिस्थ�तले कायर्सम्पादनमा दोहो रोपन र सेवा �वाहमा अ
�सजर्ना हुने गरेको छ । यस्तो प�रपाट�को अन्त्यहुनुप
•

स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण नगर� मन्�ालय र कमर्चार�को संख्या वृ�� ग
उिचत  होइन । यस  �क�समको सव�क्षण �बना मनलय  र संगठनको संख्या वृ��  र
कायरक्षे� प�रवतर्न ग�रनु हुँदयसबाट �सजर्ना हुने अन्य सा�ठ�नक संरचना एव
�शास�नक पदहरूको बढो�र,क्षे�ा�धकारको �वभा, समन्वय र �नयन्�ण �णाल�मा प�
यथोिचत  ध्यान पर् यउनु  पन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस् : २०७० को ��तवेदन 

संघमा १२ वटा मन्�ालय रा�े �स्ताव गरेको र अ�धकार सम्प� संघीय �शास�

पुनस�रचना स�म�तले  १५ वटा मन्�ालय संघमा र ७ वटा मन्�ालय �देश रहने �स्ता

गरेको र �देशमा भने �सफा�रस बमोिजम नै लागू भएको ।)

3.५

रा��य योजना आयोग
मुल ुकका �व�भ� �शास�नक �नकायहरूमध्ये रा��य योजना आयोग �वकास योजनाको तजुर्मा ग
तथा �वकास नी�तहरू तजुर्मामा सल् �दने  �नकायको रूपमा रहेको छ । मलतः यसले 
योजनाब� �वकासका कायर्�म संचालन गनर्का ला�ग अल्पकाल, मध्यकाल�न र द�घर्काल�
योजनाको

तजुर्मा गन�  गरेको देिखन् छ । यसले �वकासका क्ष,

संभावना

र

आवश्यकताहरूको प�हचान ग, �तनीहरूको �ाथ�मक�करण गन, �ोत  र साधनहरूको वाँडफाँड
गन�, कायर्न्वयनका ला� ग सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय गर� � वकास योजना तथा कायर
अनुगमन  र मूल्या�न गन केन्��य �नकायको रूपमा कायर् गन� गर देिखन्छ । �वकास
वहुआया�मक पक्ष भएकाले सामािजक जनजी, िशक्, स्वास्, वातावरण, जीवन शैल�को क्षे�म
आएका नयाँ-नयाँ माग, आवश्यकता तथा मान्यताहरूले �वकासको नारालाई झनै फरा�क

बनाउँदै रहेको अवस्थामा एकातफर् जनाब� आ�थर्क �वकास त्य�तकै आवश्यक छ भ
अक�तफर् आ�थर्क �वकासलाई संस्थागत सुदृढ� करण गनर् �भावकार� रा��य योजना आयोग 
जरूर�  छ । यसका ला�ग �ो, साधन, दक्ष जनशि� र कानुनी व्यवस्था आवश्यक हु
योजनामा काम गन� कमर्चार�हरूमा �वशेता र �विश� ज्ञान आवश्यक हुयसका ला�ग
योजना समूहलाई  ��याशील गराई दक्ष जनशि�को �वकास गर � �वशेषज्ञ एकाईको र
योजना आयोगको सिचवालयको सबल�करण  गनुर्पन� देिखएको छ। यह�  िस्थ�, स्वरुप 
भू�मकाको रा��य योजना आयोगको औिचत्यतामा पुन�वर्चार गनुर्पन
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बद�लँदो प�रिस्थ�तमा रा��य योजना अयोगको व्यवस्था गदार् �देश र स्थानीय तहको योज
बीचमा समेत समन्वय गन�  गर� देहायको आधार कारणबाट सक्षम र �भावकार� रा��य योज
आयोगको व्यवस्थाहुनुपन–
१.

रा��य  �वकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गर� अल्पका, मध्यकाल�न र
द�घर्काल�न रा��य योजनाहरूको तजुर, अनुगमन र मूल्या�न गन,

२.

समावेशी  एवम् सन्तु�लत �वकासका ला�ग रा�को क्षमताअनुरूपको सापेिक्षत 
तजुर्मा गन,

३.

लोकतािन्�क शासन व्यवस्थामा �व� भ� राजनी� तक �वचारहरूको ��त�न� धत्व हुन
अवस्था भएकाले सबै �वचारहरूलाई साझा अवधारणाको रूपमा �वक ास नी�तको तजुर
गनर,

४.

रा�को �ोत साधनअनुरूप �वषयगत मन्�ालयले गन � �वकास कायर्�म तथा आ�थ
प�रचालनमा सम� लक्य र �ाथ�मकता �नधार्रण गर� �वकासको मागर्िच� �दान ग,

५.

ु ुक  संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदामुलुकको सम�सन्तु�लत �वकासको 
मल
�ादेिशक  �वकास कायर्�म र योजना कायार्लयहरूको समन्वय गन� केन्��य य
�नकायको रूपमा कायर् गनर् तथा �ादेिशक योजना आयोगलाई मागर्दशर्न 

६.

रा��य  एवम् क्षे�ीयसुरक्षाकोमा आइपन� सम्भावनाहरू समेत कलन  गर� 
व्यवस्थापनका ला�ग उिचत साध�ोतस�हतका योजना तजुर्मा गन,

७.

�ाकृ�तक  �कोप तथा महामार�  र आकिस्मक �न्� जस्ता तत्काल देखापनर् 
अवस्थाको व्यवस्थापन र अन्तरकाल�न योजना तजुर्म,

८.

�वकास  आयोजनाहरूको ववस्थापनमा समन्वयकार� भू�मका �नवार्ह गनर् एवम्मुलु
रा��य तथ्या�को व्यवस्थापन ,

९.

ँ  सम्बिन्धत �व�भ� क्षे �का �वज्ञ तथा �बु� व्यि�हरूक
�वकास योजनासग
क्षमताको उपयोग�ारा सम� रा��य समृ�� हा�सल गन� �नकायको रूपमा स्थ गनर,

१०. रा�को सम� �वकासका ला�ग सरकार�, �नजी र सहकार� क्षे�को लगानीलाई आमस�ा
माध्यमको समेत सहयोगमा रा��य �वकास योजनामा एक�कृत गन,
११. देशको �व�मान  आ�थर्क िस्थ�तकोपुनरावलोकन गर� सरकारसमक्ष सुधारका नी�
�सफा�रस गनर, �वकास सम्बन्धी �भ� पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर� लगा
अपेिक्षत ��तफल �क्षेपण, सरकारका ल�य र उ�ेश्य हा�सल गनर् आवश्यक नी�त
बनाउन ।
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मुल ुकको �वकासमा रा��य योजना आयोगको भू�मका उल्लेखनीय हुँदा हुँदै प�न राजनी�तक
अिस्थरत, सरकारको �छटो �छटो प�रवतरन, योजना आयोगका पदा�धकार�को चयनमा पेशागत 
�वज्ञता र दक्षताभन्दा प�न राजनी�तक आस्थाका कारणले � नयुि � गन�, गैर नी�तगत  र
सामान्य �शासक�य ���याका कारण योजना आयोगको भू�मका अपेिक्षत रूपमा �भावकार� 
सकेको देिख� । यस अवस्थामा रा�य योजना आयोगलाई �भावकार� बनाउन देहायको सुधार
आवश्यक छ–
ँ ा
१. रा��य योजना आयोग कायर्कार�  �नणर्यका आधारम संचालन हुँदै आइरहेको देिखद
मुल ुकको सवार्�ण  �वकास योजना तजुर्म, अनुगमन  र मूल्या�न गन�  केन्�� य �नकायक
रूपमा रा��य योजना आयोगको �भावका�ता अ�भवृ��का ला�ग ब�लयो कानुनी  आधार
�नमार्ण गनर् �वधा�यकाबाटै जार�हुने कानुन�ार संचालन हुने व्यवस्था  गन�  र यसर
�वधा�यक� कानुन�ारा गठन हुने व्यवस्था गदार् गठनमा देहायको व्यवस्थाग�रनु
(क) �धानमन्�

– अध्य

(ख) नेपाल सरकार (मिन्प�रषद) बाट �नयु� एक जना

– उपाध्य

(ग)

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) बाट �नयु� कममा एक जना
म�हलास�हत �वषयगत �वज्ञहरूबाट बढ�मा चार ज

– सदस्

(घ)

मखु ्य सिच, नेपाल सरकार

– सदस्

(ङ)

अथर् सिच, नेपाल सरकार

– सदस्

(च)

सिचव, रा��य योजना आयोग

– सदस्–सिचव

१.१ रा��य योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको �नयुि�को ला�ग �सफा�रस
देहाय बमोिजमको �सफा�रस स�म�त गठन गन�ः
(क) अथर्मन्�

– संयोजक

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको रा��य योजना आयोगको पूवर्
उपाध्यक्ष म एक जना
(ग)

– सदस्

नेपाल सरकारले तोकेको रा� ब�कका पूवर् गभनर्
मध्ये एकजन

(घ)

– सदस्

रा��य योजना आयोगको सदस्–सिचवले  �सफा�रस स�म�तको सिचव भई काम
गन� । 

49

१.२ �सफा�रस स�म�तले देहाय बमोिजमको मापदण्ड �नधार्रण गर� त्यसको आधार
�सफा�रस गनुर्पन�
(क) शैिक्षक योग्
(ख) कायर् अनुभव र �विश�त
(ग) सम्बिन्धत क्षे�मर् यएको योगदान एवम् उल्लेख्य का, आ�द । 
१.३ रा��य योजना अयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता देहाय बमोिजम तो
पन� :–
(क)

अथर्शा, आ�थर्÷�वकास  योजना वा �वकास  �नमार्णसम्बन्धी अन्य �वष
कम्तमा स्नातको�र तह पूरा गरेको र सरकार, �नजी, सामुदा�यक वा
गैरसरकार� संस्थामा कम्मा १५ वषर्को कायर् अनुभव हा�सल गरेको

(ख)

उपाध्यक्ष र सदस्यको�नयुि� गदार् मुलुकको भौगो� लकता तथा समावे
जस्ता �स�ान्तई ध्यान�दनुपन� ।

२. रा��य योजना आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार ऐन�ार ा नै स्प� गन�  र यसर� क
कतर्व्य तोक्दा पदा�धकार� को िजम्मे, अथर् मन्�ालय र अन्य मन्� ालय बी
अन्तरसम्ब, योजना तजुर्माको �व�ध र ���य, अनुगमन  र मूल्या�नका ��या र
आधारहरू जस्ताकुराहरू स्प� गन
३. रा��य योजना आयोगको सिचवालयलाई भ�ा स�ठन नबनाई सिचवालय सानो र
कायर्मूलक बनाउन, सिचवालयमा कम संख्यामा कमर्चार� रहने व्यवस्था गर� �वष
�वज्ञहरूको समूह बनाई परामशर् र सहयोग �लने व्यवस्था 
४. आ�थरक योजना तथा तथ्या�  सेवा संचालन गन� केन्��य �नकायको रूपमा रा�� य योजन
आयोगलाई स्था�पत गन� ।
ु ुक संघीय संरचनामा प�रवतर्न हुने सन्दभर्मा �ादेिशक योजना आयोगसँगको सम्बन्
५. मल
कानुन  र स�ठनात्मक संरचनामा समावेश गर�  स्थानीय तहसँगको कायर् एकता स्प�
गन� । 
(सुझाव कायार्न्वयनको िस् : २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई  रा��य योजना आयोगको सम्बन्धमा अध्ययन गर� आवश्यक पुनरावल
गनुर्पन� आवश्यकता  छ
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3.६

महालेखा �नयन्�क कायार्लयकोसुदृढ�
महालेखा �नयन्�क कायालय नेपाल सरकारको कोष व्यवस्थापन गन � �मुख िजम्मेवार �नक
हो । कोष व्यवस्थापनको िजम्मेवार� �नवार्ह गन� � ममा बजेट कायार्न्व, खचर्
व्यवस्थापन ग, आन्त�रक लेखा पर�क्षण , नेपाल सरकारको केन्��य आ—व्ययको लेखा
रा�े  र सम� सि�त कोषको �हसाब  रा�े जस्ता कायर्हरू गद� आएको छ । यी स
कायर्सम्पादनको �भावका�रताका ला� ग नी�तगत एवं कानुनी व्यवस्थामा गनुर्पन� सुधार
कमर्चार�का दरबन्, महालेखा �नयन्� कायारलय  र मातहतका �नकायहरूमागनुर्पन� सुधारका
सम्बन्धमा देहाय बमोिजमका वस्थाहरू अवलम्गनुर्पन�भ�े सुझाव �स्तुत गरेक :•

�नवृ�भरण व्यवस्थापन कायार्लयको , कतर्व, अ�धकार हालसम्म कुनै ऐन �नयमले
�नद�िशत नगरेकोले सो सम्बन्धी व्यवस्था ऐन �नयममा समेट्न, योगदानमूलक 
�नवृ�भरण व्यवस्था लागू गनपन�, �नवृ�भरण व्यवस्थापन कायलयबाट सम्पादन हुँदै
आएको पूजा-आजा व्यवस्थासम्बन्धी कायर् संस्कृ�त मन्�ालय माफर्त सम्पाद
व्यवस्थाहुनुप,

•

Treasury

Single

Acount

(TSA)

लागू भएप�छ  म.ले.�न.का.

र

मातहतका

को.ले.�न.का.हरूको कायर IT Based हुन गएकोले मौजुदा जनशि�बाट कायर् सम्पादनन

क�ठन हुँदै गएकोले सोह� अनुकूलको जनशि�को �वकास गनुर्पन,
•

�नवृ�भरण व्यवस्थासम्बन्धी कायर् गलगायत कायर्बोझ र िजम्मेवार�नुरूप महालेखा
�नयन्�क कायार्लय र मातहतका कायार्लयहरूमा ओ एण्डभ� गर� दरबन्द� �नधार्र
गन�,

•

कोष व्यवस्थापन र आ�थर्क �शसम्बन्धी कायर् �ा�व� धक  �कृ�तको भएको ले ले
समूहमा नी�तगत तहको �वेश सु�नि�त  गराउन यस  अिघ कायम भएको लेखा समूहमा
रा.प.�थम �ेणी  रहने व्यवस्थालाईपुनःस्था� पत गन� साथै भ�वष् Accrual Accountig
तफर् जानुपन�  अवस्था �नजामती सेवामा Chartered Accountant को �वेश  गराउन  CA
Degree लाई लोकसेवा आयोगको शैिक्षक योग्यतामा समावेश गन� नी�त �,

•

आन्त�रक लेखा पर�क्षणलाई �भावकार� बनाउनको ला�ग कोष तथा लेखा �नयन्�क
सम्पादन हुँदै आएको आन्त�रक लेखा पर�क्षण कायर्लाई वत  गनर् �वभागय संरचना
खडा गन� वा छु�ै उपसमूह गठन गर� सम्पादन गन� व्यवस्था,

•

�व�मान सरकार� कारोबारको   ��तवेदन  �णाल�लाई सूचना ��व�ध  मै�ी  र अन्तरार्��
स्तरको बनाउनको ला�ग नेपाल सावर्ज�नक क्षे� लेखामान सबै सरकार� कायार्लय
लागू गन�, यसैगर� सरकार� लेखा�न ���यालाई सूचना मै�ी बनाउन कम्प्युटरमा आधा�र
सरकार� लेखा �णाल� सबै �नकायहरूमा लागू गन,

•

सावर्ज�नक खचर्लाई एकल खाताकोष �णाल�मा आब� गनर् कोष व्यवस्था
लेखा�न÷��तवेदनलाई व्यविस्थत गन� 
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(सुझाव कायार्न्वयन िस्थ� : २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

अध्ययन गर� �भावकार� रुपमलागू गनुर्पन� ।

3.७

रा��य सतकर्ता केन्�कोसुदृढ�
��ाचारको रोकथाम र �नयन्�ण गन�  सरकारको दा�यत्वको �वषय भएकाले �धानमन्�ी
कायार्लय अन्तगर्त र गर� ऐन�ारा रा��य सतकर्ता केन्�लाई �भावकार� बनाउनु पदर्छ
यसका ला�ग सोह�  अनुरूपको कानुनी व्यवस, दक्ष जनश, �वज्ञहरूको प�रपू, कायर्बोझ
अनुरूप जनशि�को व्यवस्थ, ��ाचार   �नवारण  गन�  �नकायहरू बीच �भावकार�  समन्व
जस्ता �वषयमा सुधर ग�रनु  पदर्छ । मुलुकमा ��ाचारलाई �नयन्� ण र �नरूत्सा�हत 
सुशासन कायम गन�  उ�ेश्यका साथ यस केन्�लाई आधु�नक ��व�धमै� ी �णाल�मा रूपान्

गर�  �व�मान स�ठन, संरचना र दरबन्द�मा पुनरावलोकन ग�रनुपन�  ।(सुझाव कायार्न्वयनक

िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस रसुझावलाई कायार्न्वयन ‘अनुिचत 
कायर’ का सम्बन्धमा अनुसन्धान गर� कारवाह� गन� अ�धकार रा��य सतकर्त ा केन्�लाई �दन

गर� �व�मान कानुनमा सुधार गनुर्पन� ।

3.८

क्षे�ीय कायार÷�नद�शनालयहरू खारेज गन
राज् एकात्मक ढाँचामा रहँदाको पृ�भू�ममा स्थापना ग�रएका क्य स्तरका कायार्लयहरूल
संघात्मक संरचनामा जाँदा पुनरावलोकन गनुर्पन� देिखन्छ । मन्�ालयको मातहत रहने 
एउटै  कामका ला�ग �वभाग स्तरका कायार्लयह रू र क्षे�ीय �नद�शनालयहरू समेत रहना
�नकायहरू बीच कायर् िजम्मेवार�मा दोहपन र अस्प�ता �सजर्ना भएको इन्छ  यसले गदार्
ती �नकायहरूको कायसम्पादन स्तरमा समेत नकारात्मक �भाव परेको छ । क�तपय सन्दभ
िजल्लािस्थत कायार्लयले सम्पगनुर्पन� कायर्को अनुगमन मूल्या�न मा� गन� �योजनका �ग
�वभाग र क्षे�ीय �न द�शनालयहरू दुबै �नकाय स्था�पत भई ��याशील रहेकाले कायर्मा दोहोर
देिखएको छ ।  अनुगमन  मूल्या�नको कार् प
य
� न �भावकार�हुन नसक्दा क�तपय सन्दभ
काममा �र�ता समेत देिखएको छ । बोधाथर् कायार्लयको रूपमा रहेका क्षे�ीय 
कायारलयहरूको औिचत्य नदेिखँदा त्यस्ता कायार्लयहरू खारेज गनुर् उपयु� हुन्छ 
तहका कायार्लय खारेज गदार् आवश्यकताअनुस ार नी�तगत तहका कमर्चार� केन्� मा 
कम्
र चार� सेवा �वतरण गन�  कायार्लयमा पठाउनु उपयु�हुने  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ

२०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावअनुरुप क्षे� ीय �शासन कायार्ल
खारेज भइसकेको र �शास�नक पुनस�रचनाको सनदभर्मा केह� कुराहरलागू भइसकेको ।)

3.९

�ड�भजन कायार्लयको खारेज
स्थानीय स्वाय� शासनको अवधारणालाई अ�कार ग�रस�कएको सन्दभर्मा िजल्लात  �व�भ�
�वकास  �नमार्णसँग सम्बिन्धत �ड�भजन कायार्लयहरू खारेज गर� सो कामको िजम्मा
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�वकास स�म�तलाई �दने र गैर सरकार� एवम् सामािजक संघ संस्थाको दतार् एवम् �नयमन गन
कायर् समेत स्थानीय �नकाय (िजल्ला �वकास स�म�त)लाई �दान ग�रनु पदर्छ । �स, सडक,
नगर �वकास, खानेपानी समेतका कायार्लयहरू िजल्ला �वकास स�म�त अन्तगर्त नआ
एक�कृत  पूवार्धार �वकास कायार्लय स्थापना गन�  र सोह� कायार्लयले एक�कृतरूपमा पूवा
�वकासको कायर्गनुर्पदर्। कुनैप�न कायर् गन� �नय�मत संरचना रहेको स्थानमा वस्तुगत आध
बेगर सोह� �कृ�तको कायर् गनर् प�रयोजनसंचालन गन� �वृि�लाई �नरूत्सा�हत गर� स्थायी एव
�नय�मत संरचना भएका ठाँउमा सोह� संरचनालाई  ��याशील गराई कायर्�म संचालन गन� 

व्यवस्थ ग�रनुपन�  ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध

�सफा�रस र सुझावलाई �शास�नक पुनस�रचनाको �ममा के ह� पुनरावलोकन भएको ।)

3.१० तथ्या� �वभागको सुदृढ�क
तथ्या�  स�ल, �व�ेषण, व्यवस्थापन र �क्षेपण गन� �नकायको रूपमा रहेको केन्��य 
�वभागलाई स्तरो��त गनुर्पन� आवश्यकता देिखएको छ । यसलाई आक �ोत, साधन  र
जनशि� उपलब्ध गराई मुलुकको आ�थर, सामािजक क्षे�का आम नाग�रकलाई आवश्यक प
नी�तगत व्यवस्था गनर्अनुसन्धानमूलक कायर् सम्पादन गन� िजम् �दनुपन� 

देिखन्। 

मौजुदा तथ्या�  ऐनमा समेत पुनरावलोकन गर�  नवीनतम् प�रवेशलाई सम्बोधन ग कानुनी 
व्यवस्को तजुर्मा गनुर्पन� देिख।  �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयलाई सम्पक
मन्�ालयको भू�मकामा राखी कायर्सम्पादनमा यो �वभागलाई स्वाय �ता � गनुर्पन�
देिखन्छ । त्यसै–
•

केन्��य तथ्या� �वभागलाई रा��य तथ्या� व्को रूपमा �वकास गर� स्तरो��त ग,

•

यस �वभागमा तथ्या� एवम् अथर्शा� र योजना �वज्ञहरू रहने गर� पुनस�रचन,

•

आवश्यकतानुसार �ो, साधन र जनशि� उपलब्ध गराउन,

•

तथ्या� ऐनको पुनरावलोकन गर� नयाँ तथ्या� ऐन तजुर्मा,

•

कायर्सम्पादनमा सय�ता �दान गन�,

•

तथ्या� स�ल, �शोधन, �व�ेषण र �क्षेपणसम्बन्धी �नयमनकार� �नकायको िजम्मेवार� 
�दने,

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस रसुझावला
अध्ययन गर�लागू गनुर्पन�।)

3.११ हल
क र िजम्मेवार� पुनरावलोक
ु ाक सेवाको कायर््
सूचना ��व�धको �वकास ती� ग�तमा भईरहेको छ । सूचना स�ार ��व�ध (ICT) को �वकास 
ँ ै यसमा �नजी क्षे�को संलग्नता र स��यता समेत बढ्दै गएको छ । हल
सँगसग
ा  हुलाक स

�वभागले सरकार� िच�ी प�हरमा सी�मत डाँक सेवा संचालन ग�ररहेको छ । �नजी क्षे��ार
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स�ा�लत कु �रयर सेवाहरू सरकार�  �नकायले समेत �योग गन�  �म बढ्दो  छ । फ्य,
इमेल आ�दको माध्यमबाट सूचना आदान �दान इरहेको छ । यस सन्दभर्माहुलाक सेवाक
�व�मान कायर्क्षे� मा पुनरावलोकन गनुर्पन� आवश्यकता देिखएको छ । हुलत ब�कको
�भावका�रता मूल्या�न गनुर्पन� आवश्यकता छ । यो क्षे� मा नयाँ भू�मकाको खोजी ग
स�ठन��तको आकषर्ण र कमर्चार�मा उ�ेरणा बढाउन  �वशेष  उपायहरू अवलम्ब गनुर्पन�
देिखन्।सूचना तथा स�ार मन्�ालय कमर्चार�हरूको पदस्थापन र सरूवाका ला�ग सब
न्यून �ाथ�मकतामा पन�  गरेको छ । यस प�र�े�यमा हुलाक सेवा �वभागको कायर्क्षे
िजम्मेवार�मा पुनरावलोकन गन, �नजी क्षे � ��तष् भएका कायर्ह �नजी क्षे�को िजम्मा
�दई सोको �नयमनको कायर् सरकारले गन�  गर�  हुलाक सेवा �वभागको स�ठन तथा
व्यवस्थापन सव�क्षण गर� पुनस�रचना गनुर् आवश्यक छ । यो �नक ायलाई न्या�य
�शासक�य  �नकायबाट जार� भएका म्या, सूचना तामेल गन�, फैसला कायार्न्वयनक ो �मम
दण्ड ज�रवाना असूल तह�सलमा सहयोग गन� जस्ता कायर्मा समेत �यो ग गनर् स�कन्
यसको कायर्क्को पुनरावलोकन  गर�  अन्य मुलुकको अनुभव समेतका आधारमा �ा�धकरण

�कृ�तको स्वाय�  संस्थाको रूपमा हुलाक सेवालाई �वक गनुर्पन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनक

िस्थ�: २०७० को ��तवेदनको यससम्बन् �सफा�रस  र सुझावलाई  हल
ु ाक सेवासम्बन्ध

कानुनको पुनरावलोकन  गन� काम भइरहेको र अन्य सुझावलाई समेट्ने गर� आवश्
सुधारको व्यवस्थाहुनुपन� 

3.१२ मु�ण �वभागको भू�मकाको पुनरावलोकन गन�
सरकार� छापाखानाको रूपमा रहेको मु�ण �वभागलाई क�हले स�ार मन्�ालय र क�हले अथ
मन्�ालय अन्तगर्त राखी का संचालन गद�  आएको अवस्थ, हालसम्म ग�रएको अभ्यासक
आधारमा मु�ण �वभागको �व�मान कायर्क्षे� र िजम्मेवार�को पुनरावलोकन गर� सो �वभाग
�ा�धकरण  �कृ�तको स्वाय�  �नकायको रूपमा स्था� पत गर� सरकार� संरक्षण मु�णा
रूपमा �वकास गनुर् उपयु�हुने । यसको स्तरो� �त गर� ��व�ध रत साधन सम्प�
बनाउने  र सरकार�  �नकायबाट गनुर्पन� �काशन  र छपाईसम्बन्धी कायर्हरू सो मु�णालय
गन�  गर� कानुनी व्यवस्था गन�  र यस �वभागलाई �नजी क्षे� बाट स�ा�लत छापाखानाह

�नयामक �नकायका रूपमासमेत कायर् गन�  गर� िजम्मेवा �दनुपन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनक

िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस रसुझावलाईपुनरावलोकनको का
भइरहेको ।)

3.१३ केन्��य तह�सल कायार्लयको स्तरो
सरकार� स्वा�मत्व र िजम्मामा रहेका सावर्ज�नक सम्पि�हरूको एक�कृत र केन्��कृत 
तयार गनुर्पन�  आवश्यक छ । सरकार� िजम्मामा रहेका घ, जग्ग, सवार� साधन, महत्वपूणर
भौ�तक साधन  र अन्य मूल्यवान उपकरणहरूको एक�कृत अ�भलेख रा� का ला�ग केन्
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तह�सल कायार्लयसँग समेत समन्वय गन र् वा सोह� �नकायलाई केन्��य अ�भलेख ए
बनाउनु  उपयु� हुने देिखन्छ । सरकार� बाँक� असूल उपर गन� समेतका िजम्मेवार� रहेको
केन्��य तह�सल कायार्लयलाई सोह� अनुसारको संरच, जनशि�, कायर्�व�ध र �ोत साधन

उपलब्ध हन सकेको देिखँदैन ।  अ�भलेख रा�सम्म प�न समस्या परेको अवस् छ।असूल

गनुर्पन� सरकार� बाँक�को अ� बढ्दो रूपमा रहेको सन्दभर्म �नकायलाई केन्��य स्तरक
कायार्लयको रूपमा स्तरो��त गर� अरू �नकायको उच्च तहसँग , समन्वय र सहकायर
गनर् सक्ने गर� जनशि�को व्यवस्थापन गनुर्पन� हुन्छ । यसका ला�ग यस काया
संरचना र कायर्�व�धमा पुनरावलोकन गर�  यसलाई �भावकार�

बनाउन देहायको सुधर

आवश्यक देिखएको
क.

केन्��य तह�सल कायार्लय सम्बन्ध÷�नयमको पुनरावलोकन गन� र कायर्सम्पादनम
स्वाय�ता �दने 

ख.

कायार्लयको नेतृत्व �विश� �ेणीका कमर्चार�ले गन� गर� स्तरो��त ग

ग.

अधर्न्या�यक �नकायहरूबाट भएका फैसला बमोिजम लागेको दण्डवानाको केन्��य
अ�भलेख  रा�े  एवम्  असूल तह�सलको नेतृत्व गन�  गर�  सो �नकायलाई िजम्मेवार
�दने । 

घ.

असूल उपर हुनुपन� बेरूजुको �ववरण सावर्ज�नक गर असूल गनर्सक्ने अ�धकार स
�नकायलाई �दने ।

ङ.

सरकार� सम्पि�को केन्��य अ�भलेखालयको रूपमा समेत काम गिजम्मेवार �दने । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्धी �सफा�रस 

सुझावलाई अध्ययन गर�लागू गनुर्पन� ।

3.१४ सुरक्षा �नकायकोसुदृढ�क
नेपालले  रा��य सुरक्षाको �व�वध क्षे� लाई समेट्ने गर� रा��य सुरक्षा नी�त र ��तर
ू तः मुलुकको प�हचा
तयार गनुर् आवश्यक  छ । यसर�सुरक्षा नी�त �नमार्ण गदार्  मल
अिस्तत्वकोसुर, नाग�रक सुरक्, आ�थर्क सुरक, नेपाल� संस्कृ�तको सुरक, रा��य �ोत तथा
वातावरणीय सुरक्षा जस्ता �व�भ� पक्षलाई समेट्नु जरूर� छ । यसैगर� ���त �नमार्ण
गदार् नेपालको स्वतन्, सावर्भौमस�, अखण्डता र रा��य एकताको संरक्षण गर� समृ� मुल
�नमार्ण गन� उ�ेश्य स�हतको वातावर�सजर्न गनुर्पन�  हुन्छ । रा��य सम्, ��त�ा र छ�व 
बढाउने  �क�समबाट राजनी�तक, कु टनी�तक, सुरक्षा लगायत सम्बिन्धत सबैको ध्य
त्यसतफर् केिन्�त हुने नी�त अवलम्बन ग� रनु पदर्छ । रा��य � हत र स्वाथर्लाई स

सम्व�र गन�  गर� वैदे िशक नी�तको तजुर्मा र सम्बन्धको �वक गनुर्पन� ।  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई  रा��य 
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सुरक्षा नी, २०७३ र प�रमािजर्त नी�, २०७५ जार� भएको, यस नी�तलाई सम्बोधन गन� गर�
ऐन बनाउनु जरुर� छ ।)

यसैगर� सुरक्षा �नकायको क्षमता अ�भवृ��र सुदृढ�करणको �निम्त देहायको सुधार जर–
3.१४.१ नेपाल� सेनामा सुधार
लोकतािन्�क मुलुले  आत्मसात गरेको सेनाको संचाल,

�नयन्�ण र

व्यवस्थापनका आधारभूत मान्यतालाई सं�वधानमा नै स्प� उल्लेख गर� ने
सेनालाई रा��य  सुरक्षाको महत्पूणर् अंगको रूपमा स्थनर् देहायको सुधारहर
आवश्यक छन्
रक्षा मन्�
लोकतािन्�क मूल्य मान्यताअनु नेपाल� सेनाको संचालन तथा व्यवस्थापन गन
नेपाल� सेनाको आन्त�रक स�ठनको कायर् ��त�विम्बत हुने ग र� रक्षा मन्�
सा�ठ�नक  ढाँचामा पुनरावलोकन  गन�  र सै�नकसम्बन्धी ज्ञान हा�सल गर
�वज्ञहरूसमेत रहने गर� रक्षालयको दरबन्द� पुनरावलोकन गनु। 
रा��य सुरक्षा प�र
नेपाल� सेनाको पुनरावलोकन गन�, स��लत सुरक्षा सूचनाको �व�ेषण र �वाह ग,
सुरक्षा क्षमतामा अ�भवृ��, हातह�तयार �योगको मापदण्ड तजुर्मा ग, नयाँ
ह�तयारबाट सुसिज्त गनर् परेमा अनुसन्धान गर� सल्लाह �, सुरक्षा नी�तजुर्मा
गन�, सुरक्षा क्षे�मा भएका �ग�तहरूको लेखाजोखा गर� रा��य आवश्यकता अ
सल्लाह �दन, अनुसन्धान गन�  र नेपाल� सेनाको �यो, प�रचालन र व्यवस्थापनक
ला�ग नेपाल सरकारलाई सुझाव �दने  गर�  रा��य सुरक्षा प�रषद्को क–क्षे
�नधार्रण गनुर्न�  देिखन्छ । रा��य सुरक्षा प�रषद्को गठन देहाय अनुसार ग
उपयु� हुनेछः–
ू
(सं�वधान ब�ुपवर्का सुझाव

रा��य सुरक्षा प�रषद्को 
�धानमन्�

–

अध्य

उप–�धानमन्�

–

सदस्

अथर् मन्

–

सदस्

रक्षा मन

–

सदस्

गृह मन्�

–

सदस्

रा��य सुरक्षा सि – सदस्य सिच
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अन्य लोकतािन्� कमुलुक,
अमे�रका र बेलायतमा अभ्यास
ग�रए सरह नेपालको प�रवेशलाइर्
सुहाउने गर� �स्ताव ग�रएको 

आमिन्�त सदस्य
मन्�, पररा�

–

सदस्

रा��य योजना आयोगका उपाध्य

–

सदस्य

�धान सेनाप�त

–

सदस्

अन्य �विश� पदा�धकार�ह

–

सदस्य

(आवश्यकता अनुसार
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्M २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई नेपालको सं�वधानको धारा २६६ मा धेरै हदसम्म समे�टएको छ ।
रा��य सुरक्षा प�र–सुरक्षा सल्लाहकार ब
रा��य सुरक्षा सि

–

अध्य

�धानमन्�ीको कायार्लय हेन� नेपाल सरकारक

मानव सुरक्षा समे�टनु पन
भएकोले यो संरचनाको

�विश� �ेणीका सिचव

–

सदस्

�स्ताव ग�रएक, रा��य 

रक्षा सि

–

सदस्

सुरक्षा सिचव सै�नक क्षे

गृह सिचव

–

सदस्

कृ�ष सिचव

–

सदस्

स्वासय सिचव

–

सदस्

अथर् सिच

–

सदस्

बलाधीकृत, नेपाल� सेना

–

सदस्

�विश� ज्ञान अनुभव �ा
�वज्ञहरु मध्येबाट रा
सुरक्षा प�रषद्
�सफा�रसमा नेपाल
सरकारले �नयु� गन� 

�हर� महा�नर�क्, नेपाल सश� �हर� �मुख र
रा��य अनुसन्धान �वभाग �मु –

सदस्

नेपाल� सेनाले देहायका कायर् गनर् सक्ने गर� उपयु� संख्यामा सा�ठ�नक सुधार 
१.

वा� आ�मणको अवस्थामा ��तरक्षात्मक यु� लड्न सक्ने क्षमताक
स�ठनको �नमार्ण र आधु�नक हातह�तयारको �बन्ध 

२.

देशमा आन्त�रक �वखण्डनहुने िस्थ�त आइपरेमा �वखण्डनबाट रोक्ने
क्षमता �वकास

३.

अन्तरार्��य शािन्त स्थापना कायर्मा �नरन्तरता 
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४.

�कृ�त संरक्षण 

५.

�वपद् व्यवस्थापनमा स� �य भू�मका खेल्न सक्ने उपकरणस� हतको संख
स�ठनको �नमार्ण 

६.

�वकास �नमार्ण ।

७.

��व�ध र शीपस�हतको इन्टे�लजेन्स् ठनको �वकास । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई नेपालको सं�वधान (२०७२) को धारा २६६ ले रा��य सुरक्षा प�रषद्
व्यवस्था गरे, धारा २६६ र धारा २६७ ले रा��य सुरक्षा प�रषम्बन् र नेपाल� 

सेनासम्बन्धी कान बनाउन  पन� व्यवस्था गरेकोले नयाँ कानुन बनाउनुप, यस 

सम्बन्धमा रा��यसुरक्षा नी�त ब, ऐन कानुनको तजुर्मा र पुनरावलोकनको काम
भइरहेको, सापेक्षतामासुधार गनुर्।)

3.१४.२ मानव सुरक्
मानव सुरक्षा अनुभू�तको �वषय हो साथैसुरक्षा � गनुर्पन पक्ष प� न हो 
यसको �न�म�  राज्यले गनर्सक्ने , स्वास्, व्यि�ग, सामू�हक, राजनी�तक,
आ�थर्क र वातावरण सुरक्षाको रणनी�त रा� �य सुरक्षा प�रषद्ले बनाई सम
मन्�ालय र �वभागहरूले यसको कायार्न्गनुर्पदर्। 
•

नेपाल� सेनाको सुदृढ�करण गनर् �नक ऐन, २०६३ र सै�नक सेवा �नयमावल�,
२०६९ मा समसाम�यक सुधार ग�रनु  पदर्छ । सेनाको संरचनागत सुधा,
सेनालाई अझ पेशागत रूपमा सुदृढ बना, नाग�रक–सेना सम्बन्धसुधार ग,
�धान सेनाप�तलाई नेपाल� सेनाको व्यवस्थापनको िजम्मेवार� का सम्बन
स्प�  कानुनी व्यवस गनर, सेनाका व्यवस्थापन सम्बन्धी रा सुरक्षाक
दृ��ले गोप्य रापन� बाहेकका काम कारवाह�लाई  पारदश� बनाई 
व्यवस्थापनका �व�वध पक्षमा �नष्पक्षताको अ�भव, संसद�य  पयर्वेक्षण
व्यवस्थाहरू व्यविस्थ, सै�नक जनशि�को गुणस्तर अ�भवृ��क �निम्त
छनौट, �िशक्, वृि��वकास, उत्�ेरणा र �नवृ�भरण �णाल�मा सुधार गनर् ऐन
प�रमाजर्न ग�रनु पदर् छ । स्वदेश तथा �वदेशमा �िशक्षण र अ
व्यवस्थालाई व्यविस्थत, रा��य सुरक्ष ा नी, रक्ष ा नी� त  र रणनी� त तथ
सैन्य �स�न्तका मान्यताका आरमा सामथ्ययु� रा��य स्वरूप नेपाल� 
सेनाको स�ठनको

�वकासक

�निम्त सेनाको सा�ठ�नक स्व, सै�नक 

कल्यणकार� कोषको आय व्ययको सावर्जक�करण र व्यवस्थापनको �वक,
गुनासो व्यवस्थापनको संयन्� �नमा र्ण र �न, मानव  अ�धकार संरक्षण 
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सम्व�र गन� जस्ता �व�भ�  समसाम�यक पक्षलाई समेत सम्बोधन गन� 
सै�नक ऐनमा सुधार हुनुपन� ।
•

नेपाल� सेनाको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र रक्षा मन्�
�नणर्य हुने �वषयमा समन्वय र सहजीकरण ग, नी�तगत व्यवस्थाकोसुध,
�व�भ� मन्�ालयहरूसँग समन्वय  सम्बन्धमा रणनी�तको प�हचान 
�ाथ�मकता �नधार्र, ऐन कानुनको सुधारको प�हचानको �निम्त रक्षा मन्�
र सेनाको बीचमा सम्बन्ध स्था�पत गनर् �स्ता�वत सुरक्षा सल्लाहकार 
�भावकार�  रूपमा प�रचालन गन, सुरक्षा �वशेषज्ञहरूको सल्लाहकारको
सेवा

�लन

रक्षा मन्�ालयले रो�र तयार गर� त्यसका आधा

आवश्कतानुसार परामशर् सेवा �लने व्यवस ्था जस्ता कुराहरूको सु�न
गन�को ला�ग प�न सै�नक ऐन �नयमावल�मा संशोधन हुनुपन� ।
•

सै�नक सेवालाई  �विश�ीकरण  गन�  �योजनको �निम्त �व�भ�  समूहहरूक
व्यवस्था गर � �को व्यस्थापन र संचालनको �निम्त �व� भ� �नयमावल�
तजुर्मा गर�  लागू गरने, हाल अभ्यासमा रहेको पदाव�ध थप गन�  व्यवस्था
स�ा �नयुि�को समयमा नै सम्बिन्धत पदा�धकार�को पदाव� ध �नि� त गन
व्यवस्थाहुनुपन�

•

सै�नक सेवामा समाजका योग्य र सक्षम व्यि� आक�षर्त गर�  नेपाल�
सेनालाई  ��तष्पध�  र सक्षम स�ठनको रूपमा स्था�पत गनर् सै�नक से
आक�षर्त सेवाको रूपमा �वकास गराउन अ��भ े�रत गन� अनुरूपको कानु
व्यवस्, �नयुि�, सरूव, बढुवा, सु�वधा र वृि��वकासको सु�नि�तता, सेनामा
�नयुि�को ���यालाई �व�सनीय  र �नष्पक्ष बनाउन लोकसेवा आयोग
भू�मकालाई  �भावकार� बनाउने  गर�  आवश्यक व्यवस्था, यसैगर� सै�नक 
सेवाका कमर्चार�को पदाव�धका सम्बन्धमा भ,

पा�कस्ता,

�ीलंका  

ु ुकले आत्मसात गरेको व्यवस्थालाई दृ��गत गर� सै�नक ऐ
लगायतका मल
पुनरावलोकन गन� ।
•

सै�नक सेवा�भ� सेनाको अनुशासन कायम रा� लोकतािन्�क मुलुकहरूल
आत्मसात गरेका �स�ान्तलाई ऐन कानुनमा व्यवस्था गर� त्यसको उल्ल
कारवाह�  गनर् सै�नक न्याय �णाल�का आधारभूत मान्यतालाई समा� हत ग
गर�  �व�मान ऐन कानुनको

पुनरावलोकन  गन�, यसर� ऐन कानुनको

पुनरावलोकन  गदार् सै�नक न्याय �णाल�को मूल उ�ेश्य सै� नक सेवा
अनुशासन कायम गर� कानुनको उल्लंघन गन�लाई कानुन बमोिजम सजाय गनुर
रहेकोले  हत्य, जवरजस्ती करणी र ��ाचारको अ�भयोगको मु�ा सामान्
अदालतको क्षे�ा�धकारमा रहने र सो बाहेक सै�नकसँगम्बिन्धत अपराधक
क्षे�ा�धकार सै�नक अदालतलाईहुनुप, सै�नक  अदालतले  गरेको फैसला र
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�वभागीय कारवाह�  उपरको

पुनरावेदन सु�े  अ�धकार सै�नक  �वशेष 

अदालतलाई तो�कनु पन�, सै�नक न्याय �णाल�मा �छटो र छ�रतो रूपमा काय
सम्प�  गनुर्पन� भएकाले सरल र संिक्षयर्�व�धको व्यवस्था, यसैगर� 
�वभागीय कारवाह�  ग�रने  र सै�नक  अदालतबाट सुनवाई  हुने कसूरलाई 
कानुन�ारा नै स्प� वग�करण गन, सै�नक ऐन अन्तगर्तका कसूरका सम्बन्
सै�नक व्यि�लाई कारवाह�  गनर् सै�नक अदालतहरूलाई दिक्षण ,
अ�े �लया, क्यानाडाको व्यवस्था जस्तै स्थायी �कृ� तको सै�नक अदालत 
गन�  र सो अदालतले  गरेको पुनरावेदन सै�नक  �वशेष  अदालत  र सव�च्च
अदालतमा लाग्ने व्यवस्था, सै�नक  अदालतको अध्यक्ष र सदस्यह
कानुनी शैिक्षक पृ�भू� म भएका व्यि�हरूलाई तोक्ने व्यवस, �वशेषज्
सदस्यको हकमा �विश� �ेणीबाट �नवृ� अ�धकार�हरू मध्येबाट कानुन�ारा 
सेवाशतर् सु�नि�त गर� तोक्ने व्यवस्था गन
•

नेपाल� सेनामा भौ�तक  पूवार्धार �वकासका �निम्त फौजको ला� ग उपयु
वासस्था, आवास  गृह, कायार्लय भवनको व्यवस, ता�लम केन्�को भौ�तक
�नमारण  र सुधार, जनशि�को

उिचत व्यवस्थापनको ला� ग सा�ठ�न

सुदृढ�करण र आधु�नक�कर, आधु�नक  हातह�तयारको बन्दोबस्, सैन्य
साम�ीको उत्पादन गनर् कारखानाको स्थापना र �वस, ज�मनी  प�रवहन 
क्षमता अ�भवृ��का ला� ग थप भेइकल (गाडीहरू) को व्य, �फक्स
�व�बाट फौजलाई  ओसार-पसार गन�, बन्दोबस्तीका सामानढुवानी ग, खोज 
तथा

उ�ार

अपरेशनहरू संचालन

गनर् हे�लकप्ट र र �फक्स्ड �

हवाइजहाजको उिचत व्यवस्, फौजलाई �छटो भन्दा �छटो प�रचालन गनुर्पदा
मेकनाइज्ड इन्फेन्�� बटा�लयनहरूको व्, सेनाको अपरेशन क्षमताम
अ�भवृ�� गनर् स�भर्लेन्स इिक्वपमेन्टहरूको उिचत ब, मे�डकल क्षमताम
अ�भवृ�� जस्ता भौ�तक पूवार्धारका क्षे�मा सुधारहुन, यसैगर� नी�तगत 
व्यवस्थामा संयु� रसंघ �णाल�  अन्तगर्त उच्च तहको �नयुि� मा नेपा
सेनाको ��त�न�ध खटाउँदा पररा� मन्�ालय माफर्तहुनुप, नेपाल� सेनामा

सकल दजार्का सै�नक व्यि�हरूलाई �दइए २०५४ सालको तलबमान 
अनुसारको �व�भ� �क�समको भ�ाहरू बढ्दो महँगी र असन्तु� लत बज
भाउलाई दृ��गत गर� पुनरावलोकन ग�रनुपन, यसर� पुनरावलोकन गदार् सि�त
घर �वदाको भु�ानी  ���यामा समेत  पुनरावलोकन  गन�, नेपाल� सेनालाई 
आधु�नक�करण  गर� सक्षम जनशि�को रूपमा �वकास गनर् सोह� अनुर
बजेट व्यवस्, क्षमता अ�भवृ�� र वृि� �वकासकोसु�नि�तताहुनुपन�

60

•

सेनाको गुणात्मक दक्षतामा वृ��मा जोड �, यसका ला�ग सेनालाई कानुनले 
तोकेको काममा बाहेक  अन्य काममा नलगाई सेनाको इन्फेन, भौ�तक 
�वकास .................................

•

-इिन्ज�नय�रङ, हवाई �वभाग (एयर फोसर्) तथा स्वास्थ (मे�डकल) र �सग
एवम् जनसम्पकर्Public Relation) क्षे�लाई मजत बनाई नेपाल� सेनाको
छ�व वृ�� गन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको

यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव कायार्न्वयनको चरणमा रहेकोले अध्ययन ग

लागू गनुर्पन� ।

3.१४.३ नेपाल �हर�मा सुधार
•

�व�का क�तपय  मुल ुकको सं�वधानमा नै �हर� स�ठनका सम्बन्धमा केह
व्यवस्थाहरू उल्लेख गन�न  रहेको सन्दभर्मा �हर� सेवाक संचालन र
व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सं�वधानमा केह� कुरा उल्लेख गर� �हर� स�
दा�यत्लाई स्प� गन� व्यवस्था हपन� । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्M २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस 
र सुझावलाई सं�वधानको धारा २६८ बमोिजम नेपाल �हर�को पुनस�रचनाका

�ममा समय सापेक्षहुनेगर� नयाँ कानुनको �नमार्ण गन� गलागू गन� ।)
•

नेपाल �हर�मा सुधारको ला�ग– व्यवस्था�पका वा संसदले वा�षर्क रूपमा 
कारवाह�हरूको �नर�क्षण र मूल्या�न गन� (यस्तो व्यवस्था बेलायतक
स�ठनहरूमा रहेको छ, समयानुकूल �िशक्, मानव  अ�धकारको संरक्,
�व�धको शासन  संचालनमा जोड �दने, सामुदा�यक  �हर�को व्यवस्था ग,
�नवार्िचत व्यवस्था�पका� �त उ�रदायी ह,

आन्त�रक

शािन्तसुरक्ष

जनसहभा�गता जुटाउने, �हर���त जन�व�ास अ�भवृ�� गराई जनता र �हर�को
सहभा�गतामा अपराध प�ा लगाउने, �नयन्�ण गन�  र समुदायलाई बढ� सुरिक्
गराउने, �हर�का सबै सेवा स्थानीय समुदायमा पर् यउने, न्यायका अन्
क्षे�हरूसँग सम्पकर् र समन्वय �वक, राजनी�तकरण  हुनबाट �हर�लाई 
जोगाई  उनीहरूको काम र िजम्मेवार� त्यसको �भाव पनर् न�दने र �हर
संरचनाको पुनरावलोकन गर� रणनी�तक व्यवस्थापनको ला�ग क्षमता अ�भव
गराउने आ�द क्षे�मासुधार गनुर्पन
•

�हर� बल (Police Force) लाई �हर� सेवाको रूपमा रूपान्तरण गनर् �हर
नेतृत्व तहदेिख जनसमूहमा ख�टने �हर�  कमचार�को कायर्शैल�  आफ मा
प�रवतर्न गन�  गुणात्मक से, �मतव्य�तापूणर् सेवा �दान गन�  र समयको
प�रवतर्नसँगै काम कतर्, िजम्मेवार� र उ�रदा�यत्व बहन गनर्सक्ने बनाउ
पन�, �हर� कायर्मा जनसहभा�गता (Police-People Partnership)का ला�ग
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जनअपेक्षाका आधार (People's Expectations) संकलन, �व�ेषण  र सो
अनुकूल नी�त �नमार्ण एवं कायार्न्वयन गन� प�रपाट� बसाल्नु प
•

नेपाल

�हर�को स�ठनात्मक स्वरूप केन्�देिख स्थानीयस्तर गा

ु ुकको सहर�करण  र �ामीण  प�रवेशलाई समेत दृ��गत
फै�लएको छ ।  मल
गर�  राज्य संघीय ढाँचामा गएप�छ के –कस्तो �कृ�तको �हर�  संरचना ब�ुपन�
हो सो अनुकूल हुने  गर�  �हर� ऐन, �नयम, सरकार�  मु�ासम्बन्धी ऐन तथ
�नयमावल�, स्थानीय �शासन तथा महानगर�य �हर� समेतमा पुनरावलोकन हुनु
आवश्यक छ । �हर�को संरचना �वकास गदार् गृहमन्�ीको अतामा ब�े 
अनुगमन स�म�तको सुप�रवेक्षणमा रहने व्यवस्थालाई बढ� पारदश� गनर् के
सुरक्षा स�म�तमासुरक्षा �वज्ञहरूको समेत सहभा�गता गराउने �णाल�को
हुनुपन�  देिखन्छ । मुलुकको सहर�करणलाई दृ��गत गर� महानगर� य 
�ामीण  �हर� संरचनाको �वकास  ग�रनु  पदर्छ र समुदाय तहदेिख नै �हर�
संरचनामा जनसहभा�गतालाई संस्थागत गद�  लैजाने व्यवस्था ग�रनु पदर्
महानगर�य �हर�लाई कानुनी अ�धकारस�हत सश� बनाइनु पन� । 
•

�हर� स�ठनको पुनर्संरचना गदार् नी� त �नमार्ण तह (�हर� �धान कायार,
सुप�रवेक्षण र अनुगम तह (महानगर�य  �हर�, क्षे�ीय �हर� कायार्,
�िशक्षण सेवा तह (ता�लम केन्� र �हर� अस्पताल तथा �ा�व�धक समूह
कानुन कायार्न्वयन तह (िजल्ला �हर� कायार्लय) �त्यक्ष सेवातथा सम
शािन्तसुरक्षाको ला�ग सेवा �विश�ीकरणस� हत इलाका �हर� कालय, �हर� 
चौक�, सामुदा�यक  �हर� स�ठनको पुनस�रचना ग�रनु  पदर्छ । यसो ग�रँदा
महानगर�य, सहर� क्ष, �हमाल, पहाड र तराईको भौगो�लक  िस्थ�, जनसंख्य,
अपराध  �नयन्�णको अवस्थालाई मध्यनजर राखदनुरूपको जनशि�को
�वकास  र कायर्योजना लागू गन�  गर�  स�ठन �नमाण  गन�  र अ�ल तहलाई 
खारेज गन� ।

•

�हर� जनशि�लाई बढ� िजम्मेवा, उ�रदायी र सेवा�दायक गराउन, उत्�ेरण,
पारदश�पूणर् वृि�  तथा नेतृत्व �वक, सेवासु�वधाको �त्याभू�, व्यवस्थापक�
सीप, समूह व्यवस्थाप (Team Management) सेवा�ाह�लाई सेवा �दान  गन� 
कौशल आ�द बारेमा �िशक्षण र अनुिशक्षणका कायर्हरू � नय�मत रूपम
व्यवस्था गन� 

•

नेपाल �हर�को सबै तहका �हर� कम्
र चार�हरूको �नयुि� लोकसेवा आयोगक
�स�ान्त र माध्यमबाट ग�रनुपदर्छ । दिक्षण ए�सयाको, पा�कस्ता,
ु हरूमा �हर�  सेवाका अ�धकृतहरू र �नजामत
�ीलंका, बंगलादेश  आ�द  मुलक
सेवाका अ�धकृतहरूको नयाँ �नयुि�  गदार् त्यहाँको लोकसेवा आयोगब
एकैपटक  �लिखत  पर�क्षा�ारा �लने व्यवस्था देिखन्छ । उदाहरणका 
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भारतको संघीय लोकसेवा आयोगले भारतीय  �शास�नक सेवा, भारतीय  �हर� 
सेवा, भारतीय पररा� सेवा आ�दका राजप�ा��त अ�धकृतहरूको �नयुि� एउटै
�वज्ञापन�ाराहुने व्यवस्था छ । पर�क्षामा सिम्म�लत हुनेमध्ये �शासन
योग्य हुने �शासनतफर् र �हर� सेवामा योग्य हुने �हर�तफर् पदस्थापन 
व्यवस्था रहेको पाइन्छ । �नयुि� हुनासाथ सबै सेव �िशक्षाथ�हरू सुर
३ म�हना एकै �िशक्षण केन्� मा ता� लम � ा� गछर्न् । त्यस–आफ्ना
सेवा ��त�ानहरूमा ता�लम �लई पदस्थापनहुने �णाल� रहेको  छ । यसक
साथै सबै सेवाका कमर्चार�हरूको अवकाश उमे ६० वषर् पुगेप�छ मा�  हुने
गदर्छ । त्यसैगर� भारत �त्येक राज्यमा �ान्तीय लोकसेवा आयोगब
राज्यका �नजामती र �हर�  कमर्चार�हरूको नयाँ �नयुि� का ला �ग �लि
पर�क्षा �लने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोह� � णाल� बमोिजम नेपाल,
सश� �हर� बल र रा��य अनुसन्धान �वभागका अ�धकृतहरूको नयाँ �नयुि
लोकसेवा आयोगबाट �लिखत  पर�क्षा�ारा �लने व्यवस्था ग�

पदर्छ ।

यसबाट नयाँ �नयुि�मा राजनी�तक  हस्तक्षेप वा भनसुन हुने गुन्जा

रहँदैन । यसो ग�रएमा छु�ा–छु�ै  सेवा आयोग गठन  ग�ररहनु  आवश्यक

ँ  सम्बिन्धत �व�मान ऐन कानुनकोनरावलोकन 
पद�न । यसर� �हर� सेवासग

गर� भना,र सरूव, बढुवा, अवकाशका सम्बन्धम ा ऐन�ारा स्प� व्यव
ग�रनुपन� । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्: २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई नेपालको सं�वधानको धारा २४३ को उपधारा (२) र (३) ले 

नेपाल� सेना, नेपाल �हर� शस�  �हर� बलको पदमा पदपू�तर्का ला�ग �लइने
�लिखत पर�क्षा लोकसेवा आयोगलसंचालन गन� व्यवस्था भएको ।

•

अपराध  अनुसन्धान र �नयन्�णको ला� ग �हर� सेवामा अनुसन्धान �हर�
(Detective police) व्यवस्थालाई बढ � �भावकार� बनाउन आवश्यक छ
अपराधको अनुसन्धानको �मम �व�ध�वज्ञान �योगशालाको आवश्यकता प
कारण  �हर�को केन्��यस्तरमा सी�मत रहेका केन्� �य �हर� �व �ध �वज
�योगशाला, ��त  आत�वाद  �नद�शनालय, म�हला बालबा�लका �नद�शनालय,
केन्��य �हर�  ता�लम स्क, केन्��य अनुसन्धान व्यूरोलाई �देश
स्थनीयस्तरसम्म  �वकेिन्�त गर� सेवा �वस्ग�रनुपन� । 

•

�हर� सेवा �भ�  �विश�ीकरणको अवधारणालाई  आत्मसात गर�  सोह�  अनुरू
क्षमता अ�भवृ�� गद� सबल र सक्षम स�ठनको रूपमा �हर� सेवालाई स्
गनर् �हर�  सेवामा कानुन�ारा नै �व�भ�  समूह र उपसमूहको गन  गन� 
व्यवस्था गन� 
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•

सुरक्षा �नकायहरूका बीच क�तपय �वषयमा कायर्क्षे�को दोहोर
िजम्मेवार�मा �भावका�रता खिस्कने गरेको देिखन्छ । कायर्क्षे�क
सीमा�न  गर�  एउटै  काम दुईवटा �नकायलाई न�दने स्प�  व्यवस्था हु
हुनुपन� । 

•

काठमाड� उपत्यकाम महानगर�य सुरक्षालाई लिक्षत गर� लागू ग�र
महानगर�य  �हर�लाई  �भावकार� बनाउन सोह�  �क�समको कानुनी  अ�धकार

स�हतको अन्य पूवार्धार �वकास गन� साथै मुल ुकका मुख्-मखु ् शहरहरूमा

सम्भाव्यता अध्ययन गर� महानगर �य �हर� को अवधारणालाई �वस्तार 
लै जानु पन� । 
•

सी�मत तथा जीणर् सडक बढ्दो सवार� सा, सवार�  �नयम उल्लंघन गन�
�वृि�,

सडक  अवरोध,

च�ाजाम,

आगजनी,

अपयार्�

��व�धलगायतका

समस्याहरूले �ा�फक व्यवस्थापनमा अनेक� समस्या र चुनौतीलाई �नर
गनर् �ा�फक व्यवस्थापन सम्बन्धी �वशेष नी�त तथा कानुनस्थाको तजुर्म
गर� लागू गनुर्पन�। 
•

यातायात व्यवस्था �वभ, सडक  �वभाग तथा �ा�फक  �हर�  लगायत 
सरोकारवाला �नकायको समन्वयमा एक�कृत �ा�फक व्यवस्था �णा ल� ला
गन� र ��व�धमा आधा�रत यातायात एवं राजमागर् �णाल�को �वकास गन, बढ्दो
सवार� चाप र यातायातको �वस्तारलाई दृ��गत गर � ��व�धमै� ी �ा�फ
व्यवस्थापन लागू गन� गर� �ा�फक व्यवस्थापन नी�त तजुर्मा गर� लागू ग
राजमागर् सुरक्षाको मूल्या�न �ण(Road Safety Audit)को �वकास गन� ।

•

शािन्त सुरक्षा तथा अपराधअनुसन्धानको चुनौतीलाई सम्बोध ��व�धयु�
�हर� सेवाको �वकास  र �वस्तार हुनु पन, ��व�धमै�ी  �हर� सेवाको �वकास,
�हर� स�ठनको िजम्मेवार�लाई अथर्पूणर् र न�तजामुखी बनाउन सोह�अनुरू
जनशि�को व्यवस्थापन र भौ�तक पूवार्धारको �त्या, �हर� जनशि�को
उच्च मनोबल बनाइ रा सोह� अनुरूप उत्�ेरणायु� व्यवस्थाको सु�नि,
�हर�को काम कारवाह�लाई सेवामुखी, �भावकार�, पारदश�  एवं  उ�रदायी 
बनाउन  त्यसको अनुगम, �नर�क्, �नद�शन  र कारवाह�का �निम्त हर� 
महा�नर�क्षकको �त्यक्हतमा रहने  गर� केन्��य सुप�रवेक् इकाइको
व्यवस्था गन� 

•

�हर�  अ�धकृत कमर्चार�हरूको सरूवामा च� �य �णाल� को व्यवस्था
सुगम÷दुगर्÷तराई÷पहाड÷�हमाल÷नी�त�नमार्÷प�रचालन÷�िशक्षण जस्ता क्ष
�मशः सरवा ग�रने �णाल�को �वकास गन�।तर, िजल्ला वा सोभन्दा मा�थक
�हर� �नकायहरूको �मुखम पदस्थापन ग�रँदा उ� स्थानको शािन्त सुरक्
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अवस्थ, अपराध  �नयन्�, अनुसन्धान जस्ता �वषयमा सम्बिन्धत व्य
क्षमताको वस्तुगत मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा ग
•

आधु�नक  �व�ले सामुदा�यक  �हर�को अवधारणामा मुख्यतः जनसहभा�गतामा
समस्या समाधान र व्यवसपक�य सुधारमा �न�हत गरेको छ । यो �वके िन्�त
�हर� �णाल� प�न हो । जनताकै सहभा�गता र स��यतामा �हर� सेवा �वाह
गनर् सामुदा�यक �हर� सेवा केन्�लाई �वस्तगनुर्पन�।

•

जनसंख्य, जनघनत्, भौगो�लक अवस्थ, पूवार्धार �वका, अपराधको मा�ा जस्ता
�वषयका आधारमा �हर� दरबन्द�  �नधार्रण ग, कुनैप�न  �हर� कमर्चार�लाई
कानुन बमोिजमको काम बाहेक  अन्य घरायसी काममा लगाउने �णाल�लाई
कडाईका साथ �नरूत्साहन गन�

•

�व�का �व�भ� मुल ुकमा सेवा�नवृ�  �हर� कमर्चार�लाई कायर ् क्षमत
आधारमा केन्�देिख सामुदा�यक सरसम्म �हर�को �व�भ� कायर्मा सल्लाहक
(Consultants) को रूपमा रा�े �चलन समेत रहेको देिखन् छ । यस्
व्यवस्था जापान र बेलायतका �हर� सेवाहरूमा समेत रहेको छ । 
�स�ान्तलाई �हर� ऐ÷�नयममा समेत समावेश गनुर्पन�। 

•

�हर� सेवामा �नयुि�, वृि� �वकास, बढुवा, सेवा शतर्को सुरक्षा जस्ता �वषय
ऐन�ारा नै सम्बोधन गन, यसैगर� गुण्डागद� ऐ, रा��काल�न व्यवसाय गन� ऐ,
�विश� व्यि�को सरक्सम्बन्धी , �नजी सुरक्षा व्यवसायलाई �नय� मत ग
ऐन जस्ता �व�भ� ऐनहरू यथाशी� जार� गर� लागू ग,

•

�व�का �व�भ� मुल ुकमा �नजी  अनुसन्धान कतार्Private Detective) को
व्यवस्था सम गरेको पाइन्छ । अपराध अनुसन्धसम्बन्धी ता�लम गरेक
पूवर् सुरक्षाकम� वा त्यससम्बन्धी कुनै प�न व्यि� वा व्यि�हरूको
�नजीरूपमा अनुसन्धान गन� �णाल�को ला�ग सरका मु�ासम्बन्धी ऐन �नयमम
सशोधन गर� �नजी अनुसन्धान  �णाल�को �स�ान्तलाई समेत अवलम्बन गन
उपयु� हुने ।     

•

�हर� कमर्चार�को कायर्�ववरण �नधार्रण गर� उ�रदायी बनाउने �णाल�
�वकास गर�, �व�मान कायर् सम्पादन मूल्या�न �णाल�लाई वस्, �भावकार� 
तथा उ�ेश्यमूलक बनाउने �क�समबाट प�रमाजर्न गनुर्पन

•

�हर���त जनताको �व�ास  र सम्बन्ध बइरा� स्थानीय तहमा स्थानी
बजेटको �नि�त  ��तशत  �हर� सेवाको �भावका�रताको �निम्त आवश्यक पन
पूवार्धार �नमार्णमा �व�नयोजन गन� व्यवस्था गर� जन �हर� सेवाको �वकास 
गन� ।

•

�हर�मा लै ��क समानता र कायर् वातावरण सुधार गद�  म�हला �हर�
कमर्चार�लाई  �हर�  सेवाको मूलधारमा समा�हत गन�  नी�त अवलम्बन गर
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केन्�देिख स्थानीय स्तरसम्म लै��क सम्वेदनशील कायर्नी�त तय गर� 
�भावकार� कायार्न्वयनन� ।
•

�हर� कायर्मा योजनाब�  �हर�  प�रचालनको नी�त अवलम्बन गर� नाग�र
मै�ी �हर� �शासनको �वकास गन� ।

•

खुला सीमाका कारण बढ्दो आपरा�धक ग�त�व�ध तथा सुरक्षा चुनौतील
�नराकरण  गनर् सीमा क्षे� मा सुरक्षा � णाल� मजबुत बनाउन आ
��व�धहरू जडान गर� हर��ारा �नय�मत अनुगमनको व्यवस्थ गन� ।

•

फौजदार� न्याय �णाल�लाई वैज्ञा�नक�करण तथाआधु�नक�करणका ला
आवश्यक पन�  उपकरण र साधन �ोतको उिचत व्यवस्था गर� अपर
अनुसन्धान सेवालाई �विश�ीकरण गन, �व�भ� �नकायका बीच केन्��य तहदेिख
स्थानीय तहसम्म एकृत अपराध अ�भलेख �णाल� �वकास गन� ।

•

अपराधको रोकथाम, अनुसन्धा, �नयन्�, कानुन कायार्न्वयन र आन्त�
शािन्त सुव्यवस्था कायम रा�े काममा �हर� स�ठनलाई �भावकार� बना
कायर्�ममा आधा�रत

बजेट �व�नयोजन �णाल�को अवलम्,

भौ�तक 

पूवार्धारको �वका, पुराना हातह�तयारको ��तस्थापन तथा कम घातक ह�तयार
ख�रद  गन�, सेवाको �विश�ीकरण, वैज्ञा�नक र ��व� ध मै� ी अपराध अनुसन्ध
�णाल� र अनुसन्धान �णाल�लाई अथर्पूणर् बनाउन आवश्यक पन� उपकर
(Polygraph, DNA Profiling, Cyber Lab, Mobile Forensic Lab) को पयार� 
व्यवस्, �हर� कम्
र चार�को सेवा सुरक्षा र वृि� �वकास जस्ता कुराह
सु�नि�तता  हुनेगर� कानुनको तजुर्मा गन�
3.१४.४ सश� �हर� बलको सुधार
•

अधर् सै�नक �कृ�तको सश� �हर� बललाई सरकारको केन्��यसुरक्षा ब
रूपमा राखी रा��य तथा अनरार्��य क्षे� मा देखापरेका सुरक्षा चुनौ
सम्वेदनशीलताको आधारमा समयानुकूल सश�  �हर�

बलको सा�ठ�नक

पुनस�रचना गन� ।  
•

रा��य  महत्वका रा��य सम्पदाकोसुरक्षा अधर् सै�नक बललाई सुम्पने
बनाई लागू गन� ।

•

सश�  �हर� बललाई  आधु�नक�करण  र वैज्ञा�नक�करण गद� भौ�तक साध
�ोत, आधु�नक  हातह�तयार, बन्दोबस्तका सामान र दक्ष जनशि
माध्यम�ारा सबल र सक्षम स�ठनको रूपमा सश� � हर� बलको �व
गन� । 

•

सश�  �हर� बललाई  �विश�ीकरण  गनर् सीमा सुरक, माउन्टेन वारफेय,
काउन्टर इन्जेन्सी एण्ड जंगल वारफे, �विश� व्यि�  तथा महत्वपूण

66

सम्पदाको सुरक, राजस्व तथा औ�ो�गक सुरक्षा जस्ता कायर्क्षे�का
सेवाको �विश�ीकरण  गन�, यसैगर� सश�  �हर� बलको कायर् �कृ�त अनुरू
स�ठन�भ� सेवा �विश�ीकृत तथा �ोत सम्प� रेिमेन्टको स्थापना गन� 

•

सश�  �हर� ऐनसँग अन्य �च�लत ऐन कानुनमा एकरूप, स्प�ता र

सामन्जस्यताहुनुप, खासगर� स्थानीय �शासन ऐ, सीमा सुरक्, औ�ो�गक 
सुरक्, �विश� व्यि�  तथा महत्वपूणर् ��त�ानमा सश� �हर� बल
प�रचालनका सम्बन्धम सम्बिन्धत कानुनमा समेत सामन्जस्यता ग�रन,
दोहोरो िजम्मेवार�को अन्त्य गद� सश� �हर� बल प�रचालनको स्प� न
ब�ु पन� ।
•

सश�  �हर� बलमा जनशि�को भना,र सरूव, बढुवा र वृि�  �वकासलाई 
पारदश� बनाउनुपन�, लोकसेवा आयोगको दायरा�भ� �भावकार�रूपमा लागू गन�
गर� सश�  �हर� बलको जनशि� प�रपू�तर्को व्यवस्था हुनु, सश�  �हर� 
बलमा कायर्रत जनशि�को सु�वध, वैदे िशक ता�लम र ��त�न�धत्व गन� गराउने
सम्बन्धमा �नि�त मापदण्ड बनाई लागू , वृि��वकास र बढुवा �णाल�लाई 
वैज्ञा� र वस्तुपरक बनाई गुनासो व्यवस्थापन र पुनरावलोकनको �वश
कानुनी व्यवस्थाहुनुपन� साथै सश � �हर� बलको काम कारबाह�ला
न�तजामूलक तथा वैज्ञा�नक बनाउन–गभन�न्स प��तको �वकास गन, सश� 
�हर� बलको जनशि�को सेवा शतर् र पदाव�ध ऐन�ारा नै स्प�नुपन� ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्: २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध क�तपय 

�सफा�रस  र सुझावलाई सोह� बमोिजम लोकसेवा आयोगको दायरा �भ� 
हुनेगर� सं�वधानमा व्यवस्था भइसकेको र अन्य सुझावलागू गनुर्पन� ।

3.१४.५ रा��य अनुसन्धान �वभागको सबल�कर
रा�को आन्त�रक तथा वा�  सुरक्षामा हुनसक्ने सम्भाव्य खतराहरूको सूच,
�शोधन  र �व�ेषण  गर� नेपाल सरकारलाई  उपलब्ध गराउने कामका ला�ग स्प
कायर्हरू तोक � �भावकार� भू�मका �नवार्ह गनर् �व� मान रा��य अनुसन्धान �वभा
पुनस�रचना गद� �ोत साधन सम्� सक्षम जनशि� भएको स�ठनको रूपमा �वक
गनुर् आवश्यक छ
3.१४.६ सुरक्षा �नकायको क्षमता अ�भ
•

सुरक्षा �नकायमा कायर्रत जनशि�को क्षमता अ�भवृ�� गनर् �िशक्षण क
स्तर वृ�� गर� अन्तरार्��य स्त(Centre of Excellence) बनाउने,

•

वैदे िशक ता�लम र �िशक्षणका सम्बन्धमा पारदश�पूणर् मापदण्ड �नधार्
बढ� भन्दा बढ� वैदेिशक ता�लम र �िशक्षणको व्यवस्थाको सु�नि�तता ग
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•

मानव सुरक्षाको क्षे�मा बालबा, म�हला, अल्पसंख्, युवा र ज्ये� नाग�रक
लगायतको सुरक्षा व्यवस्थालाईमजगन� । 

•

नेपालका एकचौथाई नाग�रकहरू रोजगार�को खोजीमा �वदेश जान

बाध्

छन्।  �तनीहरूको सुरक्षा गनुर् राज्यको �मुख कतर्व्य हो । उनी हरूमा
कुनैप�न  �क�समको आ�थर्क तथा

शार��रक

शोषण र ठगीको अपराधलाई

कडाईका साथ कारवाह� गन� संयन्�को �वकास गन� ।
3.१४.७ औ�ो�गक सुरक्षा वलको स्थाप
नेपालको आन्त�रक �न, राजनी�तक  अिस्थरत, बन्द हडता, �वष्फोट, आगजनी,
�फरौती तथा मजदूर हड्ताल आ�दका कारणबाट औ�ो�गक क्षे�हरूको अवस्था न
देिखन्छ । सोह�  कुरालाई मध्यनज र राखी नेपालमा एक औ�ो�गकसुरक्षा
स्थापन गन� नेपाल सरकारको नी�त रहेको र यस्तो सुरक्षा वलको स्थापना र प�रच
गदार् आ�थर, सामािजक, रोजगार� एवं रा��य सुरक्षालाई समेत दृ��गत गर� अन्रक्ष
�नकायहरूसँग समन्वयात्म�बाट कायरसंचालन गन� व्यवस्थाहुन आवश्
देिखन्छ । यसका �निम्त हालई  औ�ो�गक सुरक्षा वलको रूपमा सश� �ह
बलको कायर्क्षे� अन्तगर्त नै राखी त्यसलाई �भावकार� रूपमा लाग
3.१४.८ �नजी सुरक्षाको अवधारणा लागू गन
राज्यका सुरक्षा �नकायहरूले � नजी सुरक्षा कम्पनीहरूसँग समन्वयात्मक ढ
गरे मा नाग�रक तथा रा�को सुरक्षामा योगदानपुग्न सक्छ । यसथर् बृहत स
�णाल�मा सुधारको �ममा सुरक्षा �नकायहरूमा �नय� मत समन्वयात्मक भू�मका ख
व्यवस्था �मलाउन सोह� अनुरूपअनुगमन र सुप�रवेक्षण ग संचालनको ला�ग
�नजी सुरक्षासम्बन्धी छु�ै �वशेषकानुन व्यवसनुपन� । 
3.१४.९ एक�कृत सीमा सुरक्षा �णाल� लागू ग
रा��य सुरक्षाको महत्वपूणर् पक्षको रूपमासीमा सुरक्षालाई �लइन्छ । रा�
व्यवस्थापन गनर् ��पक्षीय वातार् एवम् सम्वाद�ारा ब�लया स्थायी सीमा स्त,
त्यसको �नय�मत अनुगमन गन एवम् सीमा सुरक्षा र अनुगमन गन�लाई सीसम्बन्ध
भौगो�लक, ऐ�तहा�सक सिन्, सम्झौताको ज्ञान �दने गरिशक्षणको व्यवस
हुनुपदर्छ । क टनी�तक सेवा, �वमानस्थ, सीमा क्षे�मा ख�टनेसुरक्षा �नक,
भन्सा, अध्यागम, हुलाक सेवा, गु�चर एवं सतकर्ता केन, वन तथा वन्यजन्त
सुरक्षासम्बन्धी �नकायहरूले सीमासम्बन्धी अपराध र सीमा अ�त�मण �न
महत्वपूणर ् भू�मका खेल्नुपन� हुन्छ । यी �नकायहरू बीच समन्वयात्मक भू�म
नसकेको खण्डमा नाग�रकको सुरक्षामा समस्या हुन सक्दछ । व्यापार व्यवस

कमी आउँछ, स��ठत अन्तरदेशीय अपराध र आ� बढ्न सक्छ । अवैध हातह�तया
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र मानव बेच�बखनमा वृ�� हुन्छ र राजस्वमा कमी आउँछ । त्यसैले रा��य सुरक्
ला�ग एक�कृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थ(Integrated Border Management) हुनु जरूर�
छ । सुरक्षा क्षे�को सुधार अन्तगमा सुरक्षासम्बन्धी देहायका कुरालाई �व
महत्व �दनुपछर:–
•

सीमा क्षे� र स्तम्भको स, रेखदेख, अनुगमन  एवम्  आव�धक  ��तवेदनको
व्यवस्,

•

सीमा क्षे�माहुने अपराधको रोकथाम र �नयन,

•

रा��य सुरक्षामा पान� खतराको कलन र रोकथाम,

•

सीमा क्षे�मा त–जावत गन� सवार� साधनमा �नयमन र �नयन्�,

•

अवैध हात-ह�तयार र मानव ओसारपसारमा �नयन्�,

•

सीमा अ�त�मणमा �नयन्�,

•

भन्सार शुल्कबुझाएको वा नबुझाएको अनुग,

•

�नकासी पैठार�को सामानको जाँच र अनुगमन,

•

सुरक्षा महत्वपूणर्, स्वासथ्, लोपोन्मुख जनावरको आखेटपहार, कला, संस्कृ�त
र पुराताित्वक वस्तु आ�दको रेखदेख र चोर� �नकासीमा �नयन,

•

आउने जाने व्यि�हरूको अ�भलेख व्यवस्,

•

राजस्व अ�भवृ�,

•

इन्टरपोल वा अन्य �नकायबाट �ा� सूचनाको आधारमा आपरा�धक �वृि�क
व्यि, अवैध सर–सामान ओसार–पसार गन� व्यि आ�दलाई �नगरानी गन�, प�ाउ
गन�,

•

मानव बेच�बखनमा परेका पी�डत, शरणाथ�  आ�दको ला�ग सहयोग परु ् यउने । 
आ�द

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध क�तपय 

�सफा�रस  र सुझावलाई सोह� बमोिजम लोकसेवा आयोगको दायरा�भ�  हुनेगर� 

सं�वधानमा व्यवस् भइसकेको र क�तपय सुझावहरु लागू गनुर्पन�  आवश्यकत

देिखएको ।)

3.१४.१० सुरक्षाका �व�वध पक्षमा स
•

स्थायी

शािन, सुरक्षा रसुधारक ���यामा �नजामती तथा स्थानीय �शास,

सतकर्ता केन, अध्यागमन �वभा, भन्सार �वभा, कु टनी�तक क्ष, कारागार
व्यवस्पन, िशक्षण संस्थालगायतका राज्यका संरचनाहरूमा समसाम�यक स
गर� सुरक्षाको �त्याभू�तको सु�नि�तता गन
•

संयु� रा� संघको अ�सरतामा �व�भ� मुल ुकमा शािन्त सुरक्षा कायम ग

कायर्मा नेपाल�  सेन, सश� बल र नेपाल �हर� खटाउँदै आएकोमा त्यस्त
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�मसन व्यवस्थापनको ला� ग आवश्यक सवार� स, स�ार साधन, बन्दोबस्त
तथा उपकरणहरू अलग व्यवस्थापन गन� ग�रआएको व्यवस्थामा सुधार
राज्यको एउटै �नकायबाट रा� संघबाट माग भएको बखत तत्कालै खटाउन
सक्ने गर�  आवश्यक सम्पूणर् साम� ीहरू तमा रहने एक केन्��य ण्डारण
कक्(Water House) को व्यवस्था ग,
•

शािन्, सुरक्षा रसुधारक ���यामा �नजामती तथा स्थानीय �शास, रा��य 
सतकर्ता केन, अध्यागमन �वभा, भन्सार �वभा, कु टनी�तक क्ष, कारागार
व्यवस्था, िशक्षण संस्थालगायतका राज्यका संरचनाहरूमा समक सुधार
गर� सुरक्षाको �त्याभू�तको सु�नि�तता कायम गन� तफर् �वशेष, �यास  र
�य� गनुर्पन�देिखन्छ 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई अध्ययन गर� �भावकार� रुपमलागू गनुर्पन� ।

3.१५ �शासक�य अदालतको अ�धकारक्षे�मापुनरावलो
�शासक�य अदालतले �नजामती सेवाका कमर्चार�हरू मा�थ भएको �वभागीय कारवाह� उपरक
पुनरावेदन सु�े  गरेको छ ।  �शासक�य  अदालतको कायर्क्षे� � भ� सावर्ज�नक सेवाका 
क्षे�हरू जस्तैः �व� ालय तथा �व��व�ालयका िशक्षकर�, सावर्ज�नक संस्थानक
कमर्चार�हरू तथा �हर� कमर्चार� हरू उपरको कारवाह �को � वषय भने समे�टएका छैनन
अन्तरार्�� य अभ्यास समेतलाई दृ� �गत गर� अन्य मुलुकले गरे जस्तै �शासक�य 
व्यवस्थापनका ला� गछु� ै ऐन तजुर्मा गर� सावर्ज�नक सेवाका सबै क्षेयर्रत
कमर्चार�हरूलाई ग�रएको �वभागीय सजायकोपुनरावेदनसु� े गर� कायर्क्षे� �व गनुर्पन�

देिखन्छ । कमर्चार�को सहज पहचका अ�धकार क्षे� वृ��हुँदा �शासक�य अदालतको संख्
समेत �वस्तार गनुर् आवश्यक हुन्छ । यसका ला�ग देहायबमोिजम गनुर् आवश्यएकोः
•

�शासक�य अदालतसम्बन्धीछु�ै ऐन तजुर्मा,

•

�शासक�य अदालतको अ�धकारक्षे� �वस्तार ,

•

�शासक�य अदालतलाई न्यायालयको संरचनामा समावेश गन,

•

सहज पहुँच कायम गनर् �शासक�य अदालतलाई �ादेिशक रूपमा �वस्तार ,

•

देहायका मु�ा वा �वषयमा भएको �नणर्य वा आदेश उपर पुनरावेदन सु�े अ�धकार
�शासक�य अदालतलाई हुने व्यवस्था गन–
(क) �नजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा नेपाल व्यवस्थ–संसद सेवामा कायर्रत

कमर्चार�लाई �दइएको �वभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सु�,
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(ख) �नजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेतथा नेपाल व्यवस्था�पका संसद सेवामा कायर्

राजप�ा��त  �थम �ेणी वा सो सरहसम्मका कमर्चार�को बढुवा सम्बन्धी �न
उपर पुनरावेदन सु�े,
(ग)

सावर्ज�न संस्थाको कमर्चार�लाई भ�वष्यमा सरका र� वा सावर्ज�न क संस्
नोकर�को �न�म�  अयोग्य नठह�रने गर�  हटाइएको वा भ�वष्यमा सरकार�  वा
सावर्ज�नक संस्थाको नोकर�का �न�म� अयोग्य ठह�रने गर� बखार्स्त ग�
�वभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सु�े ।

(घ)

�नजामती सेवामा कायर्रत कमर्चार�को सर, सेवाशतर् सम्बन्धी �वषय र �नजाम
सेवा ऐन  �नयमको व्याख्या सम्बन्धी �� �न�हत भ मु�ा उपर पुनरावेदन 
सु�े ।
•

�नजामती सेवाको �नयुि�, पदस्थाप, सरूव, पदो��त, कारवाह� समेतका
�वषयमा सव�च्च अदालतमा �रट �नवेदनह पन� �म बढ्ने गरेको पाइएको
छ।�रटबाट

उपचार

�ा�  गन�  ���या

प�न सरल छै न । यसले 

न्यायपा�लकाको महत्वपूणर् समयने गरेको छ । त्यसैले सबै �कारका सेवा
शतर्सम्बन्धी कानुनअनुसारका गुनासो तथाउजुर� सु�े �नकायको रूपमा छ
ऐन�ारा �शासक�य  अदालतको कायर्क्षे� पुनरावलो गनुर्पन� देिखन्छ ।
यसलाई  �शास�नक काम कारवाह�  उपरको गुनासो एवम् �ववाद  �कनारा गन� 
�नकायको रूपमा �वकासगनुर्पन�।
•

राजस्व न्यायाधीक, �म अदालत, ऋण  असुल� न्यायाधीकर, ऋण  असुल� 
पुनरावेदन न्यायाधीकर, वैदे िशक  रोजगार न्यायाधीकरण जस्ता अदालत 
न्यायाधीकरणहरूको स्थापना संचालनका ला�ग �व�भ� कानुनहरूले �भ�
�भ� व्यवस्था गरेको अवस्था देिखन यो �वषयलाई  एउटै  छाता ऐन�ारा
�नय�मत  गर� छ�रएर रहेका न्यायाधीकरणहरूलाई एउटै प�रसर �  रा�े 
व्यवस्था गनुर्।(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको

यससम्बन्ध �सफा�रस र सुझाव  अनुसार �शासक�य  अदालतसम्बन्धीछु�

कानुन तजुर्मा भएको ।

3.१६ न्या�यक अ�धकार �योग गन� �शासक�य �नकायको सुदृढ�कर
न्या�यक अ�धकार �योग गन�  �शासक�य �नकायको कायर् सम्पादन �, ���या र शैल�मा
एकरूपता छैन ।�व�भ�  ऐन तथा �नयमावल�हरूबाट व्यविस ्थत भई न्या�यक अ�धकार
समेत कायर् गन� यी �नकायले �नि�, �वशेष र �न�दर्� प�रिस्थ�तमामु�ाहरूको �छनोफानो सम
गदर्छन् । �तनीहरूको न्या� यक कायर्सम्पादनका ला�ग क्षमता अ�भवृ �� गनर् �वशेष
गनुर्पन�  आवश्यकता  छ । यस्ता �नकायको अ�धकारक्षे� पुनरावलोकन गनर्का ला�ग 
अदालतको आदेशले �दएको �नद�शन बमोिजम कायर्दल गठन भई सो कायर्दलले ��तवेदनसमे
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�दइसकेको अवस्था छ । त्यसैगर� यस्ता �नकायका पदा�धकार�हरूलाई न्यायसम्पादन स
�िशक्षण समेत �दान गनर् �ारम्भ ग�रएको छ । यस्तो �िशक्षण मालपोत, भू�मसुधार
अ�धकार�  एवम्  राजस्व �शासनमा संलग्न अन्या�यक �नणर्य गन� अ�धकार�हरुसम्म �वस
गनुर्पन�  आवश्यकता रहेको छ । यस्ता �नकायहरू�ाराकानुन �द� अ�धकार बमोिजम गर
फैसलाहरूको अ�ाव�धक �ववरण रा�, फैसला बमोिजमका दण्ड ज�रवाना असूल�को लगत
रा�े जस्ता कायर् व्यविस्थत हुन सकेक ा छैनन् ।  गदार् कानुनी राज्यको आधारभू
मान्यतामा दखल पुग्नुका साथै राज्यकोषमा दािखला हुनुपन� �हस्सा दण्ड ज�रवाना अ
नगदार्

बेवा�रसे समेत भएको छ । यसथर् �शासक� य �नकायहरूको कायर्सम्पाद

�भावकार� बनाउँन �नम्न कायर्हरू गनुर्प

•

�शासक�य  �नकायको न्या�क कायरसंचालनका ला�ग छु�ै  कायर्�व�ध ऐ÷�नयम तजुर्मा 
गन� ।

•

�शासक�य  �नकायहरूले सम्पादन गन� न्या� यक कायर्को अ�भलेख व्यवस्थापनमा 
गन� ।

•

�शासक�य  �नकायबाट हुने  फैसला कायार्न्वयन गन� संरच, �व�ध  र ���या स्प�  हुने
गर� कानुनी व्यवस्था ग ।

•

फैसला बमोिजमको दण्ड ज�रवानाको असूल�  लगत रा�े र यसमा एकरूपता काय
गन� ।

•

फैसला बमोिजमको दण्ड ज�रवानाको लगत सम्बिन्धत स्थानी, िजल्ला �हर�
कायार्लय एवं सम्बिन्धत इलाका �हर� कायार्ल १÷१ ��त  पठाई सरकार� बाँक� 
बक्यौता समयमै फछय�ट गन�तफ आवश्यक कारबाह� तत्कालै अगा�ड बढाउने 

•

फैसला कायार्न्वयनसम्बन्धी ज�र, कैदको लगत पुनरावेदन सु�े मा�थल्लो �नकाय एवं
केन्��य तहसील कायार्लयमा पठाउने व्यवस्था गन� । यस्ता �नकायहरूले 
सम्बन्धमा मास्केवार� ��तवेदन सम्बिन्धत मा� थल्लो �नकाय केन्��य तहसील 
कायार्लयमा पठाउने व्यवस्था गन

•

तालुक  �नकायहरूले त्यस्ता �नकायहरूको �नर�क्षण गन�  �ममा यस � वषयमा
�नर�क्, अनुगमन गन� व्यवस्था गन� 

•

�शासक�य  �नकायका पदा�धकार�  र सो कामका संलग्न रहने कमर्चार�हरूलाई �नय�
रूपमा न्या�यकिशक्षण रपुनतार्जगी ता�लम �दने व्यवस्था गन� तथा साधन �ोत 
बनाउने । 

•

न्या�यक कायर्सम्पादन गनुर्पन� बढ� कायर्बोझ भएका त्यस्ता कायार्लयहरूमा न्य
अ�धकृतस्तरका पदको दरबन्द � �सजर्ना  गन� (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ�२०७०

को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझावलाई लागू गनुर्पन� ।
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3.१७ िशक्षा क्षे�को सुदृ
सं�वधानले  िशक्षासम्बन्धी हकलाई मौ�लक हकको रूपमा स्था�पत गरेको छ । �त्य
सरकारले वा�षर्क बजेटको ठूलो �हस्सा िशक ्षा क्षे�मा खच�को छ । यसैदेशी दातृरा�
तथा �नकायहरूबाट समेत �त्येक वषर् िशक्षा क्षे�मा ठूलो रकम �ा� हुने गरेको छ 
िशक्षा क्षे�मा खिच र्ने रकमबाट �ा� हुने � �तफल भने सन्तोषजनक ब� सकेको 
अ�धकांश सरकार� सावर्ज�नक �व�ालयहरूबाट उत्पा� दत जनशि� को क्षमता �नजी क्
उत्प�दत जनशि�को तुलनामा

औसतरुपमा कमजोर देिखएको छ । सामुदा�यक

�व�ालयहरूमा पयार्� िशक्षकको व्यवस्थ ा हुन, राहत कोटाको िशक्षक �नयुि�म
अ�नय�मतता हुनु  र दुगर्म स्थानमा स्थायी �नयु� िशक्षकले अन्य व्यि�लाई का
लगाई  आफू अन्य�  काममा जाने वृि�ले सावर्ज�नक �व�ालयहरूमा िशक्षाको गुण
खिस्कएको छ । दुगर्म स्थलका �व�ालयहरूमा पा�पु स्तक तो� कएको समयाव� ध�भ� 
नसक्न, पढाइ �नय�मत हुन नसक्नु जस्ता समस्याहरूले थप ��तकूलता �सजर्ना गरेको छ
�व�ालयको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको भका सु�नि�त गराउने बहानामा व्यवस्थाप
स�म�तमा राजनी�तकरण भएबाट �व�ालयको �शासनमा ज�टलताहरू �सजर्ना भएका छन् 
�नजी क्षे�बाट स�ा�लत शैिक्षक संस्थाहरूको, अनुगमन �भावकार� रूपमा हुन सकेको
छै न ।  िशक्षा क्षे� व्यवसायको �वषय र शैिक्षक  व्यापार केन्�को रूपमा �वक�
भएको आरोप ला�गरहेको छ । �नजी शैिक्षक संस्था �वशेष गर� �ा�व�धक िशक्षा त्यसम
स्वास्थ िशक्षाका ला�ग �दइने सम्बन्धनको � वषयमा अ�नय�मतता र ��ाचारका समा
�काशन भइरहेको तफर् सरकारकोगम्भीर रूपमा ध्यान आक�षर्तपन� अवस्था छ । यस्त
�व�भ� कारणले सावर्ज�नक शैिक्षक व्यवस्थापन �भावकार� ब� सकेको छैन । उिल
समस्या तथा चुनौतीहरूका सन्दभर्मा �नम्न कायर्हरू अ�वलम्ब गन
•

सामुदा�यक  �व�ालयहरूमा कायर्रत िशक्षकहरूले �नय�मत रूपमा अध्यापन गरे,
िशक् �व�ाथ�  अनुपात  उपयु� रहे नरहेको �नय�मत  अनुगमन  गर�  अन्य व्यि�ला
काममा लगाई तलब भ�ा खाने िशक्षकहरूलाई कानुन बमोिजम कारवाह� गन  पदर्। 
राहत िशक्षक �व�ाथ� अनुपात न्यून भएमा उ� कोटा कटौती गर� राहत िशक्षक �व
अनुपात उपयु� भएको �व�ालयमा स्थानान्तरगनुर्पन�। 

•

सामुदा�यक  �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरूलाई आवश्यक पा�पुस्तक यथा सम
�दलाउन त्यस्ता पा�पुस्तक �नजी क्षे�बात छपाई गन� व्यवस्थाहुनुप। 

•

आ�थर्, सामािजक  रूपमा पछा�ड परेका वगर्का �व�ाथ�हरूको उच्च माक 
तहसम्मको अध्ययन सहज बनाउन आवश्यक छा�वृि� र अन्य सु�वधाको व्यवस्थ
अध्ययनमा आक�षर्त गनुर्पन�
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•

�व��व�ालयबाट �वीणता �माणप� तह हटाइएको हुँदा �व��व�ालयको िशक्, कमर्चार�
दरबन्द�को पुनरावलोकन गर� सो तहका िशक्षक कमर्चार�हरूलाई समेट� सरकार� 
तवरबाट उच्च माध्य�मक �व�ालयको रूपसंचालन गनुर्पन�। 

•

सामुदा�यक रूपमा स�ा�लत उच्च माध्य�मक एव म् माध्य�मक �व�ालयमा म�हला �ाच
�नयु� भएमा एकजना िशक्षकको तलब अनुदान �दई शैिक्षक नेतृत्वमा म�हला सहभा
वृ��  गर� हरेक माध्य�मक �व�लयमा एकजना म�हला िशिक्षकाको व्यवसगनुर्पन�।

•

सरकार�  �व�ालयको गुणस्तरमा आएको �ासलाई दृ��गत गर� सरकार � �व�ालयम
माध्य�मक तहमा अङ्�े, गिणत  र �वज्ञान िशक्षकलाई �व�ाथ�को न�तजाको आधा
सत्  ��तशतसम्म �ोत्साहन भ� ा �, अन्य आवश्यक षयमा �मशः लागू गद� जाने 
कायर्नी�त अपनाउनु पन�

•

छा�वृि�का ला�ग �लइने पर�क्षाको �व�सनीयतामा पटक पटक �� िचन्ह लाग्दै आ

सन्दभर्लाई दृ�� गत गर� िशक्षा मले  आफ�ले  �लँदै आएको पर�क्षा��तको

पुनरावलोकन  गर� भरपद� पर�क्षा बोडर्कोवस्था गनुर्पदर् । स्वच्छ छ�वका �ािज
व्यि�त्वहरूलाई त्यस्तो बोडर्मा सिम्म�लत गराई कमर ्चार�को भू�मका घटाउन
हुने । 
•

�व��व�ालयले  अनुबन्ध वा सम्बन्धन �दने ��� या पारदश� बनाइनु पन� र स्वी
मापदण्ड बमोिजम संचालन भए नभएको अनुगमन  गन� �भावकार� संयन्�को व्यवस्
गनुर्पन�।  

•

�व��व�ालयले सम्बन्धन �दँदा अन्तरार्��य मापदण्डसम्मत पूवार ्ध ार छ छैन
स्थलगत �नर�क्षण अध्ययन रअनुगमन गर�को ��तवेदनको आधारमा �नणर्य गन�  र
अनुगमन  गन�हरूले चलखेल गर�  अनुिचत मापदण्ड �वपर� त�तवेदन �दएको देिखएमा
त्यस्ता व्यि�हरूलाई कालो सूचीमा राखी कारवाह�को व्यवस्था गनपन�।

•

िशक्षकहरूलाई पाट� राजनी�तबाट पूणर्तः अलग  गन� गर, �व��व�ालय  लगायतका
शैिक्षक र �ािज्ञक �नकायहरूमा पदा�धकार� �नयुि� गदार् दल�य आधारमा भागवण
जस्तो अस्वच्छ व्यवहारलाई बन्द गर� �ािज्ञक क्षे�लाई मयार्�दत बन

•

शैिक्षक क्यालेण्डरमा शु�बार समेत पूरा समय �व�संचालन गन� व्यवस्था गन� 

•

�व�ालय व्यवस्थापन स�म�तमा रहने व्यि�को न्यूनतम योग्यतातोक्नुपन� तथा �
व्यवस्पन स�म�तमा न�ल�  अ�भभावक बनी  ��त�न�धत्व गन�  �वृि�लाई �नरूत्सा�
गन� । 

•

िशक्षकहरूलाई �वगतमा �नजामती कमर्चार� सरह समान रूपमा दुगर्म भ�ा 
गराइदै आएको र प�छ आएर �नि�त स्थानमा मा� िशक्षकले दुगर्म भ�ा पाउने गर�
व्यवस्था �नजाम कम्
र चार�हरू भन्दा � भ�  र भेदभावपूणर् व्यवहार भएको भनी �ट
हुने  गरेकोले  एउटै  भौगो�लक क्षे�मा कायर्रत कमर्चार� र िशक्षकलाई ग�रए
भेदभावलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर� एउटै मापदण्डका आधारमा दुग र्
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�पछ�डएका क्षे�मा कायर् रत रा�सेवकहरूलाईन सु�वधा उपलब्ध गराउनु पन�  नी�त
अवलम्बन गन� ।
•

नेपाल सरकारले सरकार�  एवम् सामुदा�यक  �व�ालयमा अध्ययन गरेका �व�ाथ�हरूला
लिक्षत गर� छा�वृि� �दान गन� गरेकोमा क�तपय सम्ब� व्यि�हरूले छोराछोर� 
वा आफन्तहरूलाई सादा�यक  �व�ालयबाट फमर् भराई  एस. एल. सी. को पर�क्ष
�दलाएर सरकार� छा�वृि�को गलत  रूपमा लाभ �लएको भ�े समेत रहेकोले यो
�वषयलाई छान�वन  एवम्  �नय�मत  गर�  गलत  रूपमा लाभ �लएकाहरूलाई कारबाह�क
दायरामा ल्याउने र यस्तो अभ्यासको रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग उिचत कदम चा
पन� । 

•

िशक्ष क्षे�मा रहेको बढ्दो राजनी�त, िशक्षण पेशा�� त यो, सक्षम र ��तभावा
युवाशि�को अनाकषर्, सेवामा �वेशका ला�ग कुनै स्प�  मापदण्डको अभावमा �व�ाल
व्यवस्थापन स�म, �धानाध्यापक र िशक्षा क्षे�का �शासकहरूको व्यि�,
चाहना र रूिचका आधरमा िशक्षक �नयुि�हुने अवस्था रह, िशक्षक दरबन्द� सम्ब
भरपद� तथ्या�को अभाव तथा लामो समयदेिख अस्था, करारका रूपमा कायर्र
िशक्षकहरूको समस्य ा र नाम मा �को �� �या पूरा गर� असक्षम व्यि�हरूल
स्थायी �नयुि� �दने �चलनका कारण िशक्षा�मा गुणस्तर�यता कायम गनर् नस�कए,
�व�मान  िशक्सम्बन्धी ऐन �नयमहरूमा िशक्षासम्बन्धी तमाम समस्याहरू सम
नसक्दा र भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको �भावकार� कायार्न्वयन नहुँदा मुलुकको भ
भ�वष्य �धार्रण गन� िशक्षा क्फ� कमजोर ब� पुगेको, िशक्षा क्षे�का ला�ग हरेक 
आवश्यक पन�  जनशि�को माग र आपू�तर्को अवस्था �व�ेषण हुन सकेको छैन
िशक्षकहरूको सेवाको मयार्दार सुरक्षालाई व्यविस्थतगन, सरूवा बढुवा जस्त
�वषयमा पुनरावलोकन गन� स्प� व्यवस्था समेत ग�रएको छैन । �लय िशक्षकहरू
भनार् र �नयुि�को कायर् गन� िशक्षक सेवा आयोगलाई या त लोक सेवा आयोग ज
छु�ै  स्वाय�  है�सयतस�हतको आयोगका रूपमा स्था� गनुर्पन� या थप जनशि� तथा
�ोत साधन उपलब्ध गराई िशक्षकहरूको�नयुि�का ला�ग पर�क्षा संचालन र �स

गन� अ�धकार समेत लोक सेवा आयोगलाई नै �दान ग�रनुपन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनक

िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई कायार्न्वयन गन

नेपालको सं�वधान बमोिजम िशक्षा क्षे�को सुधारको �निम्त सोह� अनुरुपको का

संरचना �नमार्ण गर� �स्तुतसुझावलाई �भावकार� रुपमालागू   गनुर्पन� ।

3.१८ स्वास्थ्य क्षे�को सुदृ
नाग�रकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अ�धकारको संरक्षण एवम् स्वास्थ्य सु�वधासामािज
अ�भ� पाटोको रूपमा रहेको छ । जनसाधारणको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच कायम हुन नस
सं�वधानले प�रलिक्षत गरेको स्वाय सम्बन्धी मौ�लक हकको �योग �भावकार�ह सकेको
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देिखँदैन ।  आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहँच क
ायम हुन यस क्षे�मा देहायक
ु
सुधारहरूगनुर्पन�देिखन्छ–
•

अस्पतालहरू राजधानी शहर केिन्�त भएकोले �ामीण जनताको सहजपहुँच हुन सक
छै न । अब मे�डकल कलेज स्थापना गदार्सुर पि�मा�ल क्षे� लगायतकादुगर्म क्ष
�ाथ�मकता �दने, स्वास्थ्य िशक्षामा कमजोर र �पछ� डएको वगर्को पहुँच , स्वास्थ
संस्थालाई पारदश� बनाउने र सरोकारवाला��त उ�रदायी बनाउन, यस्तै स्वासय उपचार
के न्�हरूलाई शहर बा�हर �वस्तार ,

•

�व� स्वास्थ्य स�ठनले �नधार्रण गरेको जनसंख्या र िच�कत्सकको अनुपात काय
गर� गुणस्तर�य स्वासय िशक्षाको मापदण्ड �नधार्रण गर� सोह� अनुरूप �बन,

•

�नजी  मे�डकल कलेजमा �व�ाथ� भनार् �लँदा सरकारले �नधारण  गरेको मापदण्डमा
आधा�रत  रहे र योग्यता �मका आधारमा भनार् �लपन� बाध्यात्मक व्यवस्था,
सरकारले  �नधार्रण गरेको अ�धकतम

शुल्कको प�रपालना भए नभएको सम्बन्

उपभो�ा समेत सहभागी  रहेको अनुगमन संयन्�  �वकास गर�  �भावकार�  रूपम
कायार्न्वयन गन�
•

नयाँ मे�डकल कलेज स्थापना गदार् भूग, जनसंख्य, अरू अस्पताल वा मे�डकल कलेजक
अवस्थ, द�घर्काल�न �भा, भौ�तक  पूवार्धा, फ्याकल्ट�को उपलब्, गुणस्तर�यता र
उत्पा�दत जनशि�को खपत समेतका सूचकका आधारमा यथाथर्ताको स्थल
�नर�क्षणबाट �वस्तृत मूल्या�न गर� भएको न�तजा सकारात्मक देिखएमा मा�
अनुम�त �दने, सम्बन्धन ���यालाई पारदश� बनाउ, सम्बन्धनको मापदण्ड अन्तरार
स्तरको मापदण्ड अनुकूल बनाउ, मापदण्ड �वपर�त कायर् गन� वा मापदण्ड नै ग
बनाउने वा �नधार्�रत ���याको उल्लंघन गन�लाई िजम्मे बनाउने ।  उिल्लिखत
कायर्को अनुगमनलाई �भावकार� बनाउन, अनुगमन गदार् मापदण्ड �नधार्रण भएबमोिजम
कायर् नभएमा अनुगमन गन�  पदा�धकार�लाई कालोसूचीमा राखी �वशेष िजम्मेवार बना
उनीहरूलाई कडा कानुनी कारवाह� गन�

•

मे�डकल कलेजको सुप�रवेक्षण र अनुगमनलाई औपचा�रकमा सी�मत नराखी  �नधार्�रत
मापदण्ड अनुरूपको स्तर रहे नरहेको सम्बन्धमा वस्तुगत अवस्था िच�ण गन� र
न�तजा देिखएमा सुधार गनर् लगाउन,

•

छा�वृि�मा अध्ययन गरेका िच�कत्सकलाई अ�नवाय र् रूपमा दुई वषर् दुगर्म क्ष
�ामीण क्षे�का अस्पताल र स्व केन्�मा सेवा गनर् लगाउने र छा�वृि�मा अध्य
गरेका �व�ाथ�हरूलाई अ�नवायर् सेवा गराउन आवश्यक संख्यामा करारमा रा� सक्ने
अस्थायी दरबन्द� �सजर्ना,
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•

दुगर्म र �ामीण क्षे� मा कायर्रत �वशेषगर� मुख्य शहरभन्दा बा�हर िच�कत्स
ए
आवास सु�वधा, सूचना एवम्  ��व�धको व्यवस्, आवश्यक कायर्स्थल वम् न्यू
पूवार्धारको व्यवस्था गर� त्यस्तो ठाँउमा जान उत्�े�,

•

नेपाल मे�डकल काउिन्सल ऐनको पुनरावलोकन गर�  �नवार्चन�ारा प�रषद् चयन ग
व्यवस्थाको स� ा �व��व�ालयका �डनहरूलाई पदेन प�रषदस्य रहने व्यवस्था ग
(उदाहरणका ला�ग ���व  िच�कत्साशा�  अध्ययन संस्, काठमाड� �व��व�ालयका
िच�कत्सा शा�  संका, स्वास्थ्य �वज्ञान �, पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान �, वीपी 
कोइराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ानका �डनलाई पदेन सदसउने) । 

•

नेपाल मे�डकल काउिन्सललाई राजनी�तक दलको �भाव एवम् �नयमन हुनुपन�  �नकायहर
र व्यि�हरूको �भावबाटमु� रा,

•

स्थानीय स्तरका िजल्ला अस्पतालहरूको पूवार्धार �वकासमा जो, िजल्ला स्तरम
िच�कत्सकको दरबन्द� वृ� � ग, स्वास्थ ्य क्षे�केन्��करणको अवधारणा ��याशील
गराउने,

•

�विश�ीकृत �वशेषज्ञ जनशि�को रूपमा रहेका िच�कत्सकहरूलाई दै�नक �शास�नक 

आ�थर्क �शासनको कायर्मा नअल्मल्याई व्यावसा�यक कायर्मा मा� केिन,
•

गर�ब, असहाय  एवम् कमजोर र �पछ�डएका वगर् र क्षे� का जनताको स्थ्य सहज 
पहुँच हुने गर� नयाँ नी�तगत व्यवस्था ग,

•

सं�वधानले  �नःशुल्क स्वास्थ्य र सामािजक सुरक्षाको �वषयलाई मौ�लक हकमा स
गरेको �वषयलाई कायार्न्वयनमा ल्ने,

•

िच�कत्सकहरूको रदा�यत्व र जवाफदे�हता ��र् गनर्का ला�ग कावाह�को ���या
सरल�करण गन�, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइकासाथ लागू,

•

स्थानीय अस्पतालबाट रेफर भई आएका गम्भीर �बरामीहरूको उपचारका ला�ग क
अस्पताललाई“Centre for Excellence” को रूपमा स्थापना ग,

•

उपचारका ला�ग स्थानीय तहका अस्पतालसुलभ बनाउने र स्थानीय अस्बाट रे फर
नभएका �बरामीको स्वास्थ्य पर�क् “Centre for Excellence" को रूपमा रहेका
अस्पतालहरूमा फरकशुल्क दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर� सामान्य �बरामीलाई
तहका अस्पतालमा जान �ोत्सा�हत ग,

•

स्वास्थ्य वीमाको अवधारणालाई व्यवहारमा �भावकार� बनाउन क पूवार्धा, ��व�ध 
एवम्  डाटावेश तयार गन�, यसका ला�ग आवश्यक संरचना र कायर्�व� ध �नधार्रण ग
सचेतनामूलक कायर्�म समेतसंचालन गन�,

•

अ�त�र� कामको अ�त�र� सु�वधा �दने गर� छु�ै  कोष संचालन गर� कामका आधारमा
पा�र��मक �दने प��त सरकार� अस्पतालमा समेतलागू गन�, यसका ला�ग काम र कायर्
समयको न्यूनतम मापदण्ड �नधार्रण गर� अ�त�र� कामका ला�ग अ�त�र� सु�वधा �,
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•

आ�थर्, सामािजक  रूपमा �पछ�डएका एवम् �पछ�डएको क्षे� का जनतालाई स्वा
उपचारमा �नि�त  ��तशत छु ट �दने  र उनीहरूलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको अ
कायम गन�,

•

आयुव�द सम्बन्धी अध्, अनुसन्धानमा �वशेष व्यवस्था, आयुव�द सम्बन्धी उच
अध्ययन केन्�को रूपमाअनुसन्धान केन् �लाई � वकास गद� आयुव�द अस्पतालला
साधन र जनशि� सम्प� बनाउन,

•

नाग�रक स्वास्य��त संवेदनशील हुनुपन�  राज्यको �ाथ�मक �वषय भएकाले राज्यक
तहबाट अनुभवी िच�कत्सक स�हत साधन �ोत सम्प� गर�ब असहायलाई सरल र सह
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सोह� अनुरूप �व�भ� क्षे�मा अस्पतालहरूको �व
संचालन र व्यवस्थापनहुनुप,

•

िच�कत्सा िशक्षामा सवर्साधारण जनतसरल र सुलभ पहुँच स्थापना र शुल्क �नधार्

मापदण्ड �नमार्ण ग,
•

दक्ष एवम् अनुभवी �वज्ञ िच�कत्सकहरूलाई उपत्यका र सोभन्दा बा�हर रहेक
िशक्षण अस्पतालहरूमा �भिज�टङ �ोफेसरको रूपमा सेवा गनर्सक्ने व्य,

•

स्वास्थ िशक्षा �दान गन� संस्थ अत्य�धक नाफामुखी �वृि� बढ्दै गए, आवश्यक
न्यूनतम िशक्षक र ��व�ध प�न नरह, नै�तकताको पक्षEthical Aspect) कमजोर हुँदै

गएको र यस्तो िशक्षा अ�त महंगो हुँदै गएको हुनाले यसलाई व्यविस्थत र �नय�मत
सोह�  अनुरूपको पूवार्ध, पा��म, जनशि�, नै�तक मान्यत, सेवा �वतरण, �माणीकरण 
एवम् स्तर�करणको �बन्ध ग,
•

स्वास्थ्य क्षे�लाई व्यापारको �वषय एवम्नाफामुखी नबनाई सरकार� एवम् �नजी जु

तवरबाट संचालन भएप�न बढ� सेवामुखी  र आम जनताको पहँच 
ु हुने तफर् �नद�िशत भई

सो अनुसारको कानुन  एवम् नी�तगत व्यवस् गनर् कर एवम् अन्य व्यवस्थ
पुनरावलोकन गन�,

•

स्वास्थ ्य क्षे�मा अध्ययन अनुसन्धान गनर् रा��य स्वास्थ्य अनुसन्धान के
गर�  त्यस्तो केन्�लाई , साधन  र जनशि�ले सम्प� बनाउने । साधन �ोतयु�
अस्पतालहरू केन्�मा मा� सी�मत न अन्य क्षे�का िशक्षण संस्था र अस्पता
समेत “Regional Centres of Excellence" को रूपमा �वकास गन� ।

•

स्वास्थ ्य क्षे�म ा आम नाग� रकको पहुँच बढाउन मुटु र मृगौला जस्ता रोगको 
अत्यन्त खिचर्लो भई सवर्साधारण नाग�रकहरु उपचार नै नपाउने अवस्थाको  हुन 
सक्ने वास्त�वकतालाई दृ�� गत गर� आ�थ र्क रुपमा �वप� व्यि�ले समेत सह
उपचार पाउन  सक्ने गर�  राज्यले एउटाछु� �बमा कोष  �नमार्ण गर�  वा�षर्क रुप
�नि�त  रकम रा�े व्यवस्था गन� । �त्येक स्थानीय �नकायले आफ्नो कोषबाट �
��तशत रकम सो कोषमा जम्मा गनुर्पन� व्यवस्था गन�।मुटु र मृगौला जस्ता रो
पी�डत व्यि�हरुको उपचारका ला� ग सम्बिन्धत स्थानीय � नकाय र उपचार
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िच�कत्सकको �सफा�रसमा सो कोषबाट ७५% र सम्बिन्धत पी�डतबा २५% उपचार
खचर् व्यहोन� गर� आवश्यक व्यवस्थापन गन� । आ�हायताको �नि�त  मापदण्ड
तोक�  �वप� र लिक्षत वगर्ले मा� उपचारका ला�ग सरकारबाट आ�थर्क सहायता �
गन� व्यवस्था गन� । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई नेपालको सं�वधान  �द� स्वास्सम्बन्धी हकला लागू गनर् �वशेष कानुन

ब�नसकेको र त्यसको �भावकार�  कायार्न्वयन गनुर्पन� र अन्य �वषयमा सुझाव बम
सुधार गनुर्पन� ।

3.१९ पररा� क्षे�कोसुदृढ�क
मन्�ाल, �नयोग तथा महावािणज्यदूतावासहरू र परर« मा�मला अध्ययन ��त�ानमा साम�य,
संस्थागत एव स�ठनात्मक सुधार गर�  साधन �ोत सम्प� बनाउनु पन� आवश्यक
देिखन्छ । �वदेश नी�त संचालनमा देखा परेका चुनौती र सोको सामना गन�  �कारका

कायर्�महरू तय गनर् �वशेषज्ञहरूको समूह बनाउन र �वदेश नी�तसँग सम्ब� हुन
�वषयमा पररा�« मन्�ालयको संलगता सु�नि�त  गनुर् आवश्यक  छ । परर« मन्�ालयको
जानकार�मा नल्याई नेपाल सरकारको �व�धवत रूपमा पूवर् स्वीकृ�त समेत न�लई �वदेशीमु

ँ �व�भ� �नकायहरूबाट सम्झौता गन � �चलनलाई �नयमन गनर् त्यस्तो 
वा �नकायसग
सम्झौत, समझदार�  गनुरपूवर् अ�नवार
य पमा पररा�« मन्�ालयसँग समन्वय गन� प�रपाट�क
�वकास  गनुर्पन� आवश्यकता छ । मूलतः पररा�  क्षे� को सुदृढ�करणका ला�ग देहा
�वषयमा सुधार गनुर्पन�–
•

मुल ुकको सावर्भौमस�, क्षे�ीय अखण्, रा��य  एकतालाई  मजबुत बनाई द�गो शािन्त
कायम गर� समृ� मुल ुक  �नमार्ण गन� उ�ेश्यस�हत रा�� य स्वाथर्लाई जगेनार् गनर् 
नी�तसम्बन्धी आधारभूतकुरा सं�वधानमा नैसु�नि�त गन�

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्M २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सं�वधानमा सम्बोधन गरेको ।
•

समकाल�न  �व�का अन्तरार्�, क्षे�ीय एवम् ��पक्षीय प�रिस्थ�तहरू अनुरूप रा
�ब�र् गन�  गर�  पररा� नी�तलाई  पुनरावलोकन  गनुर् पन, पररा� नी�तको तजुर्मा गदार
'अहस्तक्’, 'आन्त�रक र वैदेिशक नी�तको अन्तरसम्बन्ध र �’, 'सरोकारवालाहरूको
सहभा�गता’ जस्ता �वषय समेट्नु पदर्छ । परर ा� नी�तको आव� धक पर� क्षण आ
छ ।  �नरन्तर अनुगमन र पृ�पोषण�ारा यसलाई �नरन्तरसुधा गनुर्पन� ।  �वकास 
(आ�थर्क)कु टनी�तका अल्पकाल�न र द�घर्काल�न रणनी�तहरू तजुर्मा,
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•

आ�थर्क कु टनी�त समेतको पररा� नी�तको कायार्न्वयन गन�मुख्य �नकायको रू
पररा� मन्�ालयलाई व्यावसा�यक दक्ष एवम् �भावकार� �नकायको रूपमा � वकास
आवश्यक �ो, साधन र जनशि�ले सम्प� बनाउनु पन,

•

रा��य �हतलाई केन्��वन्दुमा राखेर अन्तरार्��य सम्बन्ध �वस्तार गद� ल,

•

नेपाल सरकारले  आ�थर्क तथा �शास�नक दृ��ले आवासीय राजदूतावास स्थापना ग
वतर्मान िस्थ�तमा क�ठन भएकामुलुकहर अवैत�नक वािणज्यदूतावास स्थापना ग।

•

बीसहजारभन्दा

बढ�  संख्याम ा नेपाल� कामदारहरू कायर्रत रह ेका देशहरूमा 

कु टनी�तक �नयोग संचालन गन� । 
•

साकर् रा�हरू मािल्, भुटान र अफगा�नस्तानमा नेपाल� आवासीय राजदूतावास स्थापन
गर� कु टनी�तक ��त�न�धत्वको यथाशी� व्यवस्था  गन�

•

वैदे िशक  रोजगारमा गएका नेपाल�को संख्या धेरै भएका देशहरूम ा नेपाल� कामदारक
संख्यालाई दृ��गत गर� अ�त�र� �, साधन र जनशि�को व्यवस्था ग,

•

मे�सन �रडेवल पासपोटर् MRP) को सेवा �भावकार� बनाउन आवश्यक जनशि, पूवार्धार
�वस्तार गर� नाग�रकले सहजरूपमा पासपोटर् �ा� गन� गर� सेवा �वस्तार,

•

पररा� नी�तको �भावकार� कायार्न्वयनका ला� ग योजना बनाउ, कायार्न्वयन ला�ग
अनुगमन  गन�, एवम् तुलनात्मक अध्ययन र अनुसन्धानमूलक काम गन� समेत
�योजनका ला�ग पररा� मन्�ालयमा �वशेषज ्ञ जनशि�स�हतको यो, अनुगमन तथा
अनुसन्धान संयन्�को स्थापना,

•

आ�थर्क सम्बन्ध �वस्तार भएका �वदेशी शहरहरूमा कन्सुलर सेवा �वन�,

•

कु टनी�तक ��त�न�धको उन्मुि�सम्बन्धी ऐनको पुनरावलोकन गर� नयाँ ऐन �नयम तजुर
गन�,

•

पररा� मन्�ालयका अ�धकृतहरूका ला� ग कम्ती ६ म�हनाको आधारभूत  कु टनी�तक
�िशक्षणको व्यवस्था, ��पक्षीय सम्ब गनुर्पन� देशहरूमा लामो अव�धको �िशक्ष
नपठाउने,

•

�वदेशिस्थत नेपाल� �नयोगहरूलाई �वकास र आ�थरकु टनी�तमा प�रचालन गन�,

•

सामान्य �शासन मन्�ा, अथर् मन्�ा, उ�ोग मन्�ाल, वािणज्य मन्�ालय एवम् �
मन्�ालयसँग समन्वय कायम गर� संरचना, ���यागत, �ोत साधन  एवम् जनशि�को
व्यवस्थन गन�,

•

नेपालको उच्च अ�धकार�को �वदेश �मण एवम् �वदेशी अ�धकार�हरूको नेपाल �मणक
समयमा भएका छलफल, सहम�त, �स्ता, आ�ासन  एवम्  ��तब�ताको

अ�भलेख 

अ�ाव�धक गर� संस्थागत म्झना ब�लयो बनाउने,
•

'पररा� मा�मला अध्ययन ��त�ा’लाई  'कु टनी�तक �िशक्ष केन्’ एवम्  'कु टनी�तक
अनुसन्धान केन’को रूपमा �वकास गन,
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•

पररा� मन्�ालयका जनशि�को �वकास र व्यवस्थापनका ला�ग छु ‘पररा� सेवा’
सम्बन्धी �वशेष कानुन तजुर्मा,

•

कु टनी�तक सेवा एक  �क�समको औपचा�रक, व्यावसा�यक एवम् �ा�व�धक सेवा भएकोले
जो कोह�ले यो सेवाको िजम्मेवार� रा��हत रकु टनी�तक मयार्दा अनुसार �नवार्ह गनर् सक
अवस्था नहुने हुँदा सम्बिन्धतवाका अनुभवी व्यि�हरुबाट कममा ६० ��तशत  र
अन्य अनुभवी योग्य व्यि� हरु बढ ४० ��तशत  �नधार्�रत मापदण्ड  र योग्यता
आधारमा �नयुि� गर� अन्तरार्��य सम्बन्कु टनी�तक क्षमता �वकागनुर्पन�।

•

कु टनी�तक ��त�न�धहरूका ला�ग कु टनी�तक मयार्दा र िश�ाचारमा �नपूण, अन्तरार्��
सम्बन्ध  कु टनी�तक

मूल्य मान्यता�� त जानक, मुल ुकको

आ�थर्, सामािजक,

�शास�नक, सांस्कृ�त, भौगो�लक  र राजनी�तक  �वकासको �विश� जानकार�, अन्तरार्��
भाषा �वशेषतः अं�ेजी भाषामा �नपूणर्त, उच्च नै�तक आचरण एवम् स्वच ्छ छ�व का

भई  मुल ुकको ��त�न�धत्व गनर् सक्ने क्षमता जस्ता आधारभूत योग्यता � नधार्र
पररा� सम्बन्धी अनुभव �ा� व्यि�ल कु टनी�तक ��त�न�धका ला�ग �ाथ�मकता �दने 
गर� नी�त  �नयम तजुर्मा गन, कु टनी�तक मयार्दा कायम रा�  सोह�  अनुरूप आचारसं�हत
तयार गन�  र यसको �भावकार�  पालनामा जोड �दने, कम्तमा तीन  म�हनाको �िशक्ष
�दएर मा� कु टनी�तक िजम्मेवार� वहन गन� व्यवस्था,
•

�वदेशिस्त नेपाल�  �नयोगहरूलाई �ाथ�मकतामा राखी पररा�  सेवालाई अ�धकृतमुखी
बनाउने,

•

�वदेशिस्थत नेपाल�  �नयोगहरूमा �दइने भ�ालाई कायर्सम्पादन मापदण्डको आध
�नधार्रण गन, अ�त�र� काम गनुर्पन�  स्थानमा काममा आधा�रतसु�वधाको अवधारणाला
लागू गन�,

•

�नयोगका कमच
र ार�को खचर् एवम् �म सहचार�  पठाउँदाको लागतलाई दृ��गत गर
नेपाल� कामदार धेरै  भएका देशहरूका �नयोगमा स्थानीय कमर्चार� को सेवा करार
�लनेतफर् जोड �दन,

•

पररा� सेवा �वेशका ला�ग अ�धकृतस्तरमा न्यूनतम शैिक्षक योग्यता स्नातको�र ,

•

राजदूत  र कु टनी�तक �नयोगका ��त�न�धको आधारभूत योग्यता कानुन�ारा नै �नधार्र
गर�  त्यस्तो योग्यतामा सेवा�भ� का योग्यता पुगेकालाई �ाथ�मकता �दई बढ� ��
छु�ाउने व्यवस्था गर� राजदूत �नयुि�मा पेशागत दक्षता ए कु टनी�तक क्षमताला
मुख्य जोड �दने र वातार् सीप �वकास ग,

•

�म सहचार� व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको व्यवस् कु टनी�तक मयार्दा अनुकूलको
बनाउनु पन�,

•

��पक्षीय एवम् बहुपक्षीय सिम्झौता लगायत  अन्तरार्�� य एवम् रा�� य महत्व
�लखतहरूको वैज्ञा� नक र वस्तुगत रूपमा वग�करण गर� संरक्षणको �वशेष 
गन� । 
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•

�नय�मत रूपमा सीमा अवलोक, लगायत सम्बिन्धत देशमा रहेका आफ्ना नाग�रकहर
समस्या समाधान गर� मुलुकको सावर्भौमस, एकता र अखण्डता कायम गनरकु टनी�तक
पहल गन� ।

•

संयु� रा�संघ र त्यसका �विश�  �नकायको अ�धकतम् उपयोग गर�  नेपालको रा��य
�हतका �वषयलाई अन्तरार्��य म�मार् यउन पहल गन� नी�त अपनाउने ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र
सुझावलाई अध्ययन गर� सुधार गनुर्पन� 

3.२०

संरचनागत पुनरावलोकन
•

भू�म सुधार, नापी, मालपोत, सुकु म्बाससम्बन्धी कायार्लयहरू ए त  गर� भू�म
व्यवस्थापन कायार्लय रा�े

•

केन्��य बा कल्याण स�म�त र समाज कल्याण प�रषद् खारेज गर� सो कायर् म,
बालबा�लका तथा समाज कल्याण मन्�ालयले गन� । अन्तरार्��य एवम् रा��य 
सरकार� संस्थाको केन्��य �नयमन �नकाय िजम्मा समेत सोह� मन्लयलाई �दने।

•

सावर्ज�नक ख�रद अनुगमन कायार्लयको दा�यत्व र िजम्मेवार�का आधारमा
कायार्लयको �वस्तृत स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण (ओ एण्ड एम) गर� पय,
साधन र जनशि�को व्यवस्था गन� 

•

मन्�ाल, केन्��य �नकाय एवम् सुप�रवेक्षण तहका काययहरूमा मानव संशाधन
एकाई स्थापना गन� र सो एकाईको का, कतर्व्य अ�धकार प�रभा�षत ग । 

•

स�ठनमा स�ठन �भ� र बा�हरका गुनासा एवम् उजुर�को व्यवस्थापन ग, सेवा सु�वधा
�वतरणको �भाव  मूल्या�न गन, कायर् �विश�ीकरण गन, सुप�रवेक्षण तहमागुणस्

�नधाररण  एकाईको स्थापना गर�  स्प� क, कतर्व्य र अ�धकार तो�क�दने  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 
�शास�नक पुनस�रचना अनुकूल हुनेगर� �मलाउने ।)

3.२१ नेपाल कानुन आयोगलाई स��य बनाउने
कानुनी व्यवस्थाको आधु�नक�कका ला�ग छु�ै  ऐन�ारा �भावकार�  �नकायको रूपमा काम
गनर् नेपाल कानुन आयोगको स्थापना ग�रए, यस  आयोगले भइरहेका कानुनी व्यवस्थाक
समय सापेक्षपुनरावलोकन ग, कानुनको मस्यौदा गन�  अदालतको आदेश फैसला एवम्
�नद�शनहरूको अध्ययन गर� कानुनमासुधारका ला�ग सरकलाई सुझाव �दने, अनुसन्धानमूलक
अध्ययन गर� नेपालको कानुनको सुधार र प�रमाजर्नका ला�ग �स्ताव गन� समेतको िजम्मेव
वहन गनर् पन�छ । कानुन र न्याय क्षे�को �ोत केन्� एवम् अनुसन्धाको रूपमा नेपाल
कानुन  आयोग ��याशील हुन  उपयु� हुने देिखन्छ । यस  आयोगले  �व�ुतीय  माध्यम�ारा
गरेको कानुनको �काशनबाट दै �नक  रूपमा हजार�  मा�नसले सेवा �लइरहेका छन् । यसथर
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यस  आयोगलाई �ोत, साधन  र जनशि�ले सम्प�  र सुदृढ बनाउनु पन� आवश्यकता छ
�वषय  �वशेषज्ञहरू सहभा गी गराई �वषयगतरूपमा �व �भ� �वभाग वा महाशाको स्थापना
गर� सम� कानुन  �णाल�को सुधारमा आयोगलाई ��याशील गराउनु  पन� देिखन्छ । आफ्न
स्वाथर् संरक्षण  गन�  गर� गैर सरकार� क्षे��ारा कानुनको म स्यौदा तयार गन� अभ
�नरूत्सा�हत गर� कानुनको मस्यौदामा कानुन आयोगको संलग्नता र सहभा� गता बढा
पन� । (सुझाव कायार्न्वयनको िस्: २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव 

बमोिजम नेपाल कानुन आयोगलाई �भावकार� बनाउन सोह� अनुरुपको व्यवस्था गन�

3.२२ सावर्ज�नक नी�त तजुर्म
सावर्ज�नक सेवा �वाका ला�ग नी�त तजुर्मा गदार् उपदस्थ अ�धकार�हको मा� संलग्नता
रहने  गरेको छ । सावर्ज�नक नी�त तजुर्मामा राजनी�तक नेतृत्वको�मुख भू�मका रहने 
प�न कम्
र चार�हरूले सूचना तथ्या� उपलब्ध गर, सल्लाह सुझाव �दन, मस्यौदा तयार�मा
सहयोग गन�  र पा�रत नी�तहरू कायार्न्, अनुगमन, मूल्या�न गन�  जस्ता यर् गदर्छन् 
सावर्ज�नक नी�त तजुर्मा गदार् सह� ढंगले आवश्यकता प�हचान हुन नस, संस्थागत �यासको
अभाव  रहेको, कमजोर सूचना व्यवस्थापन रहे, साधन�ोतको अभाव  रहेको, पारदिशर्ताको
क�म, �ाथ�मकता �नधार्रण वस्तु�न� ढंगलेहुन नसके, मुल ुकको आवश्यकता भन्दासैको
चासोमा के िन्�त भएर संकेत र �सफा�रस  अनुसार नी�त तजुर्माहुने गरेको र भ�वष्यपर
सोचको अभाव रहेको जस्ता समस्याहरू रहेकाले �यनीहरूको समुिचत सम्बोधन गनुर्पन� च
रहेको छ । यस  �कारका समस्याहको समाधानका ला�ग सशि�करण  मार ्फत  आम
नाग�रकको चासो अ�भवृ�� गराउने, नी�त  �नमार्तालाई नी�तको �भाव र प�रणाम��त िजम्मेवा
बनाउने, नी�त परामशर् स�म�तलाई ��याशील बनाउने र सेवा�ाह� र कमर्चार�हरूको सहभा�ग
र संलग्नता बढाउने जस्ता कायर्गनुर्पन देिखन्। नी�त तजुर्मा गदार् रपुनरावलोकन गदा
राजनी�तक  पक्षका साथ साथै �शास�नक नेतृ, सेवा �वाहमा संलग्न कमर्चार�त, नाग�रक 
समाज, �नजी क्षे� र आम सेवा�ाह�मेतका सबै सरोकारवालाहरूको सहभा�ता सु�नि�त् गनर्
सके सेवा �वाहमा समेत सुधार आई सरकार र सम� सावर्ज�नक �शासन��त जन�व�ास
अ�भवृ�� हुन सक्छ । कुनै प�न महत्वपूणर् नी�तगत व्यवस्था गदार् सम्ब� सरोकारवाल
व्यापक वह, छलफल र समीक्षा गर� त्यसबाट पनर् सक्ने �भावसम्मको अध्ययन गर
�नणर्यमा पुग्नु आवश्यक छ ।अनुसन्धानमूलक अध्ययनलाई परामशर् से
औपचा�रकताको

�वषयको

रूपमा मा�  �इनु  हँद
ु ै न । कानुनी  र नी�तगत  रूपमै

अनुसन्धानमूलक अध्ययनलाई प�रवर्तनको अत्यावश्यक आधारका रूपमा स्था�पत गन
हुन्छ ।
त्यस्तै सावर्ज� नक नी�त तजुर्मा गदार् सम्पूणर् आधारहरू पूरा गनुर्का साथै यसको 
कायार्न्वयनका ला�ग नयाँ नी�तहरूको �नय�मतगमन तथा आव�धक मूल्या�न समेत गनुर्पन
हुन्छ । नी�तले समेटेका �वषयवस्, कायार्न्वयनको अवस्था र यसबाट परेका �भावहरू
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नी�तका सन्दभर्मा ग�रने मूल्या�नमा समावेश ग�रनु पदर्छ । नी�त मूल्या�नमा कायार्न
���या, �भाव  र असरको अध्यय, उपादेयता, कमीकमजोर�  र सवल पक्षहरूको जानक,
सुधारका उपायहरू र भावी कायर्�दशा समेत स्प� हुने भएकाले नी�त कायार्न्वयनको �
समयप�छ  मूल्या�न कार् �ारम्भ ग
य
र� यसलाई �णाल � कै रूपमा स्था�पत गनुर् जरू
नी�त  मूल्या�न र कायार्न्वयनको अव, कायर्क्षमता चान, �भावका�रता मूल्या�न एवम्
रणनै�तक  मूल्या�नको सम� स्वरूप भएकाले , �कन, कसर�, कहाँ जस्ता सम� पक्षहरू
समेट्ने गर�  �मतव्य�य, दक्ष, समता, उपयु�ता, पयार्�ता र जवाफदे�हता Economy,
Efficiency, Equity, Appropriateness, Adequacy & Responsiveness) समेतका पक्षहरू
अध्ययन गर� नी�तको मूल्या�न गन� प�रपाट� �वकागनुर्पदर्। �धानमन्�ीको अध्यक्षत
मन्�ीह, रा��य योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेको �नद� शक स�म�त र मुख्य सिच
अध्यक्षता मा मन्�ालयका सिचवहरु रहेको कायर्कार� स�म� गर� सावर्ज�नक नी�तको
क्षे�का �वज्ञहरू समेत आमन्�ण गर� आव�धक रूपमानी�त पुनरावलोकनको व्यवस्था
साथै �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लय अन्तगर्त रहने गर� �वज्ञहरू सिम्म�ल
मूल्या�न एवम् पुनरावलोकन स�म�त �नमार्ण गर� �वशेषज्ञहरसिम्म�लत गनुर् उपयु�हुन
देिखन्छ 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 
नी�त  मूल्या�न एवम् पुनरावलोकन स�म�त गठन भएक, सेवा�नवृ�  �विश� �ेणीको

पदा�धकार�हरुको सेवा �लने �योजनका �निम्त नेपाल सरकारबाट काकार� प�रषद् गठन गर�
कायर् �ारम्भ ग�रएको । सावर्ज� नक �शासन सम्बन्धी र ा��य नी�त तजुर्मा गर� 

आधारमा कानुनहरु �नमार्ण गर लागू गन� जस्ता �वषयमा भने सुझाव अनुरुपसुधा
गनुर्पन� ।

3.२३ वैदे िशक सहायता नी�तको पुनरावलोकन 
वैदे िशक सहायता नी�त, २०५९ ले वैदे िशक सहायतामा गुणात्मक अ�भवृ�� गन, रा��य क्षमत
अ�भवृ�� गन�, सहायताको �ववेकपूणर् उपभोग गन, �ा�व�धक सहायताको सी�मत मा�ामा उपयोग
गन�, द�गोपना सु�नि�त  हुने  गर� कायर् गन, �ाथ�मकता क्षे�मा लगानी गन� र ऋण भन्
अनुदानलाई �ाथ�मकता �दने जस्ता रणनी�त �लएको देिखन्छ । वैदेिशक सहायताका सन्दभर
रा��य क्षमता अ�भवृ�� ग, साझेदार� �नमार्ण गन, आफ्नै प�रवेश अनुकूल सहायताका त�रका
लागू गन�, जीवनस्तर सुधारमा जोड �दने र सबै �कारका सहायतालाई बजेटमा ��त�विम्बत गन
नी�त समा�व� ग�रएको  छ । यो नी�तमा भएका क�तपय �ावधानहरू वतर्मानकाचुनौतीह
सामना गनर् अपयार्� रहे, कस्तो क्षे� मा सहायता प�रचालन गन� भ�े सन्दभर्मा नी�त 
रूपमा स्प� नरहे, दाताले  पालना गन� शतर्हरू स्प� रूपमा �कटान हुन नस, ख�रद 
���याका सन्दभर्मा दोहोरो व्यवस्था र,

नी�त कायार्न्वयनका सन्दभर्मा स

सरोकारवालाको भू�मका स्प� नरहेको र वैदेिशक सहायताको भावी स्वरूप र संरचना के हु
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भ�े स्प�ता प�न नरहेकाले यस �वषयमा व्यापक छलफल र समीक्षा गर� नी�तगत व्यवस
पुनरावलोकन गनुर् जरूर�  छ ।पुनरावलोकनका �ममा आन्त� रक राजस्व अ�भवृ�
प�रचालन, वैदे िशक सहायता कस्ता क्षे� र �वषय मा मा� स्वीकार गन� भ�े नी� तगत स,
�नजी क्षे� र नाग�रक समाज प�रचालन रणनी� त तथा अन्त��य  गैर सरकार� 
संस्थाहसम्बन्धी स्प� कोण  र सबै �कारका सहयोगहर रा��य बजेटमा समावेश 
गन�सम्बन्धी स्प� व्यवस्था आवश्यक छ । सहायताको नाममा हुने कुनै प�न �कारका
वा �नद�शनलाई अस्वीकार गनर् सक्नु प।
कमजोर अथर्तन्� भएकोमुलुकमा �वदेशी सहयोगको आवश्यकता महशुश ग�रन्छ ।
�वदेशी सहयोगको सकारात्मक र नकारात्मकदुबै पक्ष  छन् । �वदेशी सहयोगलाई रा
�ाथ�मकताको क्षे�मा खासगर � �वकास �नमार्ण र द� गो रोजगा �सजर्न गन�  उ�ेश्यले
प�रचा�लत ग�रनु पदर्छ । �वदेशी सहयोगको �त्यक्ष फाइदा नेपाल� नाग�रक हुनुपदर्छ।
व्यापक राजनी�क  अिस्थरता भएको मुलुकमा देशको सावर्भौमस�ामा� थ क्षयीकरण गन
सामािजक स�ाव  र रा��य  एकता कमजोर बनाउने काममा �वदेशी सहायता कुनै प�न 
�क�समले �योग ग�रनु हु� । �वदेशी सहयोगको प�रचालन वहु क्षे�Multiple channel) बाट
नभई  एक�ार (National Streamline) बाट हुनुपदर्छ । राज्यको �नयन्�ण बा� हर �वदे
सहयोगको �योग र प�रचालन  हुनु  हुँदैन । यसैगर�  �वदेशी सहयोगको प�र�नभर्रता �वस्तार

घटाउँदै जानुपन� नी�त �लनु आवश्यक छ ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 
वैदे िशक सहायता नी�तको पुनरावलोकन गर� नयाँ �वकास सहायता नी�त जार� भएको ।)

3.२४ केन्��यस्तरका �नकायमा प�रवतर्न एकाईको स्थ
समकाल�न प�रवेशमा हुने प�रवतर्नलाई सम्बोधन गनर् सावर्ज�नक �शासनमा सक्षम हुनुप
प�रवतर्नलाई आत्मसात गन� वा प�रव�तर्त प�रवेशरूप अरूलाई रूपान्तरण 
लचकतायु� दृ��कोण आवश्यक पदर्छ । �न�य नै प�रवतर्न �नय �मत �� �या हो ।
मुल ुकमा प�रवतरनलाई अं �गकार एवम् आत्मसात गनुभन्दा त्यसलाई ��तवाद गन� �वृि� बढ्
छ । यसथर् नयाँ मूल, मान्यता र सुधारका �यासहरूले अपेत न�तजा �दन सकेका छै नन् । 
प�छल्लो समयमा आएर सावर्ज�नक �शासनमासुधा र र प�रमाजर्नका ला �ग �शस्त �या
भएका छन् । तर अपेिक्षत उपलिब्ध हा� सल हुन सकेको अवस ्था छैन । प�रवतर्
��तरोध गन� र यथािस्थ�तको पक्षपोषण गन� संस्कृ�त बढ्दो रूपमा रहेको स्थागतरूपम
प�रवतर्न��त सकारात्मक नहुने हो भने जस्तोसुकै रा �ो �यासले अपेिक्षत न�तजा
सक्दैन । तसथर् नी�तगत रूपमा ग�रने प�रवतर्नलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गनर्का ल
केन्��य �नकायमा प�रवतर्न एकाईको व्यवस्था गन�र सुधारका काम कारवाह�हर
�भावकार�  रूपमा कायार्न्वयन गन� गराउने �नकायको रूपमा त्यस्तो एकाईलाई िजम
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बनाई  प�रवतर्नलाई संस्थाग गनुर्पदर् ।  त्यस्तो प�रवतर्न एकाईलाई आफ्नो मन्�ाल
�नकाय  अन्तगर्त गनुर्पन� �शास� नक सुधारका सुझावहरू कायार्न्वयन गनर् समेत िज

बनाइनु पन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �शास�नक पुनस�रचनाको �ममा �स्ता�वत सुझावलागू गनुर् उपयु� हुने ।

3.२५ उपभो�ा �हत संरक्षणसम्बन्धी �नकायको सुदृ
सावर्ज�नक �शासन सुधारको अिन्तम ल� य वर्ज�नक सेवाको �भावका�रता र गुणस्तर�यत
भएकोले यसैबाट सुशासनको �त्याभू�त समेत गनर् स�कनेहुन्छ । असल �शासनको अिन
ल�य समेत उपभो�ाको सन्तु� भएकोले यो �वषयमा सुधार गदार् स्वच्छ बजार र उपभो
�हत संरक्षणमासुधारका �वशेष �यास गनुर्पन� ह । यसका ला�ग देहायका सुधारहरू गनुर
आवश्यक देिखएको–
•

उपभो�ा

�हत संरक्षण �वषयको िजम्मा वािणज्य �वभागलाई �दएकोमा य

�विश�ीकृत कायर्क्षे� व्यापार �शासन रहेको हुँदा अनुगमनलाई �भावकार� बनाउन छ
'स्वच्छ बजार तथा उपभो� ा �हत संरक्षण �’ स्थपना

गन� ।  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझाव 

कायार्न्वयनको �ममा सोह� अनुरुप �वभाग गठन भए
•

िजल्ला स्तरमा वस्तु र सेवाको �न, �नर�क्षण एवम् अनुगमन गन� अ�धकार�हरू
कायार्लय स्थापना गन� । यसमा उपभो� ा संण ऐन  अनुसारका �नर�क्षण अ�धक,
खा� ऐन  अनुसारका खा� �नर�क्, औषधी ऐन  अनुसारका औषधी �नर�क्, गुणस्तर
ऐन  अनुसारका गुणस्तर �नर�क, नापतौल ऐन  अनुसार नापतौल �नर�क्, यातायात 
व्यवस्थ ा ऐन अनुसारका यातायात �नर�, मासु जाँच ऐन  अनुसारका मासु  �नर�क्,
��तष्पधार् ऐन अनुसारका बजार �नर�क्षण अ�, �वषाद� �नर�क्, वातावरण �नर�क्ष
एवम् सरकार� व�कल समेत  रहेको िजल्ला स्वच्छ बजार तथा उपभो�ा संर
कायार्लय खडा ग�रनु पदर्छ । उ� �नकायले वस्तु र सेवामा कानुनले �नषेध गरेका
�नयमन  गनुर्पन� भनी  उल्लेख गरका कायरहरूको अनुसन्धान तह�ककात 
�नयमनसम्बन्धी कायर् गन�

•

स्थानीय तह अन्तगर्त आफ ्नो क्षे� �भ�का वस्तु र सेवा, आपू�तर, मूल्, गुणस्त,
नापतौल, �वज्ञा, कर, प्याटेन तथा ��त�ल�प अ�धकार र �नयमनसम्बन्धी बजा
अनुगमन  गन�, बजार

अनुगमनबाट

अनुिचत, �नषे�धत  एका�धकारपूणर् व्पा�रक 

��याकलाप देिखएमा िजल्लिस्थत �नर�क्षण अ�धकृतको कायार्लयमा ��तवेदन पठाउन
बजार अनुगमनबाट स्वच्छ बजारका ला�ग आवश्यक पन� मापदण्ड अनुकूल कुनै क
वस्तु तथा सेवा �दायकबाट भए गरेको नपाइएकोमा सुधारात्मक उपायहरू बारे मा
आदेश जार� गन� अ�धकार समेत सम्बिन्धत स्थानीय तहलाई �दनुपन�
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•

उपभो�ा संरक्षणसम्बन्धीसंयु�संघीय मागर्दशर, १९८५ (अ��ल ५) अनुसार
वस्तु र सेवासँग सम्बिन्धत नेपालका �व�मान कानुनहरू पुनरावल गनुर्पन� र

उपभो�ा संरक्षणसम्बन्धीकृत नी�तको व्यवस्था गन� 
•

वस्त, सेवाको मूल्, गुणस्तर एवम् त्यसले पारेको �भावलाई समुिचत मूल्या�न ग
कसूरको अनुपातमा दण्ड व्यवस्था कायम गन�

•

उपभो�ा जागरूक नभई बजारको गुणस्तरमासुधार आउन नसक्ने भएकोले उपभो
कानुन  र उपभो�ाको अ�धकारका बारेमा जनचेतनामूलक कायर्�म व्यापकरूप
संचालन गन�, यसमा गैर सरकार� संस्था एवम् नाग�रक समाजसँग समेत सहकायर
गन� । 

•

कृ�ष  उपजमा �योग हुने  �वषाद�को मा�ा �मशः बढ्दो रूपमा रहेकोले सम्पू
जनमानसको स्वास्थ्यमा द�घर्काल�न असर देिखन थालेको सन्दभर्मा �वषाद� 
�योगलाई  �नयिन्�त गनर् उत्पादन क्षे�मा �नर�क्षण अनुगमनको मा�ा बढा,
अ�धक  उत्पादन हुने क्षे� मा �नर�क्षकको संख्या बढाएर अनुगमनलाई �भा
बनाउनु पन� । 

•

औषधीको मूल्यमा देिखएको �व�वधता र अनुिचत नाफा खोज्ने �वृि�ले यस्
सम्वदनशील �वषयमा प�न  उपभो�ाहरू ठ�गएको अवस्था  छ । यसलाई �नयमन 
�नयन्�ण गनर् नसक्दा सवर्साधारण जनतालाई ठूलो मकार् र अन्याय प�ररहेको 
औषधीको गुणस्तर एवम् त्यसको बजार मूल्यलाई �नयमन गनर् तत्काल अन
बढाउने र गलत काम गन�लाई कडा कारवाह�को दायरामा ल्यउने ।

•

उपभो�ा �हत संरक्षणम ा नाग�रकलाई सचेत गरा, उपभो�ा सूचना तथा िशक्ष
�वकासका ला�ग उपभो�ा संरक्षण कोषको स्थापना संचालन गन�, कोषमा सरकार� 
अनुदान, �ु�टपूणर् उत्पादनबाट स�लनहुने र, वस्तु आयात गदार् उपभो�ा संरक्ष
रूपमा उ\ती  हुने  रकम समेत जम्मा गर�  उपभो�ा िशक, ��तष्पध� बजार र
�भावकार� बजार अनुगमनको व्यवस्था�ारा उपभो� ा �हतको संरक्षण गनर् 
उपभो�ा संरक्षण कोषको व्यवस्था गन� । यस सम्बन्धमा �शासक�य अदा

(डा. हरे राम यादव  �व. कृ�ष  �वकास  मन्�ालय समेत (२०७०÷१८)) समेत नेपाल

सरकारलाई उपयु� व्यवस् गनर् �नद�शनात्मक आदेश जार�इसकेकोले यससम्बन्ध
व्यवस्थलागू गनुर्पन� ।
•

वस्तु वा सेवामा �मपूणर् �वज्ञापनको मा�ा बढेको र त्यस �कारका �वज्
उपभो�ाको छनौटको अ�धकारलाई  गम्भीर �भाव पारेकोले त्यस्ता व वा सेवाको
�वज्ञापन गनुर् अिघ �वज्ञापन  स्वीकृत गन� �नकाय तोक� काया र्न्वयन योज
�भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गन� गराउने
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•

वस्तु र सेवा संचालनमा नापतौल माफर्त उपभो�ाको हक हनन् भएको गुनासो
बढेकोले यसको रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग �वशेष कायर्योजनतजुर्मा गर� लागू गन�
गराउने ।

•

उपभो�ाको हक�हतसम्बन्धी �वषय सं�वधानको मौ�लक हकमा समावेश गर� य
�वषयलाई  �व��व�ालय  र �व�ालय स्तरको पा�पुस्तकमा समावेश गर� अध्य

अध्यापन गन�  गराउने । सुझाव कायार्न्वयनको िस्: २०७० को ��तवेदनको

यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई सोह� बमोिजम उपभो�ाको हकलाई  मौ�लक 

हकमा समावेश ग�रस�कएको ।)
•

वस्तु वा सेवा बजारमा एका�धकारपूणर् व्यापा� रक ��याकलाप र काट�, �सिण्डके,
बन्धनयु�  �व��  जस्ता ��याकलाप व्यापक रूपमा बढेकोले सोको रो, �नयमन 
र �नयन्�णका ला�ग �वशे कायर्योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गन� गराउन

•

अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा क्षे�मा आपू�तर् असहज हुन, त्यस क्षे� मा ब
हड्ता, सेवा �नषेध तथा अवरोध गनर् न�दने सम्बन्धमा आवश्यक ससंचालन ऐन र
अत्यावश्यक वस्तु �नयन्�ण ऐनमा समसाम�यक सुधार  �भावकार�  रूपमा
कायार्न्वयन गन� गराउने 

•

वस्तु वा सेवा बजारमा कालोबजार�  गन, अनुिचत स�य  गन�, झुक्यानमा पार�  �व��
�वतरण  गन� समेतका �दायकलाई कालोबजार ऐन बमोिजम कडाइका साथ कारवाह� 
गन� गराउने ।

•

वस्तु वा सेवाका �नयमन अ�धकार, अनुगमन  अ�धकार�  र उपभो�ा संघ संस्थाका
पदा�धकार� समेतको क्षमता अ�भवृ� � गर� उनीहरूलाई िजम्मेवार बन, साथै वस्तु
तथा सेवा बजारसम्बन्धी �वषयमा शोध तथा अनुसन्धानमा जोड �दने

•

�व� व्यापार स�ठनको सदस्य भइसकेप� छ बनाउपन� देहायका कानुनहरू हालसम्
बनाउन नस�कएको अवस्थाछ । �ाथ�मकताका साथ देहायका कानुनको तजुरमा तथा
पुनरावलोकन गनुर् पन�–
–

एन्ट� डिम्पङ तथा काउन्टर भे�ल�

–

एकृ�डटेशन ऐन 

–

खा� स्वच्छता तथागुणस्तर

–

जै�वक सुरक्षा

–

अस्पताल �नयमसम्बन्धी 

–

सेनेटर� तथा फाइको सेनेटर�  र व्यापारमा �ा�व�ध अवरोध  (SPS र TBT) का
ला�ग मापदण्ड तयार गन�
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•

–

औषधी ऐनको पुनरावलोकन

–

उपभो�ा संरक्षण ऐनकोपुनरावलो

–

��तष्पधासम्बन्धी 

–

गुणस्तर नापतौल ऐ

–

यातायात व्यवस्था

–

दूरस�ार ऐन

–

�व�ुत ऐन

–

बायो सेक्यू�ट� ऐन

–

बजार  व्यवस्थापनसंचालन र �नयमन) ऐन

–

मासु जाँच तथा पशु बधशाला ऐन, आ�द ।

उपभो�ा संरक्षणका ला�ग उपभो�ा तथा उपभो�संघ संस्थालाई माग पक्षको रू
�वकास गर ्दै त्यस्ता संस्थालाई �नयमन समेत गर� ब�लयो बना, अनुसन्धानमा जोड
�दने, सुधारका उपायहरूलाई �नरन्तररूपमा ��याशील गलै जाने। 

•

उपभो�ाको हक  अ�धकारको संरक्षण गनर् ग� ठत �नकायहरुको क्षमता अ� भव
सुदृढ�करण गद� उपभो�ा संरक्षण ऐनको �भावकार� कायार्न्वयन एवम् उपचारका 
उपभो�ा संरक्षण ऐन�ारा �त्येक िजल्लामा उपभो�ा अदालतको स्थापना
उपभो�ाको अ�धकार संरक्षण गनुन� । सो अदालतलाई सावर्ज�नक सेवा �वतरणको
�ममा मकार् पन�  व्यि�ले समेत उपचार माग गनर् सक्ने गर� अ�धकार �दान गन
आपू�तर्स�हतको उपभो�ा न्यायको �स�ान्तलाई मूतर्रूप यससम्बन्ध �त न्याय
ू

�णाल�को �वकास गन� ।

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई नेपालको सं�वधानमा मौ�लक  हकको रुपमा उपभो�ाको हकको व्यवस्
भएको, उपभो�ाको �हत संरक्षणका ला� गछु� ै �वभागको स्थापना ग�र, छु�ै
ऐन÷कानुन प�न बनेको र अन्य सुझावहरलागू गनुर्पन� ।

3.२६ वातावरण �वनासको रोकथाम र चुरे संरक्
वातावरण �वनासको रोकथाम गर� द�गो �वकासको अवधारणालाई व्यवहारमा आत्मसात गनुर्प
�वषय सावर्ज�नक �शासनको चुनौतीको रूपमा रहेको  छ । प�छल्लो समयमा आएर च,
राजमागर, पुल, वस्त, वनज�ल जस्ता सम्वेदनशील क्षे�को ढु�ा वाबा, �ग�ीको �नकासीले 
यो क्षे� नरा�ोसँग �भा�वतइरहेको छ । ढु�ा, �ग�ी र बालुवाको �नकासी व्यवस्थापन एवम
�सर उ�ोगहरूकोसंचालनसम्बन्धी मापदण्ड �नधार्रण तथा सो को �भावकार� कायार्न्
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ला�ग यो यस स�म�तले  अन्त�रम ��तवेदनमा प�न तत्काल� न सरकारलाईझाव �दइसकेको,
अझै प�न यो �वषय अपेिक्षत रूपमा व्यविस्थत हुन स�करहेको छैन । एका�तर चुरे सं
ला�ग भनी सरकारले  �व�भ� दातृ �नकायको समेत सहयोग �लई  हरेक वषर् अरब�  रूपैया
लगानी ग�ररहेको छ भने अक�तफर् चुरे क्षे�लाई नै आधार बनाई �व�भ� �सर उ�ो�ारा
न्यून मूल्यमाढु, �ग�ी, बालुवाको �नकासी भई त्यहाँको पयार्वरणलाई गम्भीर असर पा�ररहे
अवस्था छ । सरकारले २०७१ साल आषाढसम्म स्टक �नकासी गनर् �दने गर� �नण
�लएप�छ स्टकको नाममा नयाँ उत्खनन् गर � �नकासी ती� बनाएको अवस्था देिखँदा 
�वषयलाई �नय�मत गनर् तत्काल नयाँ मापदण्ड �नधारगनुर्पन�आवश्यकता रहेक, चुरे क्षे�क
पयार्वरण �वनासले वन �वना, बाढ�, प�हरो, भू–क्षय लगायतका �वपका साथै त्यस व�रप�रका
ठू लो क्षे�को –भाग र बसोवासलाई समेत नरा�ो �भाव  पान� तफर् सरकारल समयमै
सम्वेदनशीलता देखाउनुपन�  अवस्था छ । �नि�त स्वाथ� समूहको �हत र व्यापा�
दृ��कोणबाट तत्काल�न फाइदाका ला�ग ग�रने यस्ता ��याकलापको रोकथाम गनर् नस�क
यसले द�घर्काल�न रूपम ा नरा� ो �भाव पानर् सक्ने हुँदा अन ्तरवंशीय न्यायको �स�ा
मनन् गर� त्यसतफर् समयमा गम्भीर बनी रोकथाम र �नयमन गनुर्का साथैमुलुककोकु
भू–भागको कम्तीमा चाल�स ��तशत वन र ह�रयाल�  क्षे� का गनुर्पन� ।  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई चुरे 

क्षे�को संरक्षणका �निम्त सोह� अनुरुपको, नी�त, संस्थागत संयन्�को व्यव, स्थानीय र

�देश सरकारलाई समेत त्यस सम्बन्धी िजम्मेवार बनाउने गर� नयाँ रणनी�त र व्यवस्थ
लागू गनुर्पन� ।

3.२७

स्थानीय �नकायको सुदृढ�क
नेपालमा �वगतमा भएका स्थानीय स्वाय� शासनको अभ्, त्यसबाट �ा� न�तज, अभ्यसको
�ममा सृिजत समस्या तथा चुनौत, प�रव�तर्त स्थान, रा��य एवं अन्तरार्��य शासक�य प�रव,

उपलब्ध साधन�ो, मुल ुकको सामािजक, आ�थर्, भौगो�लक  अवस्थ आ�दलाई दृ��गत गर�
स्थानीय स्वाय� शासन प��तलाई सवल बनाउन देहाय अनुसारका उयहरू अवलम्बन गनु 
उपयु� हुनेः
•

स्थानीय स्वाय� शासन प��तको स्थागत �वकासमा सहयोग पुग् गर� स्थानीय
स्वाय�

शासनका आधारभूत पक्षहरूलाई सं�वधानमा नै व्यवस्था सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझाव 

सं�वधानमा समावेश भइसकेको ।)
•

नी�तगत, संस्थाग, संरचनागत  र कानुनी व्यवस्था गर� स्थानीय लोकतन्� लाई ब�ल
बनाउने, केन्��य सरकारबाट  �नयन्�ण  एवं हस्तक्षेप नहुने गर�  स्थानीय सर
नयाँ सं रचना तयार गन�, स्थानीय जनतालाई सर, सहज  र �भावकार� सेवा �वाह
गनर्सक्ने गर� कायर्क, व्यवस्थापक, न्या�यक एवं �व�ीय अ�धकारको स्प� व्यवस
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गन�, स्थानीय �नवार्चन �णाल�लाईसुदृढ , सम्बिन्धत स्थानीय सरकार सहम�तमा
मा� स्थानीय सरकारको �माना हे रफेर हुनसक्ने व्यवस्था, केन्��, �ादेिशक  र
स्थानीय सरकार बचको �ववाद समाधानको ला�ग उपयु� �व�ध  र संयन्�  �नमार्
गन� । केन्��, �ादेिशक  र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड वैज्ञा
आधारमा गन� । वातावरणीय सन्तुलन कायम हुनेगर�  �ाकृ�तक �ोतहरूको उपयो
गन� गर� �व�भ� तहका सरकारबीच अ�धकार र िजम्मेवार� तोक्ने
•

स�ठन संरचना र जनशि�लाई कायर्मूलक बनाउन, �भावकार� सुप�रवेक्, अनुगमन 
एवं मूल्या�न प��तको �वकास गर� त्यसलाई कायार्न्वयनमा ल्याउने । स्थानीय
कमर्चार�को योग्य, क्षम, अनुभव  र रूिचको आधारमा पदस्थापन र सरूवा गन�
आवश्यक दरबन्द�क �सजर्न गर� �र� पदहरूको यथाशी�  पू�तर् गन� । मान
संशाधनको �वकासमा जोड �दने । वस्तुगत एवं वस्तु�न� कायर्सम्पादन �णाल� ल
गन� । अनुभवह�न र महं गा वैदे िशक परामशर्दाता �नयु� गन�  परम्परालाई �नरूत्सा
गन� । स्थानीय स्तरमा कायर्रत संस्थाहरूको संसक्षमताको �वकास गर� �तनला
साधन �ोत सम्प� बनाउने । नयाँ सोचअनुसार काम गनर् सक्ने गर� कमर्चार�तन
क्षमताको �वकास गन�  । सेवा �वाहको आधार र मापदण्ड तयार गर� लागू गन�
अ�धकार �नक्षेपण कायर्लाई व्यविस्थत र सु�नि�त बनाउने । �भावकार� सेवहका
ला�ग एक�ार �णाल�को �वकास  गर�  लागू गन� ।  �वकेन्��करण र स्वाय� शास
प��तको बारे मा जनचेतना जागृत  गराउने । नी�त  �नयमहरूको असर र �भाव हेरेर
अनुपयु� देिखएमा� नी�तगत  प�रवतर्न गन�  । ग�तशी, समावेशी, सन्तु�लत  र
समतामूलक नी�त �नमार्णमा जोड �ने।

•

स्थानीय स्वाय� शनको अवधारणा अनुसार स्थानीय शाससम्बन्धी उपयु� नी,
योजना र कायर्�म तजुर्मा गर � �तनको �भावकार�रूपमा कायार्न्वयन गन� । स्
सरकारको नेतृत्वदायी भू�मकामा रहने राजनी�तक नेतृत्वले सभ्य र सुसं स्कृत राजनी
संस्कारको �वकासमासहयोग पुर् यउने । 

•

स्थानीय तहबाट सम्पादनहुने कायर्मा जनसहभा�गता प�रचालन गन�  । रा� �य
स्थानीय �ाथ�मकतामा तालमेल हुनेगर�  योजना प��तको �वकास गन�  । ला-लागत 
�व�ेषण  गर�  आयोजनाको छनौट गन�  प�रपाट� बसाल्ने । आयोजनाको उ�ेश्
प�रपू�तर्मा सहयोग पग्ने गर�  नी�त र कायर्� म तजुर्मा गन�  । स्थानीय, साधन,
��व�ध र सीपको अ�धकतम प�रचालन हुने गर� योजना तजुर्मा गन� । सामािजक सुरक्
लगायतका सम� कायर्�मको कायार्न्वयनलाई �भावकार� बनाउने

•

�नक्षे�पत अ�धकार केन्��कृतनहुने गर� भू, जनसंख्य, सामािजक, सांस्कृ�तक एकत,

ऐ�तहा�सकता, सेवामा पहुँच, सामथ्यता जस्ता पक्षहरूलाई आधार मानी स्थ

�नकायको संख्या घटाउने र आकार बढाउने । स्थानीय �नकायकोपुनस�रचना तथ
स्थानीय �नकायको रूपान्तरण गन� ���यालाई सं�वधान �नमार्ण ���यासँगै अग
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बढाउन  �तनका ��त�न�धमूलक  �नकायहरू र �वषय�वज्ञसमेत रहेको एक रा�
उच्चस्तर�य स्थानीय �नकाय पुनस�रचना आयोग गठन गर� सोको �सफा�रस र �नवार्
स्थानीय सरकारका प�रषद्समेतको �सफा�रसमा �नणर्य गन� ���या अपनाउने
•

राज्य��तको अपनत्व र िजम्मेवार�बोध गर नेपाललाई स्थानीय सरका, �ादेिशक 
सरकार र संघको साझा यु�नयनको रूपमा प�रभा�षत ग�रनुपन�  । स्थानीय सरकारल
सं�वधान  र कानुनको पालना गरे नगरेको �वषयमामा� केन्�  र �देश सरकारले
सुप�रवेक्, अनुगमन  र मूल्या�न गन�  व्यवस्था गन� संघीय मा�थल्लो �वधा�कामा
स्थानीय सरकारबाट समेत �नि�त संख्यामा ��त�न�धत्व हुने व्यवस्था  

•

सं�वधान  र कानुन बमोिजम स्थानीय सरकार आफ ले  आ�थर्क �ोतको व्यवस्थापन
प�रचालन  गनर्सक्ने सम्भाव्य क्षे�का करका दर तोक्नसक्ने तथा कर
प�रचालन गनर्सक्ने व्यवस्था । 

•

स्थानीय �नकायमा स्थानीय �ोतको प�हचान र प�रचा, आयोजनाहरूको आवश्यकत
प�हचान  र �ाथ�मक�करण, तथा उपलब्ध �ोतसाधनको सदुपयोगमा समस्या देिखएक
छ । योजना तजुर्मा र बजेट �व�नयोजनकै �ममा गलत योजना बनाइन, लगत इ��मेट
र �डजाइन, मूल्या�न तथा योजना फरफाक गन� �ममा गलत �ववरण पेश गन� जस्ता
कायर्हरूले स्थानीय �नकायमा �व�ीय जोिखम बढाएको छ । यस्तो �वृि�को �नय
गनर्संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालयलFudiciary Risk Reduction action
Plan कायार्न्वयनमा ल्याएकोिखन्।साथै स्थानीय �नकायहमा �व�नयोिजत बजेट स–
साना कायर्�महरूमा छन � �वृि� बढ्दै गएको छ । यसले जनताको वास्त
आवश्यकताको सम्बोधन गर� वनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको छ।स्थानीय
�नकाय�ारा संचा�लत आयोजनाहरूमा वातावरणीय पक्षलाई समेत कम ध्यान �दइएक
आयोजनाको द�गोपना ओझेलमा परेको छ ।  अतः स्थानीय �नकायमा �व�नयोजन
भएको �ोत साधनको �भावका�रता मापन गनुर्पन� देिखन्छ । जन��त�न�धहरूको वहा
नह�
े सम्म उनीहरू��तको जवाफदे�हतासु�नि� त गनर् समेत नस�कएको अवस
ु ल

�व�मान भएकोले  हालको �व�नयोजन  हुने  गरेको �ोतलाई बढ�  �भावकार� ढ�बाट

प�रचालन  गनर् स�कने रणनी�त र लगानीका क्षे�हरूको पुनरावल गनुर्पन।(सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझावका धेरै

�वषयहरु नेपालको सं�वधानमा समावेश भएको र स्थानीय सरकासंचालन ऐन, २०४७
तजुर्मा भईलागू भएको।)

3.२८ �वकास �शासनको �भाव �व�ेषण 
�वकासको बाहक सावर्ज�नक �शासन हो भ� मान्यता अब पुरानो भइसकेको । आन्त�रक
एवम् वा�  प�रवेशमा आएको प�रवतर्नले �वकास �शासनको भू�मकाको पुनरावलोकन गनुर्पन
आवश्यकता रहेको छ । सरकारको एक्लो �यासबाट मा � �वकासका याकलापहरू
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संचालन एवम् व्यवस्थापन गनर् स�कँदैन । �व�व्याप, खुला अथर्तन, उदार अथर्
व्यवस्, सूचना ��व�धको �वकास, �नजी क्षे�को �वक, नाग�रकमा आएको चेतना जस्ता
कारणले यो क्षे�मापुनरावलोकगनुर्पन� आवश्यकता देिखएको छ । अब �वकास �शासनम
�नजी क्षे�को भू�मका महत्वपूणर् हुन ले सावर्ज�नक �नजी साझेदार�का कायर्�मह
संचालन गन� तथा �वकासका ��याकलापमा जनताको अ�धक सहभा�गता सु�नि�त  ग�रनु 
पदर्छ । साथै स्थानीय स्वाय� शासनको �स�ान्तलाई व्यवहारमा उतानर्का ला�ग य
तजुर्मा कायार्यन एवम् अनुगमन मूल्या�न ���यामा समेत सुधार गर� स्थानीय आवश्यक
र सरोकारवालाको सहभा�गतामा �वकासका ��याकलाप संचालन गनुर्पन�  हुन। यसका ला�ग
�नम्न कायर्हरु गनुर्प–
क.

�वकास �शासनको अभ्यासबाट हा�सल भएका उपलिब्धहरूको समीक्ष,

ख.

�वकास �शासनको क्षे�मा देिखएकाचुनौतीहरूको आंकलन ,

ग.

पूवार्धार �वकास र कल्याणकार� कायर्मा सरकारको भू�मका बढा,

घ.

�वकासमा

�नजी क्षे�लाई संलग्न गराउने गर� सावर्ज �नक � नजी साझेदार

अवधारणालाई व्यापकता �दान गन,
ङ.

सामुदा�यक �वकासको अवधारणालाई अंगीकार गन�,

च.

योजना तजुर्म, कायार्न्व, अनुगमन, मूल्या�न र लाभको उपयोगमा सरोकारवालाको
सहभा�गता बढाउने,

छ.

�नजी क्षे� सक्षम देिखएका क्षे�मा सरकारको भू�मका �नयमनकार� �नकायको
मा� सी�मत गन�,

ज.

�वकास  �नमार्णमा उपभो�ा स�म�त माफर्त भएका कारूको समीक्षा गर� सुधार
उपायहरू खोजी गन,

झ.

स्थानीय सी, �ोत, साधन  र जनशि�को

उपयोग

हुने खालका

�वकासका

��याकलापमा जोड �दने,
ञ.

�वकासलाई  पयार्वरणसँग आब�  गर�  द�गो �वकासको अवधारणालाई व्यवहारम
रूपान्तरण गन�

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव 

सापेक्षतामलागू गनुर्पन� ।

3.२९ एक�ार �णाल�को अवलम्ब
सावर्ज�नक �नकायबाट एउट सेवा �लन  �व�भ� �नकायमा धाउनुपन�  प�रपाट�ले सेवा�ाह�हरू
झन्झटमा पन�  गरेको र सेवा �लन  लामो समय  लाग्ने गरेको समेत पइँदा एउटै छाना
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ँ  समन्वय
मु�नबाट अथार्त एक�ार �णाल�बाट सेवा �वतरण  गन�  गर� सरोकारवाला �नकायसग
कायम गनुर् उपयु�  हुने देिखन् छ । यस्तो सेवा स्थानीय स्तरदेिख नै एक�ार �णाल�
गनुर्पन� आवश्यकता रहेको छ । सेवा �वतरण �णाल�लाई �वकेिन्� त गर� स्थानीय स्

�वतरण  ग�रने सेवालाई समेत  एक�कृत  गर� सेवा �वाहलाई  �भावकार�  बनाउने ।  (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझावलाई सापेक्षताम

लागू गनुर्पन� ।

3.३० औिचत्यका आधारमा कायार्लय स्थापना ग
आवश्यकता र प�रवेशको समुिचत �व�ेषण नगर�  अन्य�को न�ल गर�  जथाभावी रूपम
राज्यको कोषबाट खचर्हुने गर� नयाँ कायार्लय खोल ्दै जाने अभ्यासलाई �नरुत
गनुर्पदर्। कुनै प�न कायार्लय खोल्पदार् त्यसले गन� र गनर् सक्ने, त्यसमा हुने लगान,
आवश्यक जनशि, राज्य कोषमा पन�  भा एवम् �वाह हुने सेवाको बारे मा समुिचत मूल्या�न
गर� औिचत्य देिखएमा मा� नयाँ कायार्लय स्थापना गन� प�रपाट� �वकास ग�रनु पदर्छ। क
व्यि�  वा समूहलाई लिक्षत गर� स्वाथर्परक रूपमा संरचना � सजर्ना गन� वा नयाँ क

स्थापना गन�  कायर्लाई पूणर्तः �ध  गनुर्पन�  । (सुझाव कायार्न्वयनको ि�तः २०७० को

��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझावलाई �शास�नक पुनस�रचना गदार् �वचार  गर�लागू
गनुर्पन� ।

3.३१ अस्थायी संरचना एवम् दोहोरो कायर्क्षे�लाई �नरूत्सा�
सावर्ज�नक �शासनको �नय�मत संरचनाले गन काम गनर्का ला�ग �व�भ� आयो, स�म�त, बोडर,
कोष, कायर्दल जस्ता संरचना �नमार्ण गर� �व�भ� कामको िजम्मेवार� �दने प�रपाट�ले साध
खचर, बढाएको, काममा दोहोरोपना देिखएको, �नणर्य ���यामा �ढलाई हुने गरेक, िजम्मेवार�
पन्छाउने �वृि� देिखएको र स�ठनत्मक �न्� समेतको अवस्था आएको छ । त्यस्तै अस
रूपमा समय समयमा गठन ग�रने स�म�, आयोगहरूका ��तवेदनको अ�भलेख समेत रा�र�
रा� नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता ��तवेदनमा �दइएका सुझावहरूको कायार्न्वयनमा स
ध्यान पुग्न सकेको प�न देिखँदैन । यस �वषयमा म्न बमोिजमका स्प� मापदण्ड र आध
�नमारण गनुर्पन�–
क.

�शासक�य संरचनासम्बन्धी हालसम ्म भएका अध्ययन तथा जाँचबुझ ��तवेदनह
एक�कृत अ�भलेख रा�े,

ख.

त्यस्ता ��तवेदनमा �दइएकासुझावहरूको कायार्न्वयनको अवस्थाको मूल्य,

ग.

कायार्न्वयनहुन बक�  रहेका �वगतका सुझावहरू कायार्न्वयनका ला�ग िजम्मेव
�नधार्रण ग�र�दन,
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घ.

नी�तगत  �बन्ध एवम् कानुन �नमार्ण गदार् त्यस्ता सुझाव ��तवेदनहरूलाई समेत
�दने ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई लागू गनुर्उपयु� हुने ।)

3.३२ सावर्ज�नक सेवासंचालन गनर् छाता ऐन तजुर्मा ग
�नजामती सेवाका पद  �भ�ै प�न  �व�भ� सेवाका ला�ग छु�ा-छु�ै कानुन  माग गन�  र यस्ता
ऐनमा भएका सेवाशतर, सु�वधा र मापदण्डमा समेत �भ�ता कायम रहन सक्ने अवस्थाल
दृ��गत गर�  सबै सावज�नक सेवालाई  मागर्�नद�शन गनर् एक�कृत छात ा ऐन तजुर् गनुर्पन�
देिखन्। यसले अन्य सावर्ज�नक सेवामा समेत एकरूपता कायम रा� सहयोग पुसक्। 
यसैगर� �ा�व�धक स्वरूपको स�ठनमा त्यह� सेवाको व्यि�मा� नेतृत्वमा रहने व्यवस्था
अन्य �कृ�तको सठनको हकमा सबै सेवाको व्यि� योग्य, �े�ता र ��तष्पधार्को आधारम
जान सक्ने व्यवस्था गन�  । छाता ऐन�ा रा योग, सजाय, उमेर, उपदान, �नवृ�भरण �वदा,
आचरण  र अनुशासन, कावार्ह�  जस्ता �वषयमा मागर्दशर्न गर� एकरूपता समेत कायम 
आवश्यक छ 

-सुझाव कायान्वयनको िस्थ�
र
२०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव अध्ययन

गर� लागू गनुर्पन� ।

3.३३ सावर्ज�नक संस्थानकोसुदृढ�
•

�व�व्यापीकरणले पारेको �भा, �व�व्यापा, स�ठनको सदस्य इसकेको अवस्थ, उदार
अथर्तन, खुला अथर्व्यवस्था एवम् �नजीक ऐनको कायार्न्वयनको अवस्था समेतल
दृ��गत गर� सावर्ज�नक संस्थानसंचालन तथा व्यवस्थापनमासुधार ग।

•

�नजीकरणको �वषयमा रा��य सहम�त कायम गर� स्प� नी�तगत व्यवस्था गन

•

�वगतमा ग�रएको अभ्यास र कायार्न्वयनको अवस्थालाई समेत �वचार गर� �नजी
ऐन, २०५० लाई समयसापेक्षसुधार गन�

•

�नजीकरण स�म�तको सुदृढ�करण गर�  व्यावसा�यक र �ा�व�धकरूपमा सक्
व्यावसा�यक

बनाउने तथा स�म�तलाई राजनी�तक समूहको भन्दा पेशा�वदहरू

बाहुल्यता रहने गर� पुनगर्ठन गन�
•

�नजीकरणको �वगतको नी�तको र कायर्गत �नणर्यको समीक्षा गर� दर�हत  ढ�ले 
अवरू� ���या सुचारू गराउने

•

संस्थानको छनौ, सम्पि�  र दा�यत्वको मूल्य, सम्पि�  र दा�यत्वको हस्तान्
���या, �नजीकरण  प�ातको सरकारको दा�यत्व र भू�मकाको बारे मा समीक्षा गर
पारदश� र जवाफदेह� ���या र प��तको �वकास गन� ।
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•

�नजीक्षे�को संलग्नता रहने , �नजीक्षे�को दा�यत्व र कतर्व्यको वारेमा स्प� न
व्यवस्था गर� �नजी क्षे�लाई प�न िजम्मेवार र जवाफदेह� बनाउ

•

सावर्ज�नक संस्थानसुधारको �मुख औजारको रूपमा �नजीकरणलाई �लन

•

संस्थानको काममा गुणस्तर�यता ल्य नयाँ ��व�ध र �णाल�को �वकास गन� ।

•

��तष्पधार्त्मक क्षमतामा सुधार गनर्, अवलोकन �मण  र

उत्�ेरणाका

औजारहरूको �योग गन�
•

राजनी�तक हस्तक्षेप रपहुँचबाट मु� गन�

•

कायर्सम्पादनका आधारमासु�वधा र तलब �दने

•

पाउने सु�वधालाई संस्थानको कायरग�त र उपलिब्धसँग तालमेल �मलाई स्, वस्तु�न�
सूचकको आधारमा मा� उपलब्ध गराउने 

•

�व�ुतीय शासन  (E-Governance) को �ब�र् गर�  ��व�ध  मै�ी व्यवस्थापन प��
अवलम्बन गन� । 

•

न�तजामा आधा�रत अनुगमन सूचकहरू तजुर्मा गन�

•

अनुगमन ���यालाई �नय�मतता �दई �ोतसाधनले सम्प� गराउने 

•

अनुगमनबाट �ा� ��तपोषणलाई सुधारको मागर्दशन बनाई सुधारलाई �नरन्तरता �दन। 

•

ते�ो पक्ष मूल्या �न �णाल� को �वकास गर� � ा� उपलिब्ध जनताको जीवनयाप
जीवनस्तरमा पारेको �भावको आधारमा संस्थानहरू संचालन , सरकारको तफर्बाट
स�कने लगानी सु�नि�त गन� ।
संस्थानमा राजनी�तकरणको �भावलाई �नयन्� ण गनर् संस्थानका कमर्चार�को 

•

सरूव, बढुवा, वृि� �वकास जस्ता �व�भ� पक्षलाई ट्ने गर� छाता ऐन तजुर्मा ग।
•

सीप �वह�न जनशि�को ठू लो संख्याका कारण सावर्ज�नक संसनहरुले अपेिक्षत उ�
गनर् नसक�  धेरै संस्थानहरु घाटामा रहेको देिखएकोले यस्तो समस्याको द�घर्
�नराकरणका ला�ग सक्षम  र योग ्य जनशि� हरु सावर्ज�नक संस्थानमा � नयुि�
पदो��तको व्यवस्थ गन� ।  (सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको

यससम्न्धी�सफा�रस र सुझावलाई अध्यय गर� लागू गनुर् उपयु� देिखएक।)

3.३४

�नजामती सेवालाई व्यावसा�य, गुणस्तर�य र सेवा�ाह���त िजम्मेवार बनाउ
ग�रनुपन� संस्थागत र जनशि�मा सुधा
3.३४.१

राजनी�त र �शासन बीचको कायर् सीमा�
सावर्ज�नक �शासनको संचालन एवम् व्यवस्थापनमा राजनी� त र �शासनक
सम्बन्ध र सीमाका बारेमा �शस ्त छलफल भएप�न यो �वषय समाधान ह
सकेको छै न ।  �शासनमा राजनी�तक नेतृत्वले �शास�नक �नणर्यमा� थ हस्तक
गन�  र �शास�नक नेतृत्वले आफूले �ा�  गरेको अ�धकार समेत राजनी�तक
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नेतृत्वमा पन्उने  गरेका �शस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । सुशाससंचालन
तथा व्यवस्थापन) ऐन जार� भइसक प�न राजनी�तक नेतृत्व र �शास�नक नेतृत्

बीच  अझै स्प�  काय �वभाजनको अभाव देिखएको छ ।  आफूलाई  �ा� 

अ�धकारहरू समेत राजनी�तक नेतृत्व�तर पन्छाएर �नणर्य नै नगन� �शक 
नेतृत्वमा रहेकाहरूको �वृि� र अनावश्यक रूपमा �शास�नक कायर्हरूमा
हस्तक्षेप गन� राजनी�तक नेतृत्वको कायर्शैल�का कारण यो अवस्ा
थ �सजर्न
पाइन्छ । यसका साथै कुनै सन्दभर्मा प �न �नणर्यका � ममा आईपन� दो
भागी  हुन नचाहने  �शास�नक नेतृत्वको गैरिजम्मेवारपूणर् का, राजनी�तक नेतृत्व
सामु  �नर�ह रूपमा �स्तुतहुने �वृि� र �न�हत व्यि� गत स्वाथर्का 
राजनी�तक संरक्षण खोज्ने �वृि� प�न यसमा िजम्मेवार रहेको यस्तो
अवस्था रहेकाले जस ज�त फू �लने  र अपजस  आएमा भने  राजनी�तक  पक्षल
�शासनलाई र �शास�नक पक्षले राजनी�तज्ञलाई दोष लगाउने �वृि� हावी भ
छ । यो सम्बन्धमा व्यवस्थापन गनर् ल्याइएको सुसंचालन तथा
व्यवस्थापन) , २०६४ को �भावकार�  रूपमा �योग हुन स�करहेको छैन ।
यी समस्याहरू समाधानका ला� ग राजनी� त र �शासनका बीचसुस्प�यर्
�वभाजन  गर� दुबैले  एक  अकार्को कायर्मा सम्मान र अहस्तक्षेपको नी,
आफ्ना अ�धकारहरूको पूणर् रूपमा �भावकार� �योग नगरे वा अकार्को अ�
क्षे�मा हस्तक्षेप गरेमा कारवाह�  गन� �भावकार� व्यवस्था हुनुपदर्छ।यस

राजनी�तक  एवम्  �शास�नक संस्कर र संस्कृ�तमा नै सुधार हुनपन� ।(सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सोह� अनुरुप व्यवहार र कायर्संस्कृ�तमा रुपान्तरण 
3.३४.२

जनशि� योजना तजुर्मा र जनशि� �वकास कायर्
रा��य, �ादेिशक  र स्थानी स्तरमा वतर्मान र भ�वष्यमा आवश्यक 
जनशि�को प�हचान, �वकास  र उपयोग गन�  �योजनका ला�ग आवश्यक पन�
जनशि� योजनालाई �न�दर्� गन�  जनशि� �वकास नी�तको हालसम्म तजुर्मा ह
सकेको छै न । जसले  गदार् रा��य र अन्तरार्� �य बजारमा ��तष्पधार् सक्ने
सक्षम जनशि�को उत्पादन हुन सकेको छैन । जनशि� उत्पादन गन
उपयोग गन� �नकायहरू बीच स्प� सोच र समन्वयको अभाव खिड्कएको 
यसले  गदार् उत्पा�दत जनशि�ले बजारमा अवसर नपाउने र बजारको मा
बमोिजमका जनशि� उपलब्ध हुन नसक्ने िस्थ �सजर्न भएको छ ।  साथै,
सेवा�भ�को जनशि�को क्षमता �वकास गर� उनीहरूको क्षमताको उपयोग
कायर् समेत जनशि�  योजनाको अभावमा ओझेलमा परेको छ । अतः रा��य
स्तरमा जनशि�  �वकास नी�तको तजुर्मा गर� नी�तले �न�दर्� गरेबमोिजम
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आव�धक जनशि� योजना तजुर्मा र योजना

बमोिजमका जशि� �वकास 

कायर्�महरू संचालन गनुर् आवश ्यक छ । यस कायर्का ला�ग िजम्
�नकायको �कटानी  र स��य भू�मका तथा साझेदार र सरोकारवाला �नकायहरू
बीचको समन्व, सहकायर् र साझेदार� अप�रहायर् छ । यसका ला–
क.

भ�वष्यपरक दृ��कोण राखी जनशि� �वकास नी�तको तजुर्मन�,

ख.

जनशि�को �व�मान अवस्थाको मूल्या�न गर� द�घर्काल�न दृ��कोण र
जनशि�को आवश्यकता �क्षेपण ,

ग.

जनशि� योजना �नमार्ण गन,

घ.

जनशि�को प�रपू�तर्का ला�ग सरोकारवाला �नकायहरूसँग समन्वय
सहकायर् गन,

ङ.

सम� जनशि� �वकासको िजम्मा िक्षा मन्�ालयले र �नजामती सेवा
जनशि� �वकासको भू�मका मानव संसाधन हेन� मन्�ालयले �लने व्यवस्
गन� ।

च.

�नजामती सेवामा दक्ष जनशि� आक�षर्त गन� गर� स, सु�वधा, सुरक्षा 
आकषर्ण बढाउने 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन् �सफा�रस  र

सुझावलाई लागू गनुर् उपयु� हुने ।
3.३४.३

कायर्�ववरण तोक्पन�
�नजामती सेवा ऐन  �नयममा कुनैप�न  �नजामती कम्
र चार�लाई नयाँ �नयुि,
पदस्थाप, सरूवा आ�द मारफत नयाँ िजम्मेवार�  �दंदा कायर्�ववरण �दनुपन
�ावधान  रहेको छ । यसर� कायर् �ववरण �ददा कमर्चार�को िजम्मेवार��भ�कु
कुन कायर्हरू पदर्छन् स्प� हुने गर� कामहरू नै उल्लेख गर� �दनुपन�मा
एउटा पदको कायर्�ववरणलाई आधार मानेर त्यसमा सामान्य थपघट मा� ग
�दइने  ग�रएको पाइन्छ । कुनै �न�दर्� कायार्लयमा रहने कुनै खास पद
कमर्चार�ले के स्ता कायर्हरू गनुर्पदर्छ भनी स�ठन स्थापना गदार्कै वखत
गृहकायर् गर� कायर् �ववरण तया गनुर्पदर। कायार्लय वा सम्बिन्धत शाखाहर
सम्पादन गनुर्पन� कायर्हरूमा थपघट हुनासाथ सो अनुकूल हुने गर� क
�ववरणमा सुधार ग�रनुपन�मा बहुसंख्यक कायार्लयहर त्यसर�  कायर् �ववर
व्यविस्थतहुने गरेको पाइदैन । यसर� अस, नाम मा�को र सम्बिन्ध
कम्
र चार�ले गनुर्पन� सम्पूणर् कायर्हरूको वास्त�वक अथर्मा �� त�न� धत्व ग
कायर् �ववरणका कारण कायार्लयले सम्पा गनुर्पन� क�तपय कायर्हरू कसैक
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िजम्मेवार�म नपन�  र क�तपय कायर् एक भन्द बढ� कमर्चार�को िजम्मा रहन
समेत भएकाले यसमा पुनरावलोकन गर�  आवश्यक सुधार गनुर ् जरूर। 
कायार्लयमा रहने हरेक महाशाख, शाखा एवम्  फाँट र �तनमा काम गन� 
कमर्चार�को स्प� कायर् �ववरणको व्यवस्था गर� त्यसलाई कायर् सग
�नम्न मोिजम आब� गनुर्पन�–
क. सबै �नकायले तीन म�हना�भ� �ाथ�मकतापूवर्क कमर्चार� दरबन्द�अनुसार
कायर् �ववरण तयार गन,
ख. सम्बिन्धत �मुखले आफ्ना कमर्चार�हरूलाई कायर् �ववरण अ� नवायर
�दने,
ग. कायर् �ववरण �दए न�दएको र सो अनुसार काम भए नभएको अनुगमनगन�,
घ. कायर् �ववरणलाई दृ��गत गर� कायर्सम्पादन मूल्या�,
ङ. कायर् �ववरण �दए न�दएक, अनुगमन गरे नगरेको �वषय सम्बिन्धत �मुखक
मूल्या�न गदार् �वचागनुर्पन�गर� मूल्या�नको आधारमा समावेश गन� ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र
सुझावलाई लागू गनुर्पन� ।

3.३४.४ उ�रा�धकार योजनाको अवलम्ब
नेपालको सावर्ज�नक �शासनमा उ�रा�धकार योजना अझैसम्म नौलो �वषयक
रूपमा रहेको छ । �नजामती सेवाका उच्च तहमा उ�रा�धकार योजना लागू गन
नी�तगत व्यवस्था भएप�न सोको कायन्वयन पक्ष �भावकार� हुन सकेकोन । 
नेतृत्व �वकास र संस्थागतम्झना कायम राखी नी�तगत  �नरन्तरताको ला�ग
उपयु� �वकल्पको रूपमा �वकास भएको उ�रा�धका र योजनाको अवधारणाला
व्यवहारमा ल्याउन अब �ढलाई गनुर् हुँदैन । �वगतका �शासन सुधारसम्ब
��तवेदनहरूले समेत यो �वषयमा ��रूपमा सुझाव �स्तुत गरेको देिखन्छ
उ�रा�धकार योजना

लागू

हुन सके मा

राजनी�तले  �शासनलाई  आफूखुशी 

प�रचालन  गनर् नसक्, नेतृत्व द�गो र अनुमानयोग्यहु, नी�तगत व्यवस्था��
अपनत्व बोध हुने र यसले �नजामती �शासनलाई ब�लयो बनाउने अवस्
रहन्छ । नेतृत्व �वकास ग, संस्थागत म्झना कायम रा�, नी�तगत �नरन्तरता
कायम गनर् र राजनी�तक हस्तक्षेप कम गनर् उ�रा� धकार योजना 
गनुर्पदर्। प�हलो चरणमा �धानमन्�ी कायार्लयमा सिचवहरू मध्येको व�र�
सिचवलाई  मुख्य सिचवको उ�रा�धकार बनाउने गर पदस्थापन गन�  र त्यसैगर
सिचव र �वभागीय �मुखको पदबाट यो योजनाको �ारम्भगनुर्पन�। 
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-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र
सुझावलाई लागू गनुरपन� ।)

3.३४.५ �थम �ेणीका अ�धकृतको व्यवस्था
पयार्�  आधार र अध्ययन ना नै �वभागहरूको स्थापना गन� गरेको र एउट
�वभागमा एक भन्दा बढ�  राजप�ा��त  �थम �ेणीका अ�धकृतहरूको दरबन्
�सजर्ना गर� पदस्थापन गन� गरेको समेत पाइएको छ ।समान पदका अ�धकृतह
कोह�  �वभागका महा�नद�शक भई  �वभागकै �मुख  हुने  र कोह�  �नद�शक भई 
शाखाका �मुखका रूपमा खुम्चनपुग्ने भएकाले कमर्चार�हरूको काय� सम्प
नकारात्मक �भाव समेत परेको पाइन।अझ क�तपय सन्दभर्मा त मन्�ालय
नेतृत्वको व्यि�गत इच, आकांक्षाका रण  अमुक कमर्चार�लाई सरूवा गर
आफू भन्दा क�न� पदा�धकार�को मतहत रा�े ग�रएकाले त्यसर� रहनपन� �थम
�ेणीका अ�धकृतहरूमा गम्भीर असन्तु�� र �वतृष्णा �सजर्ना भएका उद
समेत भे�टएका छन् ।�नजामती सेवाको �विश�ता नै यसको तहगत �ृ�ला रहेको
सन्दभर्मा क�न� कमर्चार� को अन्तगर्त व�र� रहनु कुनै

प�न शतर्मा 

देिखँदैन । यसर�  एकै व्यि�  मन्�ालयको महाशाखा �म, कुनै �वभागको

महा�नद�शक  र �वभाग अन्तगर्तका शाखाको �म, क्षे�ीय �न द�शनालयको �मु
समेत  रहन सक्ने भएकाले  अिस्थरता �सजर्ना भएको इन्।तसथर् �वभागीय
�मुखका रूपमा �थम �ेणीको अ�धकृत रहने र

शाखाहरूमा ��त �ेणीका

अ�धकृत मा�  रहने व्यवस्था गनुर् उपयु� ह।  एकभन्दा बढ�  �थम �ेणीका
अ�धकृतहरू रहेको अवस्थामा व�र� सहसिचवलाई महा�न द�शक वा �वभागी
�मुखको िजम्मेवार� सुिम्पनु पन� अ�नवायर् व्यवगनुर्पन�।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सोह� अनुरुपलागू गनुर् उपयु� हुने ।) 
3.३४.६ �व�ुतीय शासनको अवधारणालाई आत्मसात गन

सूचना ��व�धको अत्य�धक  �वस्तार भइसक्दा प� न सावर्ज� नक �शासनको का
संचालन गन�  प��त  र ���यामा ��व�धलाई बढ� मा�ामा आत्मसात गनर
नस�कएको सन्दभर्लाई �वचार गर� सरकार� अ�भलेख रा, सावर्ज�नक �शासनमा
कागजर�हत  अवधारणा अपनाउने, सेवा �वाहमा ��व�धलाई  आत्मसात गन�  जस्त
उपायहरू अवलम्बन गनुर् आवश ्यक छ । �श पुनस�रचनाआयोगको दो�ो
अन्त�रम ��तवेदन  (क) मा सरकार� शासन क्षे�लाई �व�ुतीय ��व� ध माफर
संचालन एवम्  �ब�रन  गनर् छु�ै स्प� नी� त तथा कायर्�म तय गनुर्
आवश्यकता औंल्याइएक छ। सो
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��तवेदनले तत्काल�, मध्यकाल�न र

द�घर्काल�न सोच स�हतको रा��य �व�ुतीय शासन सम्बन्धी रणनी�त तजुर्मा 
कायारन्वयनमा ल्याउन गरेको �सफा�रश अझैप�न उि�कै सान्द�भर्क रहेको देिख
सो सम्बन्धी कायर् थालनी गनर् सम्बिन्धत  �नकाय �वशेष गर�  �वज्ञा
मन्�ालय र सूचना तथा स�ार मन्�ालयले �वशेष �यास गनुर्पन� देिखन्
सावर्ज�नक �शासनलाई ��व�धमै�ी बनान देहायका उपायहरू अवलम्बन गन–
क. �व�भ� सरकार�  �नकायहरूले –आफ्नै ढंगबाट कायार्लयको कायर्  �कृ
अनुसारका सूचना ��व�धसम्बन्धी प�रयोजनाहरू संचालन गरेको िस्
�व�मान छ ।  �व.सं. २०६२ मा �ाफ्ट तयार भएको �व�ुतीय शासन
ु ूयोजना E-GMP) ले  प�हचान  गरेका �व�भ� २० वटा प�रयोजनाहरू
गर
मध्ये Government Representative Portal, Government Integrated Data
Center (GIDC), National Identicication (NID), e-Education, village
Network, Land record Management system, Vehicle Registration system,
ublix Service - Recruitment Management system जस्ता प�रयोजनाहर
�ाथ�मकतामा राखी कायार्न्वयनमा ल्याएको अवस ्था छ । तर
गुरूयोजना स्वीकृतहुन नसक्दा पूणर् रूपमा कायार्न्वयनमा आउन
छै न ।  �व�ुतीय शासन अवलम्बन गनर् सरकारले ठोस कायर्�दशा स�हत
गुरूयोजना तथाIT- Roadmap तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा ल्याउनु पन
ख. �व�ुतीय शासन  गुरूयोजना तथा IT-Roadmap ले  हाल नेपालमा IT को
�योगको अवस्था र �व�ुतीय

शासन अवलम्बन गनर् स�कने सम्भा

क्षे�हरू प�हचान र �ाथ�मक�क गनुर्पदर् । यस  अन्तगर्त �व�ुती
माध्यमबाट �वाह ग�रन सेवाहरूलाई �नम्नानुसा र वग�करण गर� त्
अन्तगर्तका क्षे�हरूथ�मक�करण ग�रनु उपयु� हुन्छ–
१.

सरकारले नाग�रकलाई �दान गन� �त्यक्ष सेवा
•

शािन्त सुरक, िशक्, स्वास्, �व�ुत, यातायात, सूचना तथा स�ार,
रोजगार� आ�द । 

•

नाग�रक  अ�धकार अन्तगर्त जनले  माग गनर् सक्ने सेवाह
जस्तै अनुम�त  प�, आवेदन, रिज�ेशन, शुल्, राजस्व तथा
करहरूको भु�ान, नाग�रकता, मालपोत, नापी, यातायात क्षे�क
सेवाहरू 

•

सरकारका नी�त, �नयम, कानुन, कायर्�व�, नाग�रक वडाप� तथा
�नणर्यहरू वेवसाइट माफर्त जानक गराउने �वषय । 

२.

सरकारले व्यपार वािणज्य क्षे� �ब�र्का ला�ग �दान  गन� 
सेवाहरू
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•

इजाजत प� तथा अनुम�त प�हरू 

•

कर भु�ानीका सरल�कृत �व�धहरू 

•

व्यापार तथा वािणज्यका रा�� य तथा अन्तरार्��य बजा
नवीनतम् जानकार� ��व�ध तथा सम्भावनाहर।

•

ँ  भएका व्यापार तथा वािणजसम्बन्धी सिन
�वदेशी  रा�सग
सम्झौताहरू

•

सामािजक स�ठन बारे सरकार�  �नयमन तथा सुरक्षासम्बन
�वषयहरू 

३.

सरकारले आफू मातहतका �नकायहरूलाई �दान गन� सेवाहर
-अ)

अन्तर �नकाय सेवाहर


सूचना तथा तथ्या�हरूकआदान-�दान गन� कायर् 



सूचना स�ार

��व�धसम्बन्धी �णाल�क

अन्तरसम्बिन्धत गर� �शास�नक कायर्मा समन्वय
कायर् 


�शासक�य कायर्�व�ध तथा अ�भलेख व्यवस्थापनल
कम्प्यूटमा �वेश गई �व�ुतीय प��त�ारा पुनर्स्था�
गन� कायर् 

-आ)

सरकारले आफ्ना कमर्चार�ल �दान गन� सेवाहरू


कमर्चार�को अ�भलेख तथा सो सम्बन्धी सेव,



कमर्चार�को सेवा शतर् अन्तरगतका कारोबा,



कमर्चार�को क्षमता �व, अनुशासन, उत्�ेरणसम्बन्ध
�वषयहरू 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई लागू गनुर्पन� ।

3.३५ सावर्ज�नक �शासनको �नणर्य ���यामासुधार ग
प�छल्लो समयमा सावर्ज�नक �शास संचालनको �ममा ग�रएका �नणर्यहरूलाई अदालतम
चुनौती �दने र अदालतबाट त्यस्ता �नणर्यहरूलाई  कायार्न्वयन नगनर् अन्त�रम आ हुने 
तथा बदर समेत  हुने �म ब�ढरहेको देिखन्छ । यसले कायर्कार�को काममा अनावश्
समय, �ोत  र खचर् बढेको छ भने समयमा कायर् सम्पादन हुन नसक� �शा संचालनमा
क�ठनाई समेत  आउने  गरेको छ ।  �नणर्य ���याको पूणर्तः पालन नग�रनु र कानुनल
तोकेको सीमा वा दायरामा रहन नसकेको कारण नै यस्ता समस् देिखएका हुन् । आफूलाई 
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कानुनले �दएको

अिख्तयार�को अधीनमा रह�  �नधार्�रत ���याको अवलम्बन गन�

सहभा�गतामूलक  रूपमा �नणर्य �नमार्ण गन� प�रपाट� को �वकास गर� कानुनी शासन
सुशासनको मान्यतालाई आत्मसात गर� �नणर्य गन� ���यामा सुधगनुर्पन�।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

�भावकार� रुपमालागू  गनुर्पन� ।

3.३६ सावर्ज�नक सेवा �वतरण �भावकार� बनाउन
सावर्ज�नक सेवा सर, सुलभ  र सहज  रूपमा �ा�  गनर् पाउनु नाग�रकको नैस�गर्क अ�धक
हो । स्थानीयस्तरम ा न�रकहरूलाई �छट, छ�रतो र सरल रूपमा सावर्ज�नक सेवा �वतर
हुन सके मा मा� आम नाग�रकले लोकतन्�का लाभहरू उपयोग गनर् सक्छन् र राज्यका
नाग�रकहरूको अपनत्व अ�भवृ��हुन्छ तर स्थानीयस्तरमा सावर्ज�नक सेवा �वतरण �भा
ब� सकेको छै न । कायार्लयको संरचना सवा�ाह� मै�ी हुन नसक्न, स्थानीयस्तरमा अझ खा
गर� दुगर्म स्थलमा कमर्चार�हरू अनुपिस्थत रहनु जस्ता कारणहरूले गदार् सेवा �वतर
कमजोर ब� पुगेको छ । यसमा सुधार गनर् देहयका उपायहरू अवलम्बन गनुर् प
१.

अनुभव कम भएका र नव  �वेशी  अ�धकृतहरूलाई सवा �वाहको �नणर्य तहको
िजम्मेवार� न�दने 

२.

कायर्स्थलका कायार्लयहरूबाट �वाह हुने सेवा नाग�रक वडाप�मा उिल्लिखत सम
सेवा�ाह�लाई  �ा� नभएमा सेवा�ाह�ले क्ष�तपू�तर् � ा� गन� गर� क्ष�तपू�तर्�ा�
व्यवस्थास�हतको नाग�रक वडाप� अ�नयर् रूपमा रा�े व्यवस्था ग

३.

सावर्ज�नक सेवा �वतरण गनर्घुम्ती सेवा कायर्�मलाई �नय�मत रसंचालन गन�,

४.

सावर्ज�नक सेवा �वतरण गन�  स्थानीयस्तरमा रहेका कायार्लयमा सेवा�ाह�हरूको भ
�व�वधता अनुरूप बहुभा�षक नाग�रक वडाप� अ�डयो �णाल� लाग गन� । 

५.

सेवा

�वतरण  �नद�िशका वा कायर्�व�धका

बारेमा सेवा�ाह�हरूलेबुझ्ने भाषा

�दग्दशर्नहरू तयार गर� �–�सार गन� ।
६.

कायार्लयहरूमा कायर्रत कमर्चार�हरूको वा�षर्क का.स.मू.मा त्यसलाई आधारक
�लने व्यवस्था गन� र सेवा �वतरणमा टोकन �णा लागू गन� ।

७.

महानगर क्षे��भ� सावर्ज�नक यातायातसंचालनको �बन्ध गन� अ�धकार र िजम्मेवार
सम्बिन्धत महानगरलाईसुिम्पनु पन�

८.

सावर्ज�नक सेवा �वतरणमा राजनी�तक हस्तक्षेप र �भावलाई �नरूत्सा�हत 

९.

कम्
र चार�को �नयुि, सरूव, बढुवा व्वस्थामा योग्यताका आधारहरूलाई पुनरावलो
गर� अनुमानयोग्य बनाउने 
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१०. सरूव, बढुवामा

राजनी�तक  हस्तक्षेप हट ाई नी �त �नमार्णको भू�मकामा 

राजनी�तलाई के िन्�त गन�
११. सावर्ज�नक �शासनलाई न�तजामुखी

बनाउन ���यामुखी व्यवस्थाब “सेवा�ाह� 

के िन्त” संरचना र कायर्�णाल�तफ उन्मुख गराउने र एउटै छाता मु�बाट सेवा �वाह
हुने ।
१२. सम्भव भएसम्मका सेवाहरू एउटै स्थानबाट �ा� हुन सक्ने गर� एक�ार प�
�वकास गन� । 

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई �भावकार� रुपमालागू गन� गराउने ।)

3.३७ नाग�रक वडाप�को �भावकार� �योग गन�
सावर्ज�नक �शासनलाई बढभन्दा बढ� सेवा�ाह�मुख, पारदश�, उ�रदायी र िजम्मेवार बनाउन
राज्यका फरबाट व्यवस्था ग�रएको एउटा महत्वपूणर् �व� धका रूपमा नाग�रक वडाप
�लइन् । यससम्बन्धव्यवस्थामा सम्बिन्धत �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �, त्यसको
�कृ�त, �कार, सेवा �वाह गनर् लाग्ने स, दस्तु, आवश्यक पन�  कागजात तथा आधारहरू 
िजम्मेवार पदा�धकार�  समेत स्प� गर� सबैल े�े  गर� व्यविस्थत रूपमा रपन� व्यवस्
ग�रएको छ । वडाप�को �योगले एका�तर सेवा�ाह�हरूलाई कु-कुन �नकायबाट �वाह ग�रने 
सेवा कुन-कुन हुन् ? ती सेवाहरूका ला�ग क�त समय र लागत लाग्द? सेवाका ला�ग कहाँ
र कोसँग सम्पकर् रा�? भ�े �वषयका साथै तो�कए बमोिजम सेवा �ा� गनर् सके कहाँ गएर

गुनासो गन� भ�ेसम्मका �वषयहरू स् प� पार� सावर्ज�नक सेवा �वाहको गुणस्त, सेवाको
�भावका�रता, पारदिशर्ता र जन�व�ास अ�भवृ�� गराएको छ । यसका साथै मालपो, यातायात 
जस्ता सावर्ज�नक सरोकार बढ� भएका केह� कायार्लयहरूमा तो�कए बमोिजम सेवा �
नभएमा सेवा�ाह�ले क्ष�तपू�तर् पाउने र सेवा �वाहमा अवरोध गन� कमर्चार�लाई कारवाह� स
गन� व्यवस्था प�न नमूनाका रूपमा लागू ग�रएको छ । तथा�प नाग�रक वडाप�को व्यव
केवल औपचा�रकताका रूपमा ग�रन, यस��त नाग�रक समाज र समुदायको यथोिचत चासो र
�व�ास अ�भवृ�� हुन नसक्न, सेवा �वाह नगन� कमर्चार�हरू दिण्डत र समयमै गुणस्तर�य स
�वाह गन� कमर्चार�   पुरस्कृतहुन नसक, क�तपय सन्दभर्मा यस बारे जनस्तरमा जानका
सम्म पुग्न नसक्नु र सेवा �दायक र सेवा�ाह� का बीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा न
वडाप� स्था�पत हन नसक्नुले यस क्षे�मा केह� गम्भीर बहसहरू हुन थालेका छन् । य
सावर्ज�नक �शासनको एउटा महत्वपूणर् पक्षका रूपमा स्था� पत गद� सेवा �ाह�को �
भरोसाको आधार बनाउन हालको व्यवस्थामापुनरावलोकन गर� देहाय उपायहरू अवलम्ब
गनुर् आवश्यक –
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क.

सेवा �वतरण  गन� सबै कायार्लयमा अ�नवायर् रूपमा �वस्तृत �ववरण स�हतको नाग
वडाप� रा�े । 

ख.

तो�कएको समयमा काम नभएमा सेवा�ाह�लाई क्ष�तपू�तर् �दने व्यवस्था ग

ग.

सेवा�ाह�ले बुझ्ने गर� स्थानीय भाषामा समेत नाग�रक वडाप� तयार गन� 

घ.

नाग�रक वडाप� बमोिजमको कायर् भए नभएको सम्बन्धमा �भावकार� रूपमा अनु
गन� । 

ङ.

अनुगमन गनर् �वशेष संयन्� �नमार्ण गन

च.

नाग�रक वडाप�मा

उल्लेख भएबमोिजम कायर ् भए नभएको सम्बन्धमा भ

अनुगमनलाई कायर्सम्पादनसँग आब� गन�
सरकार� क्षे� बा�हर रहेका सम्पूणर�लाई गैरसरकार� क्षे� भनीबुिझन्छ । यस�भ� �न
क्ष, नाग�रक समाज  र गैरसरकार�  संघ संस्थाहरू रहेकाहुन्छन् । कुनै प�न मुलुक
�वकासमा सरकार� पक्ष मा�को �यास अपूणर् नै रहन्छ । यसमा �नजी, नाग�रक समाज र
गैर सरकार�  संघ संस्थाहरू प� न प�रचा� गनुर् जरूर�  छ । नेपालमा संस्था दत ार,
२०३४ अन्तगर्त दतार् भएका सम्पूणर् संस्थाहरूलाई गैर संघ संस्था�भ�  समे�टने
ग�रएको छ ।  �नि�त  आधारहरूमा व्यि�हरूको पहलबाट स्थ, स्वतन, स्वाय�  र गैर
नाफामुखी संस्थाहरूका रूपमा रहने गैरसरकासंघ संस्थहरूले सरकारको सहयोगीका रूपम
�नवार्हगनुर्पन� भू�मका रा�र�  �नवार्ह गनर् सकेको पाइदैन । सरकारपुग्न नसकेका दुगर्
सु�वधा�वह�न स्था, जीवनस्तर सुधारमा कमै मा� योगदान पर् यए प�न सामािजक सशि�करण 
र सचेतनाको पक्षमाने उल्लेख्य योगदान रहेको मापछर् । तर गैर सरकार� संस्थाहरू
संचालन एवम् �नयमनलाई �भावकार� बनाउनुपन� आवश्यकता रहेको छ । यस्ता संस्थाहर
कायर्क्, कायर्���य, उ�रदा�यत्, सहयोगको अ�भलेख जस्ता �वषयहरूलाई �नयमनकार
�नकायले  पर�क्षण गनुर्पन� अवस्था रहेको छ । � न�य नरसरकार� संस्थाहरू �वकासक

बाहक  हुन् । तर �यनको संचालन र व्यवस्थापन कानुनी दायराबाट बा�हरहुनुहुँदैन 

यस�कारको अवस्थामा हा�ो सन्दभर्मा गैरसरकासंघ संस्थाहरूको प�रभाषा र भू�मकामा न
व्यापक वहस गर� पुनरावलोकन गद�  रा��य �वकासमा सहकायर् गनर् सकेजनी�त  र समाज 
बीच  मध्यस्थता ग, सेवा �वाहलाई बढ�भन्दा बढ�  जनमुखी बनाउँदै �वस्तार ग, उपभो�ा
�हतको संरक्षण ग, सदाचार र सुशासन स्था�पत गन, सामू�हक �यासलाई स��ठत गन�, रा��य 
स्वा�भमानको रक्षा गन� र सम� �वकासलाई सहजीकरण गन� कमा महत्वपूणर् योगदानपुग
सक्ने �क�समको भू�मका हुनुपन�  साथै रा��य �ह, सामािजक स�ाव  र रा��य  एकता
खल्बल्याउने जस्ता कायर् गन� गैरसरकसंघ संस्थाहरूलाई कारवाह�को दायरामा ल्याउने ग
�वशेष कानुन र सोह� अनुरूपको �नयमनकार� �नकायको व्यवस्था हपन� ।
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-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

�भावकार� रुपमालागू  गनुर् गराउनु पन� ।

3.३८ अनुगमन मूल्या�नलाई �भावकार� बनाउन
सावर्ज�नक �नकायका काम कारवाह�को अनुगमन र मूल्या� न गन� कायर् धेरै हदस
औपचा�रकतामा सी�मत  रहेको छ । यो कायर् सम्पादनलाई न�तजामूलक बनाउने �दशाम
सहयोगी  हुन स�करहेको छै न । क्षे�ीय कायार्लयहरूले समेत कायर्सम्पादन एवम् न�

सुधार ल्याउने गर�  अनुगमन गनर् सकेका छैनन् । अनुगमन कायर् �भावकार�नहुँदा यस
कायर् सम्पादनको स्तर र स �वतरणको अवस्थामा सुधार आउन सकेको पाइदैन । यो
पक्षलाई गम्भीरतापूवर्क �लई सबै तहका �नकायको कायर्सम्पादनको अनुगमनका ला�ग 
र कायार्त्मक संयन्� तयार गर�अनुगमनको ��तवेदन पेश गनुर् र त्यस्तो �ववरण व
��तवेदनमा समावेश  गनुर्पन� देिखन्छ । अनुमनको �ममा �दइएका �नद�शन  र �नकाशाबाट
कायर्सम्पादनमा पारेको �भावका बारेमा अनुगमन ��तवेदनमा �व�ेष ग�रनुपन�  देिखन्छ ।
यसका ला�ग–
क.

सुप�रवेक्षणको भू�मका भएका �नकायमा अनुगमन र मूल्या�न गन� एकाई स्थापना,

ख.

अनुगमन र मूल्या�नका ला�ग दकजनशि� एवम् पयार्� �ो, साधनको व्यवस्था ग,

ग.

�ग�त समीक्षा गदार्अनुगमन र मूल्या�न ��तवेदनलाई समेत समावेश,

घ.

अनुगमन  एवम्  मूल्या�न ��तवेदनलाई कायर् सम्पादन मूल्या�न गदार् आधार 
व्यवस्था ग,

ङ.

अनुगमन  मूल्या�नमा सरोकारवाल र सेवा�ाह�हरू समेतको सहभा�गता हुने खालका
आधार र ��याकलापहरू �नधार्रण ग,

च.

अनुगमन गन�लाई िजम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपन

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

�भावकार� रुपमालागू गनुर् गराउनु पन ।)

3.३९ ��ाचारको रोकथाम र �नयन्�
��ाचारको रोकथाम र �नयन्�ण�ारा सुशासन �ब�र् गनर् �नम्न अनुसार'धार गनर् सके
आगामी �दनमा आशातीत सफलताको अपेक्षा गनर् स�क–
•

��ाचार �वरू�को संयु�  रा� संघीय महासिन्धले �नजी क्षे� मा हु ��ाचारलाई  प�न 
कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको र उ� महासिन्धको नेपाल पक्ष रा� 
सन्दभर्मा अिख्तयदुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काक्षे� �वस्तार गर� संवैधा�नक
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कानुनी  �नकाय, �नजी क्षे� र गैरसरकार� संस्थाहरू समेतमा हुने ��ाचारनुिचत 
कायर्सम्बन्धी �वषय प�न यसको कायर्क्षे�मा समावेश
•

अिख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षे�ीय कायार्लयहरू समेत स्थाप
सन्दभर्मा �तनीहरूको कायर् स्प�  गर� सो अनुकूल हुने गर� अिख्तयार दु
अनुसन्धान आयोग ऐन तथा अन्य ऐन �नयमहरू संन गन� ।

•

अिख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षे�ीय कायार्लयहरू रहेका स्
�वशेष अदालत÷इजलासको व्यवस्था गन� 

•

नाग�रक बडाप�को सह� कायार्न्वयन गन� तथा क�तपय कायार्लयको बडाप� मा रहे
क्ष�तपू�तर्सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप �नकायहरूमा व्य  ।

•

रा��य सतर्कता केन्�को क्षे�ा�धकार स्प� गर� छु�ै ऐन माफर्त व्यविस्थत

•

िजल्ला �शासन कायार्, मालपोत कायार्लय र नापी कायार्लय जस्ता सेवा�ाह�
�त्यक्ष सरोकार रहने कायार्लयहरूमा लेखापढ� गनर् नजा�े सेवा�ाह�का ला�ग स
कक्षको व्यवस्था �मलाउने र �वचौ�लयाहरूको �वग�वगीको अन्त्य

•

सबै सावर्ज�नक �नकायहरूमा अिन्तम लेखा पर�क्षणबाट देिखएकावेर
अ�नय�मतताहरू स�ार माध्यमबाट सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मला

•

जनसम्पकर् बढ�हुने सबै कायार्लयहरCCTV जडान गर� �नय�मत अनुगमन गन�।

•

स्थानीय �वकास र �नमार्णका कायर् उपभो�ा स�म�त माफर्त गदार् क�तपय सन्
खिचर्लो र गुणस्तरह� न समेत भएकाले �नि� त रकम भन्दा मा�थका �वकास �नमार्
कायर् पारदश�  तबरले खुला ��तस्पधार्बाट गन� व्यवस्था �मलाउने र सो को अन
मूल्या�नमा रसामािजक पर�क्षणमा उपभो�ालाई संलग्न गराउने

•

�व�ीय क्षे�मा रहेको बढ आपराधीकरण  �नयन्�ण गनर् अरार्��य स्तरको अभ्य
सुहाउँदो कानुनी �ावधानको व्यवस्था गन�

•

सावर्ज�नक पदमा रहेका व्यि�हरूको , कतर्व्य र अ�धकार कानुनी रूपमा नै 
पान� र त्यस्ता व्यि�हरुको सम्पि� सावर्ज�नक�करण गन� र त्यसको �नरन्तर
गन� प��तको �वकास गन� ।

•

स्थानीय �नकायहरूको �वकेन्��क रण र स्वाय� शासनको भावना अनुकूल क
अ�भवृ�� गर� आ�थर्, राजनी�तक, �शास�नक र न्या�यक अ�धकार �नक्षेपण ग। 

•

छ�रतो सरकारको अवधारणालाई  मूतररूप �दन सेवा �वाहमा �नजी क्षे�  र नाग�
समाजको संलग्नता बढाउने ।

•

राजनी�तक दलहरूको आ�थर्क कारोवारलाई सरकार� लेखा �णाल�कै ढाँचामा रा,
आयव्यय सावर्ज�नक गन� तथा लेखापर�क्षण गन� व्यवस्था

•

राजनी�तक क्षे� �त  �नमार्ण र �व�ेषण (Policy Formulation and analysis) मा मा� 
स��य रहने, सरकारका दै �नक �शास�नक कायर्हरूमा हस्तक्षेप न
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•

��ाचार सम्भा�वत �नकायहरूमा कायर्रत कमर्चार�हरूको सम्पि� �ववरणको �
अनुगमन  गन�  र त्यस्ता कमर्चार�हरूको सम �ववरण  सावर्ज�नक गन�  व्यवस्
गन� ।

•

मिन्�प�रषद् सदस्यस�हत सबै �नकायमा आचारसं�हता �नमार्ण गर� �भावकार� रूप
लागू गन� र उच्चपदस्थ कमर्चार�हरूको सम्पि� �ववरण सावर्ज�नक गन� नी�त अि
गन� ।

•

सावर्ज�नक ख�रद ऐनमा समसाम�यक संशोधन गन�  र सावज�नक ख�रद तथा अनुगमन 
कायार्लयलाई साधन �ोत सम्प� बनाई अनुगमनलाई स��य र �भावकार� बनाउने

•

मन्�ालयमा सल्लाहकारहरूको �नयुि� गदार् सेवा�भ� बाट हुन नसक्ने �व

परामशर्का ला�ग मा� बा�हरबाट गन�  र उनीहरूलाई कायार्लयको गोपनीयतामापहु
नहुने गर� आचारसं�हता तयार गर� लागू गन� ।
•

सावर्ज�नक �शासनलाई न�तजामुखी

बनाउन “���यामुखी” व्यवस्थाबा “सेवा�ाह� 

के िन्�” र “नाग�रकमुखी” संरचना र कायर्�णाल�तफर् उन्मुख गराउन
•

�वकास कायर्�ममा दल�य तथा पद�य आधारमा भागवण्डा गन� कायर्लाई अन्त् ।

•

आयोजनाको खचर, उपलिब्ध सम्बन्धी �ववरण पारदश� बनाउने र आयोज
व्यवस्थापकलाई कायार्न्वयनका सन्दभर्मा पूणर् िजम्मेवार

•

आयोजना कायार्न्वयन सम्बन्धमा सावर्ज�नक सुनुवाईको संस्कृ�त �वकास 

•

ख�रद  �णाल�मा एकरूपता र ��तस्पधार् कायम गनर् सावक ख�रद ऐन  �नयममा
समयानुसार प�रमाजर्न गद� सरकार� �ोत �वाह हुने सबै �नकायमा अ�नवायर् गन�

•

कायर् सम्पादन पर�क(Performance audite) को व्यवस्था गन�

•

सामािजक चेतना माफर्त ��ाचार �वरू� जनदवाव �सजर्ना गन

•

रा��ेम, रा��यता, �म��तको सम्मान र कतर्व्य, सामािजक स�ाव, स�हष्णुत, समानता,

मयार्द, �ाकृ�तक �ोत  एवम्  रा��य सम्पदाको संरक्षण एवम् नै�तक �ब�र् गनर्
नाग�रक िशक्, चेतना �वकास र नै�तक िशक्षामा जोड �दने

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गन� गराउने

3.४० सुशासनका �निम्त सूचनाको हकको �चलनलाई �भावकार� बनाउन
•

शासन �णाल�लाई पारदश�, जवाफदेह� र उ�रदायी बनाउने उ�ेश्यले२०६४ सालमा
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जार� भएको र सो ऐनलाई कायन्वयन गराउने �ममा
रा��य सूचना आयोगको समेत  गठन भएको देिखन्छ । सूचनाको हसम्बन्धी ऐनला
�भावकार�  रूपमा कायार्यनमा ल्याउने �ममा सूचनाको हसम्बन्धी �नयमावल
तजुर्मा भई सो �नयमावल�को प�न समसाम�यक सुधार भएको अवस्था  छ । यसैगर
�धानमन्�ी तथा मिनप�रषद कायार्लयमा सूचनाको हक कायार्न्वयन समन्वय एका
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स्थापना ग�रएको र सूचना तथा स�ार मन्�ालयका सिचवको संयोजकत्वमा
कायार्न्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन स�म�त प�न गठन भई ��याशील 
अवस्था देिखन् छ । सूचनाको हकसुशा कायम गन�  एउटा �भावकार�  पदद�त 
स्था�पत भइसकेको �व�  अनुभवको प�र�े�यमा नेपालमा प�न यस कानुनलाई राज्यक
सम्पूणर् संरचनाले आत्मसात गर� आफ्ना काम कारवाह�लाई अ�धकतम पारदश� बन
सके मा ��ाचार, अ�नय�मतता, �ढलासुस्ती र िजम्मेवार� पन्छाउने �वृि� मा कमी 
�शासनमा स्च्छत, �भावका�रता र कायर्क्षमता अ�भवृ�� हुने मा� होइन जनता
सरकारको बीचको सम्बन्धमा प� न �व�ासको वातावारणसुदृढ  म�त  पुग्छ ।
तसथर् सूचनाको हसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र �सजर्ना ग� रएका संरचनाह
अ�धकतम उपयोग गन� रणनी�त अवलम्बन हुन आवश्यक । 
•

सूचना �वाहको अवस्थालाई सुदृढ गनर् अ�भलेख �णाल� मा सुधार गनुर्पछर् । स
व्यवस्थापनका ला� ग दक्ष जनशि �को �वकास गनुर्पछर् । सूचना �� व�धको अ
�योग सावर्ज�नक �शासन र सेवा �वाहमा बढाउनु पछर् । सूचनाको हक राज्य
संरचनाहरू �भ� मा� सी�म नभई यसले सम� सामािजक �णाल� नै खुला र पारदश� 
बनाउछ । गैरसरकार�, �नजी र राजनी�तक क्षे�लाई समेत सूचनाको हक कायार्न्
गनर् अ�भ�े�रत गनुर्पछ र् यसथर् अनुग��तलाई व्यापक बनाउन पन�  आवश्यकत
छ । सूचनाको हकको �चलन, संरक्षण  सम्ब�र्को दा�यत् भएको रा��य सूचना
आयोगलाई सुदृढ र सवल बनाउनु आवश्यक  छ । आम नाग�रकलाई सूचनाक
हकको �त्याभू�त गराई सहभा�गतामूलक लोकतन्� र जवाफदेह� एवम् उ�रदाय
सावर्ज�नक �शासनको सु�नि�तता �दनका ला�ग जनशि�लाई उिचत ता�ल, �िशक्षण 
अ�भ�ेरणाको व्यवस्था गनपदर्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको ममर् अनु
सम्वेदनशील सूचनाको यथाशी� वग�करण र संरक्षणको ���यालाई ग�तशील बनाउ
पदर्छ । सूचनाको स्वतः सावर्ज�नक�करण गन� �वृि� मा बढो� र� गर� पारदिशर्त
उच्च अभ्यासलाई �ोत्साहन , अ�भलेख, सूचना र तथ्य�को व्यवस्थापन तथा यसक
अ�धकतम् खुला �वाहको �त्याभू�तका ला�ग सावर्ज�नक �शासनमा योग्य र 
जनशि�को अभाव  हटाउन �मशः सूचना सम्बन्धी �वशेष सेवाको �वकास रसुद
गराउन  पन�  अवस्था छ । प�छल्लो समयमा पारदिशर्ताको अ�भवृ�� का ला�ग खु
सरकारको अवधारणा आएको छ । यो अवधारणालाई  अवलम्बन गनुर्पन�हुनाल
सूचनाको हकसम्बन्धी धारणालाई व्यापक अथर्मा बुझ्नु जरूर� छ । य
खुलापन र सूचनाको पारदिशर्तामा बाधा पयारउने पुराना ऐन कानुनमा सुधार गर� स��य 
सूचना �वाहको संस्कृ�तको �वकासगनुर्पदर्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले अवलम्
गरेका

मान्यतालाई आत्मसात गनर् सपथ � हण सम्बन्धी �व�मान व्यव

पुनरावलोकन गनुर्पन�।
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-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सोह� अनुरुप कायर्व्यवहारमा रुपान्तरण गन� गराउ

3.४१ सुशासनका �निम्त स�ार माध्यमकोसुदृढ�
सुशासन  र नाग�रक  अ�धकारको संरक्षणका �निम्त आम स� ार क्षे�लाई प�रव�तर्त सन
रुपान्तरण गद� लैजान उदारवा, बहुलवाद�, ��तष्प�धर् र लोकतािन्�क मूल्य मान्यता अनु
नी�तगत  एवम् कानुनी व्यवस्थाहुनु आवश्यक । यसका �निम्त सं�वधानमा अ�भव्यि
स्वतन्�ताको पूणर् �त्या, ऐनमा

आम स�ारको सावर्ज�नक�कर, व्यवसायीकरण र

सामुदायीकरणको व्यवस्, नी�त  �नयम �नमार्ण गदार् सूचनाको , अ�भव्यि�  स्वतन्,
पारदिशर्ता कायम गर�  स्वतन्�  र �नष्पक्ष सूचना सम्स्कृ�त �वकास गनुर्पन� खाँच
देिखएको छ ।त्यसका ला�ग सरकार �नयिन्�त �सारण संस्थाहरु नेपाल टे�ल�भजन र रे�
नेपाललाई सावर्ज�नक �सारण सेवाको रुपमा राज्यको �सारण संस्थामा रुपान्त, �सारण 
संस्थालाई �नज, सावर्ज�नक र सामुदा�यक गर�  तीन वगर्म �वभाजन  गर�  उनीहरुको �कृ�त
अनुरुपको कानुनी व्यवस् गनुर्पदर् । सावर्ज�नक �सारण संस्थाहरुलाई समाजमा ग�तम
बनाउन  �नि�त  मूल्य मान्यता र �स�ान्तहरु स्तरवृ��का मापदण्डको रुपमा � नधा,
यस्ता मेरुदण्डको रुपमा स, �व�सनीयता, व्यावसा�यकता र �भावका�रता, मापदण्डको
रुपमा व्यापक र सवर्सुलभपह, ��त�न�धमूलक, �वचार�वधामा

�व�वधता, लोक��यता,

कायार्धारका रुपमा स्वतन, �नष्पक्, �नभर्यता र आत्म�नभर्रता जस्ता कुराहरुको सु�नि
हुनुपदर्छ ।

-सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव अनुरुप

रा��य  आम स�ार नी�त, २०७३ जार� भएको र सोह�  अनुरुप आमस�ार सम्बन्धी कान

बनाई लागू गनुर्पन�

3.४२

�नजामती सेवाका कम्
र चार�को बढुव, वृि�  �वकास, सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउ
र �नयन्�ण  �णाल�लाई व्यविस्बनाउने सम्बन्धमा वतर्मान कानुनी व्यवस्
���यामा ग�रनुपन� सुधारहर–
3.४२.१

बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन
�नजामती सेवाको पदपू�तरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गपन� आवश्यकता
छ । राजप�अन��त �थम �ेणीबाट आन्त�रक ��तयो�गता माफर्त राजप��त 
तृतीय  �ेणीमा जान सक्ने व्यवस्था पुनः स्था गनुर्पन� मागलाई समेत 
सम्बोधन गनुर्पन� अवस्था छ । राजप�ा��त पदहरूमाखुला एवम् आन्त�
��तयो�गताको पुनरावलोकन गर� अन्तरसेवा ��तयो�गता�ारा पदपू�तर् गनुर् उपय
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हुने सुझावहरू �ा�  भएका छन ।  �वगतमा भएका अभ्यासको मूल्या� न गदा
पदपू�तर्का ला�ग देहाय बमोिजमको �तशत कायम गनुर् उपयु� हुने
�स.नं.

खुला

पद

जे�ता र कायर्क्ष

आ.प. -अन्तरसेव_

१=

राजप� अन��त ��तीय

१००

–

–

२=

राजप� अन��त �थम

७०

–

३०

३=

राजप�ा��त तृतीय

७०

१०

२०

४=

राजप�ा��त ��तीय

१०

२०

७०

५=

राजप�ा��त �थम

–

२०

८०

६=

�विश� �ेणी

–

–

१००( २०±८०)

स्प�ीकरण आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्ष ामा न्यूनतम योग्यता पुगेका सबै
समूहका कमर्चार�ले ��तष्पधार् गनर् पाउने छन् । लोकसेवा आयोगलेकृत पर�क्ष
संचालन गन�  अभ्यास ग�रसकेको अवस्थामा आन्त� रक ��तयो�गतालाई सेवा समूह
सी�मत नगर� ��तष्पधार् र अवसरको दायरा फरा�कलो पानुर्पन� आवश्यकता देिख
हो । 
•

�नजामती सेवाका बढुवाको �वषय सध� अिस्थर भइरहेको छ । बढुवाका
आधारहरूमा बारम्बारहुने फेदलले यो अनुमानयोग्य हुन नसकेको देिखँदा
यसमा देहाय बमोिजम गनुरपन�ः–
१.

बढुवाका ला�ग अयोग्य उम्मे�ारहरूको नकारात्मक सूची तयार,

२.

नकारात्मक सूचीमा का.स.मू.मा औषत ८० ��तशतभन्दा कम अ�
�ा�  गरेको, �वभागीय सजाय  पाएको ५ वषर् नपुगेक, बढुवा रो�ा
भएको, न्यूनतम अव�ध नपुगेक, �नलम्बनमा परेको जस्ता आधारू
रा�े,

३.

नकारात्मक सूचीमा नपरेका उम्मे�ारहरूमध्ये जे�ताका आधा८०
��तशत  पदपू�तर् गन, २० ��तशत  आन्�रक  ��तयो�गताका ला�ग
रा�े,
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४.

आन्त�रक ��तयो�गतामा न्यूनतम् योग्यता पुगेकबै सेवा समूहका
एक तह मु�नका कमर्चार�ले भाग �लन सक्ने गर� ��तष्पधार्का दा
फरा�कलो पान� ।  

3.४२.२

छड्के �वेशको व्यवस्थामा पुनरावलोकन ग
�नजामती सेवामा रहेका �ेणी�वह�न तथा राजप�  अन��त सबै पदहरू तथा
राजप�ा��त तृतीयदे िख  �थम �ेणीसम्मक पदहरूमा �वेश पाउने व्यवस्
�नजामती सेवा ऐनले  गरेको  छ । खास  गर�  राजप�ा��त ��तीय  �ेणी तथा
�थम �ेणीका पदहरूमा खुला ��तयो�गताबाट पू�तर् ग�रन १० ��तशत  पदहरू
�नजामती सेवा बा�हरका ��तभाशाल� व्यि�का ला�ग समेत खुल्ला गरेर छड्
�वेशको व्वस्था ग�रएको छ । सावर्ज�नक �शासनका अन्य�मुख पक
�व��व�ालय सेवा, िशक्षक से, नेपाल �हर�, सश�  �हर� तथा नेपाल� सेनाको
सेवामा भने �नि�त पदहरूमा मा� �वेश पाउने व्यवस्था छ । यसर� सावर्ज
�शासनमै छड्के �वेशसम्बन्धी व्यवस्थकरूपता भएको पाइदैन । छड्क
�वेशसम्बन्धी व्यवस्थाको माध्यमबाट �नजामती सेवामा �वेश गन� व्यव
सम्बन्धमादुई �भ� दृ��कोणहरू रह छन् । एकातफर यसका पक्षधरहरू 
व्यवस्थाबाट सेवा बा�ह र रहेका दक्ष जनशि�हरू सेवामा आक�षर्त भ,
सक्, क्षमवान र �ग�तशील युवा शि� सेवामा �वेश गन� हुनाले यसले सेवा
�वाहको स्तरमा सुधार ल्याउने तकर् गदर्छन् भने अकार्�तर यसको �व
रहनेहरू भने यो व्यवस्थालेअनुभवह�न कोरा ज्ञान मा� , अव्यावहा�र,
कायर् सम्पादनका दृ�� ले असक्षम र अ�त महत्वाकांक्षी जनशि� मा
हुनाले सेवा �वाह कमजोर हुने  र अनुभवी कमर्चार�हरूमा सेवा��तको �वतृष्
�सजर्ना हुने  बताउँछन् । छड्के �वेशको व्यवस्थाबाट �नजामती सेवा बा�ह
�ािज्ञक एवम् ��तभावान व्यि आक�षर्त हुन नसकेको वा त्यस्तो संख
अत्यन्त न्यून रहेको तथा त्यसर� आएका व्यि�हरू �शास�नक नेतृत्व 
दृ��ले प�रपक्वता आउन र कायर्क्षे�मा खरो उ�न सकेको देिखँदैन । 
तहगत  �ृ�ला र पदसोपान कायम गनर् असहज भएको सन्दभर्मा यस �वषय
व्याप छलफल र �भाव  मूल्या�न गर�  �नणर्यमापुग्न उपयु� हुन्
�नजामती सेवा ऐनले अवलम्बन गरेको छड्के �वेशको यस �ावधानबाट बजारम
भएका जेहेन्दार र उत्कृ� जनशि�लाई सेवा�भ� �वेश गराउने अपेक्षा ग�र
भएताप�न सी�मत �ा�व�धक पदहरूमा बाहेक अन्य पदहर सेवा�भ�कै जनशि�
फड्को मार� Fast Track) उपल्लो पदमा पुग्ने �वृि� देिखयो । �विश� ज,
ु े न,
सीप र क्षमता भएका व्यि� हरू छड्के �वेशबाट उच्च पदमा पग
उनीहरूको कायर्सम्पादन स्तर अपेक्षाकृत भए, व्यावसा�यकताको �वकास
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भए नभएको र नी�तगत तहमा कुशल नेतृत्व �दान गनर् सके नसकेको जस्
�वषयहरूमा ��वाचक िचन्ह खडा भएको  छ । अतः छड्के �वेश
व्यवस्थाको औिचत्य नदेिखएकोले सो व्यवस्था हटाउनु उपयु� हु (सुझाव 

कायार्न्वयनको िस्थ : २०७० को ��तवेदनको यस सम्बन्धी �सफा�रस 

सुझावलाइर् �नजामत सेवा ऐन  लगायता सम्बिन्धत ऐन कानुनमा समावेश गर
त्यसको �भावकार� कायार्न्वयन गनुर्प)

3.४२.३ सिचव �नयुि�को मापदण्ड �नधार्रण गन
राजप�ा��त �विश� �ेणीका पदहरूमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था �नजामती से,
२०४९ को दफा १९ को उपदफा (२) मा रािखएको छ । जस अनुसार मुख्य
सिचव पदमा बढुवा गदार् वहालवाला सिचवहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले जे�ता
कायर् कुशलताको आधारमा छनौट गर� बढुवा गन�  र सिचव वा सो सरहको पदमा
बढुवा �नयु� गदार्�नम्न बमोिजम गनुर् उपयु�हुन–
क. �र� पदमध्ये २० ��तशत  पदमा कायर् सम्दन  मूल्या�नमा औसत ९५
��तशत वा सो भन्दा बढ� अ� �ा� गरेका र राजप�ा��त �थम �ेणी वा सो
सरहको पदमा सबैभन्दा बढ� सेवा अव�ध भएको सम्भाव्य उम्मेदवारला
बढुवा स�म�तको �सफा�रशमा नेपाल सरकारले बढुवा गन�,
ख. �र� पदमध्ये ८० ��तशत  पदमा कायर्सम्दन  मूल्य�नको आधारमा
सबैभन्दा बढ�  अ�  �ा�  गन� म्भाव्य उम्मे�ार मध्येबाट उपलब्ध भए
�र� पदको तेव्वर संख्यामा बढुवा स�म�तले �सफा�रस गरेका उम्मेदवार
मध्येबाट नेपाल सरकारले जे�ता र कायर्कुशलताको आधारमा उपयु
ठहर् यएको उम्मेदवारलाई बढवा गन� व्यवस्था गर� सिचव पदमा बढुव
�नयुि�मा २ �कारका �ावधान  राखेको पाइन्छ । �र�  पदको तेब्ब
संख्यामा बढुवा स�म�तले �सफा�रस गन�  र नेपाल सरकारले ती मध्ये उपयु
ठहर् यएको उम्मेदवारलाई �नयु�  गन�  भ�े �ावधानका कारण �व�भ�
�क�समका �टका�टप्पणीहरू सतहमै आउन थालेका छन् । यस�कारक
व्यवस्थाले एका�तरपुरा, अनुभवी, दक्ष �थम �ेणीका राजप�ा��

अ�धकृतहरू पट–पटक �सफा�रशमा पदार् प�न सिचव हुन सकेक छै नन् भने 
के ह� सहसिचवहरू भने म्भाव्य उम्मेदवारहुनासाथ सिचव बनेका छन् 
यसले  �शासनयन्�क उच्च तहमा पुग्न राजनी�तक संरक्षणको आवश्
देिखएको अभ्यासले देखाएको छ । �शासनयन्�लाई राजनी�तक हस्तक्षे

मु� बनाउन यसले बाधा �दइरहेको अवस्था छ । यस व्यवस्था��त पया
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छलफल र समीक्षा गर� एउटा ठोस �नणर्यमा पुग्नु जरूर�  भइसकेको
त्यसैल–
(अ)

२० ��तशत  �र� पद सहसिचवहरूमध्ये कायर्सम्पादनमा औष
९० ��तशत  अ� �ा�  गन� सम्भाव्य उम्मे�ारहरूमध्ये जे�
आधारमा,

(आ)

८० ��तशत  पद सहसिचवहरूमध्येबाट जे�ताका आधारमा बढुव
गन� । कायर्सम्पादनका आधारमा सबैभन्दा बढ� अ� � ा� हरू
मध्येबाट �र�  संख्याक २५ ��तशतसम्म थप संख्यामा बढुव
स�म�तले  �सफा�रस  गन�  र सोह�  �सफा�रसमध्येबाट नेपाल सरकारले
बढुवा गन� ।

ग.

नेपाल सरकारको सिचव र �विश� �ेणीको पदमा बढुवा हुने व्यि�ले दुगर्
क्षे�को कायर्सम्, �शास�नक नेतृत्, आ�थरक र योजना �शासनको अनुभव 
स�हत कुशल नेतृत्व क्ष, स्वच्छ छ, व्यावसा�यक दक्, समन्वय सीप
जस्ता �वशेष गुणहरूहुनुपन� गर� आधार �नधार्गनुर्पन।कुनै सेवाको पदमा
�नधार्�रत भौगो�लक क्षे� मा दरबन्द� नभएमा त्यस्तो सेवामा उि
भौगो�लक क्षे�कअनुभव अ�नवायर् नहुने व्यवस्था गन�

3.४२.४ सिचव सरूवाको संयन्� बनाउ
नेपाल सरकारका सिचवहरूको पदस्थापन र सरूवाको �वषध� जसो आलोच्य हुँदै
आएको छ । सरकार प�रवतर्न सँगै सिचवको प�रवतर्नहु, सिचवले मन्�ी छा�,

मन्�ीले सिचव छा�, �नणर्यमा मतभेदहुँदा सिचव प�रवतर्न गन�  प�रपाट�को अन्त
नभई स्थायी शासनको भू�मका कायम रहन सक्दै।यसले  �शासनयन्�लाई
कमजोर बनाउने  मा�  होइन  �नणर्य ���यामा उ�रदा�यत्वको � � प� न उठाएक  
छ।त्यसैले सिचवको पदस्थापन र सरूवाका ला �ग �धानमन्� ीको अध्यक
सामान्य �शासन मन्�ी रमुख्य सिचव रहेको स�म�तले योग, अनुभव, सावर्ज�नक
जीवनमा आजर्न गरेको ख्या, सम्बिन्धत �वषयवस्तु मा�थको दक्षता समे
�वचार गर� सरूवा गन�  व्यवस् गनुर्पदर्।  मुख्य सिचवको उ�रा�धकार� समेत
�वकास  गनर्का ला�ग �धानमन्�ी तथ मिन्�प�रषद् कायार्लयमा व�र�म् 
सिचवहरू रा�े व्यवस्था हपदर्छ 
3.४२.५ सेवा सु�वधा �वतरणमा मापदण्ड तय गन
सावर्ज�नक �नकायहरूमा कायर्रत कमर्चार�हरू बीच सेवा सु �वधा �वत
एकरूपता छैन । खाज, पारवहन, टे �लफोन, �बजुल� जस्ता सु�वधाहरू कायार्लय
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�कृ�त  र

आ�थर्क भौ�तक अवस्थामा �नभर्र रहेको पाइन्छ । क�

कायार्लयहरूमा रा.प.अनं कमर्चार�हरूले उपभोग ग�ररहेका सेवा सु� वधा क�
कायार्लयका राजप�ा��त ��तीय �ेणीका पदा�धकार� समेतले नपाउने अवस्था छ
सरकारले �दने गाडी सु�वधामा समेत एकरूपता कायम हु सके को छै न । क�तपय 
मन्�ालयका मन्�ीका �नजी सिचवालयका सामान्य कमर्चार�ले समेत गाडी 
गदर्छन् भने सोह�  मन्�ालयका उपसिचवहरूले मोटरसाइकलसम्म नपाएको अव
प�न छ ।  आवासका सम्बन्धमा प� न �व�वधता रहेको   छ । यस�कारक
समस्यालाई सम्बोधन गनर् कुन कुन सु�वकुन कुन तह र �ेणीका पदा�धकार�ले 
�ा�  गन�  हो स्प�  गर�  सबै �नकायमा कायर् गन� समान तहका पदा�धकार�ला
समान  अवसर �ा�  हुने  गर� व्यविस्थत गनुर्पदर्छ । त्यसैगर� � व�भ� �नक
कायर्सम्पादनका आधारमा �लँदै आएको अ�त�र�सु�वधामा समेत एकरूपता ल्या
आवश्यक देिखएको छ । यसका ला�ग–
•

�विश� �ेणी  र सो भन्दा मा�थका अ�धकार�हरूका ला� ग सरकार� आवासक
�बन्ध गन�

•

राजप�ा��त  �थम �ेणी  र सो भन्दा मा�थका कमर्चार�हरूलाई सवार� सा
उपलब्ध गराई सवार� चालकको तल, इन्धन सु�वधा र ममर्त खचर् उपल
गराउने । 

•

राजप�ा��त ��तीय एवम् तृतीय �ेणीका अ�धकृतलाई मोटरसाइकल र मा�सक 
१० �लटर इन्धन र वा�षर्क रूपमा �नि�त रकम ममर्त खचर् उ
गराउने । 

•

सवार� साधन नपाउने कमर्चार�हरूलाई मा�सक यातायात खचर् उपल
गराउने । 

•

सरकार�  आवास नभएका स्थानीय कमर्चार� बाहेक अ स्थायी कमर्चार�ला
तहगत आधारमा आवास भ�ाको व्यवस्था गन� 

•

स्थायी वा अस्थायी घरवास (वहालम ा नबसेको) भएका कमर्चार�हरूलाई
स्थानमा बास खचर् न�दने 

•

िशक्, �ाध्यापक एवम् �नजामती सेवामा �इने सु�वधामा एकरूपता कायम
गन� । 

•

नेपालको अथर्तन्�को अवस्थादार् �बला�सतापूणर् सवार� साधन उपयु� नहुँद
सरकार�  �नकायमा �योग हुने सवार� साधनको ख�रदमा समेत  त्यस्त
�वृि�लाई  �नरूत्सा�हत गनर् सवार� साधनको उत्पादनमा रा��य उ�ोग
�ोत्साहन गर�  देश�भ�ै उत्पा�दत सवार� साधनको �योगमा जोड �दने गर
रा��य नी�त अवलम्बन गनुर्पन�

115

•

कायर्बोझ र कायर्सम्पादनको स्प� मापदण्ड �नधार्रण गर� अ�त�र� सम
गनुर्पन�  अवस्थामा मा� अ�त�र� भ�ाको व्यवस्था गन� । अ�त
सु�वधालाई कायर्सम्पादनबाट �ा� उपलब्ध र न�तजासँग आब� गन

3.४२.६ योग्यताका आधारम पदस्थापन गन�
राजप�  अन��त कमर्चार�हरूलाई योग्यता�मको आधारमा �नजले चयन गरे
कायार्लय वा �नकायमा पठाउने ग�रएको छ । तर अ�धकृतस्तरको पदस्थापन कु
प�न वस्तुगत मादण्डमा आधा�रत हुने गरेको पाइदै।कमसेकम खुला
��तयो�गताबाट अ�धकृतस्तरमा आउने कमर्चाररूको पदस्थापन योग्यता�म
आधारमा

�ाथ�मकतापूवरक  गनुर् उपयु�  हुने देिखन।त्यसैगर�

बढुवाको

योग्यता�मका आधारमा �र�  रहेका पदहरूमध्ये �ाथ�मकताका आधार
पदस्थापन गर�  न्यूनतम अव� ध सो कायार्लय वा �नकायमा क ाम नगर� अन
सरूवा नग�रने नी�त बनाई सो को भावकार� कायार्न्वयन गनुर्पन� देिखएको छ
3.४२.७ दण्ड र पुरस्कारको समुिचत �यो
�नजामती सेवामा िजम्मेवारपूणर् �क�समले काम गन� कमर्चार�लाई पुरस्कार र ख
काम गन�लाई दिण्डत गन�  कानुनी व्यवस्था भएता प�न यसको न्याय, �नष्पक्ष
�भावकार� �योग नभएको अवस्था छ  �नजामती सेवामा भएका न�सहत �दनेदेिख 
�लएर भ�वष्यमा सरकार�  सेवामा अयोग्यहुने गर� सेवाबाट बखस्त गनसम्मका
�वभागीय सजायहरू रहेका छन् भने हरेक वषर् �दान ग�रने �नजामती सेव
पुरस्कारदेि सव�त्कृ�  �नजामती पुरस्कसम्मका पुरस्कारहर व्यवस्था  छ
यसका अलावा इमान्दा, सक्, कतर्व्य�, लगनशील र सेवा�ाह�को सम्मान गर�
कायर् गन�  कमर्चार�हरूलाई अन्य , समुदाय र पक्षबाटहुने सम्मानलाई सम
परु स्कारकै रूपमा �लन स�कन्छ । कुनै प�न कमर्चार�को सेवा �� तको ,
सदाचार, इमान्दा�रत, लगनशीलता, सक्षमता र �भावका�रताका आधारमा उसक
कायर् सम्पादन मूल्या�न गर� दण्डर पुरस्कारको भागी बनाउनु पयससम्बन्ध
स्प� आधा, सूचक  र व्यवस्थाको अभावमा पहुँचका आधारमयससम्बन्ध�नणर्य
हुने  गरेको भनी  आरोप लाग्ने गरेको छ । यो �नजामती सेवा ऐन �यममा
व्यवस्

भएका सामान्य सजाय र �वशेष सजासम्बन्धी व्यवस्था

पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूणर् व्यवस्थाहरूलाई समीक्षा गद� वस्तु�न� ढंगले
मूल्या�न गर�  पुरस्कृत र दिण्डत गन� व्यवस्था गन� र ती कायर्हरूका स
सबै कमर्चार�हरूलाई समान वहार गन� �वषय आजको चुनौती ब� पुगेको छ । 
यसलाई सम्बोधन गनर–
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•

कायार्लय �मुखले हरेक वषर१ जना उत्कृ� कमर्चार� चयन गन� ५ ��तशत 
कमर्चार�हरूलाईपुरस्कृत गनर् सक्ने व्यवस्था

•

�त्येक िजल्लाम५ देिख १० जनासम्म उत्कृ� कमर्चार� चयन गर�रष्कृत
गन� । 

•

केन्�ले �दँदै आएको �नजामती सेवा पुरस्कारलाई �नरन्तरता �दने

•

पुरस्कृत गनुर् पूवर् त्यस्तो कमर्चार�का �वरू� कुनै उजुर� वा आरोपभए
गनर् सूचना जार� गर� �ा�उजुर� छान�वन प�छ मा� पुरस्कृ गन� । 

•

सम्भव भएसम्म सेवा �वतरणको�भागमा रहे र रा�ो कायर् सम्पादन गन
कम्
र चार�हरूलाईपुरष्कृत गन

3.४२.८ तलब सु�वधाको पुनरावलोकन
सावर्ज�नक �शासनमा रहेको तलब सु�वधा कमर्चार�हरूको �मको मूल्यका र
रहेको छ । सावर्ज�नक सेवाको मयार्, स्तर�यत, �भावका�रता र स्वस्थता प�
सेवा �दायकहरूले �ा�  गन�  तलब सु�वधासँग जो�डएको हुन् छ । कमर्चार�हर
जीवनस्तर र सामािजक मयार्दा उसले पाउने पा�र��मकबाट प� न �भा�वत रहेक
हुन्छ । �नजामती सेवामा �वद, उपदान, �नवृ�भरण, औषधी उपचार, सन्त�त वृि,
स�यकोष, वीमा, चाडपवर् खच, पोशाक भ�ा, स्थानीय भ�ा जस्ता �व�भ�सु�वधाह
समेतको व्यवस्था गर� सेवालाई व्यविस्थत र मयार्�दत बनाउने �यास प�न ग�
छ । 
सावर्ज�नक सेवा�भ�  प�न सावर्ज�नक संस्थान तथा �नजा, जंगी, �हर� सेवा बीच 
समेत तलब सु�वधाका �हसावले एकरूपता छै, जब �क यी �नकायहरूले�वाह गन� 
सेवा लगभग उस्तै उस्तै रहेका छन् । �नजामती सेवाकैकुरा गन� हो भनेमुख
सिचवको

अध्यक्षतामा तलब भ�ा पुनरावलोकन स�म�त रह, �नजामती 

कम्
र चार�लाई �त्येक वषर् उपभो�ा मूल्य सूच ७५% बराबर रकम भ�ाका
रूपमा �दइन, �त्येक ३ वषर्मा तलब सु�धा पुनरावलोकन  हुने, खाइपाइ आएको
तलब  घट्न नपाउने जस्ता व्यवस्था रहेको भएता प�न त्यसको �भाव
कायार्न्वयन भएको छैन । तलबसु�वधासँग जो�डएर आएका उत्�ेरणा र मनोवल
कमी, उदा�सनता, काम पन्छाउने �वृि, ��ाचार, अनुिचत कायर, अ�नय�मतता जस्ता
समस्याहलाई संबोधन  गद� सेवालाई  मयार्�द, व्यविस्, सक्, सवल

र

�भावकार� बनाउन तलबसु�वधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावल गनुर्पदर् । 
यसका ला�ग–
•

उपभो�ा मूल्य सूचका�का आधारमा स्वतः तलब वृ� �हुने व्यवस्था 
कमर्चार�लाई बजेट भाषणको आशामुखी हुनबाट छुट्का �दनु  पदर्छ ।
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स्थायी तलब आयोग Pay commission) गठन  गर� तलब सु�वधासम्बन्ध
अध्ययन गन, कायर्सम्पादनमा आधा�रत तलब �णाल� लागगनुर्पदर्। तलब 
�नधार्रण गदार् सेवाको मयार्दा र अन्य सावर्ज�नक �नकायहरूको तलबम
तालमेल �मल्ने गर�गनुर्पदर।स्वास्, िशक्, वीमा, पोशाक, प�रवहन, टे �लफोन 
जस्ता अन्यसु�वधाहरू उपलब्ध गराउनु पदर्छ । क ामको न्यूनतम म
तोक� अ�त�र� कामका ला�ग अ�त�र� पा�र��मकको व्यवस्था गर� अ�त�र
पा�र��मक अनुरूप कामको �नय�मत अनुगमन हुनुपन� । 
•

�नजामती कम्
र चार�लाई �दइएको पोशाक भ� बजार मूल्यको तुलनामा कम
भएकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउनु पन� ।

3.४२.९ दै �नक तथा �मण भ�ाको पुनरावलोकन
�नजामती कम्
र चार�को ला�ग �दइने दै�नक �मण भ�ा बजार मूल्यकोतुलनाम
ज्यादै न्यून रहेका कारण काजमा ख�टई गएका कमर्चार�हरूलाई खान बस्न नप
भएकोले त्यसलाई वृ��  गर� बजार मूल्य अनुसार समयानुकूल बनाउनु पदर्छ 
वास खचर्मा भ्याट �÷प्यान �वल पेश गनुर्पन� व्यवस्था व्यावह ा�रक नभए
उिचत बास खचर् वापत �नि�त अ� तो��दनुपन� । 
3. ४२.१० सन्त�त शैिक्षक 
साकर् मुलुकहरूमा रा�सेवक कमर्चार

सन्ततीको सम्बन्धमा भए

व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी �नजामती कमर�का कम्तीमा प�न दुई जना
सन्त�को ला�ग शैिक्षक भ�ाको रूपमा पढाइ खचर् उपलब्ध गराउने व्
हुनुपदर्छ । 

उपचार खचर्को मापदण्डपुनरावलोक
�नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० ले राजप�ा��त, रा.प.अनं. �थम र सो भन्दा मु�नको पद कमर्चार�ल
�मशः १२, १८ र २१ म�हना बराबरको खाइपाई  आएको तलब उपचार खचर् वापत पाउने �ावधान
छ ।  आजीवन  �नजामती सेवामा राज्यका ला�ग समपर्ण गन� रा�सेवक कमर्चार� हरू सेवा �न
भइसके प�छ स्वास्थ्य उपचार गराउनको ला�ग हाललब्ध गराइएको सु�वधा न्यून देिखन्छ । ज�
र बढ� उपचार खचर् लाग्ने रोग लाग्दा कमर्चार�हरूले उपचार समेत गराउन नसकेको िस्थ�त छ 
उ� मापदण्डमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । यो समस्यालाई सधन गनर् देहाय बमोिजम गनुर्पदर–
•

उपचार खचर् कोषको स्थापना गर� हरेक कचार�को तलबको १ ��तशत रकम सो कोषमा रा�े । 

•

उपचार खचर्को मापदण्डपुनरावलोकन गर� सबैला२१ म�हना बराबरको तलब बराबरको उपचार
खचर् �दान गन� ।

•

२० वषर्भन्दा बढ� अव�ध सेवा गन� कमर्चार�हरूलाई ��त५ ��तशतले थप गर� �दने । 
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•

२० वषर्भन्दा कम अव�ध सेवगन�लाई उपचार खचर् दामासाह�ले �दने ।

•

ज�टल �कृ�तको रोग ला�ग उपचार गराउनु पन� भएमा मे�डकल बोडर्को �सफा�रसस�हतका �नि�त
आधारमा त्यस्तो उपचारको खचर् सरकारले व्यहोन� व्यवस्था
3.४२.११ पेन्सन पाउने अव�धको पुनरावलोकन
�नजामती कमर्चार�को �वदर प�त  वा �वधवा प�ीले  �नवृ�भरण  पाउने  प�त वा
प�ीको मृत्यु भएको७ वषर् व्यत भइसके प�छ आधा पेन्सन पाउने व्यवस्था
पुनरावलोकन गर� देहायबमोिजम गन� –
•

�नजामती कमर्चार�को �वदुर प�त वा �वधवा प�ीले७ वषर् प�छ२÷३ पेन्सन
पाउने ।

•

�नजका आि�त छोरा छोर�ले  ७ वषर्सम पूरै र त्यसप�छ २१ वषर् उमेर
पूरा नभएसम्म२÷३ पेन्सन पाउने ।

•

मृतक कम्
र चार�का आि�त बाबु आमाले समेत त्यस्तो सु�वधा पाउने ग
व्यवस्था गन� ।

3.४२.१२ सेवा �नवृ� कम्
र चार�हरूको उपयोग र आचारसं�हता �नमार्ण 
सावर्ज�नक �नकायहरूमा लामो समयसम्म कायर� सेवा

�नवृ� भएका

कम्
र चार�हरूलाई राज्यले ठू लो लगानी गरेको हुन्छ । लामो सेवा अव�
राज्यबाट �वाह ग�रने सावर्ज�नक सेवाका सन्दभर्मा महत्वपूण, सीप, क्षमता 
दक्षता बटुलेकोहुन्छ । त्यसमा प�न �नजामती सेवामा रहेको उमेर हद ए
खुला ��तयो�गता माफरत छोटै अव�धमा महत्वपूणर् िजम्मेवार� � ा� गर� सेवाब
अवकाश �ा� गन� पदा�धकार�हरूको बाँक� जीवनका अनुभव र ��याशीलतालाई
राज्यले हालसम्म प�न �योगमा ल्याउन सकेछै न । तसथर् कमर्चार� अवका
हुनुभन्दा अगा�ड नै सम्बिन्धत कमर्चार�को , रूिचको क�  र सम्भावनालाई
सम्बोधन गन�  गर�  योजना बनाएर अवकाश प�छ राज्यले के कामका ला�
उपयोग गनर् सक्छ भनी योजना बनाई लागगनुर्पन�।
सावर्ज�नक �शासनको उच्च तहले नै�तक मूल्य मान्यताको �योगमा उदाहर
रपमा आफूलाई  �स्तुत गनर् सकपदर्छ । तर प�छल्लो समयम आएर यसमा
�ास आउन थालेको छ । आफ्नो सेवा �नवृ� प�ात आफ्नो स्थान सुरिक्षत
�योजनाथर् नी�त �नयम बनाउन, अवकाश  हुने के ह� �दन  मा� बाँक�  रहँदा

राजीनामा �दएर सरकार� कोषबाट अ�धक सु�वधा �लने  �वृि�लाई  �नरूत्सा�ह
गनर् नसकेमा �नजामती सेवाको साख काय रहन  सक्दैन । प�छल् समयमा
थप राज्यकोषबाट �नवृभरण  पाइरहेका सेवा �नवृ� कमर्चार�हरू व्यि�
स्वाथर्बाट �े�रत भई �व�भ संघ, स�ठन, NGO/INGO, ��त�ान, फमर् र
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फोरमहरूमा संलग्नता देखाउने �वृि� बढेको छ । आफू सावर्ज�नक पदमा रहँ
आफ्नो अनुकूलतमा ऐन, �नयम र नी�तहरूको तजुर्मा �भाव पान� र सेवा �नवृ� 
भइसके प�छ सोह�  �वषयमा परामशर् सेवा (कन्सल्टेन्सी) संचालनमा ल्,
रा��हत  �वपर�त  अ�भव्यि�हरू �दने जस्ता कायर्हरू हुने गरेका छन् ।
यस्ता �वृि�हरूको व्यवस्थापन गनर् सेवा � नवृचार�हरूले गनर्हुने र गन
नहुने कु राहरू समेट�  आचारसं�हताको तजुर्मा र सो को कायार्न्वयन गनुर
देिखन्छ । आचारसं�हतामा रा�को अ�हत हुने �वषयमा �त्यक्ष वा प रोक्ष
संलग्नता रहन नहुन, �नवृ� भएप�छ  आफूले  ५ वषर् अिघसम्म सेवा गरेक
�नकायहरूमा कम्मा ५ वषर्सम्म वैत�नक परामशर्दाताको रूपमा कायर्
नपाउने  लगायतका �ावधानहरू रािखनुपन�  हुन् छ । यसैगर� प�रवार �वदेशम
स्थायी बसोवास गन, आफू प�न भावनात्मक रूपमा उ�ै रहने व्यवस्था गन� 
सरकार� सेवामा रहने  �वृि�ले  रा��य  �हत  र रूिचपूवर काम गन�  अवस्था हुन
नसक्ने हुँदा यसलाई �नयिन्� त गनुर् आवश ्यक छ । अन्य देशहरूको 
वा�सन्दा वा आवासीय अनुम�त �ा� गरेका कमर्चार�हरूलाई �नवृ�भरण �दान गन
नहुने । 
3.४२.१३ सावर्ज�नक �वदाको पुनरावलोकन
प�छल्लो समयमा आएर नेपालमा सावर्ज�नक दाका �दनहरू बढ्दै गएक
अवस्था ।यसले सावर्ज�नक सेवामा पारेको �भावको समुिचत �व�ेषण हुन
सकेको छै न।�व�भ� चाड पवर्हरूमा �दइएका सावर्ज� नक �वदाको पुनरावलो

गर� यसलाई सेवा �वाहसँग आब� ग�रनुपन�  माग आइरहेको छ।मुल ुकको

�व�भ� धमर् संस्कृ� त र �व�वधताको पचान  र मान्यताका आधारमा �दइने
सावर्ज�नक �वदालाई सावर्ज�नक सेवामा पान � �भावको समेत आधारमा �व�ेष
गर�  पुनरावलोकन  गनुर्पन�  देिखन् छ । �वगतमा उपत्यकामा अभ्यास ग�र
सातामा दुई �दन  �वदा प�न  �वना अध्ययन हटाइएको �थयो । अन्तरार्�
अभ्यास समेतलाई दृगत गर� �व�मान �वदासम्बन्धी व्यवस्थामा देहाय बम
गन�ः
•

सावर्ज�नक �वदाको संख्या कटौती ग,

•

सेवा �वतरण  एकाइमा �सफ्टमा कमर्चार� प�रचालन गर� कायार्लय स
बढाउने (जस्त–नाग�रकता, पासपोटर, मालपोत, नापी, अदालत आ�द),

•

केन्��य एवम् क्षे� ीय तहका कायार् साताको दुई �दन  �वदा �दने  र
कायार्लय समय९.०० बजे देिख ५.०० बजे सम्म कायम गन,

•

सेवा

�वतरणमा संलग्न रहने िजल्ला इलाका तथा स्थानीय स्त

कायार्लयहरूको कायार्लय समय यथावत र,
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(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझाव बमोिजम सावर्ज�नक �वदाका सम्बन्धमा पुनरावलोकन भएको

3.४२.१४ ता�लम र �िशक्सम्बन्धी व्यवस्थामा स
•

ता�लम �दान  गनर् स्था�पत संस्थागत �नकायहरूले � दने लामो अव�
ता�लम �वशेष गर� तीन म�हना वा सो भन्दा बढ� अव�धकोलाई �डप्लोमाक
उपा�धको रूपमा �दान गन गर� ता�लम �दायक संस्था र �व��व�ालय बीच
सहकायर् र समन्वय कायगनुर्पन�देिखन्छ । छु�ै ऐन�ारा स्थापना ग�रएक
ता�लम �दायक संस्थाहरू जस्तैः नेपाल �शास�नक �िशक्षण �, रा��य 
न्या�यक ��त�ानलाई त्यस्तो उपा�ध �दान गनर्सक्ने र ऐन�ारा नै �दन 
स�कन्छ । यसैगर�  ता�ल÷�िशक्षण �नकायहरूलाई � ोत केन्�को र
�वक�सत गनुर् आवश्यक  छ

•

ता�लमलाई एक�कृत रूपमासंचालन गनर्का ला�ग रा��य मानव �ोत �वकास
प�रषद गठन गन� र यस प�रषदले रा��य द�घर्काल�न मानव संसाधन �वकास

नी�त, एक�कृत मानव संसाधन �वकास रणनी�त एवं ता�लम नी�त तजुर्मा गर�
लागू गन�, गराउने । 
•

सामान्य �शासन मन्�ालयलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन मन्�ा
रूपमा रूपान्तरण गर� सावर्ज �नक �शासनको क्षे�मा सम� 
कायर्�महरूको समन्वय गन� केन् ��य �नकायको रूपकास  गन� । 
�वषयगत  मन्�ालयह मातहत  रहेका �िशक्षण केन्�हरूलाई आवश,
औिचत्, संभाव्यता र कायर्क्षमताको आधारमा पुनरावलोकन गन� । यस�
�व�भ� �वषयगत  मन्�ालय मातहत रहने र �नजी स्वा�मत्वमा रहने स
ता�लम संस्थाहरूबाट संचा�लत ता�लम कायर्�को �नयमन, अनुगमन तथा
मूल्या�न मानव संसाधन व्यवस्थापन मन्�ालय वा सो हेन� केन्��य �नक
गन� । 

•

सरकार� एवं �नजी क्षे�का ता�लम केन्�हरूको मान्यता �नधार्रणएवं ग
मापन  �स्ता�वत मानव �ोत �वकास प�रषदको नी�तगत �नद�शनमा मानव
संसाधन हेन� मन्�ालयले गन�

•

ता�लम �दायक संस्थाहरूको भौ�, �व�ीय, संस्थागत क्षमताको सुदृढ�
गर� ता�लम संचालन गनर् आवश्यक स्वाय�ता �दान गन�

•

केन्�मा संचालन

ग�रने ता�लम कायर्�मलाई क्षे�  र िजल्लास्त

�वकेन्��करण गन�  । �नजामती सेवा बा�हरक �वशेषज, सेवामा बहाल रहेका
र सेवा �नवृ� भएका ज्ञ, सीप र व्यावहा�रक दक्षता भएका कमर्चार�
�िशक्षकको रूपमा उपयोग गन�गर� उपयु� मापदण्ड तयार गन
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•

�िशक्षण संस्थाहरू र �व��व�ालयको आपसी स, साझेदार� र सहकायर्मा
समेत �िशक्षण कायर संचालन गन� । ता�लमलाई संस्था एवं कमर्चार�क
उ�ेश्, आवश्यकत, औिचत्, कायर्�ववर, कायर्सम्पादन र कायर् �कृ�तस
आब� हुनेगर� संचालन गन� । यसलाई बजेट सक्ने र बढुवाको ला�ग अ
बटुल्ने उ�ेश्यमा मा� सी�मत नराखी उ�ेश्यम, उपलिब्धमूलक र
�भावकार� बनाउने । 

•

कमर्चार�लाई शास, �शासन, कानुन, न्या, व्यवस्था, अथर्तन, सामािजक 
बनौट, र��तिस्थ�त तथा �वकाससम्बन्धी नवीनतम �वषयमा ता�लम �दने । 
वाहेक मुल ुकको �व�वधता, भाषा, संस्कृ�, रहनसहन, जीवनशैल� तथा मुल ुकको
राजनी�तक, आ�थर्, सामािजक प�रवेशलाई समेत समावेश गनुर्पन� ।

•

ता�लममा भइरहेको दोहोरोपनलाई  हटाई  एक�कृत  रूपमा ता�लम �दान गन�
व्यवस्था गन� । सबै �कारका स्वदेशी एवं वैदेिशक ता�लमलाई कमर्चार
कायर्�कृ�, कायर्�ववर, कायर्सम्पादन र वृि� �वकाससँग आब� गन� 

•

स्थानीय स्तरका कमर्चहरूलाई सु�वधा पर् यउन  आवश्यकताअनुसार
उपत्यकाबा�हर घुम्ती ता�लमको व्यवस्था गन

•

ता�लम �दायक संस्थाहरूलाई श, अध्यय, अनुसन्धान र �वकाससम्बन्
काममासमेत संलग्न गराउने ।

•

उच्चस्तर� य व्यवस्थापकहरूले ता� लममा आिजर, सीप र अवधारणालाई 
वास्त�वक कायक्षे�मा उपयो ग गनर् सक्ने अनुकूल वातावरणको �सजर्ना
गन�, �िशक्षकहरूलाई प �न �श, �वकास  एवं व्यवस्थापनक नयाँ-नयाँ
अवधारणाको ज्ञान उपलब्ध गराउन एक �नि�त अव�धको अन्तरा
�नय�मत  रूपमा स्वदेशी एवं वैदेिशकपुनतार्जगी �िशक्षण �दने व्
�मलाउने । 

•

भौ�तक  पूवार्धार �वकासका ला�ग सबै ता�लम �दायक संस्थाहरूल
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर� ता�संचालनको ला�ग पयार्�  स्वाय�त
�दान  गन� ।  अ�त�थ �िशक्षकलाई आमिन्�त गदार् श, �िशक्षण तथ
अनुभवसम्बन्धी पृ�भू

समेतमा

�वचार

पुर् यउने ।

�िशक्षक 

सहभागीहरूलाई �दइने सेवा सु�वधामा एकरूपता कायम गन� 
•

सबै तह र �ेणीका कमर्चार�ले आवश्यकता अनुसार ता�लम �लनुपन� गर�
सबैका ला�ग ता�लम नी�त बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउने

•

अ�ा�व�धकतफर्को सेवा �वेश ता�लमको अव�ध �मशः बढाउँदै राजप�ा��
तृतीय  �ेणीका कमर्चार�को सेवा �वेश ता�लम १ वषर्को बनाउन, �ा�व�धक 
तफर्३ म�हनाको सेवा �वेश ता�लम �दने ।
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•

नेपाल �शास�नक  ��त�ानलाई  Administrative Staff College बनाए जस्तै
पररा� मा�मला अध्ययन ��त�ानलाई Diplomatic Staff College, रा��य 
न्या�यक ��त�ानलाई Judicial Staff College, स्थानीय �वकास �िशक्
केन्�लाई Local Governance Staff College

को

रूपमा Centre for

Excellence को रूपमा �वकास  गन�  । कुनै प�न तहमा सेवा �वेश ता�लम
न�लई  पदस्थापन

नगन� ।  पदस्थापन गदार् लोकसेवा आयोगक

योग्यता�म र सेवा �वेश ता�लमको योग्यता� म समेतलाई �वचार गर
वस्तुगत रूपम गन� ।
3.४२.१५ उच्च अध्ययन  र वैदेिशक अध्, अवलोकनका ला�ग मापदण्ड �नधार्रण 
कठोरतापूवर्क पालना गन, गराउने
�नजामती सेवामा उच्च अध्य, वैदे िशक अध्ययन तथा अवलोकनका ला�ग �नित 
मापदण्डको अभावमा व्यि�गत पहुँचका आधारमा सी�मत व्यि� ले मा� अव
�लइरहेका  छन् ।उपलब्ध हुने अवसरहरूको समानुपा�तक र समन्या�यक �वत
हुन सकेको देिख�।त्यसैल यो �वषयमा सुधार हुनु आवश्यक ।उच्च अध्य,
वैदे िशक  अध्ययन र अवलोकन �मणका ला�ग �नि�त मादण्डहरू �नधार्
गनुर्पन� देिखन्छ । दुगर्म क्षे�मा ख�टएका कमर्चार� हरूले समेत यस्त
पाउने कु रा सु�नि�त  गद�  उ� मापदण्डको कठोरतापूवर्क पालना गन� 
मापदण्डको पालना नभएमा अिख्तयारवालालाई कारवाह�हुनेसम्मका �ावधान
रा�े जस्ता व्यवस्थाहरन जरूर� छ ।
क�तपय सेवामा स्वदेश�भ�ै प�न अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराई जनशि�
ज्ञ, सीप र क्षमता बढाउन ला�ग अध्ययन �वदा �दइने गरेको ।सबै सेवामा
यो सु�वधा उपलब्ध भएको देिखँदैन ।उपलब्ध भएका सेवामा प� न मनोनयनक
आधारमा एकरूपता कायम भएको देिखँदैन । �न� नै सावर्ज�नक �शासनमा
सुधार गन�  हो भने जनशि�को क्षमता �वकासम राज्यले लगानी गन�  पन�
हुन्।राज्यको सेव, सु�वधा र अवसर उपयोग गरेका जनशि�लाई  आफ्नो
सेवा��त  उ�रदायी बनाउन  अ�हलेको कबु�लयत  प��तमा प�रमाजर्न गर�  यसको
उल्लंघन भएमा फौजदार�  कसूर काम हुने व्यवस्थ गनुर्पन� देिखन्। के ह� 
मुल ुकले छा�वृि�मा अध्ययन गरेको व्यि�ले �नि� त अव� ध सेव ा नगरे कै
ज�रवाना गन� समेत  गरेको देिखन्छ । छा�वृि�  वा सरकारलाई �ा�  अवसरको
उपयोग गन� तर त्यसको ��तफल न�दने अवस्थाले गदा र् राज्यको लगानी 
गइरहेको देिखएको छ ।यो �वषयलाई कानुनी  रूपमा नै सम्बोध गनुर्पन�
आवश्यकता छ । यसका ला�–
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क.

�वदेश �मणका ला�ग मनोनयन गदार् पालनागनुर्पन�मापदण्ड �नमार्ण ग,

ख.

उच्च अध्ययन एवम् छा�वृि�का ला�ग कायर्�व�ध �नमार्ण गन

ग.

छा�वृि�मा वा अध्यय �वदा �लई  अध्ययन गरेका कमर्चार�ले �नि�
समयाव�ध सेवा नगरे दिण्डत समेत गन�  गर�  सेवा शतर्सम्बन्धीकानु
व्यवस्था गन� र त्य सजाय  पाएको कमर्चार�ले �नवृभरण  लगायतको
कुनै प�न सु�वधा �ा�  गनर् नसक्ने व्यवस्था गन� र भ�वष्यका 
सावर्ज�नक सेवा र सावर्ज�नक जवाफदेह�को पदको ला�ग अयोग्यहुन
व्यवस्था गन�

3.४३ उपत्यका बा�हर �नजामती तथा िशक्षक अस्पतालको �वस्ता
�नजामती  अस्पताल काठमाड�मा केिन्� त भएकोल े देशभरका कमर्चार�हरूको सो असमा

सहज  पहँच क
ायम हुन सकेको छै न।त्यसैगर�  �नजामत, सेना, �हर�का ला�ग सु�वधास�हतको
ु

अस्पतालको व्यवस्था गरे प�नक्षकहरूले यो सु�वधा पाउन सक छै नन्।�नजामती 
कमर्चार�हरू एवम् िशक्षकहरूलाई सहजरूपमा उपचारको �बन्ध गनर्का ला�ग उपत्य
अस्पतालको व्यवस्था गनर् स�कएमा यसले उपत्यका बा�हर बस्न उत्�े, सुलभ उपचारमा

पहँच व
�ृ � हुने  एवम्  आफूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको अनुभू�त गर�  काम��÷सेवा��त 
ु

सावर्ज�नक सेवामा ��याशील जनशि�को मनोवल बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यसका–
क.

�त्येक �वकास क्षे� मा अ�ल अस्पताल नभएको स्थानमा �नजामती तथा 
अस्पताको स्थापना गन� नी�त अवलम्बन ग, दुगर्म एवम् �पछ�डएको क्षे�का कमर्च
र िशक्षकलाई उपचार खचर्मा �वशेष व्यवस्था गर� सु�वधा �

ख.

त्यस्तो अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खचर् बीमा रकमबाट व्यहोनु,

ग.

दुगर्म र �पछ�डएका क्षे�मा कायर्रत कर� तथा िशक्षकलाई उपचार गराउन आउँद
जाँदाको �मण खचर् एवम् कुरूवा खचर् उपलब्ध गराउ

3.४४ कम्
र चार�को उमेरमा एकरूपता कायम ग
सावर्ज�नक �नकायहरूमा सेवा �वेश र अ�नवायर् अवकाश हुने उमे हदमा एकरूपत
छै न।�नजामती सेवामा ५८ वषर्को उमेर हद छ भने स्वास सेवा र �व�ालय िशक्षकहरू
६० वषर, �व��व�ालय सेवामा ६३ वषर् र अदालतमा६३ र ६५ वषर्सम्मको उमेर हद रहेक
पाइन्।एका�तर कामको �कृ�तका आधारमा यो व्यवस्था व्यावहा� रक छैन भने अकार्
नेपाल�हरूको बढ्दो औसत आयुकातुलनामा प�न यससम्ब व्यवस्थामापुनवलोकन जरूर�
छ।पुनरावलोकन गन� सन्दभर्मा औसत आ, कामको �कृ�त, िजम्मेवार� रपुर् यउनु पन� सेवाको
�कार �नवृ�भरणमा पन� भार समेतका आधारमा सकभर उमेरमा एकरूपता हुने गर� व्यवस्
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गनुर्पदर् भने  �नजामती लगायत  अन्य सावर्ज�नक सेवाका पदहरूमा पद�य िजम्र� अनुसार
सेवा गनर् पाउने अ�धकतम् अव�ध समेत �नधार्रण गर� व्यविस्थत गनर् स�कन्छ 
देशहरूले अवलम्बन गरेको अभ्यास समेतलाई दृ��गत गर� �नजामती कमर्चार�को उमेरक
६० वषर् कायम गनुर् उपयु�हुने देिखन्

3.४५ �नजामती सेवामा सुधारका अन्य �वषयह
•

�नजामती सेवा शतर्सम्बन्धी �वषयमा कानुन �नमार्ण एवम् संशोधन गदार् लोक
आयोगको परामशर् �लनुपन� बाध्यात्मक संवैधा�नक व्यवस्था ग�रएको छ । तर लोक
आयोगको परामशर्लाई औपचा�रक रूपमा मा� �लने ग�रन्छ । लोकसेवा आयोग  ले 
प�न  अनुसन्धानमूलक रूपमा परामशर् �दने को नभई तत्काल रहेका पदा�धकार�को
दृ��कोण पठाउने गरेको पाइएको छ भने त्यस्तो परामशर्लाई  पुर् यउने  ���याको
रूपमा �लने ग�रएको छ । सं�वधानको भावना अनुसार कायर्सम्पादन गनर् अनुसन्ध
आधारमा �नजामती �शासनमा सुधार गनुर्पन�। 

•

�नजामती सेवा ऐन  �नयम अनुसार कायार्लयहर संचालन भए नभएको �वषय समेतको
व्यवस्थापन पर�क्षण गन� अ�धकार सामान्य � शासन मलाई �दइएको छ।तर सो
व्यवस्थाको �भावकार� रूप मा व्यवस्थापन पर�क्षण हुन सकेको देिखदै, साधन,
जनशि�को अभाव एवम् व्यवस्थापन पर�क्षणको उपादेयतको उदा�सनताले यो भू�मका
औपचा�रकतामा सी�मत बनेको छ।व्यवस्थापन पर�क्षणलाई औपचा�रकतामा सी�मत नर
�भावकार�  रूपमा संचालन गनुर्पदर।यो अ�धकारलाई  �नि�त तहसम्म �नधार्�रत ���य
पूरा गर� व्यवस्थापन पर�क्षण गन� गर� अ�धकार �त्या गनुर्पन� देिखन्छ  यसलाई 
लेखा पर�क्षण जस्तै अ�नवायर् ग� रनु पदर्छ । कुनै अ�नय� मतता भएकोमा व्यव
पर�क्षणको ��तवेदनमा त्यस्तो अ�नय�मतता उल्लेख नगन� पर�क्षकलाई िजम्मेवार
पन� । 

•

�नजामती सेवा ऐन  �नयममा रहेको �वभागीय कारवाह�को ���या ज�टल र ���यामुखी 
भएकोले कारवाह� सहज  हुन स�करहेको छै न । सेवाको सुरक्षाका ला� ग ग�रएक
व्यवस्थाहरू इमान्दार�मा न, अनुशासन पालना नगन� एवम् िजम्मेवार�को दुरूपयोग गन
कमर्चार�हरूका ला� ग रक्षा कवचहुनु हुँदैन । सेवा � वाह र �नणर्य � ��या एवम्
कारवाह�लाई  उ�रदायी  एवम् जवाफदेह� बनाउनका ला�ग �व�मान सेवा शतर्सम्बन्
कानुनमा रहेको �वभागीय कारवाह�को ���यालाई सरल र वस्तुगत

बनाउने गर�

पुनरावलोकन गनुर्पन�।
•

�नजामती सेवा ऐनले �व�भ� �कृ�तका कसूरमा �व�भ� खालका सजाय गनर् सक्ने व्यवस
गरेको छ । तर कसूरको मा�ा, गम्भरता र गहनताका आधारमा सजाय �दने  गरेको
पाइदै न । क�तपय  अवस्थामा कसूरबाट जोगाउन सानो सजाय गन�  गरेको प�न पाइएको
छ । �वभागीय सजाय एवम् कसूरको मा�ा समानुपा�तक हुनु आवश्यक छ । �शासक�य
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अदालत समेतले �व�भ� मु�ाहरूमा कसूरको मा�ानुसार सजाय �नधार्रण गन�नद�शनात्मक
आदेश समेत जार�  गरेको अवस्था छ । यसैले कारवाह� ���यालाई औपचा�रक रूपम
मा� �लने हो भने यसले अनुशासन कायम रा� कठ�न हुन्छ । त्यसैले सेवा शतर्सम्ब
ऐनले  �नधार्रण गरेको प�र�ध �भ�  रह�  कसूरको मा�ा अनुसार सजाय गनर्का ला�
कायार्लय �मख  र �वभागीय  �मुखलाई  �िशिक्षत ग�रनु पदर्छ । स, परामशर् �दने
समयमा लोकसेवा आयोगले समेत यो �वषयलाई  गम्भीरतापूवर्क �वचार गनुर्पन� हुन्
त्यसैगर�  लामो समयसम्म �वभागीय कारवाह�को ���या अगा� ड नबढाउने िजम्मेव
अ�धकार�लाई समेत अनुशासनको कारवाह� गनुरपन� गर� कानुनी व्यवस्था ग�रनुपन�हुन्छ
कसूर र सजायको मा�ा �मलाउन  �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०, ६०क  र
६१ मा संशोधन आवश्यक छ । यसैगर� �नजामती सेवामा कमर्चार�ला‘नै�तक पतन हुने 
फौजदार� मु�ामा अदालतबाट सजाय पाएको’ भ�े व्यवस्थाको स�ा नै�तक न देिखने वा
‘एक वषर्भन्दा बढ� फौजदार� कसूरमा अदालतबाट सजाय पाए’ भ�े व्यवस्था गनु
सान्द�भर्कहुने 
•

न�सहतलाई �वभागीय सजायको दायरा�भ� रािखएकोले गम्भीर कसूरमा समेत न�सहत �दने
वा सचेत  गराउने  �वृि� देिखएको छ ।  त्यसैले यसलाई सामान्य अनुशासन उल्लं
गरेको �वषयमा सुप�रवेक्षकले सचेत गराउन सक्ने छु�ै �बन्ध गर� �वभागीय कारवाह
दायराबाट हटाउनु उपयु� हुने । 

•

�नजामती सेवाका कैय� पदहरू लामो समय पदपू�तर्हुन नसकेको अवस्था छ । वषर्
�र� हुने  पदहरूको अनुमान गर�  माग गनर् सक्ने व्यवस्था भए प�न यसक
�भावका�रता देिखन सकेको छै न । वैकिल्पक उम्मे�ारलाई �सफा�रस गनर् सक्ने 
पदपू�तर् ���यामा सुधार गनर् स�कएमा समयमा पदपू�तर् हुन सक्न

•

कमर्चार�का सन्त�तलाई �दइने छा�वृि�को आधारकोपुनरावलोकन गर� सामुदा�य
�व�ालयमा अध्ययन गरेका �वशेष गर�  दुगम र �पछ�डएका क्षे� एवम् �ामीण क्षे
कायर्रत कमर्चार�का सन्त�तले �ाथ�मकता पाउने गर� छा�वृि�को मापदण्ड पुनरावल
गनुर्पन� ।

•

�नजामती सेवामा �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को व्यवस्था गर� �नि�
सेवा अव�ध  पूरा गर� न्यूनतम आधार पूरा भएक कमर्चार�  स्वतः पदो�� तहुने व्यवस
ग�रयो । यसले  �नजामती  �शासनमा गम्भीर �भाव पारेको छ । समायोजनका ला�ग
दरबन्द� �सजर्ना गनुर्पन� बाध्यात्मक अवस्था देिखयो । कुनै �नि�त कामका ला�ग �
गनुर्पन� दरबन्द� कमर्चार�को योजनका ला�ग �सजर्ना ग�रयो  मुल ुक सङ्�मणकाल�न
अवस्थामा रहेको समयमा �नजामती सेवामा गम्भीर असर पन� खालको नी�तको रूपमा 
व्यवस्था रहेको  छ । यसले तहगत �ृ�ला र पद सोपान कायम गनर् समेत असिज
भएको छ ।  एउटा कायार्लयमा एउटै तहका कमर्चार�ह रू राख्दा काया संचालनमा
समेत समस्या देिन  थालेको छ । यस्तो द�घर्काल� नभाव  पान� नी�त  अवलम्बन
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गनुरभन्दा प�हले यसको �भावको आंकलन गरेको देिखएन । �नजामती सेवाका
कमर्चार�हरूको वृि � �वकासका ला� ग स्प�  रअनुमानयोग्य वृि� मागर् तयार गनु
कु रामा �ववाद छै न । तर त्यस्तो नी� त स�ठनको उतदकत्व र सेवा �वतणमा
सकारात्मक ��तफल �दने हुनपदर्छ । आगामी �दनमा यस्ता द�घर्काल�न असर �भाव पा
नी�तगत व्यवस्था गदार् पयार्� अध्ययन एवम् �व�ेषण गरेरगनुर्पन�। 
•

समयमा पदपू�तर् ���या अगा�ड बढाए नबढाएको �वषयमा �नर�क्षण गन� िजम्मे
लोकसेवा आयोगको हो । तर आयोगको यो भू�मका �भावकार� देिख� ।  त्यसैले धेरै
पदहरू लामो समयसम्म �र�हुने गरेको पाइएको छ । पदलुकाउने �वृि�लाई रोक
स�कएको छै न । तल्लो तहका कमर्चार�हरूलाई फाराम भनर् पठाउने यो �नर�क्षणको
उपादेयता देिखएको छै न ।  िजम्मवार तहबाट �भावकार�  रूपमा �नर�क्षण गर� पदपू�
���या अगा�ड बढाउने कायर् लोकसेवा आयोगबाट हुनुपन� ।

•

तलब वृ�� हँद
ु ा पेन्सनमा हुने वृ��लाई समेत समानुपा�तक रूपमा वृ� �हुने बनाइन
पदर्छ । समान दजार्का समान सेवा अव� ध पूरा गरेका कमर्चार� को पेमा �भ�ता

कायम रहनु हुँदैन ।  अ�हलेको व्यवस्थाले यसमा फरक फरक अ� देिखएको छ । य
व्यवस्थामा तत्काल सुधगनुर्पन�। 

•

�व�मान ऐन �नयमले �नधार्रण गरेको सरूवा गन� समायाव�ध शैिक्षक स�सँग मेल खा
अवस्था छैन । तो�कएको समयाव�ध पूरा भएप�छ जुनसुकै समयमा रूवा गनर् स�कन
लचकता आवश्यक देिखन्छ । सामान्य �शास�नक व्यवस्थाका �वषयमा सामान्य 
मन्�ालयको सहम�त माग गनुर्पन� व्यवस्थाले नी�तगत काम गनुर्पन� मन्� ालय म�
कामको चापमा परेको अवस्था छ । तसथर् उिल्लिखत व्यवस्थाको पुनराव
गनुर्पन�। 

•

यसैगर�  पूवार्धारको �वका, यातायातको सु�वधा, भौगो�लक  अवस्थ, सामािजक बनोट र
रहनसहन, मौसमको अवस्थ, दै �नक  उपयोग्य वस्तुको मूल्य समेतका आधारमा भौगो�
क्षे�कोपुनरावलोक गनुर्पन� हुन्छ । यस �ममा सदरमुकाम र अन्य क्षे� लाई ए
बास्केटमा नहाल�  �नि�त मापण्ड �वकास गर�  दुगर्म क्षे �को �नधार्रण एवम् भौग
क्षे�कोपुनरावलोकग�रनुपन� । 

•

�व�भ�

�नकायमा कायर्रत कमर्चार�हरूले �ेरणादायी (इन्सेिन्टभ) नाममा �

��तशतसम्म थप सु�वधा �लने अभ्यास बढ्दै गएको छ । यसर� �दइने सु�वधाको मापद

औपचा�रक  �कृ�तको मा� छ । यसले  उत्पादकत्व सेवा �वतरणमा पारेको �भावक
आंकलन ग�रएको देिखँदैन । �नणर्य तहमा बढ� शि� एवम् भू�मका रहने कायार्लय एवम

�नकायहरूले यस्तोसु�वधा �लने गरेको पाइएको छ । यस्तो सु�वधामा एकरूपता क
हुन सकेको अवस्था प�न देिखदैन । यो व्यवस्थालतदथर् रूपमा अभ्यास नगर� वस्त
मापदण्डका आधारमा कायर् सम्पादनको न�तजासँग आब� गर� मा� �योग ग�रने व्यव
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हुनु  अत्यन्त आवश्यक देिखएको छ । कमर्चार�को माग धेरै , आकषर्क भ�नएक,
सावर्ज�नक �व�सनीयता कम भएका कायार्लयमा इन्सेिन्टभ होइन �नगरानी बढ पन� । 
•

सहयोगी सेवा (Utility Service) क्षे�का जनशि�हरू जस्तै सवार� , कायार्लय
सहयोगी, माल�, प�रचर, स्वीप, कायार्लय सुरक्षाकम� जस्ता पदहरूमा �नजामती से
दरबन्द�  कटौती गर�  सेवा करार Outsourcing) बाट गन�  �बन्ध गनर् सकेमा �ा�हुन
सेवा �भावकार� हुने र राज्यलाई द�घर्काल�न भार समेत कम पन� अवस् रहने । 

•

�नजामती सेवा ऐनको दफा ६क  मा १० वषर्मा �त्येक �नकायको कामको �कृ,
कायर्बो, उत्पादकत्व एवम् �भावका�रता समेतको मूल्या�न गर� स� ठन  संरचना वए
दरबन्द�को पुनरावलोकनका ला�ग सठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण (ओ  एण्ड
गनुर्पन�व्यवस्था थप गनुर्पन�

•

�नजामती सेवा ऐनको दफा ७(८) मा कुनै खास  �कृ�तको कामका ला�ग अपा�हरूको
बीचमा मा�  ��तष्पधार् गराउने भ�नएकोमा को स्प�  व्याख्या  हुनुपन� देिखन्
अपा�ताको आधारमा पाउने अवसर र सु�वधाको मापदण्ड स्प� नहुँदा यो व्यवस्था
वास्त�वक पी�डतले न्याय पाउन नसकेको अवस्था हुँदा स्प� आधार �नधार्रण
अपा�हरूको वग�करण गनुर्पन� देिखन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाम
�शासक�य अदालतबाट �नद�शन समेत जार� भइसकेकोले �भावकार� कायार्न्वयनहुनुपन�

•

�नजामती सेवा ऐनको दफा १८(७) को राजप�  अन��त कम्
र चार�  लोकसेवा आयोगबाट
पदस्थापन भएको अ�लबाट१० वषर्सम्म सरूवानहुने व्यवस्थाको व्यावहा�रकता स
मूल्या�न गर�  �भावकार� बनाउन पदस्थापन भएको िजल्लामा न्यूनतम अ (२ वषर्
रूजु हािजर नभई सोह�  अ�ल �भ�  समेत सरूव ा नग�रने व्यवस्था स्प� उल्लेख 
पदर्छ । यसो गनर् स�कएमादुगर्म िजल्लामा कमर्चार� , �नयुि� पाउनसाथ सो
अ�लको सुगम िजल्लामा सरूवा माग गन� �वृि�लाई �नरूत्सा�हत ग

•

�नजामती सेवा ऐनको दफा ३३ मा रहेको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन 
५० वषर् पूरा भएक, २५ वषर् सेवा अव�ध पूरा गरेको र सोह� पदमा१५ वषर् सेवा गरेको
कमर्चार�लाई सु�वधा �दान गर� सेवाबाट अवकाश �दने गर� थप व्यवस्था गन

•

समावेशीकरणको कोटामा सहभागी  हुने  उम्मे�ारको उमेरको हद म�ला सरह ४० वषर्
कायम गन�, त्यसर� सेवा �वेश गरेका कमर्चार�हरूको अ�नवायर् अवकाश हुँदा सेवा अ
२० वषर् नपुगेको भएप�न �नवृ�भरण पाउने व्यवस्था गन�

•

अन्तरार्�� य मापदण्ड र अभ्यास समेतलाई दृ��गत गर� सुत्केर� � वदाको ९० �दन 
बनाउने  र �नजामती स�हत सबै सावर्ज�नक सेवा (सेन, �हर�, िशक्, स्वाय�  संस्थ
समेतमा) मा सुत्केर� �वदामा एकरूपता कायम गन� 

•

कुनै प�न  �वदेशी  मुल ुकमा स्थायी बसोबास गन�  अनुम�त Permanent residence) �ा� 

गरेका व्यि�  �नजामती सेवा लगायत सावर्ज�नक सेवाका ला� ग अयोग्य ह व्यवस्थ
गनुर्पन�  देिखन् छ ।मुलुकका रा�सेवक आफ्नो मुलुक� �त आस्थ, समपर्ण एवम
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वफादार� हुनु अप�रहायर् हुन्छ । सरकार� सेवालाई वृि� एवम् अवसरको रूपमा मा� �
मौका पनार्साथ अन्य� स्थायी बसोबास गनर् जाने �वृि�ले सावर्ज�नक सेवालाई ब
एवम् उ�रदायी बनाउन सहयोग पुर् यउदै न ।  त्यसैले यो �वषयलाई राज्यले कानुन�ार
�नयमन गनुर्पन�आवश्यकता छ । �नजामती सेवा ऐनमा स्प� रूपमा यो �वषयलाई समेट
पन� देिखन् । 

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सं�वधान र ऐनमा सम्बोधन भएको छ 
•

वैदे िशक सहयोग �नरन्तर रूपमा �ा� भइरहेको भएप� न त्यसबाट अपेिक्षत उप
हा�सल हुन नसकेकोतफर् संवेदनशील हुनु जरूर� छ । वैदेिशक सहयोगका ला�ग �नधार्
ग�रएका

�ाथ�मकताको

पुनरावलोकन  गनुर्पन� देिखएको छ ।  �वदेशी सहायतामा

कमर्चारहरूको �वदेश �मण र परामशर् सेवामा ग�रने खचर्ले सकारात्मक न� तजा
नसकेको िस्थ�तमा रा��हत र आम नाग�रकको सु�वधामा केिन्� त कायर्�महरूमा 
वैदे िशक सहायतालाई स्वीकार गन� व्यवस्गनुर्पन�। 
•

सावर्ज�नक नी�त तजुर्, सोको कायार्न्वयन एवम् अनुन  र मूल्या�नका हरेक चरणमा
समस्याहरू देिखएका छन् । बनेका नी�तहरूको आव�धक रूपमा पुनरावलोकन समेत 
नसकेको अवस्था छ । त्यसैले सावर्ज� नक नी�तको पुनरावलोकन गर� अध्याव�धक 
एवम् सन्दभर् अनुसार नी�तगत व्यवस्थामा प�रमाजर्न समेत गनर्का �धानमन्�ी तथा
मिन्�प�रषद् कायार्लय अन्तगर्त रहने गर� नी�त पुनरावलोकन केनPolicy Research
Institute) को स्थापना भइसकेको देिखँदा सावर्ज�नक नी�तको व्यवस्थापन एवम् सुधा
पुनरावलोकनको िजम्मा त्यसलाई �दई सो संरचनालाई ��याशील बनाउनु पन� 

•

सावर्ज�नक सेवा �वाहगन� स्थानमा �बचौ�लयाको �बग�बगी बढ्दो छ । सेवा �दायक 
सेवा�ाह�को बीचमा रहने गरेका यस्ता �बचौ�लयाहरूले सावर्ज�नक सेवालाई महंगो र दु�
बनाएका छन् । यसले  अ�नय�मतता र ��ाचारलाई  मलजल गरेको छ । सेवा�ाह�  र
सेवा �दायकका बीचको सम्बन्ध र स�ार �भात भएको छ । क�तपय स्थानमा
कायार्लयको अ�भलेख प�न संरिक्षत र सुरिक्षत हुन नसकेको अवस्था छ । 
सम्बोधन गनर् सेवा �वतरण गन � �नकायमा सेवा�ा

सहायता

डेस्कको व्यवस्

गनुरपदर्छ । ���या सरल�करण गनुर् प, एक�ारबाट सेवा �दान  गनुरपन�, पालो प��त 
अ�नवायर् गनुपन�, सेवा�ाह� सन्तु��  सव�क्षण गर� सो आधारमा कमर्चार� र कलयको
मूल्या�न गनुपन�, कायार्लयले हा�सल गरेको उपलिब्धका आधारमा कमर्चारको
कायर्सम्पादन मूल्या�न हपन� जस्ता �वषयलाई सुधारको सन्दभर्मा अं�गकगनुर्पन�।
•

आफ्नो कायर्क्षे�का सम्बन्धमा �स्तुत ��तवेदनमा �दइएका सुझावहरू कायार्न्व
हरेक  मन्�ालय एवम् केन्�� य �नकायले छ म�हना�भ�सुधार एकाई बनाई सो एका
माफर्त सुझाव कायार्न्व गनुर्पन� देिखन्छ । यसैगर�  स�ठन संरचन, जनशि�को
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अवस्थ, वृि�

�वकासका

अवसर

र स�ठनात्मक िजम्मेवार� समेतका आधारम

कमर्चार�हरूको व्यवस्थापन गनर् �व �मान �नजामती सेवामा रहेका सेवा समूहको 
पुनरावलोकन गनुर्पन�।
�नजामती सेवामा रहेका अनुभवी कमर्चार�हरूलाई सम्मान गनर्का ला�ग �नि�त प

•

�नि�त सेवा अव�ध पूरा भएप�छ सो पदमा रहँदा �नजलाई व�र�को उपा�ध �दनु उपयु�
हुन्छ । यसका ला�ग राजप� अन��त पदमा१० वषर, राजप�ा��त तृतीय  �ेणीमा ८ वषर,

राजप�ा��त ��तीय �ेणीमा ६ वषर् र राजप�ा��त �थम �ेणीमा५ वषर् सेवा अव�ध पूरा
गर� �वभागीय कारवाह�मा नपरेको कम्
र चार�लाई �नजले कायर्सम्पादन ९० ��तशत अ�
(प�छल्लो ३ वषर्को औषतमा) �ा�  गरेमा अिख्तयारवालाले व�र�को उपा� ध �दन सक्
व्यवस्था गन� ।
कम्
र चार�  �शासनमा देिखएको अनुशासनह�नता र अ�नय�मततालाई �नयन्� ण गनर् नस

•

सावर्ज�नक �शासन उ�रदायी हुन सक्न ।  हरेक सरकार� कायार्लय र सावर्ज�न
�नकायमा सुप�रवेक्षण तहबाट अ�नवाय र् रूपमा म�हनामा एक पटक छड्के �नर�क्
कारवाह�को दायरामा ल्याउने गर� िजम्मेवार�दनुपन� ।
�नजामती सेवा ऐन, २०४९ का क�तपय व्यवस्थाहरू अझसम्म लागू हुन सकेका छैनन

•

यस सन्दभर्मा उहरणको �निम्त ऐनको दफा५ ख, दफा ७ को स्प�ीकरण(२), दफा ७
को उपदफा (७), दफा ७ग, दफा १४, दफा १५, दफा १८ को उपदफा (७), दफा २४
क, दफा २७ को उपदफा (१क), दफा २९, दफा ३९ख, दफा ७२क, दफा ७३ख, आ�द 
मुख्य रूपमा देिखन्छन् । यी व्यवस्थाहरू तत्कालै �भावकार� रूपन्वयन
हुनुपन� ।
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ

२०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई  �नजामती सेवा ऐन  र �नयमावल�मा के ह� संशोधन  २०७२ मा भएको छ । 

पीआर र �ड�भ सम्बन्धी �सफा�रस कायार्न्वयन भएको छ । यस व्यवस सं�वधानमा

नै समावेश ग�रएको छ (धारा १९१) । संघीय �नजामती सेवा ऐन, �देश �नजामती सेवा

ऐन र स्थानीय सेवासंचालनसम्बन्धी ऐन कानुनमा मा�थ उिल्लिखत �व�भ� सुझावहरु

समावेश गर� तजुर्मागनुर्पन�।

3.४६ �े ड यू�नयनको भू�मका र ग�रनुपन� सुधार  
कम्
र चार� �ेड यु�नयनको भू�मकाको मल्या�नगर� देहाय बमोिजम गन�ः–
•

�नजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरे अनुकूल �नवार्चन�ा रा यथाशी� आ�धका� रक �
यु�नयन गठन गन�,
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•

�े ड यु�नयनको अभ्यासले �शासनयन्�मा पारेको �भावको वस्तुगत मूल्या�न, �े ड
यु�नयन पदा�धकार�लाई कायार्लयमा काम गनुर् र हार समेत गनुर् नपन�  अवस्था मा�
पुन�वर्चार गन,

•

पेशागत �हतमा मा� टे «ड यु�नयन प�रचा�लत हुन सक्ने व्यवस्था हुनु, बन्, हड्ताल
जस्ता सेवा अवरू� गन� खालका कायर्�महरूमा �ेड यु� नयन सहभागी हुन नपा
व्यवस्था ग,

•

�नजामती सेवक लगायत सम� रा�सेवकहरूका �ेड यु�नयनहरूका सन्दभर्मा छाता
बनाई व्यविस्थत गनुर् ,

•

�े ड यु�नयनका पदा�धकार�हरूको आचारसं�हता �नमार्ण गर� लागू गन� गराउ,

•

�े ड यु�नयनका सदस्यहरूको नामावल Wbesite मा राखी नयाँ सदस्यताका आधारमा
पुरानो आब�ता खारेज गन�,

•

�े ड यु�नयनमा स�रक कमर्चार�हरू राजनी�तक दलको सदस ्य भएको पाइएमा त्य
कमर्चार�लाई कारवाह�को व्यवस्था,

•

अ�धकृत स्तरका कमर्चार�को नी� त �नमार्ण र �नणर्य ���याम ा कुनैन कुनै �क�स
�टप्पणी उठाउन, राय �दने  लगायतको भू�मका रहन सक्ने कारण त्यस्तो अ�धक

स्तरको कमर्चार� �ेडयु�नयनमा सिम्म� लत हुँदा स्वाथर्गत (Conflict of Interest)
को िस्थ�त रहन सक्ने अवस्था भएकाले �नि�त समय �कटान गर� सो समय प
अ�धकृत स्तरका कमर्चार�  �नि�त समय �कटान गर� सो अव�धभन्दा प�ात् अ�धकृत
स्तरमा �वेश गरेका कमर्र�ले कमर्चार�  �ेड यु�नयनमा आब�  हुन नपाउने गर�
सहायक स्तरका कमर्चार� मा� यस्तो � ेड यु�नयनमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्थ
�व�मान व्यवस्थामापुनरावलोकन गन� ।
•

“�े ड यु�नयन” शब्द स्वले

पेशागत व्यवसा�यकताको पक्षपोषण गन� भएकोल

सावर्ज�नक शासनमा �े ड यु�नयनको अभ्यासलाई द�घर्काल�न दृ��कोणले मनन गनुर्
हुन्छ । त्यसैले अन्य मुलुकले गरेका अभ्यास समेतलाई �वचार गर� पेशागत �विश
��त�विम्बत हुने गर�  �वषयगत �ेड यु�नयनको अवधारणालाई आत्मसात गन� गर
�व�मान व्यवस्थाकोपुनरावलोकन ग ।
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझाव 

बमोिजम �े ड यु�नयनको �नवार्चन सम्प� भई आ�धका�रक �ेडयु�नयन गठन भएक
छ, �े ड यू�नयनलाई सुझाव बमोिजम व्यविस्थत गनुर्।)

3.४७ दुगर्म क्षे�मा सेवा�वाह �भावकार� उन अपनाउनु पन� उपायहर
१.

दुगर्म क्षे� मा कमर्चार�हरूको उपिस्थ�त नगन्य रहने कारण यस्ता क्षे�हर
�वाह गन� सेवाहरू सेवा�ाह�ले �ा�  गनर् नसक�दुगर ्म क्षे�को नाग�रक �भाव
सेवाबाट वि�त  हुनुपरेको अवस्था छ । जसले नाग�रकको सावर्जक सेवा �ा� गन� 
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नैस�गर्क अ�धकार कुिण्ठत भएको छ । अतः कमर्चार�लाई दुगर्म क्षे�हरूमा क
जाने अवस्था�सजर्न गर� दुगर्मको अनुभव �दलाउनका ला�ग अ�नवायर् रूपमा तो�कए
क्षे�को भौगो�लक क्षे�को अनुभव तो�कएका र दरबन्द� पदहरूमा हा�सल
नग�रकन बढुवाको सम्भाव्य उम्मे�ार नै नहुने व्यवस्था लागू गनर् आवश्य
दुगर्म क्षे� मा सावर्ज�नक सेवा �वस्तार गर� दुगर्म क्षे�का नाग�रकको सेव
अ�धकार संरक्षणनर् देहायको व्यवस्था गनुर्प–
क.

सामान्यतयाः दुगर्म क्षे�मा कमर्चार�हरू खट� जान, गएप�न बस्न नमा�े
�वृि�ले  गदार् दुगर्म क्षे�मा क� तपय सरकार� सेवा �भावक ार� नभएको 
गुनासो रहेको सन्दभर्मा त्यस्तो दुगर्म क्षे� मा बसी जनताको से
कमर्चार�लाई उत्�े�रत गनर्को ला�ग त्यस्तो दुगर्म स्थानका कायार्लयमा
कमर्चार�लाई दान ग�रने दुगर्म स्थान भ�ा वृ�� ग,

ख.

तीन  म�हनाभन्दा बढ�  अव�धको वैदेिशक अध्य, ता�लम �ा�  गर�  फक�का
कमर्चार�हरूको पदस्था÷सरूवा दुगर्म स्थानका सेवा �वाह गन� कायार्ल
गन� । 

ग.

दुगर्म क्षे� मा कम्तीमा दुई वषर् काम नगर� कमर् बढुवा फाराम भनर्
नपाउने  गर�  �नजामती सेवा �नयमावल�मा व्यवस्था गन� (दुगर ्म क्षे�म
नहुने सेवामा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गन

घ.

िच�कत्स, इिन्ज�नयर जस्ता व्यावसा�यक सीप र दक्षताका साथै अनुभव 
आवश्यक पन�  पदहरूमा नयाँ एवम् अनुभव कम का व्यि�हरूलाई प�हल
पटक कायार्लय �मुखको रूपमा काम गनुर्पन� गर� दुगर्म क्षे�मा नखट

ङ.

दुगर्म क्षे�मा पदहरू �र� हुन न, पद खाल� हुने गर� सरूवा नगन,

च.

'क’ र 'ख’ वगर्को भौगो�लक क्षे�मा काम गरेवापत �ा� हुने नम्बर बढ,

छ.

दुगम
र  क्षे�मा लामो अव� ध सेवा गरेका कमर्चार�हरूलाई वैदेिशक अ,
अवलोकन एवम् ता�लममा �ाथ�मकतापूवर्क अवसर �दान गन� ।

२.

दुगर्म क्षे� मा कायर्रत कमर्चार� हरूको सेवालाई सम्, सेवा��त कमर्चार�हरूला
उत्�े�रत गनर्दुगर्म र अ�तदुगर्म क्षेम गरेका कमर्चार�हरूलाई �नजहरू
कायर्सम्पादन मूल्या�न समेतलाई �वचार गर� उत्कृ� कायर् गन� कमर्चार�हरूलाई
क्षे�पुरस्कारको व्यवस्था गन� । त्यस्तो पुरस्कारलाई पदो� �तमा अ� ग
व्यवस्था गन�

३.

भौगो�लक क्षे�को वग�करणका आधारमा थप स्प�ता ल्याईपुनरावलोकन गनुर्पन�
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४.

दुगर्म क्षे� मा कमर्चार�को उपिस्थ�त अत्यन्तन्यून हुने गरेको , सु�वधा र
अवसरहरू राजधानी र सुगम क्षे� मा मा� केिन्�त हुने अवस्थाले गदार् स

कमच
र ार�हरू दुगर्ममा जान चाहँदैन । जसको पहुँच पुग्दैन उसलाई दुगर्म पठाइन्छ
जसले गदार् उसको कायर्सम्पादनस्तर कमजोर हुने गरेको छ । अतः यस्तो अवस
अन्त्य गनर् दुगर्म क्षे�मा कायर्रत कमर्चार�हरू, अवलोकन �मण, ता�लम,
क्षमता �वकास जस्ता अवसरहरू � दान, दुगर्ममा काम नगर� बढुवाको सम्व्य
उम्मे�ार हुन नसक्ने व्यवस्था लागू, दुगर्म भ�ामा वृ�� गन� तथा अन्य सहु�लयतक
प्याकेजहरू ल्याई उनीहरूलाई उत्�ग�रनुपन� ।
५.

दुगर्म क्षे� को �वकासका ला�ग स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर�
उत्पादनको बजार�करण गन, �ामीण  �वकासलाई  �भावकार� बनाई सेवा �वतरण  �लई 
सहज बनाउने  र आधारभूत  उपभोग्य साम�ीको आपू�तर् सरल बनाई सेवा �दाय
कम्
र चार�हरूलाई आक�षर्त गन

६.

छ�रएर रहेका दुगर्म वस्तीमा आधारभूत सेवासु�वधपुर् यउन क�ठन हुने हुँदा त्यस्त
स्थानमा एक�कृत बस्ती �वकास कायर्�म संचालन गर�  पुनवार्स settelment) को
व्यवस्थापन समेत गर� त्यस्ता ठाउँहरूमा खान, �व�ुत, ढल, स्वास्थ्य स, �व�ालय,
सुरक्षा सडक जस्ता पूवार्धार �वकास गर� आधारभूत सेवा सु�वधा �वतरणलाई सह
�भावकार� बनाउने ।

७.

दुगर्म क्षे� मा सेवा हलाई  �भावकार� बनाउन  र स्थानीय जनताको आवागमनलाई
�नवार्धरूपमा व्यविस्थत गनर् दुगर्म क्ष, पुल र यातायातको भरपद� र द�गो
व्यवस्थाहुनुपन� देिखन्छ । कणार्ल� लगायतका क� तपय क्षे�हरू मा सडक 
सहज नहुँदा सेवा�वाह �भावकार�  हुन सकेको छै न ।  यसै सन्दभर्मा  सोलुखुम,

खोटा�  र ओखलढु�ासम्मको सडक यातायातलाई सहज बनाउन यातायातको रा�ो
�बन्ध नहुँदा दुगर्म क्षे�मा सेवा � वाह �भावकार� हुन सकेको  छैन । क�
स्थानहरूमा लामो समयसम्म सडक र पुल �नमार्णको सम्झौता भइसक्दा प�
भएको देिख� । यस्ता अधुरा आयोजनाहरुलाई �ाथ�मक�करण गर� यर्सम्प� ग। 

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई लागू गन� गराउने)

3.४८ �नजामती सेवामा �व�वधता व्यवस्थापनDiversity Management)
कुनैप�न समाजमा रहेको �व�वधताले ��तष्पधा, नयाँ खोज र शोधको �वकास गनर् �े�रत गन� हुँदा
�व�वधतालाई समाजको सुन्दरतम पक्षको रूपमा� लने ग� रन्छ । �व�वधताको व्यव
�वषयवस्तुको स्वभाव र �कृ�तको आधारमा गनुर् न्यायोिचत हुने भएकाले सावर्ज�नक �शा
आधारभूत  मूल्य र मान्यतामा क्षयी हुने  �क�समबाट समावेशीकरणको �स�ान्तलाई
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अन्धाधुन्ध रूपमा अवलम्बन ग� रयो भने त्यसले मुलुकमा द�घर्काल�न रूपमा नक
प�रणाम �दन्छ । यसतफर् संवेदनशील भई आंकलन गर� सावर्ज� नक �शासनका आधारभ
मूल्य मान्यतामा ��तकूल �भाव नपन� गर� न्यायोिचत रूपमा समाकरणको �स�ान्तलाई
अवलम्बनगनुर्पन�हुन्छ । यसका ला�ग–
क.

समावेशीकरणको अभ्यासमा एकरूपता कायम गन� समावेशी सम्बन्धी छु�ैकानुन तजु
गन�,

ख.

लिक्षत वगर्ले समावेशीकरणबाट लाभ �लन सक्ने व्यवस्,

ग.

समावेशीकरणले  पारेका सकारात्मक �भावको �चा–�सार गन�, नकारात्मक �भाव
न्यूनीकरण गन� खालका नी�तगत व्यवस्थाहरू अवलम्ब,

घ.

आरक्षण कायार्न्वयन तथा �भाव मूल्या�नको �५÷५ वषर्मा पुनरावलोकन गर� सो
का आधारमा समय सीमा �नि�त गन�,

ङ.

सेवा �वेशका �नि�त तह र �ेणीमा मा� आरकणको अवसर �दान गन�,

च.

एउटा व्यि�ले एक पटक मा� समावेशीकरणको कोटामा सु�वधा उपलब्ध गराउ,

छ.

आरक्षण भन्दा सश�ीकरण माफर्त समावेशीकरणमा जोड , आरक्षणला
अल्पकाल�न र सश�ीकरणलाई द�घर्काल�न दृ��कोणले अवलम्बन,

ज.

िशक्, स्वास्थ ्य जस आधारभूत सु�वधामा आ�थर्, सामािजक  एवम् शैिक्षक रूप
�पछ�डएका वगर्को पहुँच अ�भवृ�� गन,

झ.

आ�थर्, सामािजक  रूपमा प�छ परेका Principle of Double Disadvantaged) का
आधारमा

�तरस्कृत

Excluded)

�भ�का

प�न  �तरस्कृत

Excluded) वगर्को

समावेशीकरणमा जोड �दने,
ञ.

हालसम्म ग�रएको आरक्षणको अभ्यास र यसले पारेको �भाव र असरको �व�ेषण,

ट.

सावर्ज�नक सेवालाई समावेशीकरण बनाउनका ला�ग आरक्ष अभ्यास ग�रएको प�न
के ह� वषर् इसकेको छ  र तुलनात्मक रूपमा सावर्ज� नक सेवा समावेशी स्वर
देिखन  �ारम्भ भएको छ । त, सेवा �वतरण  र सेवा �वाहमा सम्बिन्धत वगर्ब
त्यसको अनुभू�त गनर् नपाएकोले सम्बिन्धत समूहले उत्� े�रत हुने वा गवर् गनर
िस्थ�को �सजर्ना गनर् तथा संवेदनशीलपूवर्क लिक्षत समूहमा सावर्ज�नक सेवाको �
गनर्का ला�ग आरक्षणबाएका जनशि�लाई सम्बिन्धत समुदकै क्षे�मा सेव
�वतरण गन� गर� अ�भाग (Front Line) मा खटाउने,

ठ.

समावेशीकरणको नाममा गलत र झु�ा �ववरण बनाउने र त्यसबाट फाइदा �लने �वृि�
देखा परेकोले समावेशीकरणको कोटामा सेवा �वेश  गरेका व्यि�हरूको �भावकार
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रूपम छान�वन  गर�  गलत  �ववरण  पेश  गन�लाई कारवाह�  गन� । यस सम्बन्धम
�शासक�य  अदालतले  प�न  आवश्यक कारवाह�का �निम्त नेपाल सरकारक ा नामम
�नद�शनात्मक आदेश जार� गरेको देिखँदा त्यसको �भावकार� कायार्न्वयनहुनुपन
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

सोह�  अनुसार समावेशीकरणको �स�ान्त बमोिजम नेपालको सं�वधानले गठन हुने संवैधा�नक

�नकायका रुपमा रहेका आयोगहरुको द वषरप�छ  पुनरावलाकन  गन� व्यवस्थालाई स्वीक

गरेको छ अन्य सुझाहरु ध्ययन गरलागू गन� गराउने।)

3.४९ �नजामती कम्
र चार�को कायर् सम्पादन मू�नलाई वस्तुगत र वैज्ञा�नक बनाउन मा
संयन्�को �वकास
नेपालमा �नजामती कमर्चार�हरूको कायर् सम्पादन मूल्या�न गन� �योजनका ला�ग �नजामती 
ऐन, २०४९ को दफा २४क तथा �नयमावल�, २०५० को �नयम ७८ मा व्यवस्था गर
मूल्या�न गनर्सुप�रवे, पुनरावलोकनकतार र पुनरावलोकन स�म�त समेत  रहने व्यवस्था
ग�रएको छ । मूल्या�न ग�रने कमर्चार� भन्दा कम्तीमा एक तह मा�थको कमर्चार� सुप�र
र सो भन्दा एक तह मा�थको सम्बिन्धत कमर्चार� पुनरावलोकनकतार् हुने व्यवस्था छ 
सम्पादन मूल्या� न फाराममाग, लागत, प�रमाण  र समयका आधारमा मूल्या�न ग�रने गर�
उल्लेख भए प�न क�तपय सन्दभर्मा वा�षर्क ल�य नै �न� दर्� रूपमा तयार, सबै
कमर्चार�हरूलाई एकै �कारको का.स.मू. फाराम �योगहु, स्थानीयस्तरमा कायर् ग
कम्
र चार�हरूकोसुप�रवेक्षक केन्��य �नकायको पदा�धकार� हने िस्थ�तमा क�तपय अवस्थाम
सुप�रवेक्षकले नै मूल्या�न ग�रने कमर्च ार� निच�े जस्ता समस्याहरू देखा पन�  गरेका
यसका साथै कायर् सम्पादन मूल्या�न प� �त अवैज्, वस्तुगत आधारमा मूल्या� न गन
नस�कने, अपारदश�  र अस्प�  समेत भएका प�र�े�यमा कयर् सम्पादन मूल्या �न �णाल�
सन्दभर्मा वस्तुपरक भर, पारदश� र वैज्ञा�नक बनाउन आवश्यक सुधारहरू गनुर् जरूर
यसका ला�ग �व�का अन्य मुलुकहरूमा �योग भएका �भावकार� कायर्सम्पादन मूल्या�न
आधारहरू समेतको अध्ययन गर� हा� ो वस्तुिस्थ�तसार प�रमाजर्न गनुर् उपयु�हुन्छ
यसर�  प�रमाजर्न गन�  �ममा का.स.मू.को अव�धमा�थ प�न पुनरावलोकन हुन जरूर �    छ
३६०० मूल्या�, सेवा�ाह� सन्तु��माप, सावर्ज�नक सुनुवा, Public pol, exit pol जस्ता
उ�रदा�यत्वका संयन्�Accountability tools) हरू समतलाई का.स.मू. का आधारका रूपमा
�योग गनर् स�कन्छ भ�े �वकल्पहरूमा �वगनुर्पन� देिखन्छ ।
कम्
र चार�हरूको कामको मूल्या�न गर� कायर्कुशलता अ�भवृ��, व्यि�को कायर्सम्पा
क्षमतामासुधार ग, वृि�को ल�य �नधार्रण गन, ता�लमसम्बन्धी आवकता प�हचान गन�, कायर्
उपलिब्धको जानकार� �दने तथा कमर्चार�को पदस्था, सरूव, बढुवा र दण्ड सजाय समेतका
ला�ग उपयोगी हुने गर� कायर् सम्पादन मूल्या�नसम्बन्धी व्यवस्था  पाइन्छ ।
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�नजामती सेवामा �यु� कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम सबै , कायार्ल, वगर्मा कायर्र
कम्
र चार�हरूका ला�ग एउटै �योगहु, स्थानीय स्तरमा कायर् गन� कमर्चार�को केन्��य �नक
रहने पदा�धकार�ले सुप�रवेक्षण गनपदार् क�तपय सनभर्मा सुप�रवेक्षकले मूलन  ग�रने 
कमर्चार�लाई सामान्य रूपमा समेत निच�े अवस्था, गुण, लागत, प�रणाम र समयमा दाँजेर
मूल्या�न गन�  भ�नए प�न का.स.मू. फारम त्यसर� वस्तुगत तवरले मूल्या�न गनर् सक्ने �
व्यविस्थत नहु, का.स.मू.लाई बढुवा �योजनमा मा� सी�मत  ग�रनु, समयमा कायर् सम्पाद

मूल्या�नको कार् पूर
य
ा नहु, �भाव, पहुँच  र प�रचयबाट का.स.मू. �भा�वत हुनु र कायर्सम्पाद
मूल्या�न गन�  पदा�धकार�हरू िजम्मेव ार नरहनु जस्ता समस्या भो�गरहेको �नजामती से
का.स.मू.को पुनरावलोकन गनुर्पन�देिखन्छ । यसका ला�ग–
यसलाई बढुवा वाहेकका वृि�  �वकासका उच्च अध्य, सरूव, ता�लम, पुरस्कर जस्ता

•

पक्षहरूका ला�ग समेत आधारका रूपमा�लने व्यवस्,
का.स.मू.लाई  पारदश�  र वस्तु�न� बनाउन कमर्चार�ले सम्पादन गरेका कामका सूचक

•

स�हत उल्लेख गन� व्यवस्था,
�भ�ा�भ�ै िजम्मेवार�मा रहेका समान तह र �ेणीका कमर्चार�का ला�ग समेत आफ्नोमको

•

�कृ�त अनुसार छु�ाछु�ै  का.स.मु. फाराम �योग गन�,
आफू

•

मातहत  र

आफूले  रा�र� जानेका कमर्चार�हरूको मा�सुप�रवेक्ष

पुनरावलोकनकतार् रहन सक्ने �ावधान रा,
कम्तमा एक �ेणी मा�थको कमर्चार� मा� सुप�रवेक्षक रहने र समयमा का.स.मू. सम्

•

आफ्नो िजम्मेवार� वहन नगन� पदा�धकार�को का.स.मू. घटाउने व्यवस्था कडाइका साथ ल
गन�,
मा�थल्लो �ेणीबाट मा�  का.स.मू. ग�रने प��तमा प�रवतर्न गर� सेवा�ा, मातहतका

•

कमर्चार, समकक्षीहरमेतबाट मूल्या�न गन� गर�३६०० मूल्या�नको समेत �योग गन । 
न्यूनतम आधारभूत तलब एक सीमामा कायम राखी कमर्चार�को कायर्सम्पादन स्तरसँग त
अन्य सु�वधालाई आब�  गनुर् नै कायर्सम्पादनमा आधा�रत तPerformance based pay)
हो । �नजामती सेवा ऐनले वा�षर्क कायर्योज, कायर्�ववर, कायर्सम्पादन सम्झ, कायर्सम्पाद
�ोत्साहन कोष आ�दको व्यवस्था गर� कायर्सम्पादनमा आधा�रत पा�र�� मकको अनुसरण
खोजेको छ।तर कायर्�ववरणमा अस्प�, ऐनमा भएका �ावधानको कायार्न्वयनहुन नसक्
लगायतका कारणहरूले अथर् मन्�ालय अन्तरगतका �नकायहरूबाहेक अन्य� यो प��त लाग
सकेको छै न । त्सैले–
•

स�ठन  र कमर्चार�को ल�य तथा वस्तुपरक कायर्सम्पादन मापदण्डहरू तय गर�
सम्पादनमा आधा�रत पा�र��मक लागू गन,

•

यस्तो प��त सेवा �वाहको अ�भागमा रहेका(front line office) हरूबाट शुरू ग,
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मापन गनर् नस�कने कायर्हरूको हकProxy indicator हरू बनाई कामको मापन गन� ।

•

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस र सुझावलाई 

�भावकार� रुपमालागू गन� गराउने ।)

3.५० सेवा करार सम्बन्धमासुध
�नजामती सेवा ऐन  �नयमले  एका�तर �नजामती कमर्चार�ले गनुर्पन� कामका ला�ग कुनै प�न
व्यि�लाई ज्यालादार� वा करारमा �नयु� गनर् नपाइने र कसैले त्यसर��नयु� गरे�नय
पाएको व्यि�ले पाएको तल, भ�ा र अन्य सु�वधा वापतको रकम सरकार� वाँक� सरहअसूल
उपर गन� व्यवस्था ग�रएको छ भने अकार्� तर �नजामती सेवाका �ेणी�वह�न पदहरू
सम्पादन हने  गरेका सरसफाई जस्ता कायर्हरू तथा केह� �वशेष  �कृ�तका �ा�व�
कायर्हरूका ला� ग भने सेवा करारमा �लने व्यवस्था प�न ग�रएको छ । करा रमा रह
व्यि�हरूबाट रा�ोसँग कायर् सम्पादन भएको यथाथर् रहेता प�न करार गन� सन्दभर
अनावश्यक दवाव आउने तथा सेवा रारलाई  प�न जा�गरकै रूपमा स्था�पत गन � �या
बेला-बेलामा �व�भ� क्षे�बाटहुने भएकाले यसको समीक्षा गर� व्यविस्थत गनर्
भएको छ । त्यसैले–
१.

कुनैप�न  रूपमा लोकसेवा आयोगबाट �सफा�रस गन�  �नजामती सेवाका पदमा करारमा
नरा�े,

२.

करारमा सेवा �लनुपदार् वि�सँग भन्दा संस्थासँग �लनेकुरालाई �ाथ�मकता �द,

३.

सेवा करारमा �लँदा सावर्ज�नक ख�रद ऐ÷�नयम एवम्  आ�थर्क �शासनसम्बन्
कानुनको प�रपालना गन�,

४.

सेवा करारलाई करारमा लेिखएका शतर्हरू बमोिजमकोसु�वधा मा� �द,

५.

कामको �योजन स�कएप�छ करार समा� हुने,

६.

करारमा �लइएका कम्
र चार�हरूको �ववरण सामान्य �शासन मन्�ालयले एक�कृत र
तयार गर� व्यवस्थापन पर�क्षण गदार् यो �वषयलाई आधार �ल

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र सुझावलाई 

कायर्सम्पादन करसम्बन्धी व्यवस लागू भएको र यसको �भावकार� कायार्न्वयनहुनुपन
गर� अनुगमन �णाल�को �वकास गन� ।)

3.५१ सावर्ज�नक �शासनलाई न�तजामूलक बनाउन अपनाउनु पन� नी�तगत सुधा
3.५१.१ कुनै प�न सेवा �दायक सावर्�नक  �नकायहरु�ारा �वाह ग�रनपन� सेवाका सन्दभर्म
सेवा�ाह�का के ह�  गुनासाहरू भएमा �तनीहरूकोसुनुवाईको उपयु� व्यवस्था ग�
पदर्छ । सावर्ज�नक �शासनमागुनासोसु� े व्यवस्था ग�रएको भएता प�न
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�भावकार� भने  हुन सकेको छै न । सेवा�दायकहरू��त सेवा�ाह�हरूको के कस्
दृ��कोण रहेको छ भ�े कुराको सूचकका रूपमाहने  गुनासो सुनवाईबाट सेवा
�दायकहरूलाई समेत आफ्नो कायर्सम्पादनमा सुधार ल्याउन महत्वपूणर् पृ�पो
हुने  गदर्छ । अक�तफर् स�ठन�भ�कै कमर्चार� को समेत गुनासो व्यवस्थापन गनु
आवश्यकता रहन्छ । सावर्ज�नक सेवा �वाह गन� सरकार� �नकायहरूमा सो सु�े 
अ�धकार�को व्यवस्था र नाग�रक वडाप�मा सबैल े दे� े गर � �वाह ग�रने सेवाक
�ववरण  राखी सो अनुसार नभएमा को समक्षगुनासो रा� े भनी स्प� रूपमा राि
यसका आधार हुन् । �व�भ� �वषयहरूमा हुने सावर्ज�नकसुनुव, सावर्ज�नक पर�क,
सेवा�ाह� सन्तु� मापन जस्ता �व�धहरूलाई प�नगुनासोसुनुवाईका माध्यमकै रू
समेत हेनर् स�कन्छ ।गुनासोसुनुवाईका सन्दभर्मा सावर्ज�नक �नकायहरूमा ए
कायम गनर् नस�कएक, सेवा �दायक  ��तको सेवा�ाह�को गुनासो र सन्तु��लाई
कमर्चार�को कायर् सम्पादन मूल्या�नसँग  नस�कएको र सेवा�ाह�हरूलाई
क्ष�तपू�तर् �दने व्यवस्था �भावकार� हुन नसकेको अवस्था म्भीरतापूवर्क �वचा
गर� सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गनुर्प
3.५१.२ सावर्ज�नक �नकाय�ारा �दान ग�रने सेवा तथा �वकासका ��याकलापहरूक
सम्बन्ध सावर्भम जनतालाई सुसूिचत  गराउने, सेवा��तको ��त��या �लने  र
जनगुनासाहरूको म्बोधन  गन� तथा सावर्ज�नक �नकायका सम्पूणर् ग�त�व�धहरू
पारदश� बनाई जनता��तको उ�रदा�यत्व सु�नि�त गराउँदै सुशासनको �त्याभू�त गन
सामािजक  पर�क्षण र सावर्ज� नक सुनुवाई जस उ�रदा�यत्वका औजारहरू  
(Accountability tools) को अभ्यास व्यापक र अ�नवाय र् रूपमा गराउनु आव
देिखएको । 
3.५१.३ सुशासन (संचालन तथा व्यवस्था) ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ,
२०६४ का क�तपय  �ावधानहरू अन्य ऐन कानुनसँग बािझएका छन् । सूचनाक
हकसम्बन् ऐनको कायार्न्वयन गनर् संस्थागत क्षमता र Networking) को
अभाव छ । सावर्ज�नक �नकायहरूमा सूचनालुकाउने संस्कार कायमै छ
ँ सग
ँ ै
सूचनादाताको संरक्षणको �त्याभू�त � दन स�कएको छैन । सूचना हक सग
आब�

हुनुपन� 

गोपनीयताको

(Documentation Act)

हकसम्बन्धी कान,

अ�भलेखीकरण ऐन              

आ�दको तजुर्मा र कयार्न्वयनहुन नसक्दा सूचना

हकसम्बन्धी ऐनको कायार्न्वयन �भावकार� हुन सकेको छैन । त
•

सुशासन ऐन  र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बीच रूपता र साम�स्यत
कायम गर� सोको �भावकार� कायारन्वयन गनुर्प,

•

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक पन� साधन
उपलब्ध गराउन,
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•

जनता र सरोकारवालाहरूको सूचनाको सहज पहुँचका ला�ग ���यागत
सरल�करण र छोटो तथा शी� ���याको अवलम्बन गन,

•

ँ अन्र
सूचनादाताको संरक्षणको �णाल�गत �त्याभू�त र सूचन हकसग
सम्बिन्धतहुने अन्य ऐन कानुनको �नमार्ण,

•

सुशासन (व्यवस्थापन तथ संचालन) ऐन, २०६४ ले  हरेक सावर्ज�नक
कायार्लयले आफ्नो वा�षर्क ��तवेदन �काशन गनुर्पन� व्यवस्था गरेको
सो व्यवस्थालाई सबै �नकायले �भावकार� रूपमा कायार्न्वयनमा ल
सकेको देिखँदैन । सावर्ज�नक �नकायलाई उ�रदाय, पारदश�  र जवाफदेह� 
बनाउन  र सम्ब�  सरोकारवालाहरूलाई त्यस� �त जगरूक बनाउन वा�
��तवेदनको �काशन  गनुर्पन�  ऐनको व्यवस्था अ�नवायर् रूपमा कायार्न
ल्याउन,

•

सुशासनसम्बन्धी ऐन र सूचनाको सम्बन्धी ऐनको सम्बन सबै तहका
जनशि�लाई �िशिक्षत गन� गराउने

3.५१.४ आचरण, अनुशासन, सदाचार र िश�ाचार कमर्चार�हरूलाई स्व�नयि, व्यविस्,
मयार्�दत र नै�तक बनाउने माध्यमहरू हुन् । खासगर� सावर्ज �नक �शासन
सेवा�ाह���त सम�पर्, सेवाभावले कायर् गन, सत्च�र�त सम्प, �नयम कानुनका
मयार्दामा रहन, �नष्पक्षता र तटस्थता कायम गन� र ��तस्पध� तथा क्षमतावान 
कु रामा समेत यी  पक्षहरूले योगद पुर् यउँदछन् ।  पेशागत  �न�ा र नै�तकताको
रूपमा रहेको आचर, स्व�नयिन्�त रसुसंगत ब� सहयोग गन� अनुशा, कमर्चारको
जीवन दशर्न र व्यवहारलाई �नयम र व्यवस्थापन गन� सदाचार तथा सेवा� ाह� 
अन्य व्यि� वा समुदाय�� त सम्मानपूवर्क कायर् गनर् उत्�े� रत गन� िश� ाचा

वास्त�वक अथर्माकुनै प�न कमर्चार�लाई सेवा��त उत्�े�रत गनर् सहयर् यउँछ । 
साथै कमर्चारहरूमा रहेका �यनै गुणहरूका आधारमा सेवा�ाह�ले कमर्चार�को मूल्य
समेत  गन�  गदर्छन् । यी गुणहरू स�ठनात्मक �नयम उल्लंघन गदार् कारवाह,
कायर्कुशलतामा कमी आए सुधार गन, राजनी�तक  रूपमा तटस्थता कायम गन र्
आ�थर्करूपमा वेदाग रहन प� न उपयोगी छन् । हा सन्दभर्मा यीगुणहरू

सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सेवालाईजन, सक्षम र ��तस्पध� बनाउने सन्दभ
पूणर् नभएकाले प�रमाजर्न गर� सेवा�� त उ�रदायी र सम�पर ्त जनशि� को �वक
गन� । 
3.५१.५ स्वास्, कृ�ष, पशु जस्ता इलाका स्तर� य कायार्लयहरू तथा गास.÷न.पा.हरू
जनतालाई अ�स्थान Front desk) मा बसी सेवा �वाह गन� �नकायहरू हुन् । यस्त
स्थलगत रूपमा रहेका कायार्लयहरूको �भावका�रताको मूल्या�नग�रनु जरूर
यी कायार्लयहरूबाट �वा हहुने सेवाकोगुणस, प�रमाण, समय, लागत  र
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समन्या�यकता आ�दका आधारमा मूल्या�न गर�  �भावका�रता पर�क्षण गन�  र सो
आधारमा कमर्चार�हरूलाईपुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गद�  कायर् सम
आधा�रत तलब (Performance based Pay) लाई स्थानीय स्तरका �नकायहरूबाट ला
ग�रनुपन�  । यस्ता �नकायहरूका सेवा �लई एक�कृत रूप संचालन गन�  व्यवस्थ
गर� यस्ता �नकायहरूलाई स्थानीय �नकायको सुप�रवेक्षण र �नयन्�णमा रा�ु 
हुने । 
3.५१.६ सावर्ज�नक �शासनमा संचालन हुने सम्पूणर् ��याकलापहरू �वशेष गर� �व
आयोजनाहरूमा अनुगमन मूल्या�नको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको छ । आ
च�को महत्वपणर् चरणका रूपमा रहेको अनुगमन मूल्या�नले एका�तर सम्प� यो
के कसर� संचालन भयो ? यसबाट सेवा�वाह क�त  �भावकार�  रूपमा  भय ?
सेवा�ाह�हरू क�त सन्तु� भ? ल�य अनुसार �ग�त भयो भएन ? भनी जानकार� �ा� 
गनर् स�कन्छ भने अकार्� तर आगामी योजना तजुका ला�ग प�न  आधारको रूपमा
�योग हुन सक्दछ । अनुगमनमा जानुलाई तालुक �नकायका पदा�धकार�हरू मातह
�नकायमा घुम्न जाने अवसरका रूपमा मा � �लइनुले प� न यसमा �भावका�रत
देिखएको छै न । यो क्षे�मा काम गन� जनशि�मा दक्षता र �भावकाको खाँचो
रहेको देिखन्छ । सथर्–
•

हरेक स�ठनले अनुगमन मूल्या�नको कार्लाई उच्च 
य
�ाथ�मकता �,

•

हरेक स�ठनमा अनुगमन मूल्या�न महाशाखालाई �ोत साधन सम्प� बनाउ,

•

सेवा �वतरणलाई �भावकार� बनाउन अनुगमनलाई सेवा �वाहका हरेक पक्षम
अ�नवायर् गन,

•

�नि�त दायरा�भ�का योजनाको �भाव  मूल्या�न गन�  पन�  अ�नवायर् व्यवस
गन�,

•

अनुगमन मूल्या�न ��तवेदन �काशन गन� व्यवस्था,

•

सहभा�गतामूलक अनुगमन मूल्या�न प��तलाई अ�कार गन�,

•

अनुगमन तथा मूल्या�नबाट �ा�  भएका पृ�पोषणलाई सुधारका कायर्म
अवलम्बन गन� । 

3.५१.७ वैज्ञा�नक र ��व�धमा आधा�रत अ�भलेख व्यवस्थापन प�� तको अवलम्बन ग
यसका

ला�ग

आवश्यक जनशि�को आपू�त, क्षमता �वका स तथा �ोतक

उपलब्धताको सु�नि�त गर� अ�भलेखलाई �व�ुतीय रूपमा व्यविसगनुर्पन�। 
3.५१.८

सेवा�ाह�को सन्तु��  र गुणस्तय सेवा नै �शासनको मूल ममर् हो । जनताको
अपेक्षा बमोिजमको सेवा �वाह भयो भएन भ� ेकुरा सेवा�ाह� सन्तु�� मापनब
जानकार�  हुन्छ । सेवाको सम्बन्धमा ध जनगुनासाहरू आउने गरे ताप�न सोको
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सुनुवाई  र उिचत सम्बोधन  हुने  गरेको छै न ।  त्यसकारण Citizen report Card,
सावर्ज�नक सुनुवा, सामािजक पर�क्, Exit Poll आ�दको माध्यमबाट सेवा�ाह�हरूक
सन्तु��को स्तरलाई आव�धक रूपमा माग�रनुपन� । 
3.५१.९. समान स्तरका वा समान �कृ�तका काम गन�  स�ठन तथा कमर्चार�हरूमा न�तजा
आधारमा उत्�ेरणामूलक अवसर तथा सु�वधा उपलब गराउने  ��तष्पधार्त्
वातावरण  �सजर्न गर�  उत्पादकत्व बढाउने ल� य राखी नी�तगत एवम् कानुन
�बन्ध गनर् स�कएमा मानव �ोतको उच्चतम् उपयोग गन�
3.५१.१० सेवा�ाह�मा�थ सेवा �दायकको व्यवहार रूखो जस्तो भएकाले खास गर� सावर्ज
सेवा �वाह गन� �नकायमा सकभर जान नपरोस भ�े नाग�रकहरूको भावना �वक�सत
भइरहेको प�र�े�यमा सेवा �वाहलाई  उपभो�ामुखी, सेवा�ाह�  मै�ी  र नाग�रक 
के िन्�त बनाउनु पदर् छ । सेवा�ाह� नाग�रकहरूमा प�न सेवा �ा�� को आफ्नो
अ�धकारका बारे मा पयार्� ज्ञान र जानकार� �ा��ने गर� सचेतनामूलक कायर्�म
संचालन गनुर्पन� ।
3.५१.११ सरकार� कमर्चार�का ला�ग वैदेिशक अध्ययन तथा अवलोकन �मणको अवस
�वतरण समानुपा�तक  रूपमा हुन सकेको देिखँदैन । छा�वृि�  स�म�तमा नआई

आफ्नै स�ार ���याबाट यस्ता अवसरको उपयोगहुँदै आएको प�न पाइएको । 
मनोनयनका

ला�ग

�नधार्रण गरेका आधारहरूको समेतपुरावलोक गनुर्पन�

आवश्यकता छ । भएका आधारहरूको प� न �योग वस्तुगत रूपमा हुन सकेक
छै न । यसलाई  मुख्य िजम्मेवार�मा रहेका अ�धकार�हरूब ाट नै दुरूपयोग ग�र
समेत अवस्था छ । सबै सेवा समूहमा अवसरको समानुपा�तक �वरण हुन नसक्दा
यसले  �शासनयन्�मा नैराश्यता उत्प� गराएको अवस ्था छ । सेवा �वतर
तहमा रहेका जनशि�लाई यस्ता अवसरहरू एकदम कम अथार्त शून्य � ायः
रहेको अवस्था छ । एकै व्यि�ले नै बारम्बार अवसरको उपयोग ग�ररहे
अवस्था �शस्त दे� पाइन्छ । यो अवस् सुधार ल्याउनका ला�ग वैदेिशक
अध्ययन र अवलोकन समेतका अवसरको समानुपा�तक र समन्या�यक दृ��
�वतरण गन� गर� मनोनयनका आधार र �नणर्य ���यामा सुधारगनुर्पन� देिखन्छ ।
यसैगर� सेवा �वाहमा स��य  रहने भन्दा वैदेिशक �मणको मोह बढ्दो देिखएक

हुँदा त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ । त्यसै गर� गैरसरकार� संस्थ

अन्तरार्�� य संस्थाको पहलमा �वदेश जाने �वृि�लाई समेत �नयन्� णको दायर
ल्याउनु पन� देिखन्छ
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई कानुनमा समावेश गर� �भावकार� रुपमालागू गन� गराउने ।)
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3.५२ आ�थर्क �शासनमा गनुर्पन�सुध
3. ५२.१ नेपालको आ�थर्क �वकासका ला�ग आ�थर् कु टनी�तको सुदृढ�करण गनुर् अप�रहाय
छ।यसका ला�ग पररा�, अथर, वािणज्, उ�ोग, �म मन्�ालय लगायतका �नकायहर
बीच आ�थर्ककु टनी�तको नी�तगत स्प�तास�हत आवश्यक कानुनको तजुर्मा गनुर्पन
समन्वय तथा �नयमन गनर् एक उच्चस्तर�य संयन्� �नमार्ण गर� स��यताल
पन�  हुन्छ । नेपालको �हतका �वषयमा आ�थर् कु टनी�तको माध्यमबाट व्याप,
लगानी, ��व�ध  हस्तान्त, आ�थर्क सहयो, पयर्टनको �ब�न
र , वैदे िशक  रोजगार� 
�ब�र्

गनर्का ला�ग पररा�  मन्�ा, �वदेशिस्थत कु टनी�तक

�नयोग तथा

गैरआवासीय नेपाल�हरूको भू�मकालाई �भावकार� बनाई प�रचालन गनर् ठोस योजन
कायार्न्वयन ग�रनु आवश्यक 
3. ५२.२ नेपालले सन् २००४ मा �व� व्यापार स�ठनको सदस्यता � गरे प�ात स्थानीय
उत्पादन बढाई �व� बजारमा ��तस्पधार् गनर् � नजी क्षे�लाईसो अनुरूप सु
गनर् नसक्दा वैदेिशक व्यापार घाटा बढ्दै गई नेपालले ठूलो क्ष�त व्यहोनुर
अबस्था छ । �नयार्तमा अपेिक्षत र �ब�र् गनर् नसक्नु र आयातको वृ�र
उच्च रहनुले व्यापार घाटा बढदै गएको  छ । देशकायुवावग र् रोजगार� एव

आ�थर्क समु��तको खोजीमा खाडी तथा अन्यमुलुकमा गएकाहुँदा �व�ेष
आ�वाहबाट नेपाल�  अथर्तन्� धानेको  छ । �व�ेषण आयबाट तत्कालका ला
नेपाल� अथर्तन्�लाईभु�ानी सन्तुलन रा� म�तगे ताप�न यस्तो �व�ेषणको रकम
�ायशः उपभोगमा खचर् हुने र यसबाट �वदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात �वस्तार हुँ
जाने भएकोले  पर�नभर्रताको �वकास हुने गदर् छ । �व�व्यापीकरणबाट लाभ �
नेपालले  उपयु� �व� नी�तको तजुर्मा गनुको अ�त�र� आफ्नो ��तस्पधार्त
कमताको �वकास  गनुर् आवश्यक  छ । भारत र चीनले गरेको आ�थर्क वृ��
उपलब्ध बजारको सम्भाव्यतालाई अवसरको रूपमा �लई यस क्षे�को �व
�वस्तारमा देिखएका व्यवधानहरू हटाउदै अगा�ड बढ्नु आवश्यक देिखएको 
यसको ला�ग �नजी क्षे�को क्षमता �वकास र वैदेिशक लग �ब�र्का ला�ग
नी�तगत स्प�ता कायम गर�  समन्वयात्मक ढंगले बढनु आवश्यक देिखएको 
साथै �व�मान �नजामती �शास�नक संयन्�लाई अन्तरार्��य क्षे�मा देिखएको प�र
अनुरूप वैदेिशक लगानी �भ�याउने र वैदेिशक रोजगार, औ�ो�गक�करण तथा आयात 

�नयार्त व्पार �ब�र् गनर् सक्ने गर� ��तस्पध� क्षमताको �वकासग�रनु आव
छ । 
3.५२.३ नेपालमा वैदे िशक लगानी �भ�याउन आ�थर्क वृ��तफर् उन्मुख भएका �छमेक� मुल
भारत र चीनको लगानी आक�षर्त गनर् अप�रहायर् छ । नेपाललाई जल, पयर्ट,
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जै�वक  �व�वधता तथा सांस्क �तक सम्पदाहरूको उपयो ग गन� नी� त आवश्यक छ
पूवार्धार क्षे� को �वकास र �वस्तार, आधु�नक  ��व�ध, व्यवस्थापक� य एवम
�ा�व�धक सीप �भ�याई नेपाललाई �वदेशी लगानी बढाउन देहायका उपाय अवलम्बन
ग�रनु  पदर्छ–
•

ठू ला प�रयोजनाका लगानी �भ�याउन �व�मान लगानी बोडर् एवम् अन्य सम्
�नकायहरुको सम्बन्धलाई स्प� बनाउनुका साथै �वदेशी लगानी तथा ��
हस्तान्तरण ऐन तथा सावर्ज� नक ख� रद ऐनमा पुनरावलोकन गन�

र ब

(BOOT) सम्बन्धी कानुनको प�रमाजर्न हपदर्छ । थप �वशेष आ�थर्क क्षे
�नयार्त�ब�र् क्षे� सपना गर� सुरक्षाको �वशेषत्याभू�तको कानुनी व्यवस्
हुनुपन� । 
•

रोजगारदाता र ��मक बीच देिखने समस्याहरूको समाधान गनर् �मसम्ब
कानुनलाई लिचलो बनाउनुका साथै �म अदालतको सङ्ख्या �वस्तार गर� 
�ववाद �छटो टुङ्ग्याउने �बन्ध �मलाइनु पन�

•

��पक्षीय लगान�ब�र् तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुि�सम्
सम्झौता गनर् बाँक� रहेकामुलुकसँग �ाथ�मकका साथ त्यस्ता सम्झौता
ग�रनुपन� । 

•

�व� व्यापार स�ठनमा ग�रएको ��तब�ता अनुरूप सेवा उ�ोगमा �वदेश
लगानीको रहने  अंश  र सीमा एवं  गैरआवासीय नेपाल�ले नेपालमा उ�ोग वा
व्यवसाय संचालन गनर् पाउने कानुनी व्यवस्था गर� सो बमोिजम कायार्न
गन� व्यवस्था �मलाइनु पन�

•

वैदे िशक लगानी प�रचालन गन� कायर्मा �वदेशिस्थत �नयोगहरू र गैरआवास
नेपाल�लाई स��य बनाइनु पन� ।

(सुझाव कायार्न्वयन िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार�रुपमा लागू गनुर्पन� आवश्यकता छ

3.५२.४. राजस्व चुहावट �नयन्�ण र गैरकानुनी सम्पि� आजर्न �नयन्�णका ला�ग �नरोध
र उपचारात्मक कायर्�मह संचालनमा अन्तरार्�� य पहलशुरूको पाइन्छ ।
नेपालले  प�न सम्पि�

शु�ीकरण �नवारण तथा आतंकवाद�  ��याकलापमा �व�ीय

लगानी  �नवारण सम्बन्धमा अन्तरार् ��य ��तब�ता जनाई सकेको छ । सम
शु�ीकरण  �नवारण  र �वदेशी  �व�नमय  अपचलन  �नयन्�णका ला�ग छु�ै संयन्�क
आवश्यकता मसुस गर� सम्ि� शु�ीकरण  अनुसन्धान �वभागको गठन भई
अनुसन्धानको कायर् अिघ बढाइएको पाईन्छ । सम्पि� शु�ीकरण र आ�
अपराधमा भएको प�रव�तर्त �वृि�  र नवीनतम् �योगहरूको प�हचान गर� सम्भा�
�वचलनलाई  अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कायर्मा केह� �यास भए प�न यसल
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�नरत्सा�हत गनर् स�कएको छैन । यस सम्बन्धमा सु गनर् �नम्न कायर्
गनुरपन�ः–
•

सम्पि�

शु�ीकरण अनुसन्धान �वभाग र अन्य राजस्व कायार्लयहर

राजस्व चुहावट र आ�थर्क अपराधसम्बन्धी सूचना �वाह गनर् ��व�धयु� व
�व�ुतीय सूचना स�ालको स्थापनाग�रनुपन� ।
•

सम्पि शु�ीकरण  अनुसन्धान �वभागको

शाखा कायार्लय देशको �मु

शहरहरूमा स्थापन गनुर्पदर् । शाखा नरहेका स्थानमा राजस्व अनुसन्ध
कायार्लयसँग सहकायर् गन� व्यवस्था �मलाइनु पद
•

सम्पि शु�ीकरण �नयन्�णका ला�ग अन्तरार्��य ��तब�तारूप आवश्य
कानुन  �नमार्ण गर�  कायार्न्वयन ग�पदर्छ । सम्पि�शु�ीकरण ऐनसँ
बािझएका अन्य ऐनहको संशोधनको कायर्ग�रनुपन�।

•

सम्पि�को अनुसन्धान एवं जफ सम्पिको मूल्या�नबारे आन्त�रक काय
�नद�िशका तयार गर� लागू ग�रनु पन�।

•

सबै सरोकारवालाहरूमा आ�थक  अपराध��त  “शू न्य सह” को व्यवहार
�वक�सत गनर् सचेतनातक कायर्�मसंचालन ग�रनु पन�।

•

सम्पि शु�ीकरण  �वभागलाई साधन �ोत सम्प� बनाई सक्षम जनशि�
�ब�र् ग�रनुपन� ।

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन आवश्।)

3.५२.५. नेपालको आधाभन्दा बढ� िजल्लाहरूमा खा�को उपलब्धता न्यून अवस्थामा र
झन्डै ४१ ��तशत जनसंख्याले दै�नक �नधार्�रत क्यालोर� को न्यूनतम मा�ा उप
गनर्बाट वि�त रहेको अवस्था  छ । देशमा अझै प� न यथे मा�ामा �संचाईको
�बन्ध हुन नसक्नु र क�तपय स्थानमा खड, बाढ�  प�हरोको �कोप र रासाय�नक 
मलको �नय�मत आपू�तर् नहुनु तथा जलवायु प�रवतर्नको नकारात्मक असर पनुर् ज
कारणसमेतबाट खा� उत्पादन घट्न गएको देिखन्छ । सडक याताय ातनपुगे
दुगर्मका ठाउँमा उच्चढुनी  लागतका कारण  पयार्�  ख�ा� �वतरणमा क�ठनाइ
रहेको छ . स्वस्थकर खानप, खा� पदाथर्हरूको पौ�� क तत्वहरूको �ो
उपयोगबारे जनसाधारणमा चेतनाको कमीले गदार् खा� पोषणमाज�टलता रहेकोछ । 
साथै खा� वस्तुको �नयमन कायर् �भावकार� रहन नसक्दा खा� समताको
अ�धकार उिचत स्तरमा कायम हुन सकेको छैन । खा�  तथा पोषण सुरक्षा
पक्षहरूमा सुधार गर� �त्येक नाग�रकको खा� सम्� भुता अ� धकार सु� नि�त
�नम्न सुधारहरू ग�रनु पछः–
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•

खा� तथा पोषण सुरक्षा नी, खा� सम्�भता ऐन र रा��य खा� तथा पोषण 
सुरक्षा कायर्योजना तजुर्मा गर� कायार्ग�रनुपन� ।

•

शहर� क्षे�मा खा�सुरक्षा अनुगमन �णाल� लाई �भावकार� बनाउन स
�नकायको शाखा कायार्लय एवं जनशि�  थप गर�  सवा �वस्तार ग�रनुपन�  । 
अनुगमनसम्बन्धी कायर्�व�ध समेत तयार गर� िजल्लामा रहेका कृ�ष तथ�
सुरक्षा समन्वय स�म�तिजल्ला खा� सुरक्षा स�ालमफत खा� तथा पोषण 
िस्थ�तको अनुगमन ग�रने व्यवस्था �भावकार� बनाइनु पन�

•

दुगर्म िजल्लाको खा�ा� माग �क्षेपण एवंतदनुरूप समयमा नै ख�रद 
सम्प� गन� जगेडा खा�ा�भण्डारण गन�सम्बन क्षमता अ�भवृ�� ग�रनुप। 

•

खा� र पोषण जोिखम क्षे�हरूको प�रचान गर� स्थानीय स्तरमा सम्भाव्
वस्तुहरूको उत्पाद उपयोगमा जोड �दने व्यवस्थाहुपन� ।

•

खा�वस्तुको गुणस्तरको पर�, �माणीकरण  गनर् �योगशाला सेवा �वस्र
ग�रनुपन� । 

•

�नयमन

तथा अनुगमन व्यवस्था �भावकार� बनाउन स्थानीय उपभो

ँ  सम्बिन्ध संघ
हक�हतसग

संस्थाहरूसँगको सहकायर् बढाई प�रचा

ग�रनुपन� ।  
(सुझाव कायार्न्वयन िस्थ�त २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई  ‘खा�

अ�धकार’को

�वषयलाई  मौ�लक  हकमा समावेश 

ग�रसकेको, अन्य �वषयको सम्बनधम�भावकार� कायार्न्वयन आवश्य।)

3. ५२.६. नेपालको �व�मान  राजस्व �शासन करको आधार साँगुरो हुन, राजस्व मूल्या�
“कारोवार मूल्” को �स�ान्त अनुरूप यथाथर् र पारदश�नह, करको लचकता कम
हुनु, करदातामा कर �तन� �वृि� नहुनु, कर चुहावट हुनु, करसम्बन्धी कानुन पारदश
नहुनु, राजस्व शासन सेवामुखी तथा चुस्त नहुन, कर नी�त  िस्थर र अनुमानयोग्
नहुनु, राजस्वसम्बन्धी सूचना ��–मै�ी नहुनु, कर सहभा�गता जनाउनेलाई 
�भावकार� �ोत्साहन �दन नसक्, कर दा�यत्व पालना नगन�  मा� कानुन वमोिजम
समिु चत अनुसन्धान र कारवाह� हुन नसक्, जस्ता समस्याहरूबाट मु� भइसके
छै न । उिल्लिखत समस्याहरू समाधानका ला�ग देहायका सुधारहरू ग पदर्छ–
•

कर नी�त तथा कर कानुनमा �व�मान  अन्तरार्�� य मापदण्डबमोिजम 
कानुन तथा कायर्���याहरू आ�क कारोवारमा आएको प�रवतर्न तथा लेखा
�णाल�मा आएको �वकास अनुरूप हुने गर� समयानुकूल सुधार एवम् प�रमाजर्
ग�रनुपन� ।

•

राजस्सम्बन्धी अनुसन्धान तथा करदाताको आय �ववरणसम्ब
लेखापर�क्षणबाट कायम भएका बेरूजू सम्बन्धमा पुनः कर पर�क्षण गन
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समय सीमा कम भएकोले पर�क्षणमा समस्या देिखएको भ�े हुँदा कर कानुन
सुधार गर� समय सीमा बढाइनु पन� ।
•

स्थायी लेखा नम्बर न�लई �व�भ� सेवा व्यवससंचालन ग�ररहेका व्यवसायी
तथा पेशा व्यवसायसंचालन ग�ररहेका पेशाकम�हरूलाई अ�नवायर्रूपमा कर
दायरा �भ� ल्याउने कानुनी व्यवस ग�रनुपन� । 

•

नेपालको कर �णाल�का व्यवस्था र कर �तनुर्पन� दा�यत्व बारेमा सचे
फैलाउन �व�ालयको पा��ममा �वषय समावेश गन� र सवर्साधारणमा सूचना
�वाह गन� बारे मा जानकार�मूलक कायर्�मसंचालन ग�रनुपन� । 

•

अन्तरार्��य मापदण्ड बमोिजम राजसशासन तथा करसम्बन्धी सूच, स�ार
तथा ��व�ध स�ालको �वकास तथा �वस्तार गर�  पूणर्तया �व�ुतीय शास
�णाल�को कायार्न्वयन ग�रनु पदर्छ । राजस्व आजर्न गन� �न बीच 
व्यवसायीको आ�थर्क कारोवारसम्बन्धी सूचन आदान-�दान गनर् सक्न
��व�धको �वकास ग�रनुपन� ।  

•

�शास�नक लागत र सम्भा�वत करदाताहरूमा सेवाको पहुंचको आधारमा शहर
तथा शहरउन्मुख क्षे�मा राजस्व कलयहरूको सेवा थप �वस्तार ग�रपन� ।

•

राजस्व �शासनसम्बन्धी पेशालाई �विश�ीकरण गर� कायर्रत कमर्चार�
ज्ञ, सीप तथा क्षमता अ�भवृ� � गन आवश्यक नी�, योजना तथा रणनी�त 
तजुर्मा ग�रनपन� । 

•

नेपालको राजस्व �णाल�लाई समसाम�यक सुधार गनर् �वज्ञस�हतको
उच्चस्तर�य करणाल� पुनरावलोकन आयोग गठन ग�रनुपदर्छ । राजस्वक
नयाँ क्षे�हरूको प�ह, �व�भ� क्षे�हरूको �व�मान करका दरहर
पुनरावलोकन र राजस्व स�लन ��यालाई सरल र व्यविस्थत बनाउन
कायर्को िजम्मेवार� उ� स�म�तलाई �दइनु पन� 

•

�नय�मत  ���या बाहेक  �वशेष  आयोग, स�म�त  गठन  गर�  राजस्वसम्बन्
मु�ामा�मला फर ्�ौट गन� गराउने कायर्मा �नयन्�णहुपन� ।

•

�व�मान  राजस्व �शासन ता�लम केन्�लाई राजससम्बन्धी कमर्चार� ता�
�दने �ोत केन्�का“सेन्टर अफ एिक्सले” को रपमा रूपान्तरण गन� काय
हुनुपन� ।

•

नेपाललाई  �त्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा लगानी �ोत्साहन हुने मुलुकह
दोहोरो करमुि� सम्झौता गन� कायर् ग�रपन� ।

•

तस्कर,, चोर� पैठार� र राजस्व चुहावट �नयन्�ण गन� गर� भन्सार �शासनल
राजस्व जोिख, सामािजक सुरक्षा र व्यापार सहजीकरण गन� सश� �नकाय
रूपमा �वकास गनर ् भन्सार कायार्लयहरूको स�ठनात्मक संर
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समयानुकूल प�रवतर्न गर�  �व�ुतीय जाँचपास तथा लेखा�न  �णाल�  लागू
ग�रनुपन� । 
•

राजस्व चुहावट �नयन्, �वदेशी  �व�नमय  अपचलन  र सम्पि�

शु�ीकरण

अनुसन्धान कायर्लाई �भावकार� बनाउन वैज्ञा�नक सूचना �णाल�मा आधा
अनुसन्धान ���या अ�ध बढाइनु पन� ।

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन् �सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन आवश्।)

3. ५२.७ नेपालमा सावर्ज�नक खचर् �णाल�लाईसुदृढ बनाउन � व�कको सहयोगमा
सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन �णाल�को आधारमा सावर्ज�नक कोषको उपयोग 
व्यवस्थापनमा पारदिशर्ता र उ�रदा�यत्वलाई उचथ�मकता �दई  मूल्या�न
ग�रएको भएप�न अपेिक्षत न�तजा देिखएको छैन । जस्व असल� गन�देिख कायर्�
आयोजनाहरूको प�हचा, कायार्न्वयन र �भावका�रतामा देिखने गरेका �ढला
आयोजना तजुर्मादेिख कायार्न्वयन र व्यवस्थापनसम्म शासक�य कमजोर�हरू
छन् । प�रयोजना लागत, प�रयोजना सम्प� भइसक्नु प समय र आयोजनाबाट �ा� 
हुनुपन�  लाभ  ल�यअनुसार �ा� नहुनुका �मुख कारणहरूमा आयोजनाको सम्झौ,
ठे�ा प�ा, गुणस्तर �नयन्�ण तथा त्यसको सम� �भावबारे शी� �नणर्य समयमा
नसक्नु जस्ता आन्त�रक �नणसम्बन् समस्याहरू रहेका छ।सरकारको आ�थर्क
कारोवारमा राजस्व असूल� कानुनसम्मत नहु, लेखा अध्याव�धक राखी समयमा पेश
नहुनु, स्वीकृत बजेट कम मा�ामा खचर्हु, खचर् गदार् ऐन �नयमको पालन ा नहु,
आवश्यक ��तस्पधार् नगर� ख� रद कायर् , असम्बिन्धत खचर् ब, वेरजुको
आयतनमा वृ�� हुनु  र खचर् रकमको �भावका�रता न्यून रहनु जस्ता व्यहोर
देिखने  गरेकोले  उिचत स्तरमा जवाफदे�हता र पारदिशर्ता कायम गनर् नसके
कु रालाई  पु��  गदर्छ । सावर्ज�नक आ�थर्क कारोवारमा पारदिशर्ता र उ�रदा�
अ�भवृ�� गनर् �नम्नसुधारहरु नु पदर्छ–
•

आ�थर्क कारोवारका ला�ग िम्मेवार हुने कमर्चार�को जवाफदेताको व्यवस्थ
कानुन�ारा स्प� तोक� सोह� अनुसार कायर्�ववरणको व्यवसग�रनुपन� ।

•

बजेट संचालनको अिख्तयार�  �दा गदार् पदा�धकार�हरूको जवाफदेता
सम्बन्धी स्प� व्यवस्था गर� सोको आध कायर् सम्पाद मूल्या�न गन�
व्यवस्था ग�रपन� ।

•

लेखापर�क्षणबाट देिखएका व्यहोरा फछ�ट गन�  गराउने दा�यत्व कारोवार
संचालन गन�मा रहने व्यवस्था ग�रपन� ।
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आ�थर्क कारोवारको �ालनमा देिखने  अ�नय�मतता��त  �त्येक पदा�धकार�को

•

िजम्मेवार�  एवं दण्ड जवानाको हद ऐन  �नयम�ारा तोक� सोको कायार्न्वय
ग�रनुपन� ।
हरेक सरकार�  �नकायको आ�थर्क कारोवारलाई वेभसाइटमा राखी सावर्जक 

•

गन� अ�नवायर् व्यवस्था ग�पन� ।
�वकासका कायर्�मरआयोजना संचालन गन� कायार्लय �मुखहरूसँग का

•

कतर्व्य र िजम्मेवार� स�हत कासम्पादन सम्झौता गन� व्यवस्था ग�रनु प
�वकास  आयोजनामा खटाइने कमर्चार�को सरूवा व्यवस्था समयसीमा त

•

सु�नि�त ग�रनुपन� ।
कारोवारसम्बन्धी �व�ीय ��तवेदनसम्बन्धी सूचना�व�ुतीय सूचना �णाल

•

रा�े व्यवस्था �मलाई सोको �भावकार� अनुगमन गन� वस्था �मलाइनु
पन� ।

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन आवश्यक 

3. ५२.८. �व�व्यापीकरण र आ�थर्क उदार�करण सँगसँगै नेपालले उत्पादन वृ�� तथा व
व्यापार व्यवस्थापनमासमुिचत न  पुग्न नसकेकोले �नयार्त व्यापारको दाँजो
आयात  उच्च रहनु र भु�ान सन्तुलनकोमुख्य आधार �व�ेषण आ�वाह हु
चुनौतीपूणर् हुँदै गएको छ । नेपालको वैदेिशक व्यापार लामो समयदेिख घाटाम
रहँदै आएको छ । �नकासीजन्य उ�ोगहरूलाईमुलुकको कृ, वन, पयर्टन जस्त

उत्पादनमूलक क्षे�हरूसँग एक� कृत हुन न, अ�धकांश  �नयार्तयोग्य वस्तु
आयातीत कच्चा पदाथर्मा आधा�रतहु, �नकासीको ला�ग पयार्� भौ�तक पूवार्धारक
�वकास  हुन नसक्नु एवं �नमार्ण भएका पूवार्धारहरू  प�न पूणर् उपयोगमा
नसक्न, �मुख  �नकासीजन्य उत्पादनको ि�त  गुणस्तर मापदण्ड कायमहु
नसक्न, अन्तरार्�� य मापदण्डअनुरूप उत्पा�दत वस्तुको �माणीकर नसक्नु
आ�द �नकासीसम्बन्धी समस्याले गदार् �नयार्त वमा अपेिक्षतसुधारहुन सकेक
छै न। तसथर् व्यापार घाटा न्यूनीकर ला�ग �नम्न सुधारहरूहुनुपन–
•

नेपालको आन्त�रक तथा अन्तरार्� �य व्यापार सहजीकरण र अन्तर मन
समन्वयका ला�ग ग�ठत रा��य व्यापार तथा यातायात सहजीकरण स�म�तला
�भावकार� बनाइनु पन� ।

•

नेपाल�  अथर्तन्�को वा� क्षे� � दगो बनाउनलाईवस्तु व्यापारको
न्यूनीकरण गनुर् अप�रहा हुन्छ । तसथर् नेपालले �व� बजारमातुलनात्
लाभ  �लन सक्ने कृ�षजन, जडीबुट�जन्य र हस्तकलाका वस्तुहरूको स,
उत्पादन तथा �नयार्�ब�र् गन� कायर्�मसंचालन गनुर्पन�। 
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•

देशगत  र वस्तुगतरूपमा व्यापार �व�वधीकरण गन� कायर् अिघ बढ
नेपालका �वदेशिस्थत कु टनी�तक �नयोगलाई समेत  थप ��याशील बनाई 
तुलनात्मक लाभका क्षे�बारे अध्ययन अनुसनग�रनुपन� ।

•

अन्तरार्�� य बजारमा स्था� पत नेपाल� वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मा
कायम गर� �माणीकरण गन� व्यवस्थग�रनुपन� ।

•

सेवा व्यापारको �ब�रन गर�  �नयार्त क्षमता अ�भवृ��बाट अ�धकतम ल
हा�सल गनर् अन्तरमन्�ालय समन्वय स�म�तलाई सुदृढग�रनुपन� । 

•

व्यापार तथा �नकासी ��रन केन्�लाई व्यापारसम्बन्धी अ, अनुसन्धा,
�नकासी  �ब�र्, वस्तु �वकास र जनशि�  �वकाससम्बन्धी कायर्  गन� 
स्वाय संस्थाको रूपम ‘व्यापार �ब�र् तथा अनुसन्धान ��त�ा’को रूपमा
�वकास ग�रनुपन� ।

•

औ�ो�गक  एवम् वैदे िशक व्यापार �ब�र् गनर् नेपालको सीमाक्षे� मा भौ�
तथा संस्थागत पूवार्धारहरूको �वकास र �वशेष आ�थर्क औ�ो�गक क्षे
�दशर्नीस्थल �नमा ग�रनुपन� । 

•

व्यापारको�ब�र्सम्बन्धी कानुनमा समसाम�यकसुधार ग�रनुको साथै स्वदे
वस्तुलाई आवश्यक संरक्षण एवं सु�वधा तथा सहु�लयत �ग�रनुपन� । 
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायान्वयन आवश्यक छ

3.५२.९ मुल ुकको आ�थर्क �वकासमा सरकारको �मुख भू�मका रहे ताप�न �नजी क्षे� तथा ग
सरकार� क्षे�हरूसँग सहकायर् प�न उ �तकै आवश्यक हुन्छ । सरकार� र गैरस
क्षे� बीचको सहकायर्ले समावेशी एवम् समतामूलक सामािजक र आ�थर्क �वका
क्षे� योगदान हुन सक्दछ । रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूको 
तथा तथ्या�ीय �णाल�  व्यविस्थत हुन नसकेको कारण �नयमन तथाअनुगमन का
�भावकार� हुन सकेको छै न । �वकास �नमार्ण कायर्मा सरकारसँग यथोिचत साझेदार
हुन सकेको छै न ।  गैर सरकार� संस्थहरूको बजेट तथा ��याकलापलाई पूणर
पारदश� बनाउन सकेको छै न ।  त्यसै गर�  यस्ता संस्थाहरूलाई समुदाय
उ�रदायी बनाउन स�कएको छै न ।  गैरसरकार� संस्थाहरूलाई बढ� िजम्मे,
पारदश�  र जवाफदेह� बनाई  मुल ुकको सम� आ�थर्क �वकासमा योगदान गनर् �नम्
सुधारहरू ग�रन पदर्छ–
•

रा��य तथा अन्तरार्�� य गैरसरकार� संस्थाहरूलाई �वकासको साझेदार ए
संवाहकको रूपमा स्था�पत गर� उनीहरूको योगदानलाई लिक्षत वगर
क्षे�सम परु ् यउन  एक�ार �णाल�माफर्त संचालन गराउने  र आचारसं�हता
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�नमार्ण गर� गैरसरकार�  संस्थाका mयाकलापहरू सं�हताब�  रूपमा प�रचाल
गराउने कायर्हुनुपन� ।
•

गैर सरकार� संस्थाहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ��याकलापहरूको �वस्
दृ��गत गर�  �तनीहरूक संचालन र व्यवस्थापनमा एक�ार �णाल� माफर
�भावकार�  �नयमनको

ला�ग समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था गर� ने

सरकारका तालुक  मन्�ाल, �नकाय  र समाज कल्याण प�रषद्को �शास�न
तथा संरचनागत सुधार गनुर्पन�। 
•

गैरसरकार� क्षे�को लगानीलाई रा��य �ाथ�मकता �ा� क्षे� र वगर्मा �व
गनर, आ�थर्क �ोतलाई पारदश� बनाई रा��य लेखा�णाल�मा आब�  गराउ,
आधारभूत  �वकास कम भएका िजल्ला तथा स्थानहरूमा केिन्�त गनर् क
लगानीका ला�ग स्प� मागर्दशर्न तयग�रनुपन� । 

•

गैर सरकार� संस्थाहरूको लगानीलाई लिक्षत , सीमान्तकृत समुदा,
�पछ�डएको क्ष, �ामीण  �वप� क्षे� तथा समुदायको सशकरण, जी�वका
�ब�न
र , िशक्, स्वास्, खानेपानी, वातावरण संरक्षण जस्ता रा��य �ाथ�मकता
क्षे�मा �न�दर्� गनर् �नद�िशका तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याउने व्यवस्
पदर्छ । अन्तरार्� �य गैरसरकार� सं, गैर सरकार� संस्था र स्थानी
�नकायले स्थानीय तहमा काय�म छनौट एवं कायार्न्वयन गदार् समन्वय ग
कायर् �णाल� लागूग�रनुपन� । 

•

गैर सरकार� संस्था तथा अन्तरार्��य गैर सरकार� संस्थाहरूका कायर्को 
तथा अनुगमनका ला�ग रा��य योजना आयोग, म�हला, बालबा�लका तथा समाज 
कल्याण मन्�ा, र समाज कल्याण प�षद्स�हतको संयन् � �नमार्ण ग
कायर्�म तथा ��तफलको न�तजामूलक अनुगमन तथा मूल्या�न योजना तया
ग�रनु  पदर्छ । यस्का ला� ग गैरसरकार� संस्थाहरूसम्बन्धी �व�ुतीय 
केन्� स्थापना गर� ��याकलाप पारदश� बनाउने कायग�रनुपन� ।

•

गैर सरकार� संस्थाका �याकलापहरूमा पारदिशर्,

जवाफदे�हता

र

उ�रदा�यत्व सु�नि�त गनर् स्थानीय सरोकार तथा स्थानीय �नकायको सम
र सहभा�गता गराई जन  लेखापर�क्षण तथा खचर्को सावर्ज�नकसुनुवाई 
�णाल�को व्यवस्था लागग�रनुपन� । 
•

रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संसको खचर्को मापदण÷�नद�िशका बनाई 
लागू ग�रनुपन�  । कायर्�म र �शास�नक बजेट खचर्को �नयन्�ण व्यव
ग�रनुपन�  ।  अन्तरार्�� य गैरसरकार� संस्थाहरूले नेपालमा काय संचालन
गदार् सरकारको स्वीकृ�तमा �न�दर्� ग�रएको वािणज्य ब� कमा ख संचालन
गनुरपन� �नयन्�ात्मक व्यवस्था गर� लग�रनुपन� ।
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•

अन्तरार्�� य गैरसरकार� संस्थाहरूका कायर्�मकाला�ग , �वेषाज्,
भन्सा, कर जस्ता व्यवस्थाका सम्बन्धमा कायर्�म सम्झौतामा समाव
तदनुरूप सेवामा सरल�करण गराइनु पन�  । नेपालमा कायार्लय नभए
अन्तरार्�� य गैरसरकार� संस्थाबाट सोझै प�रचालन हुने �ोतका कायर्�मस
सहजीकरणको ला�ग एक �सफा�रस स�म�तको व्यवस्थग�रनुपन� ।
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध�सफा�रस 

र सुझावलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन आवश्।)

3.५३ स�ात्मक संरचनामा कमर्चार�को रूपान
नेपालको अन्त�रम सं�वधानले नेपाललाई संघीय लोकतािन्�क णतन्�ात्मक राज्यको रू
उदघोष  ग�रसकेको अवस्थामा एकात्मक संरचनाबा संघीय संरचनामा जाँदा कमर्चार�हरूक
समेत रूपान्तरण र समायोजहुनुपन� हुन्छ । �देशहरू �क�सम, आकार र संख्या �नधार्र
गन�  �वषयको टु�ो नलागेसम्म �शासनको संरचना कस्तोहुने भ� े क्यल हुन नसक्ने
भएताप�न  संघीयतामा जाँदा आवश्यक पन�  �शासक�य व्यवस्थापनको पूवर् तयार� गनुर् उ
हुन्छ । यसका ला�ग देहायका उपायहरू अवलम्बन गनर् स–
•

ु ुक संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुसंघ, �देश र स्थानीय सरकारले गन�  कायर् 
मल
अ�धकार क्षे�को �वषयमा सं�वधानमा स्प� व्यव हुनुपन�  केन्, �देश  र स्थानीय
तहका सरकारका बीचमा �न्�  र �ववाद बढ्न न�दने व्यवस्था गन� । त्य
सं�वधानमा नै स्� रूपमा संघ, �देश  र स्थानीय �नकायको कायर्सूची �नधार्रण गनुर
साथै �ववाद  उत्प�  हुन न�दन सम्वा र छलफल गन�  �वशेष संयन्�  र ���या तथा
कानुनी  ��मा �ववादहरू �सजर्ना भएमा त्यस्तो �ववाद �नरूपणको स्प� सं
व्यवस्था सं�वधानमा नै समावेशनु पन�,

•

�देश संरचना र �देश संरचनाका ला�ग आवश्यक जनशि� �क्षेपण ,

•

�ादेिशक संरचनामा �व�भ� सेवा समूह गठन गर� मौजुदा कमर्चार�हरूमध्येबाट त्य
पदपू�तर् गन,

•

�देश  र स्थानीय सेवामा जाने कमर्चार�हरूको सेवा शतर्र सु�वधामा कमी नहुने 
कानुनी �त्याभू�त गन,

•

�ादेिशक  एवम् स्थानीय तहमा जान इच्छुक कमर्चार�लाई एक तह पदो� �त �
पदस्थापन गन,

•

�नि�त् पदहरूमा �देश र केन्��य सेवामा सरूवा हुन सक्ने गर� व्यवस्,

•

�देश एवम् स्थानीय तह सबल नहुन्जेल केन्��य सरकारका सेवाबाट चार� काजमा
पठाउन स�कने व्यवस्था ग,

•

अन्तर�देश सरूवाको ला�ग समेत �नि�त आधार र ���या �नि�त ग,

151

•

मौजुदा कमर्चार� समायोजन नभएसम्म �देश र स्थानीय तहले नयाँ कमर्चार��नयुि
�नयन्�ण गन,

•

सेवा, समूह वा पद न�मलेका वा समायोजन  हुन नसकेका कमच
र ार�हरूलाई आकषर्
सु�वधा �दई स्वेिच्छक अवकाशका ला�ग उत्�े�रत , बाँक�  रहेका कमर्चार� अ�त�र�
समूहमा राखी आवश्यक स्थानमा काम गनर् खटाउने व्यवस्थ,

•

नेपाल� सेना र सश�  �हर� बललाई  संघीय सरकारको कायर्सूची अन्तगर्त रा�े
नेपाल �हर�लाई  संघीय र �देशमा �वभाजन  गर� कायर्�वभाजन गन, रा��य नी�त 
�नधार्र, रा��य सुरक्षा एवम् गम्भीर �क�समको अपराधकोअनुसन्धान र समन्
कायर्संघीय �हर�को कायर्क्षे� �भ� रहने एव संघीय नी�त �नद�शनको अधीनमा रह� 
�देशको सुरक्षा व्यवस्था समेतकर�को अन्य कायर् सम्पादन गन� िजम्मा �दे
�हर�लाई �दने ।
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई स�ात्मक संरचनामा कमर्चार� व्यवस्थापन र समायोजनको ला�ग स�म�त
मस्यौदा तयार गर� सामान्य �शासन मन्�ालय२०७२ चै� म�हना�भ�ै पेश ग�रएको,

कमर्चार�  समायोजन ऐ, २०७५ बमोिजम २०७५ चै�  १४ गते�भ� कमर्चार�को

समायोजन भइसकेको र �हर� कानुनमा सोह� अनुरुप सुधार गनुर्प।)

3.५४ �व�वध
•

कानुन�ारा स्था�पत भएका �व�भ�  स्वाय� संस्थाहरूमा पदा�धकार��नयुि� ग
राजनी�तक आधारमा गन� �व�मान व्यवस्थाले त्यस्ता स�ठनमा राजनी�तक हस्तक्षे
गरेको र ती स�ठनहरूले हा�सल गनुर्पन� उ�ेश्य र �भावका�रता देिखन नसकेको
िस्थ�तलाई सुधार गनर् एवम् क�तपय त्यस्ता, बोडर, स�म�त, ��त�ानमा हुने राजनी�तक 
�नयुि� र राजनी�तक  आधारमा ग�रने  अवकाशले धेरै जसो �ववादहरू अदालतमा पन�
गरेको समेतका कारणबाट यसले  त्यस्ता स�ठनको काय संचालन �भा�वत भएको
देिखएको छ । यो �वषयलाई गम्भीरतापूवर्क �लई त्यस्ता �नकायहरूमा ग�रने �नयु
ला�ग स्प�  मापदण्ड र कायर्�व �ध �नधार गनुर्पन देिखन्छ । त्यस्तो पदमा �नयुि�
�सफा�रस गनर् समाजमा स्वच्छ छ�व भएका सम्बिन्धत क्षे�का �वज्ञ समेत समाव
स�म�त गठन गर� त्यस्तो स�म�तले �नि�त मापदण्डका आधारमा �सफा�रस गन� र त्य
आधारमा नेपाल सरकारले �नयुि� गन� �णाल�को अवलम्बनग�रनुपन� ।

•

सावर्ज�नक �शासनका �व�भ� पदमा ग�रने राजनी�तक �नयुि�ले सावर्ज�नक �शासनला
दल�य  �भावमा पारेको छ । यसले सावर्ज�नक �शासनलाई उ�रदायी र जनमुखी
बनाउन क�ठन भइरहेको छ । त्यसैले–
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१.

व्यवस्थापक�य पदहरूमा दल�य दृ��कोणलाई �नरूत्सा�हत गर� व्कताको
�वकास गन� । राजनी�तक आस्थाका आधारमा त्यस्ता पदा�धकार�लाई कारवा
गन� वा अवकाश �दने  �चलन बन्द गन, यसैगर� सावर्ज�नक �शास, संस्था,
बोडर, स�म�त, ��त�ान, कोष, केन्�  जस्ता सावर्ज� नक �नकायमा ग�रने राजनी�
�नयुि�का सम्बन्धमा �सफा�रस ग सम्बिन्धत क्षे �मा �वज्ञस�हतको स
उच्च र स्वच्छ छ�व बनाएका व्यि�हरू रहने गर� �सफा�रस स�म�त गठन
सो स�म�तले  �नधार्रण गरेको मापदण्ड बमोिजम सो स�म�तको �सफा�रसम
�नयुि� ग�रने नी�त अवलम्बन गन,

•

२.

राजनी�तक आस्थाको आधारमा गलत काम गन�को संरण नगन�,

३.

त्यस्तो पदा�धकार�सँग संस्संचालनका ला�ग कायर्सम्पादन करार अ�नवायर् ,

४.

त्यस्ता पदा�धकार�का ला�ग आचरणका �नयमहरू तयार गर� लागू गन�

मुल ुकको

रा��यता, एकता, अखण्डता र सावर्भौमस�ासँग जो�डएका महत्वपू

�लखतहरूको संरक्षण गनुर् रको दा�यत्व हो । रा��य सीमासम्बन, �व�भ�

ु ुकहरूसँग भएका सिन, सम्झौताह, ऐ�तहा�सक  अ�भलेखहर, मुल ुकको इ�तहास 
मल
बोकेका दस्तावेजहरूलाईसुरिक्षत र व्यविस्थत गर� रा�का ला�ग �वशेष कानुन
कायर्�व�ध तयारगनुर्पन� आवश्यकता रहेको छ । त्यस्ता �लख�भलेखहरू भण्डार
गन�, �व�ध, ���या र िजम्मेवार�  �नधार्रण गर� को अनुगमन  एवम् सुप�रवेक्षणक
�बन्ध समेत गनुर्पन�
•

सरकार� कमर्चार�हरू �नधार्� रत कायार्लय समयमा उपिस्थत नहुने र कायार्लय 
कमर्चार�हरू कायार्लयमा नर, नभे�टने समस्या रहेको �वषयलेसावर्ज�नक �शासनलाई
अ�व�सनीय बनाएको अवस्था छ । समय पालना र अनुशासन कायम गन�  �वषयमा
�नय�मत  रूपमा �वभागीय �मु, कायार्लय �मुख एवम् िजम्मेवार तहबाटसुप�रवेक
गर� कायार्लयसंचालन तथा व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाउने

•

सरकारलाई जनताको निजक  परु ् यई  उनीहरूको सहभा�गत, समन्व, सहयोग,

साझेदार�मा सरोकारका �वषयमा उनीहरूकै सल्लाह रसुझावका आधारमा सावर्ज�
सेवा �वाह गन�  प��तको �वकास  गर� सरकार��तको जनताको अपनत्व �सजर्ना गन
आवश्यक छ । यसका ला�ग “सेवाको व�रप�र जनता होइन जनताको व�रप�र सेवा”
भ�े अ�भयानका साथ �व�भ� �क�समका जनतामा पुग्ने पहुँच Outreach) कायर्�मको
संचालन गनुर्पदर।जनतामा सावर्ज�नक �शासन��त रहेको नकारात्मक भावलाई अन्
गर� सरकार� कायार्लय र कमर्चार�हरू��तको दृ��कोणमा प�रवतर्ननका ला�ग

ँ �शासन  पुग्नपन�  हुन्छ ।  एक�कृत सेवा �वतरणलाई कुनै लहडमा नभई 
जनतासग
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एउटा �नय�मत कामको रूपमा �वकास ग�रन पदर्।जनताका अपेक्षा रगुनासासु�े 
उनीहरूलाई �शासनका बारेमा जानकार� �दने प�रपाट�लाई संस्थागत गन� 
•

देशमा औ�ो�गक�करणले  ग�त  �लन सकेको छै न । स्थानीय उत्पादनको बजा
आयातीत वस्तहरूले ओगट्ने � म बढ्दो छ । क÷गैर कृ�ष  उत्पादन लागत बढ�
हुने भएकाले देश बा�हरबाट आउने वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले ��तष्पधार् गनर् न
अवस्था  छ । अक�तफर् महंगो मूल्य �तरेर �वला�सतापूणर् साम� ीको उपयोग 
�चलन व्यापकरूपमा बढेको  देिखन्छ तः रा��य  उत्पादनको �ब�र् गनर्
सरकारले  �वशेष नी�त  �लनुपन� देिखन्छ । रा��य उत्पादनको उपयोगमा वृ�
ल्याउनका ला�ग हरेक सरकार�  �नकायहरूले स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादन उ
भएसम्म अ�नवायर् रूपमा त्यस्तो उत्पादन �योग गनुर्पन� व्यवसन� । 

•

सरकार� कायार्लयको बजेट खचर् ���या हेदार् आ�थ र्क वषर्को अिन्त म दुई म�
अ�धकांश बजेट खचर् हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैगर � ���यार् यएर खचर् गन�
समयाव�ध नरहेको अवस्थमा प�न अिन्तम म�हनामा आएरठू ला-ठू ला रकमहरू �नकासा
हुने  गरेको पाइएको छ । यसर�  �नकासा हुने बजेटमा आ�थर्क अ�नय�मतता र
दुरूपयोग हुने गरेको छ । �न�य नै सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापन राज्यको द
हो । यो दा�यत्व �नवार्ह गदा र् यसले पान� �भाव र असरका अ�त� र� खचर् 
कानुनले  �नद�श गरेको समयाव�ध समेत  �वचार गनुरपछर् । आ�थक वषर्को अिन्त
समयमा नयाँ कायर्�म स्वीकृत गन� र �च�लत ऐनले �नधार्रण गरेको समयाव�ध प
नपुग्ने गर� बजेट �कासा गन�  �वृि� बन्द ग�रनपदर्छ । आ�थर्क वषर् कायम ग
सम्बन्धमा समेतपुनरावलोकन गनुर्पन

•

�वकास बजेट समयमा खचर् गनर् नसक � �� जहु, आयोजनाहरूको समय र लागत
बढ्दै जान, आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा खचर्को मा�ा अ�धक, कामको गुणस्तर कायम
नहुने जस्ता समस्याहरू देिखएका छन् । यस्तोहुनुमा खासगर� बजेट समयमा पा
नहुनु, खचर् गन� अिख्तयार� �ढलो गर�पुग, �नकासा समयमा नहुनु, आयोजनाहरूको ठ �ा
���यालगायतका कामहरूमा धेरै समय खचर्हु, कमर्चार�को सरू, स्थानीय अवरोध
आ�द छन् । त्यसैले समयमा नै वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म स्वीकृत, चौमा�सक 
�नकासा

र खचर् ���यालाई समय ता�लका

Calendबr)

मा

आब�

गर� 

कायार्ल÷आयोजना �मुख र सम्ब� मर्चार�लाई िजम्मेवार बनाउन सकेमा तो�कएक
ल�य �ा��मा सहजता हुने देिखन्छ । �त्येक �नकायले यसका ला�ग आ.व.को प�हल
म�हनामा नै त्यस्तो ता�लका स्वीकृत गर� सावर्ज�नक गन� व्यवस्था
•

कायार्लयका िजन्सी सामान एवम ् भौ�तक �ोत साधनको व्यवस्थापन ग ला�ग
िजम्मेवार कमर्चार�को इच्छा, ज्ञ, सीप र क्षम, ��व�ध र सहयोगी वातावरणको
कमी देिखएको छ । यसले राज्यका �ोत साधनको संरक्षण रसदुपयोग हुन सके
छै न । सरकार� कायार्लयको िजन्सी व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर छ । काय
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प�रसरलाईसमेत व्यविस्थत ग�रए देिखँदैन । केन्��य सिचवालय रहेको �संहदरबार
�भ�ै अव्यवस्थता रहेको देिखन्छ । सामान्य सरसफाईको समेत अभाव रहेको 
पुराना सवार� साधनको समिु चत व्यवस्थापनहुन सके देिखँदैन । ख�रद  ���यामा

एवम् खचर् ���यामा �ग�त देिखन, तर उपलिव्धको अवस्था सन्जनक देिखँदैन । 
अतः कायार्लयका भौ�तक सम्पि�को उिचत व्यवस्थापन गनर् आवश्यक छ ।
ला�ग आवश्यक पन�  दक ्ष जनशि� को पू, �व�मान जनशि�को क्षमता �वक,
िजम्मेवार� बो, ��व�धको उपलब्धता र �योगका साथै अनुकूल कायर् वातावरण �नमार
गनर् जरूर�  छ । हक कायार्लयहरू प�रसरदेिख नै सफा र आकषर्क बनाइनु प
हुन्छ । यो मुलुकको ��त�ासँग जो�डएको �वषय हो । �संहदरबार�भ�  थप भवन

�नमार्णलाई �नरूत्सा�ग�रनुपन� र खुला ठाउँहरूलाई व्यविस्थत तुल्या पन� ।
•

�वगत लामो समयदेिख �व�भ� �नकायहरूले आ�थर्क सहाय चन्दा पुरस्कार शीषर्कब
ठू लो रकम आ–आफ्ना �नकटस्थ व्यि�हरूलाई �वतरण गर� सरकार� रक
दुरूपयोग गन �वृि� बढ्दै गएको देिखन। यसले  राज्यबाट सु�वधा �ा� गनुर्पन� वग
उ� सु�वधा �ा�  गनर्बाट वि�त भएको देिखन्छ भने राज्यकोषको दुरूपयोग
कायर्मा बढो�र�  समेत हुन गएको छ । राज्यकोषको संरक्षण गर�  उ� रकम
रा� �वकासमा लगाउन तथा सु�वधा पाउनु पन� वास्त�वक व्यि�ले मा� यस्ता सहाय
�ा� गरून् भ�ाका खा�तर देहायको व्यवस गन�ः–
(१)

आ�थर्क सहायताका �निम्त �नि� त मापदण्ड �नरण  गन�  र सो मापदण्ड�भ�
सहायता �ा�  गनर् चाहने व्यि�ले कमजोर आ�थर्क िस्थ� तको स्थायी बस
भएको िजल्लाको स्थानीय �नकाय र िजल्ला �शासन कायार्लयबाट आ�
सहायता �ा� गनर् योग्य भनी �सफा�रस पेगनुर्पन�बाध्यात्मक व्यवस्था गन

(२)

आ�थरक सहायता �ा� गन� व्यि�हरूको नामावल� मा�सकरूपमा सावर्ज�नक ग
र वा�षर्क ��तवेदनमा सो कुरा खलाउनु पन� व्यवस्था गन�

(३)

सरकार�  �नकायहरूमा �त्येक वषर् दै� नक भ�ा तथा � मण भ�ा शीषर्कमा ठ
रकम �व�नयोजन हुने गरेको छ । उ� रकम वा�षर्कल�य तो�कएका कायर्हर
संचालन गनर्का ला�ग खचर् गनुर्पन� मा � मण आदेश स्वीकृत गराएर कायार्
बसी सु�वधा �लने �वृि� समेत धेरै �नकायमा देिखएकोले त्यसलाई �नयन्�ण गन
�मण  आदेश स्वीकृत गराएर तो�कएको स्थानमा �मणमा जाने कमर्चार�हर
उ� �मण कायर�मको ��तवेदन  पेश नगर� �मण भ�ा पेश्क� फ�यौट नगन�
व्यवस्था गनुर्पदर्छ । �मणमा गएको स्थानको स्थानीय �नकाय वा स
कायार्लयले �मणमा आएको व्यहोरा �मािणत ग�दनुपन� व्यवस्था गन�
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(४)

सरकार� कामको ला�ग मा�  �योग हुनुपन� सरकार� सवार� साधनहरू �नजी
काममा �योग गन� �वृि� बढ्दै गई दुरूपयोग भइरहेकोले यस सम्बन्धमा �न
मापदण्ड बनाई लागू गन�  र मापदण्ड बमोिजम �योग भए नभएको �नय�म
अनुगमन  गन� व्यवस्था गन� तथा मापदण्ड �वपर�त सरकार� सु�वधा �योग ग
व्यि�हरूलाई कारवाह� दायरामा ल्याउने 

(५)

परामशर् सेवालाई �नय�मत गनर्छु�ै कायर्�व�ध बना, स्वाथर् जो�डएका �वषयम
(Conflict of Interest) परामशर् सेवा न�दने गर� मापदण्ड र आधारहरू �नधार
गन� एवम् अनावश्यक रूपमा परामशर्दाता र सल्लाहकार न, स्वदेशी �वशेष
�ा� भएसम्म �वदेशी परामशर्दाता �नयु� नगन�

(६)

सरकार� कायर्�महरू सरकार� वा सावर्ज� नक हल संचालन गन�, सम्भव
भएसम्म �वदाको �दन वा �वहानको समयमा संचालन गन�  र रा��भोजलाई 
�नरूत्सा�हत गन� सरकार� खचर्मा महँगा होटलमा कायर्�म नग

(७)

सरकार� खचर्म म�दरास�हतको पाट� वा भोजको आयोजना नगन� ।

(८)

कायार्लय समय�भ�  आफ्नै कायार्लयमा आयोजना भएको बैठकमा बैठक भ
न�दने । बैठक भ�ामा एकरूपता कायम गन�

(९)

सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता कायम गनर् �मतव्य �यता �नद�िशकाको कडा
पालना गन� गराउने । 

(१०) सावर्ज�नक सम्पि� तथा �ोत साधनकोदुरूपयोगलाई �नयन्�ण गनरर
माध्यमबाट त्यस्तो दुरूपयोगसम्बन्धी सूचना �दन सवर समक्ष �नय�म
सूचना �वाह गन� र �ा� सूचनाका आधारमा छान�वन गर� सम्बिन्धत मन्�ा
र िजल्ला तहमा �मुख िजल्ला अ�धकार�ले सन्� बनाई रोकथाम र �नयन्�णक
उिचत कारवाह� गन� । 
•

कुनैप�न समस्यालाई सम्बोधन गन र् वा कुनै �नि�त काम गन� �योजनका ला
स�म�तहरू गठन गन�  अभ्यास र�हआएको  छ । एकपटक गठन भएका स�म�तह
स्थायी संरचना सरह अनन्त कालसम्म र�हरहने अभ्यासलाई पुनरावलोकन गनु
आवश्यकता छ । यसले अनावश्यकरूपमा सावर्ज�नक खचर् बढाएको देिखन्
लगानीको अनुपातमा ��तफल समेत �दन नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यसैले �व�भ
ऐन, कानुन  अन्तगर्त स्था� पत भएका स�म�तहरूको पुनरावलोकन गर� औि
नदेिखएका स�म�तहरू खारे÷�वघटन  गन�  एवम् तत्का

आवश्यकता देिखएका

स�म�तहरूलाई �नि�त समयाव�धमा �नि�त उपलिब्ध हा�सलहुनसक्ने ग
व्यवस्थापनसँग कायर्सम्पादन करार गर�  सो अनुसार कायर्सम्पादन गनर् 
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िजम्मेवार बनाउने तथा समयसीमा �नधार्रण गर� स्थायी संरचनाबाट सम्भव नह
कामका ला�ग मा� स�म�त  गठन  गन� नी�त (Sunset policy) अवलम्बन गनुर् उपयु�
हुने ।
•

रा� �मुख, सरकार �मुख, मन्�ीह, संवैधा�नक अ�का �मुखहरू तथा सावर्ज�नक सेव
�वाह गन� �नकायका उच्च पदस्थ पदा�धकार�हरूमा� नभएर स्थानीय �नकायका �
पदा�धकार�हरू समेतले �व�भ�  सल्लाहक रा�े  ग�रएको   पाइन्छ । राज्यक
महत्वपूणर् �नकायमा रहेका िजम्मेवार पदा�धकार�हरूको िजम्म, कायर्�कृ�, कायर्बोझ
र �भावकार� कायर्सम्पादनका �निम्त सल्लाहकाररा�ु सामान्य र आवश्यक 
कुन तहका पदा�धकार�ले के कस्ता र क�त जना सल्लाहका र रा� पाउने�े स्प�
व्यवस्थ ा नभएका कारण क�तपय सन्दभर्मा अनावश्यक रू पमा ठूलो सं
सल्लाहकारहरूको जमघट भई कायर् सम्पादनमा नकारात्मक �भाव पन� र �तनी
सेवा सु�वधाका ला�ग राज्यको �ोत साधनको अनावश्यक खचर् भइरहेको पाइन्
क�तपय  अवस्थामा अत्यावश्यक क्

समेत सल्लाहकारहरू नहुनु र भएक

सल्लाहकारहरू समेत सम्बिन्धत क्षे�का �वज्ञ र सल्लाह �दान गन� है�सयतका
सावर्ज�नक पदा�धकार�हरूका �नणर्य र कायर्हरू अप� रपक्व भई राज्यला
नोक्सानी समेत पुगेको पाइन् छ । यस�कारको अवस्थाको अन्त  कुन-कुन
पदा�धकार�लाई  कुन-कुन

क्षे�का कजना सल्लाहकारको व्यवस्था गन�

सल्लाहकारहरूको योग्, दक्षता र क्षमता कस्तोपन� भ�े स्प� कानुनी व्यवस्
गर� सोह�  अनुसार व्यविस्थत गनुर् जरूर� छ । सल्लाहकारहरूले पालना गन
आचरण  र अनुशासन  एवम्  �नवार्ह गनुरपन�  उ�रदा�यत्वसमेत �कटान ग�रनपदर्छ ।
कमर्चार�हरूबाट सम्पादन हुने कामका ला�ग कुनैप�न रूपमा सल्लाहकार � नयु�
नपाइने स्प� व्यवस्था गनुर्पन
•

सावर्ज�नक सेवाका �व�भ�  उच्चस्तर�य पदहरूमा रह� सेवा गरेका अनुभव
��तभाशाल� जनशि�लाई  राज्यले प�चालन  गर�  रा��य स्वाथको संरक्षणमा योगदा
�लन सक्नपदर्छ । सेवामा रहँदा गरेको योगदानको आधारमा �वज्ञहरूको समूह
�नि�त �वषयमा अध्ययन गर� राज्यलाई सेवा गनर्सक्ने व्यवस्था गनर् स�कएमा
र �ािज्ञक व्यि�हरूका बीच छलफल र परामशर् गन� वातावरण ण  हुन्छ ।
यसका ला�ग सरकारले  अ�सरता देखाई सम्बिन्धत �वषयमा �वज्ञता हा�सल गर
व्यि�हरूको झा म� वा �वषयगत आधारमा छु�ाछु�ै म� बनाई अनुभवी र योगदान 
�दने है �सयत भएका जनशि�लाई एउटा डोरोमा आब� गर� आवश्यक िजम्मेवार� �दन
र सेवा �लने व्यवस् गनुर् उपयु� हुने ।

•

सावर्ज�नक सेवा �वतरण गन�  क�तपय �नकायहरू कमर्चार� का आकषर्णक ा केन्��
रहेका छन् । क�तपय  �नकायहरूमा कायर्रत कमर्चार�हरूले आफू दि भएको
महसुस गरेको अवस्था छ । सरकारले त्यस्तै आकषर्ण बढ� भएका ठाउँमा उत्�
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(Incentive) समेत  �दएको देिखन्छ । त्यस्ता �नकायहरूको कायर् � ��या सरल
गन�, पारदिशर्ता अ�भवृ�� गन, �नि�त समयाव�ध नाघेकालाई अ�नवायर्रूपमा सरूवा ग
र �नगरानी  �नकायबाट

�नगरानी बढाउने, मा�थल्ला �नकायबाट अनुगमन एवम्

सुप�रवेक्षण बढाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर�ण  घटाउन  र त्यस्त
कायार्लयको सेवा �वाहलाई �नयमनगनुर्पन�।
•

सावर्ज�नक �शासनमा नै�तकत, इमान्दा�रता र सदाचारको संस्कृ�तमा �ास आएक
छ ।  औपचा�रक  िशक्षाले मा� नै�तक आचरण र व्यवहारमा सुधार आउन नसके
अवस्थालाई दृ��गत गर� सबै तहका कमर्चार�लाई नै िशक्षा र रा��य स्व, रा��य 
�हत  एवम् सामािजक  एकता र स�ाव जस्ता �वषयमा िशक÷�िशक्ष �दनुपन� 
देिखन्छ । छोटो अव�धमा �दइने यस्तो िशक्षालाई कायर्सम्पादनमा देिखएका ,

ँ  जोडे र वा�षर्क पमा कम्तीमा हरेक
�वस��त  र अनुशासनमा आएको �ाससग
कमच
र ार�ले  एकपटक  त्यस्तो िशक्षा �ा� गबन्ध गनर् स�कन्छ।स्थानीमा नै
�िशक्षकको �वकास गर� सोह�स्तरमा त्यस्तो � संचालन गनर् स�कन् छ
�व�ालयस्तरमा नाग�रक िशकलाई जोड �दने व्यवस्था आवश्य।यसैगर� नेपाल
सरकारको सेवामा कायर्रत रहने तर घर प�रवार �वदेशमै भई  त्यस��त नै लगाव
देखाउनेहरुको छान�वन गर�  रा��यता र रा��य �हतको संरक्षणका �निम्त त्य
�नयन्�णगनुर्पन�।
•

सावर्ज�नक �नकायमा अ�भलेख व्यविस्थतनह, खोजेको बखत अ�भलेख नभे�ाइने, पोके 
फाइलको बाहुल्यताले कायार्लय व्यवस् गनर् क�ठनाई पन, स्थानको समेत अभाव
हुने, ���यामा के िन्�त हुँदा सेवा �वतरण �भावकार�  हुन नसक्, कामको चापका

आधारमा कमर्चार�  दरबन्द � �नधार्रणनहुँदा क�तपय कायार्लयमा कामको िजम्मेवा
चाप नै भएको, कुनैमा अ�धक चाप भएको असन्तु�लत अवस्था देिखए, सेवा�ाह���तको
व्यवहारमा सुधार आउन नसकेक, गैर कानुनी  लाभ  �लनेतफर् आकषर्ण बढे,
हा�कममुखी÷नेतामुखी �वृि� �वकास भएको, सेवामुखी दृ��कोण �वकास हुन नसकेको र
भो�लवाद  अथार्त काम पन्छाउन, िजम्मेवार�  पन्छाउने �वृि� रहेको जस्ता आरोपब
मु� हुनका ला�ग कायर् ���या र कायर् संस्कृ�तमा सुधारको आवश्यकता देिखन
मुख्यतः नेतृत्वदायी एवम्सुप�रवेक्षण गन� �नकायले यो �वषयलाई संवेदनशील
सम्बोधन गर� सेवा �वतरणलाई �व�ा�सलो र �भावकार� बनाउनु पन� ।
•

सावर्ज�नक �शासनसंचालनसम्बन्धी धेरै कानुनहरू प छै नन् । नी�तगत पयार्�ता प�न
छै न । कानुन  र नी�त तजुर्मा भएकोमा प�न त्यसको कायार्न्वयन पक्ष ज्यादै
छ ।  अनुगमन  गन�  �भावकार� व्यवस्था समेत देिख� । अनुगमनबाट देिखएक
वास्त�वक कुरालाई सह�रूपमा �स्तुत गन� व्यवहार प�न देिख � । �व�भ� स र
चलखेलले सबै

���यालाई  �भा�वत  पारेको छ ।  अनुगमन  र सुप�रवेक्ष

औपचा�रकतामा मा� सी�मत  हुँदा अपेिक्षत न�त �ा�  हुन सकेको छै न ।  मूलतः
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तालुक �नकायबाट ग�रने अनुगमन र सुप�रवेकण कायर्लाई िजम्मेवार बनाउन �नयत 
वा स्वाथर्पूवर्क गलत कायर् गर ेको दमा त्यस्तो अनमन  गन�ले  थप दा�यत्व
व्यहोनुपन� कानुनी व्यवस्थाहुन सकेम ा नै अनुगमन अथर्पूणर् हुन सक्छ ।
गुणस्तर�य सेवा र वस्तु पाउने नाग�रकको नैस�गर्क अ�धकारमा आघपुर् यउने कायर्
भएकोमा अनुगमन र सुप�रवेक्षण गन� त्यसको वास्त�वकता उजागर नगरकछोप गन� 
�वृि� रहे मा दण्डह�नता मौलाउने हुँदा त्यस्तो कायर् गन�लाई कसूरको मा�ानुसार स
गन� र अनुगमनको गलत �ववरण पेश गन�लाई सेवामा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था ग
�नजबाट दण्ड ज�रवाना र क्ष�तपू� तर् समेत भराउने व्यवस्था गरेमानै अ
�भावकार�  र अथर्पूणर्हुन सक्ने हुँदाअनुगमनलाई �नय, व्यविस्थत र अथर्पू
बनाउन सोह�  अनुरूपको व्यवस्था कानुनी रूपमा नै गर� �भावकार� कायार्
गनुर्पन� ।
•

संस्था दतार् ऐन खारेज गर� संस्थाको कायर् �कृ�त अनुरूप वग�करण हुने गर�
सरकार� संस्था (�नयमन) न बनाउनु उपयु� हुने । 

•

राज्यव्यवस्था��तको जन�व� ास बढाउन सामािजक न्यायको मान्यतालाई मूतर्र
समेत जे�नाग�रक, अपा�  र अस�ता एवम्  �नधर्न वगर्को �हतमा �नि� त कायर्योज
बनाई त्यसको �भावकार� कायार्न्वयन�ारा सामािजक सुरक्षाको अनुभू�त �

•

लोकतन्�मा नाग�रकले राज्यबाट पाउनुपन� न्यूनतम् सेवा सु�वधा (, यातायात,
टे �लफोन, �बजुल�, खानेपानी, सावर्ज�नक सरोकारका सूचना समेत) �नवार्ध र न्यून
शू ल्कमा पाउने व्यवस्था गन� र त्यस्ता सेवा संस्थान �नगमहरूबाट �दने 
गरेप�न सरकारको आफ्नो िजम्वार� सम्झेर त्यसको �त्यक्ष अनुग मनको व्
�मलाउनु पन� ।

•

मुल ुक  लामो समयको राजनी�तक  �न्�बाट शािन्त ���यामा रूपान्तरण भई श
व्यवस्थालाई नयाँ संवैधा�नक ढाँचा शैल� र प��तम संचालन गन� कायर् भइरहेको
छ । सं�वधानले  �न्�बाट पी�ड र �भा�वत व्यि�हरूकोपस्थापना एवम् संरक्ष
गनुर्पन�  �मुख दा�यत्व राज्यलाई सुिम्पएको छ । सं�वधानले गरेको अपेक्षा बमो
भू�मका सङ्�मणकाल�न न्यायको मान्य �स�ान्त अनुसार समयमै �न्� पी�
समस्यालाई सम्बोधन गर� �व�धको शासन र संवैधा�नक राज्य व्य ��तको �व�ास 
जगाउन �न्� पी�डतको समस्या��त सम्वेदनशील भई यथोिचत सम्बगनुर्पन�। 

•

सरकार� स्वा�मत्वका सम्पि�को मस्यौट ग, ताल तलैया, खोला नाला, वनज�ल, मठ
ु �, सावर्ज�नक तथा ऐलानी जग्गा समेतको सम्पि� कसैले गैर कानुनी रू
मिन्द, गठ
दतार गरे  गराएको, कब्जा �लए �लन लगाएको वा भोगचलन गरेको �वषयमा छान�वन
गनर् एउटा उच्चस्तर�य अ�धकार सम ्प� छान�वन आयोग  गठन गर�  सो आयो
�सफा�रसमा गैरकानुनी  �क�समले सावर्ज�नक सम्पि� दतार् गरेकोमा बदर गनर् स
कानुनी व्यवस्था समेत गर� त्यस्तो सरकार� सको संरक्षण गन� व्यवस्थाहुनु
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देिखन्छ । यसैगर� ��ाचार समेतका �व�भ�  मु�ामा जफत भएका घ, जग्ग, सवार� 
साधन  एवम्  अन्य सम्पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक राखी त्यस्ता घर जग्गा सर
कब्जामा ल्याई �भावकार� रुपमा उपयोग गन� व्यवस्था गनुर् आवश
(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावलाई सावर्ज�नक जग्गा अ�त�मणका �वषयमा छान�वन गनर् आयोग गठन भ,
अन्य क�तपय सुझावलागू गनुर्पन� ।

3.५५ सुझाव कायार्न्वयन संय
नेपालको सावर्ज�नक �शासनमा समयोिचत सुधारका ला� सुझाव  �दान  गनर् बेलाबेलामा
�व�भ� आयोग तथा स�म�तहरू गठन भएका र �तनीहरूलेसुझाव �स्तुत गरेका पाइए प
कमै मा�ामा सुझावहरू कायार्न्वयन भएका पाइन्छन् । ÷स�म�तका सुझावहरू समेतको
कायार्न्वयन अवस्थाको लेखाजोखा गनर् एक अ�धकार सम्प� र स्वाय� को �शासन 
सुधार अनुगमन केन्��य संयन्� गठन गर� कायार्न्वयन एवम् अनुगमन कायर् अगा�ड बढ
आवश्यक छ । यसका ला�ग–
१.

�धानमन्�ीको अध्यक्षतामा �शासन सुधार सुझाव कायार्न्वयन उच्चस्तर�य
स�म�त गठन गन�,

२.

�शासन सुधारको क्षे�मा ��याशी व्यि�हरू पदा�धकार� रहेको एउटा सानो त
अ�धकारसम्प� �शासन सुधार सुझाव कायार्न्वयन तथाअनुगमन स�म�त गठन ,

३.

�स्तुत ��तवेदन र �वगतका �शासन सुधारसम्बन्धी ��तवेदनहरू अध्ययन
कायार्न्वयनका ला� ग सम्बिन्धत �नकायलाई शन  एवम्  �सफा�रस  गन� एवम् सोको
कायार्न्वयनको अनुगमन गन� िजम्मेवार� �दान ,

४.

स�म�तलाई कायर्सम्पादनमा लचकता �दान गनर् आफ्नो संचालन कायर्�व�ध तयार
गन� अ�धकार �दने,

५.

स�म�तलाई आवश्यक पन� �ोत साधन र जनशि� नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउ,

६.

स�म�तले  आफूले  गरेको काम कारवाह�को ��तवेदन  �धानमन्�ी समक्ष पेश ग
व्यवस्था गन�
अ.

�शासन सुधारको कायर्लाई �भावकार�  रूपमा ला, समन्वय र अनुगमन
गनर्का ला�ग देहायको उच्चर�य �नद�शक स�म�त रहनु पन�ः–
�धानमन्�

–

अध्य

गृह मन्�

–

सदस्
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सामान्य �शासन मन्

–

सदस्

अथर् मन्

–

सदस्

स्थानीय �वकास मन्�

–

सदस्

मखु ्य सिच

–

सदस्

नेपाल सरकारले तोकेको सम्बिन्धत क्षे�को 

–

सदस्

आ.

उच्चस्तर� य �न द�शक स�म�तले �दएको नी�तगत �न द�शनमा रह � �शास
सुधारका सुझावहरूको कायार्न्वयन गनर्का ला�ग देहा “कायार्न्वयन तथ
अनुगमन स�म�त” गठन हुनुपन� देिखन्छ
क.

नेपाल सरकारले तोकेको �विश� �ेणीको पदमा समेत रह� �नजामती 
�शासनको क्षे�मा लामो अनुभव भएको �वज्ञ व – अध्य

ख.

सामान्य �शासन मन्�ालयको सि

– सदस्

ग.

अथर् सिचव

– सदस्

घ.

नेपाल सरकारले तोकेका �ा�व�धक मन्�ालयका
दुई जना सिचवहरू

ङ.

– सदस्

�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयको
व�र�तम् सिचव 

च.

– सदस्–सिचव

स�म�तले  �वषयगत  मन्�ालयसँग सम्बिन्धत सुझाव कायार्का
�निम्त सम्बिन्धत मन्�ालयको सिचवलाई समेत आमन्�ण गर� �
गन�छ । 

(सुझाव कायार्न्वयनको िस्थ २०७० को ��तवेदनको यससम्बन्ध �सफा�रस  र

सुझावका आधारमा उच्चस्तर� य �शासनसुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�

गठन भई ��याशील रहेको ।)
इ.

कायार्न्वयनथा अनुगमन स�म�तको कायार्दे
•

स�म�तको ��तवेदन कायार्न्वयनका ला� ग हरेक मन्�ालय तथा केन्
�नकायमा कायार्न्वय इकाइ

स्थापना गन�  गराउने र सुझाव

कायार्न्वयनका ला� ग कायार्न् इकाइलाई  �नकायगत कायार्न्वय
योजना बनाउन कायार्न्वयन गन� गराउ,
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•

सुझाव कायारन्वयनकाला�ग �नद�शन �दने र कायार्न्वयनको �भावका�र
अनुगमन गन�,

•

सावर्ज�नक �शासनलाई उ�रदाय, जवाफदेह�  एवम्  �भावकार� बनाउन 
�नय�मत  रूपमा अनुगमन एवम् �नगरानी गन�  र कानुन �वपर�त कायर
भएको पाइएमा सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउ,

•

�ैमा�सक रूपमा सुधरका कामहरूको मूल्या�न गन� र �न द�शक स�म�
समक्ष पेश ग,

•

नी�तगत सुधारका ला�ग �नद�शक स�म�त समक्ष आवश्यक �स्ता
पेश गन�,

•

आ�थर्क वषर् समा� भएको एक म�हना �भ� वा�षर्�तवेदन तयार गर� 
मिन्�प�रष समक्ष पेश गन� र त्यसलाई सावर्ज�नक सगन�,

•

ऐन कानुन नी�त  �नयम अनुरूपको कायर् नगरेको देिखएमा आवश्
कारवाह� गन� गराउने,

•

सुझाव कायार्न्वयनक ो �ममा आईपन� बाधा अवरोधफुकाउने 
आवश्यक �नकासा  �दन,

•

�नद�शक स�म�तले �दएको नी�तगत �नद�शन बमोिजमको कायर् गन�

3.५६ सम� �सफा�रस र सुझाव कायान्वयनको िस्थ
र
�
उच्चस्तर� य �शासनसुधारसुझाव ��तवे, २०७० ले  �सफा�रस  र सुझाव  गरेको क�तपय 
कु राहरु नेपालक सं�वधानमा समावेश भएको अवस्था  छ । क�तपय सुझावहरु ऐन कानुनमा

ु ुक  संघीय ढाँचामा रुपान्तरणहुँदा लाग गनुर्पन� सुझावहरु
समावेश  हँद
ु ै गएका छन् ।  मल

कायार्न्वयनका �ममा रहेका छन् । �नजामती सेवालाई जनमुखी र न�तजामुखी बनाउन
सम्बन्धमा �स्ताव ग�रएका �वषयहरु संघीय �नजामती सेव, �देश  �नजामती सेवा ऐन  र
स्थानीय सेवा संचालसम्बन्धी कानुनमा समावेश गर� �भावकार� रुपलागू गनुर्पन�आवश्यकता
छ । 
मुल ुकमा सुशासनका �निम्त ��ाचा, अ�नय�मतता, राज्य सम्पदाकोदुरुपयोग रअनुिचत दो
जस्ता कुराहरुको समयमै �नयन्�ण र रोकथाम जरुर�  छ। सुशासनको अनुभू�त आम जनत
�दनका �निम्त सोह�  अनुरुपको िजम्मेवा र�  र उ�रदायी �णाल� को �वकास व्यवहारमा आव
छ । सावर्ज�नक �नकायहरुको काम कारवाह�को अनुगमन र मूल्या� न गदार् अझ प�न च,
गुणस्तर�य र �भावकार�  सेवा �वाह सं�वधान र कानुनले गरेको अपेक्षाअनुरुप हुन स�करह
छै न । कानुन कायार्न्वयनमा उदा�सनता छ । सेवा �वाह गन� �नकायहरुमा समन्वयको ,
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आवश्यक �ोत साधनको मी, भएको �ोतसाधनको प�न  उिचत सदुपयोग नभएको, कमर्चार�
�शासनमा काम��तको लगन र �न�ामा कमी, दुगर्मक्षे�मा रह� काम गनर् नचाहने �, समयमै
प�रयोजनाहरु पूरा नगन�  िस्थ, समयमै बजेट �नकासा र अिख्तयार�  नपुग्ने िस्, कमर्चार�हर
आकषर्ण क्षे� मा� जान चाहने  �वृि�, सरुवाको �नि�त मापदण्डको अभ, जवाफदे�हताको
संस्कृ�तको अभा, संगठन संरचना र कम्
र चार�  दरबन्द�कोपुनरालोकन गनुर्पन� अवस ्था ज
िस्थ�तहरु देिखन्छन् । यी �वषयहरुमा सुधार गनर् दृढ राजनी�तक इच्छाशि�  आवश
सावर्ज�नक �शासनक �भावका�रताबाट नै राजनी�तले  �नधार्रण गरेको संवैधा�नक मागर्िच
कायार्न्वयन सहजहुन सक्द
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प�रच्छ े- चार

अ�धकारसम्प� संघीय �शास�नकपुनस�रचना स�म�तको ��तवेदन 
(२०७४÷७५)
व्यवस्था�प–संसद  राज्य व्यवस्था स�म�तको �म २०७३।१२।२० को �नर ्देशन बमोिजम नेपाल
सरकार मिन्�प�रषद्को �म� २०७४।१।२१ को �नणर्यानुसार माननीय  सामान्य �शासन मन्�ीक
अध्यक्षतामा (�नद�शक स�म�त) र �शासन �माननीय काशीराज दाहालको संयोजकत्मा (कायार्न्वय
सहजीकरण स�म�त) गर� अ�धकारसम्प�  संघीय �शास�नक पुनस�रचना स�म�तको गठन भएको, सो
स�म�तले समय-समयमा �व�भ� आव�धक ��तवेदनहरु समेत नेपाल सरकारसमक्ष �स्तुत गरर अिन्तम
��तवेदन सम्माननीय �धानमन्� ी  पी शमार् ओल�  समक्ष �स्तर् य ।  अ�धकारसम्प�  संघीय
पुनस�रचना स�म�तले  �शास�नक  पुनस�रचनाको सं�मणकाल�न कायरयोजना स�हत संघीय  �नजामती सेवा
ऐन, �देश �नजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा संचालन ऐन समेतको �ारिम्भक मस्यौदा गनुरसाथै सं घीय 
व्यवस्था कायार्नसम्बन्धी सं�मणकाल� न व्यवस्थापन कायर्, संघ, �देश  र स्थानीय तहमा
कम्
र चार� �शसनसम्बन्धी ऐन कानुनजुरमा गदार् अपनाउनुपन�  आवश्यक मागर्द, �स�ान्त र नी�तर,
�नजामती सेवाको रा��य नी�तको मस्यौद, संघमा रहने मन्�ालयहरु र �तनका कायर्िजम्मेवा, �देशमा
रहने मन्�ालय र कायर्िजम्मेवहर स्थानीय तहको�शा�सनक संरचना, संघीय �णाल�मा ता�लम �दायक 
�नकायहरुको ढाँचागत संरचन, �शास�नक  पुनस�रचनाको सम्बन्धमार ्नुपन� सुधारका �वषय समेतलाई 
समेट� ��तवेदन �स्तुत गरेको छ ।

अ�धकारसम्प� संघीयपुनस�रचना स�म�तले �सफा�रस गरेका के ह� मखु ्य �वषयह–
संघ, �देश र स्थानी तहमा कम्
र चार �शासनसम्न्ध ऐन कानून तजुर्म गदार
अपनाउनु पन� आधारभूत मागर्दशर्न, �स�ा र नी�तहर

1
0

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्)को �म� २०७४/१/२१ गतेको �नणर्यबाट ग�ठत अ�धकार सम्प� संघी

�शास�नक  पुनस�रचना स�म�तलाई तो�कएको कायार्देशको बुँदा न. १ को सम्वन्धमा संघीय �नमती 

सेवा, �देश �नजामती सेवा र स्थानीय सेवसम्बन्धी कानून तजुर्मा गद�नम्नानुसारआधारभूत  मागर्दशर,
�स�ान्त र नी�तहरू अवलन गनर्�म�त २०७४ जेठ १० गते �सफा�रस ग�रएको ।

4.1 .पृ�भ�ू म
नेपालको सं�वधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको �शासन 
संचालन गनर् संघीय �नजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकार� सेवाहरूको गठन 

1

�म�त २०७४\४\२० मा नेपाल सरकार समक्ष प गरेको ।
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सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको, संचालन र सेवाका शतर् संघय ऐन बमोिजम हुने व्यवस्थ
रहेको छ। सोह� धाराको उपधारा (३) मा “�देश  मिन्�प�रष, गाँउ कायर्पा�लका र नगर

कायर्प�लकाले  आफ्नो �शासन संचालन गनर् आवश्यकता अनुसार कानून बमोिजम �व�भ
सरकार� सेवाहरूको गठन रसंचालन गनर् सक्नेछ” भ�नएको छ। 

सं�वधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा “�देश  र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा �वा

गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था ” भनी  उल्लख  ग�रएको छ । सोह� धाराको
उपधारा

(२)

मा सं�वधान  �ारम्भ हुँदाका

बखत सरकार�  सेवामा कायर्रत रा�सेव

कम्
र चार�लाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम सं, �देश  र स्थानीय तहमा समायोजन गर�

सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन सक्ने �ावधान रहेको छ
उपयुर्� �ावधान  अनुसार गठन  हुने संघीय  �नजामती सेवा, अन्य सरकार�  सेवा तथ �देश  र
स्थानीय तहमा रहने �व�भ� सरकार� सेवाहरूको गठन संचालन गनर् कानूनहरू �नमार्ण गनुर्

हुँदा त्यस्ता कानूनहरू �नमार्ण गदार् अपनाइने मान, �स�ान्तर नी�तहरू तय गनर् आवश्
छ । यस सम्न्धमा संवैधा�नक �ावधानहरू लगायत संघीय �णाल� अपनाएका अन
ु कहरूम �च�लत अभ्यास र सावर्ज�नक �शासनका �स�ान्त तथा मान्यताहरू सम
मल

आधारमा �नम्न बमोिजमक आधारभूत  मागर्दशर, �स�ान्त र नी� अवलम्वन गनर् आवश्
देिखन्:

4.2 सं�वधानले अ�ीकार गरेका मागर्दशर्क �स�ाहर
(१)

�नजामती र अन्य सरकार� सेवाहरुको गठन संचालन गनर् कानून बनाउन :सं�वधानको

धारा २८५ ले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय �नजामती से, अन्य सरकार� सेवा तथा
�देश  र स्थानीय तहमा रहने �व�भ�  सरकार�  सेवाहरूको गठन  संचालन गनर्
कानूनहरूको �नमार्ण गनुर्पन�हुन्छ। धा १५५

मा संघीय न्याय सेवाका

कमर्चार�हरूको पा�र��, सु�वधा तथा सेवाका शतरसम्बन्धी व्यवस्था संघीय

बमोिजम हुने  र धारा १५६ मा �देश न्याय सेवा आयोगको गठन र सो आयोगका

कमर्चार�हरूको पा�र��, सु�वधा तथा सेवाका शतरसम्बन्ध व्यवस्था संघीय कानू
बमोिजम हुने व्यवस्था छ ।धार१६१ मा सरकार� व�कलहरूको पा�र��म, सु�वधा
तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोिजम हुने कुरा उल्ले
उिल्लिखत सेवाहरूको ग, संचालन र सेवाका शतरसम्बन्धी समान मापदण्ड

�स�ान्का आधारमा एउटै ऐन तजुर्मा गर�  आवश्यकता अनुसार सम्बिन्धत से
छु�ाछु�ै �नयमावल� बनाउन उपयु� देिखन्छ। �वकल्पको रुपमसमान मापदण्ड र
�स�ान्तहरूमा आधा�रत भएर उिल्लिखत सेवाहरूको छु�ाछु�ै ऐनहरू ब
स�कन् ।
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(२)

सावर्ज�नक �शासनलाई जनउ�रदाय, स्वच, सक्, �नष्क, पारदश�, ��ाचारमु� र
सहभा�गतामूलक बनाउने: सं�वधानको धारा ५१ को खण्ड को देहाय (ख)(४) मा
शासन व्यवस्सम्बन्धी नी� त अन्तगर्त सावर्ज�नक �शासनलाई जनउ�, स्वच,
सक्, �नष्प, पारदश�, ��ाचारमु� र सहभा�गतामूलक बनाउने  व्यहोर उल्लख 
भएको छ । संघ, �देश वा स्थानीय तहमा रहने �नजमती सेवा वा अन्य सरकार�
सेवाहरसम्बन्धी नी� त वा कानून तजुर्मा गदार् िखत कु राहरूलाई मागर्दशर
�स�ान्तक रूपमा �इनु पदर्छ ।

(३)

सरकार� कम्
र चार�हरूलाई तीन तहमा समायोजन गन� आध : सं�वधानको धारा ३०२
को उपधारा(२)मा सं�वधान  �ारम्भ हुँदाका बखत सरकार�  सेवामा कायर्रत रा�सेव

कम्
र चार�लाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम सं, �देश र स्थानीय तहमा समायोजन

गर� सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन सक्ने �ावधान रहेक सो अनुसार समायोजन 
कानून बनाउनुपन� हुन्छ । यस्तकानून  �नमार्ण गदार् �न आधारहरलाई ध्यान �दनु
जरूर� :
(क)

नेपाल सरकारले संघ, �देश र स्थानीय तहको कायर्�कृ�त र कायर्�व�ेषण

आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क(O & M Survey) गर� संगठन 
संरचना र दरबन्द� य�न गरे र मा� कमर्चार� समायोजन गन�
(ख)

स्थानीय तहमा �शास�नक नेतृत्व अन्तगर्त अन्य �वषयगत कायार
रहनेगर� स्थानीय सरकार� सेवाका सेव, समूह तथा संगठन संरचना र दरबन्द
�नधार्रण गन�

(ग)

�नजामती सेवाबाट संघ, �देश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कमर्चार�हरु
सा�वकको सेवाका शतर्हरुमा�तकूल असर नपन� कु रा सु�नि�त गन� ।

(घ)

सा�वकका स्थानीय �नकायका स्थायी कमर्चार�हरूलाई �नि�त मापदण्ड 
स्थानीय तहमा समायोजन गन� ।

(ङ)

कमर्चार�  समायोजन गदा

कम्
र चार�को मनोबल उच्चहुनेगर राज्यको

आवश्यकत, हाल कायर्रत पदको कायर्�ववरण र त्यस सान्द�भर्क,
कमर्चार�को रोजा, अनुभव, कायर्रत पदको ज्ये�ता र योग्, हाल कायर्रत
स्थानर स्थाय ठे गानालाई आधारको रूपमा �लने यसर� समायोजन भएकोमा
तो�कएको मापदण्ड �वप�रत हुन गई मकार् परेमापुनरावलोकनको व्यवस
गन� ।
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(च)

�देश र स्थानीय तहमा समयोजन हुने �नजामती कमर्चार�लाई संघमा �र�
हुने �नि�त ��तशत पदमा पदो��त भई आउन सक्ने व्यवस्था गर� व
�वकास सु�नि�त गन� ।

(छ)

समायोजन गनुरपूवर् न कुनै कमर्चार�ले चाहेमा स्वेिच्छक अवकाश �लन पाउ
व्यवस्था गन� । समायोजन ग�रएको स्थानमा तो�कएकव�ध�भ� हािजर हुन 
जाने व्यवस्थालाईसु�नि�त ग ।

(ज)

सं�वधानको धारा ३०२

बमोिजम कमर्चार�  समायोजन ऐन कायार्न्व

नभएसम्म नेपाल सरकारले आवश्यक कमर्चार� खटसंघ, �देश र स्थानीय
तहमा �नरन्तर सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन
(झ)

�व�मान स�म�त, �ा�धकरण  लगायतका �नकायहर, बोडर, ��त�ान  मध्ये सं,
�देश  र स्थानीय जुन तहमा रहन्छन् �तनमा कायर्रत स्थायी कमर्
उनीहरुको कायर्�कृ�तका अधारमा तत् तत् तहका �नकायहरु मा व्यवस्
गन� ।  (पारस्प�रकताका आधारमा एक �देशबाट अक�  �देशमा स्थानान्त
गनर् �कने गर� व्यवस्था ग)

(४)

�नजामती सेवा लगायत सबै सरकार� सेवामा ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पदपू� तर् ग
खुला र समानुपा�तक समावेशी  �स�ान्तका आधारमा हुन: सं�वधानको धारा २८५ को
उपधारा(२)

मा

“संघीय  �नजामती सेवा

लगायत सबै सं घीय सरकार� सेवामा

��तयो�गतात्क  पर�क्षा�ारा पदपू�तर् गदार् संघीय कानून बमोिजम खुला र समानुपा

समावेशी  �स�ान्तका आधारमा हुने” भ�े व्यवस् रहेको छ । सो अनुसार संघीय 
�नजामती सेवा लगायत सबै सं घीय सरकार� सेवामा ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पदपू�
गदार् खला र समानुपा�तक समावेशी �स�ान्तका आधारमा हुन गर� संघीय कानून 
�नमार्ण गनुरपदर्। �देश र स्थानीय तहमा समेत ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पदपू
गदार् खुला र समानुपा�तक समावेशी �स�ान्तका आधारमाहु गर�  �देश  र स्थानीय
कानून  �नमार्ण गनुर्पदर्छ। सं�वधान �द� सामाि न्यायको हकको व्यवस्थाअनु
सबै तहका �नजामती तथा अन्य सरकार� सेवामा सबै समुदाय र क्षे�को साथै  लै�
समावेशीकरण सु�नि�त हुने �त्याभू�तहुनुपदर्छ 
(५)

�नवृ�भरण पाउने  �नजामती  पदमा स्थायी �नयुि�  गदार् लोक सेवा आयोगको परामश
अ�नवायर् हुन: सं�वधानको

धारा २४३ को उपधारा(५) मा “नेपाल सरकारबाट

�नवृ�भरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �बना स्थायी �नयुि� ग�रने छ”

भनी स्प�  व्यवस्था ग�रएको छ ।ह� व्यवस् अनुसार संघीय  �नजामती सेवा र
अन्य सरकार�  सेवाका पदमा स्थायी �नयुि� गदार् लोक सेवा आयोग  �देश  र
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स्थानीय तहका �नजामती र अन्य सरकार� सेवाको स्थायी पदमा �नयुि� गदार् �
लोक सेवा आयोगको परामशर्र �सफा�रसमा �लने �स�ान्त अवलम्वगनुर्पदर्।
(६)

�नवृ�भरण

कोषको व्यवस्थ

संघ, �देश  र स्थानीय तहका कमर्चार�हरू

�नवृ�भरणको दा�यत्वलाइर् यदानकार� बनाउन  �त्येक कमर्चार�ले पाउने तलवबा
क�ा हुने गर� �नि�त ��तशत योगदान गराइर् सरकारले त्य नै रकम थप गर� जम्मा

(७)

हुने योगदानमा आधा�रत �नवृ�भरण कोष स्थापना गनुपदर् ।

�नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवाका कमर्चार�को �नयु, बढुवा, �वभागीय कारवाह�,
सेवा शतर्सम्बन्धी कानुन र �स�ान्तको �वषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �लन:
सं�वधानको धारा २४३ को उपधारा(६) मा संघीय �नजामती सेवा र अन्य सरकार�

सेवाका कम्
र चार�को �नयुि, बढुवा, �वभागीय कारवाह�, सेवा शतर् सम्बन्धी कानून
�स�ान्तको �वषयमालोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु पन�  व्यवस्था रहेको छ। सो
अनुसार �देश  र स्थानीय तहका �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवाका कमर्चार�

�नयुि�, बढुवा, �वभागीय कारवाह� सम्बन्धी कानुन �स�ान्तको �षयमा सेवा शतर,

समेत �देश लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु पन व्यवस्थ गनुर्पदर्। सं�वधानको
धारा २४३क को उपधारा (४) बमोिजम कुनै सं ग�ठत संस्थाको सेवाका कमर्चार�
सेवाका शतरसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदढु वा र �वभागीय कारवाह� गदार्
अपनाउनुपन� सामान्य �स�ान्तको �वषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु
व्यवस्था भए बमोिजम �देश तथा स्थानीय तहमा समसोह�बमोिजम गनुर्पदर्।
(८)

एक तह वा �कारको �नजामती सेवा वा अन्य सरकार� सेवाबाट अक� तह वा �कारको
सेवामा सेवा प�रवतर्न वा स्थानान्तरण ग लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनपन�:
सं�वधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) मा कुनै एक  �कारको
�नजामती सेवाको पदबाट अक� �कारको संघीय  �नजामती सेवाको पदमा वा अन्य
सरकार� सेवाबाट संघीय  �नजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदार् वा �देश �नजामत
सेवाको पदबाट संघीय  �नजामती सेवाको पदमा वा संघीय  �नजामती सेवाको पदबाट
�देश  �नजामती सेवाको पदमा सेवा प�रवतर्न वा स्थानान्तरण गदार् उवारको
उपयु�ताको �वषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु पन�  व्यवस्था रहेको छ
धारा २४३ को उपधारा(६)

को खण् (ङ) मा लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु

नपन�  अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कमर्चार�ई  लोक सेवा आयोगको परामशर्
�लनुपन�  अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वाबढुवा गन� �वषयम�न  लोक सेवा
आयोगको परामशर् �लनपन�  �ावधान  रहेको छ। सो अनुसार संघीय  �नजामती सेवा,
�देश  �नजामती सेवा वा अन्य सरकार�  सेवसम्बन्धी कानून �नमार्ण गदार्
�स�ान्तको अवलम्वगनुर्पदर्। यस �स�ान्तलाई स्थानीय तहमा प�न अनुशरण गन
आवश्यक ।
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(९)

संघीय इकाइबीच सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वय कायम गनर्, �देश र स्थानीय
तहका �नजाम�त र अन्य सेवाहरुको अन्तरसम्बन्ध �नधार्र: सं�वधानको धारा ५१
को खण्ड (६) को देहाय  (ख) मा “संघीय  इकाइबीच  िजम्मेवार, �ोत साधन  र

�शासनको साझेदार�  गद� सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको �व र �वस्तार गन”

नी�त  �लइने कु रा उल्लेख छ । धारा २३२ मा “संघ, �देश  र स्थानीय तहबीचको

सम्बन्ध सहका�र, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत ह” भ�नएको

छ । सो अनुसार संघ, �देश  र स्थानीय तहका �नजामती सेवा र अन्य सरकार
सेवाहरूबीच �शास�नक साझेदार�  र सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको अपेक्षा 
छ । �नजामती सेवा र अन्य सरका�र सेवा सम्बन्धी ऐन कानुन र नी�त �नमार्ण ग
यस्तो अन्तरसम्न्धको �त्याभू�तग�रनछ। ससहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको ल
�नम्न वषयमा ध्यान �दनु जरुर�:

(क)

संघले नी�त  �नमार्, शासक�य  �वन्ध र �नयमनकार�  मापदण्ड �नधार,
�वकास �नमार्ण र कायार्न्वयनको भू� र �देशले समन्वय भू�मक, स्थानीय
तहले स्थानीय �वकास र सेवा �वाहको भू�मका �नवार्गन� गर� संघ, �देश र

(ख)

(ग)

(घ)

स्थानीय तहको कायर्�वभाजन र अन्तरसम्बन्ध �वकास ग
सहका�रतामूलक, सहयोगात्म र समन्वयात् संघीयताको अवधारणा
अनुसार तीनै तहका �नजामती र अन् सेवाहरूक आधारभूत मूल् मान्यत,
मापदण् र मागर्दशर �स�ान्तहरू एकरूपत कायम गन�।
संघीय  �नजामती सेवासम्बन्धी कानूनले अवलम्वन गर आधारभूत  मूल्

मान्यत, मापदण्ड र मागर्दशर्क �स�ान्तहरूमा आधा�रत रहेर नै �द
स्थानीय सेवा तथा अन्य सरकार� सेवसम्बन् कानून तजुर्मा गन�
संघ, �देश र स्थानीयत बीच सहका�रता, सहअिस्तत्व र समय कायम गनर्
�देश �नजामती सेवाका के ह� पदहरूमा संघीय �नजामती सेवाका कमर्चार� रहन
र स्थानीय सेवाका केह�  पदहरूमा �देश �नजामती सेवाका कमर्चा र� रह
व्यवस्था ग उपयु� हुने ।

4.3 सावर्ज�नक �शासनका �च�लत �स�ान्त र मान्यत
संघीय  �नजामती सेवा¸ �देश  �नजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐनहरू तजुर्मा गदार् सावर्

�शासनका देहाय अनुसारका �स�ान्त र मान्यताहरूको पालना गनुर् आवश:
(१)

�नरन्तरता र स्था�य :सरकार प�रवतर्न हुँदा समेत सेवा �वाहको कायर्लाई �नरन्तर
�दन स्थायी सरकाको रुपमा रहने �नजामती सेवामा �नरन्तरता र स्था�यत्व सु�नि
हुनुपदर्छ ।
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(२)

राजनी�तक  र �शास�नक  िजम्मेवार�को स्प�: संघ, �देश  र स्थानीय तीनै तहमा
�नवार्िचत पदा�धकार�  र कमर्चार�हरुको , कतर्व्य र िजम्मेवार� कानुनमा नै स
ग�रनु पदर्छ 

(३)

लोकतािन्�क मूल, मान्यता र �स�न्तमा सम�पर्त �नजामती से: सं�वधानले  �त्याभूत
गरे  अनुसार �नजामती सेवा र अन्य सरकार�  सेवाहरू लोकतािन्�क म, मान्यता र
�स�ान्त��त सम�पर् हुनुपदर्छ ।  सो अनुसार सरकार� सेवामा सावर्ज�नक जवाफदेह,
पारदिशर्त, सहभा�गता र सुशासनयु� �णाल� कायम हुनुपदर्छ। 

(४)

सावर्ज�नक जवाफदेह� �नधार्: �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवाका कमर्चार�हरू
काम, कतर्व्य अ�धका र र िजम्मेवार� �नधार्रण गदार् उनीहरुको सावर्ज�नक जव

स्प�  �कटान गनुर्पदर्छ ।उनीहरुकोका, �शासक�य, �व�ीय, पेशागत  र नै�तक 
जवाफदेह�को �नधाररण स्प� रूपमगनुर्पदर्।
(५)

सूचनाको हक र पारदिशर्ता सं�वधानको धारा ५१ को खण्ड  (ख)को देहाय (४) मा
शासन व्यवस्थ ा नी� त अन्तगर्त अन्य काको अ� त�र� सावर्ज�नक �शासन 
हुनुपन�  उल्लेख छ । सं�वधानको धारा २७ मा नाग�रकलाई  आफ्नो वा सावर्ज�न
सरोकारको कुनै प�न �वषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भ�े व्यवस्था।
�नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेव सम्बन् नी�त तथा कानून तजुर्मा गदार् पारदिशर्
र सूचनाको हकको पालना सु�नि�त गनुर्पदर्।

(६)

दक, सक्षम र ��व�धमै� ी �नजामती सेव : संघ, �देश  र स्थानीय रकार अन्तगर्तक

(७)

�विश�ीकृत सेवा समूह रहने: संघ, �देश  र स्थानीय �नजामती सेवा र अन्य सरकार

सरकार� सेवाहर दक, सक्षम र ��व�धमै�ीहुनुपदर्

सेवाहरू अन्तगर्त �विश�ीकृत सेवा समूह रहने व्यवस्था गर� कमर्चार�हरूको वृि
सोह� समूह�भ�  हुनेगर� कानून  �नमार्ण गनुपदर्छ।यसको �न�म�  संघीय र �ादेिशक
�नजामती सेवा ऐनहरू अन्तत सेवा समूहसम्बन्ध �नयमावाल� तजुर्मा गनुर्पदर्छ।ती
तहका एक सेवा वा समूहबाट अक� सेवा वा समूहमा प�रवतर्न गदार् लोक सेवा आयो
वा �देश लोक सेवा आयोगको परामशर् अ�नवायरग�रनुपदर् । 
(८)

सेवा �वाहमा ��तव� �नजामती सेवा: �नजामती सेवा र अन्य सरकार�  सेवाका

(९)

�भावकार� सावर्ज�नक सेवा �वा: सेवा�ाह�ले समयमै गुणस्तर�य र �भावकार�

कमर्चार�हरू सेवा �वाह र �वकास �नमार्णमा ��तहुनुपदर्छ। 

सावर्ज�नक सेवा पाउने सु�नि�तताहुने कानूनी �त्याभू�तहुनुपदर्छ। 
(१०)

योग्यता �णाल�मा आधा�रत �नजामती सेव : �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवाहरूम
�नयुि�,

बढुवा र वृि��वकास योग्यता �णाल� (Merit System)

मा

आधा�रत 

हुनुपदर्छ । समावेशी �नयुि�मा प�न योग्यतम व्यि� छा�नने सु�नि�तहुनुपदर्छ। 
�नजामती सेवा र अन्य सरकार�  सेवहरु योग्यता र व्वसा�यक क्षमतामा आधा�र
हुनुपदर्छ।
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(११)

उच्च मनोवल र उत्�ेरणास�हतको �नजामती से: तीनै तहका सरकारहरूक ला�ग
उच्च मनोवल र उत्�ेरणास�हतको �नजामती सेवा आवश्यक हुन्छ । सेवासम्
कानून �नमार्ण गदा यसमा ध्यान�दनुपदर्छ।

(१२)

पेशागत मयार्दा र आचरणयु� �नजामती सेव: �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवामा
रहने कमर्चार�हरू पेशागत मयार्दा र आचरण रहनुपदर्छ । कमर्चार�हरू
आचरणसम्न्धी व्यवस्था कानूनमा नै तो�पदर्छ।

(१३)

न�तजामुखी कायर्सम्पादन �णाल�यु � �नजाम सेवा: �नजामती सेवा र अन्य सरकार�
सेवामा रहने कमर्चार�हरूको सेव ा न�तजामुखी कायर्सम्पादन �णाल� संचालन
हुनुपदर्छ।यसको ला�ग वस्तुगत र न�तजामखी कायर्सम्पादन करार �णाल� अवलम्

गनुर्पदर्छ।कायर्सम्पादन मूल्या�न �णाल�ला, सहभा�गतामूलक  र पारदश� 
बनाउनुका साथै कमर्चार�को सरु, बढुवा र वृि��वकासमा आव� गनुर्पदर् । 
यसैगर� देहायको व्यवस् सु�नि�त गनुर्पदर:
(क)

वस्तु�न� कायर् सम्पादन मूल्या�न �णाल�को �वकास गन

(ख)

�व�भ� सरकार�  सेवाका कम्
र चर�को अवकाशको उमेरमा एकरूपता काय
गन� । 

(ग)

सावरज�नक सेवामा सदाचार �णाल� �वकास गन� । 

(घ)

एउटै  छानामु�नबाट एक�कृत सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउने 

(ङ)

कायर्सम्पादनमा आधा�रत दण्ड र पुरस्कारकवस्था गन�

(च)

उपभो�ा मूल्य सूका�को समेतको आधारमा आव�धक रूपमा तलव वृ�� र
सु�वधाको व्यवस्था गन�

(छ)

योगदानमा आधा�रत कमर्चार�  कल्याण कोषको व्यवस्था गर� कमर्चा
स्वास्, िशक्, आवास लगायतका सामािजक सुरक्षाकोसु�नि�त गन�

(ज)

न�तजामुखी  र जनमुखी सावर्ज�नक �शासनको �वकास गनर ् क्षमता अ�भव
गद� बहुशीपयु� जनशि� �णाल� �वकास गन� । 

(झ)
(१४)

�देश र स्थानीय तका सेवालाई तहगत �णाल�मा आधा�रत बनाउने ।

अनुमानयोग्य वृि��वकासको अवस :�नजामती सेवामा सरुव, बढुवा र वृि��वकास 
अनुमानयोग्य हुनपदर्छ।

(१५)

सेवा सुरक्षाको �त्याभ: �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवा�भ� रहने कमर्चार�हरू
सेवा कानून बमोिजम सुरिक्षतनुपदर्छ । सेवसम्बन्धी कानून �नमार्ण गदार् �व�
सेवा सुरक्षा �ावधानहरूलाई �नरन्तरता �दपदर्छ   

(१६)

समान  पहँचक
ु ो

(१७)

�व�वधताको सम्माजनक व्यवस्था: �नजामती सेवा र अन्य सरकार�  सेवा�भ�

�स�ान्:

�नजामती सेवा

र

अन्य सरकार�  सेवाहरुमा सब

नाग�रकहरूलाई समान पहुँच र अवसर �दानगनुर्पदर्।
नेपालको क्षे�, जा�तगत, सांस्कृ�त, भा�षक र लै ��क  �व�वधताको सम्माजनक 
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व्यवस्था गनुर्पदर् । यसको ला�ग आरक्षण �णाल�बाट सेवामा �वेश गन�हरूल
भेदभाव नहुने गर� समान अवसर र क्षमता �वक गनुर्पदर्। आरक्षण र सकाराक 
�वभेदसम्बन्धी �ावधानको �त्येक दश बषर्मा पुनरावलोकन गन� व्यवस्थपछर्
(१८)

लै��क, अपा�ता एवम ् समावेसीमै�ी कायर्वातावर : सावर्ज�नक �नकायहरूका संरचन

(१९)

अन्तरार्य स्तरमा ��तस्पध � �नजामती सेवाको �वक: नेपालको �नजामती सेवालाई

एवं कायर्वातावरण र सेवा �वाह �णाल�लाई लै�� एवम् समावेसीमै�ी बनाउनुपदर्।
अन्तरार्��य स्तरमा ��तस्पध� बनाउँदै कम्तीमा प�न दिक्षण ए�सयाका अन्य मु
सरकार� कमर्चार�हरू सरह व्यावसा� यक र क्षमतायुउनुपदर्छ । यसक ला�ग
कायर्सम्पादन र त सु�वधा आ�द सोह� अनुरूप ��तस्पधहुनुपदर्छ।

(२०)

ता�लम तथा क्षमता �वका कमर्चा�रको ��तस्पधार्त्मक क्षमता अ�भबृ�� गनर्मा
अ�नवायर् ताल�मको व्यवस्गनुर्पदर्। यसको ला�ग �नकाय�पच्छ ेअलग-अलग रहेका
�व�मान ता�लम �दायक संस्थाह �वषयगत  �कृ�तका आधारमा एक�कृत  हुने गर� 

पुनस�रचना गनुर्का साथै स्वदेशी तथा वैदे िशक  ता�लम, उच्च िशक र अध्ययन
अवलोकन �मणका अवसरहर संघ, �देश  र स्थानीय तहमा समान  र न्यायोिचत
(२१)

�वतरण ग�रनुपदर्छ ।

�शासक�य न्यायाधकरणको व्यवस्: कम्
र चार�को गुनासो सु�े संयन्� र वर्ज�क 
�शासन�भ� सुशासन कायम गनर कमर्चार�  �शाससम्बन्धी �ववको �शासक�य 

न्यायका मान्य �सन्त अनुसार

शी�  �नरूपण ग एक अ�धकारयु� �विश�ीकृत 

�शासक�य न्यायाधकरण (अदालत) रहने व्यवस्थगनुर्पदर्।  
(२२)

कम्
र चार�  �शाससम्बन्धी केन्� �य �न: देशको सम� मानव�ोत  �वकास योजना
बनाई कायार्न्वयन ग र �नजामती कमर्चार�हरूको व्यवस्थाप संचालनका ला�ग

कमर्चार� �शाससम्बन्धी केन्��य �न (Central Personnel Agency) आवश्यक   
हुन्छ  यस्तो �नकाय �देश तहसम्म स्थापगनुर्पन�देिखन्छ।

(२३)

सबल, सक्ष र नाग�रकमै�ी स्थानीय संयन: स्थानीय सरकारलाई जनमुख ,
न�तजामुखी र �भावकार� बनाउन सम्बिन्धत कानूनमा स्थानीय तहलसक्, सबल र
ना�गरकको �व�ासको आधारस्तम बनाउने गर�  व्यवस्थ गनुर् आवश्यक  छ
जनशि�को उच्च मनोबल कायम गनर वृि��वकास र उत्�ेरणा दान  गन�  गर� 
समयोिचत कमर्चार �शासनको व्यवस्थापगनुर्पछर। 

��व्य उपयुर्�  �स�ान्तको अ�त�र� आवश्यकताअनुसार -समयमा स�म�तले नेपाल
सरकार समक्ष अन्य सुझाव �सफा�गरेको छ ।
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4.4 �नजामती सेवाको रा��य नी�त, २०७४

2
1

4.1 पृ�भ�ू म :
नेपालको सं�वधानले संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम�ारा मु

�दगो शािन्, सुशासन, �वकास  र समृ��को अपेक्षा गरेको  छ । सं�वधानले शासक�
संरचनालाइर् तीन तहमा �वभाजन गर� सं, �देश र स्थानीय तहमा राज्यशि�को �योग सं�वधा

र कानून बमोिजम हुने व्यवस्था गरेको  छ । सं�वधानमा शासक� य काय संचालनका ला�ग

संघमा संघीय �नजामती सेवा, �देशमा �देश �नजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा रहन
व्यवस्था ग�रएको  छ । सं�वधानमा तीनै घीय  इकाइबीच  आपसी समन्व, सामन्जस्य 
अन्तरसम्बन्धको अप�रहायर्ता आत्मसात ग�रएको छ । सं�वधानले सं, �देश  र स्थानीय
तहबीचको सम्बन्ध सहका�र, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आध हुने मान्यतालाई
आत्मसात गद�  �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेवाको स्, संरचना र व्यवस्थापनक
सम्बन्धमा मागर्दशर्न गरेको छ । सं�वधानपेक्षा गरे अनुसार तीनै तहको शास संचालन
गनर् �नजामती सेवा तथा अन्य सरकार� सेवाको गठन संचालनका सम्बन्धमा रा��य नी�तक
अप�रहायर्ता रहेको छ । उिल्लिखत पृ�भू�ममा �नजामती सेवाको रा�� य नी� त देहाय बमोिज
हुनेछ:
द�घर्काल�न् सो :संघीय  लोकतािन्�क व्स्था अनुकूल समावेश¸ स्वच¸ सक्षम जनमुखी 
�नजामती सेवा ।
उ�ेश् :�नजामती सेवाको रा��य नी�तका उ�ेश्यह �नम्न बमोिजम हुनेछन्:
(क)

संघीय र �ादेिशक �नजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन र संचालनका सम्बन्धम
सामन्जस र अन्तरसम्व कायम गनर् आधारभूत मागरशर्न गन� ।   

(ख)

जनमुखी, न�तजामुखी  र ग�तशील �नजामती सेवाको �वकास गर� �भावकार� सेवा �वाह
र सुशासनको �त्याभू�त गन� ।

(ग)

योग्यता �णाल� र कायर्सम्पाद आधा�रत व्यावसा�य, उच्च मनोब र सदाचारयु�
�नजामती सेवाको �वकास गन� । 

4.2  नी�तहर : �नजामती सेवा र अन् सरकार� सेवाका ला�ग �नम् नी�तहर अवलम्व
ग�रनेछ :
१.

संघ¸ �देश र स्थानीय तहको ला�ग छु�ाछु�ै सेव
(क)

संघीय  �णाल�  अनुकूलको �नजामती सेवाको �वकास  गनर् सं¸ �देश  र
स्थानीय तहको ला�ग छु�ाछु�ै सेवा गठन ग�रनेछ।

2
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(ख)

संघीय �नजामती सेवा, �देश �नजामती सेवा र स्थानी सेवा अन्तगर
आवश्य�ानुसा �व�भ� सेवाहरुक गठन ग�रनेछ।

(ग)

सरकार� कोषबाट तलव पाउने गर� स्थानीय सेवाको पदमा स्थायी �नयु�हुन
कमर्चार�को भनार् �देश लोकसेवा आयोगको �सफा�रशमा ग�रनेछ

(घ)

संघीय  �नजामती सेवा �ेणीगत  �णाल�मा र �देश तथा स्थनीय सेवा तहगत 
�णाल�मा आधा�रत हुनेछ ।  

(ङ)

संघीय  र �ादेिशक �नजामती सेवा र स्थानीय सेवा संचालनका सम्बन्धम

आधारभूत मूल् मान्यत, मापदण् र मागर्दशर �स�ान्तहरू एकरुपता
कायम ग�रनेछ । 
२.

अन्तरसेवा सम्ब
(क)

संघीय तथा �ादेिशक �नजामती सेवा र स्थानीय सेवा ठन  एवं  संचालनका
�स�ान्त र मापदण्डमा एकरु कायम ग�रनेछ।    

(ख)

संघ¸ �देश र स्थानीय तहका �नजामती सेवाबीच सहका�रत¸ सह- अिस्तत्व
समन्वयको आधारम अन्तरसमबन्ध कायम ग�रने। 

(ग)

लोक सेवा आयोगको परामशर्मा संघ र �दे बीच  �नजामती सेवाका
कमर्चार�हरुको स्थानाण हुनसक्न व्यवस् ग�रनेछ ।

(घ)

संघ, �देश वा स्थानी तहका सेवाका �नि�त ��तशत पदमा अन्य तह तथा
सेवाका कमर्चार�हरूले अन्तरसेवा ��तस्पधार्को आधारमा बढुव पाउने
व्यवस् ग�रनेछ ।

(ङ)

संघीय  �नजामती सेवा¸ �देश  �नजामती सेवा र स्थानीय सेवा

बीचको

अन्तरसम्ब कायम गनर् आवश्यक कानून बनालागू गनर् स�कनेछ ।
३.

कम्
र चार समायोजन
(क)

रा�सेवक  �नजामती कम्
र चार�हरुलाई संघीय कानून बमोिज संघ, �देश  र
स्थानीय तहमा हमा समायोजन ग�रनेछ ।

(ख)
(ग)

कमर्चार�हरुको समायोजन गदार् �नि�त मापदण्डको आधारमा ग�रने

समायोजन हुने �नजामती कमर्चार�हरुको समायोजनहुँदाका बखत काय

रहेको तलब¸ भ�ा¸ उपदान, �नवृ�भरण, उपचार खचर् र अन्यसु�वध
सम्बन्धी सेवाका शतर्हरुमा ��तकूल असर पन� गर� कानून बनाइने छै
४.

सेवा समूहको �वभाजन
(क)

�त्येक तहका �नजामत सेवामा पेशागत �विश�ताको आधारमा �व�भ� सेवा र
सो अन्तरगत आवश्यकता अनुस समूह तथा उपसमूह रहन सक्नेछन् 

(ख)

�त्येक सेव, समूह तथा उपसमूह�भ� कमर्चार�हरुको वृि� �वकासको समुिच

�बन्ध ग�रनेछ।

174

५.

सेवा �वेश
(क)

�नजामती सेवामा योग्यता �णाल� खुल्ला ��तस्पधा र् र समानुपा, समावेशी 
�स�ान्तका आधारमा वेश गराइने छ ।

(ख)

�नजामती सेवामा सबै नाग�रकहरूला समान पहुँच र अवसर सु�नि�त  

ग�रनेछ ।
(ग)

�नजामती सेवामा ��तभावान र उत्कृ जनशि�को आकषर् बढाउन सेवा
�वेशका ला�ग �ोत्साहनक �व�भ� उपाय अवलम्व ग�रनेछ । 

६.

समावेशीकरण
(क)

समाजको �व�वधताको सम्मानयु�  व्स्थापन हुन गर�  �नजामती सेवाको
�वकास ग�रनेछ ।

(ख)

समानुपा�तक समावेशी ��त�न�धत्वसमानरुपमा लिक वगर्मा पुयार् मापदण्
�नधार्रण ग�रने।

(ग)

�नजामती सेवामा आरिक्षत ��त�न�धत्वको अवसर एक व्यि� लाई एक
मा� �दान गन� गर� �व�ध �नधार्रण ग�रनेछ 

(घ)

समावेशी  �णाल�बाट सेवा �वेश  गन�हरूलाई भेदभाव नहुन गर� समान 
अवसरको सु�नि�तता गद�  �वशेष ताल�म तथा क्षमता �वका कायर्�म
संचालन ग�रनेछ ।

(ङ)

सावर्ज�नक �नकायहरूक संरचना, कायर्वातावरण र सेवा �वाह �णाल�लाइर
लै ��क, अपा�ता एवम् समावेशीमै�ी बनाइने छ । 

(च)

७.

आरकणसम्बन्धव्यवस्था आव�धक रुपम पुनरावलोकन ग�रनेछ ।

दरबन्द
(क)

�व�भ� तहमा रहने सरकार� संगठन र सेवाका ला�ग आवश्य पन�
दरबन्दको �सजर्न नेपाल सरकारले

स्वीकृ गरेको कायर्�वस्तृतीक

��तवेदन, कायर्�व�ेष र संगठन तथा व्यवस्था (O&M) अध्ययनक

आधारमा ग�रनेछ । 

(ख)

�व�भ� सेवा समूह र �ेणीका कम्
र चार�क संख्यात् आवश्यकताक प�हचान,
कायर्िजम्मेवार� र कायर्बो लेखाजोखा र �क्षे गर� कायार्लयग
दरबन्दको व्यवस् ग�रनेछ ।

(ग)

संघ, �देश र स्थानी सेवाहरुला मुल ुकको आ�थर् क्षम अनुकूल छ�रतो
आकारको बनाइनेछ।

(घ)

�नजामती सेवाका सबै पदहरुको कायर् �ववर अ�ाव�धक  ग�रने छ । 
कायर्�ववरण �बना कुनै प�न पद �सजर् र पदस्थापन ग�रने छैन 
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८.

सरुव तथा पदस्थाप
(क)

�नजामती सेवामा सरुवा तथा पदस्थापन��तलाई  वस्तुग, पारदश�  र  
अनुमानयोग्य बनाइनछ। 

(ख)

सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन �नमती कमर्चार�हरुल कुनै पदमा सरुव
गदार नै ख�टएको पदमा कायर्का समा� भएप�छ पदस्थाप वा सरुव हुने
अक� स्थानको जानकार �दइनेछ।

९.

कायर्सम्पादन मूल्या
(क)

�नजामती सेवामा कायर्सम्पा मूल्यांक �णाल�लाई बस्तुगत  न�तजामा
आधा�रत बनाइने छ। 

(ख)

नेतृत्वदाय तहका �नजामती सेवाका कमर्चार�संग कायर्सम्पादन सम् गर� 
सोह� आधारमा कायर्सम्पादन मूल्यांग�रनेछ ।

(ग)

कायर्कार�  पदमा रहने �नजामती कमर्चार�को नेतृत्व पर�क सम्बन्धी �वशे
�णाल� लागू ग�रनेछ। 

(घ)

�नजामती सेवामा कायार्सम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्लाई 
�भावकार� बनाइने छ।

(ङ)

सेवा�ाह� सन्तु��  सव�क्षण समेतको आधारमा कमर्चार�को कायर्सम
मूल्या�न गन� प��त �वकास ग�रनेछ 

१०.

जवाफदेह� प��त
(क)

�नजामती सेवामा जवाफदेह� पदद�तको सु�नि�तता ग�रनेछ ।

(ख)

�नजामती सेवाका कमर्चार�हरूको काम कतर, अ�धकार र िजम्मवार� �नधार्रण
गदार् उनीहरूको कानू, पेशगत, �शासक�य र �व�ीय जवाफदेह� कानून 
बमोिजम स्प� �कटान ग�रनेछ ।

(ग)

आफ्नो कायार्लय�भ�सुशासन कायम गराउने िजम्मेवार� कायार्लय �मु
हुनेछ । कायार्लय�भ�  हुने अ�नय�मतता र �वकृ�तका सम्बन्धमा कायार
�मुखलाई समेत िजम्मेवार बनाइनेछ 

११.

आचरण र सदाचार
(क)

�नजामती कम्
र चार�हरुको पेशागत मयार्दा र आचरणका �वषयहरु का
बमोिजम �नधार्रण ग�रनेछ।

(ख)

�नजामती सेवा�भ� सदाचार �णाल� सुदृढ गनर् रा��य सदाचानी�त तजुर्मा गर�
लागू ग�रनेछ।

(ग)

�नजामती सेवा�भ� ��ाचार��त  “शून्य सहनशीलता”को नी�त  अवलम्वन
ग�रनेछ ।  
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१२.

कायर्उत्�ेरणा र मनल
(क)

�नजामती कमर्चार�हरुको कायर्उत्�ेरणा र मनोवल उच्च रा� �व�भ� उप
अवलम्वन ग�रनेछ

(ख)

�नजामती सेवाको ग�रमा उच्च रा�  सेवामा कामको मयारदाको सम्�रन
ग�रनेछ । 

(ग)

�नजामती कमर्चार�लाई उत्�ेत  र मनोवलयु� तुल्याउन सोह�  अनुकूलको
तलव सु�वधा र वृि� �वकासका पयार्� अवसर उपलव्ध गराइनेछ

(घ)

�नजामती  कमर्चार�को कायर्उत्�ेरणा र मनोवल अ��� हुने  �क�समका
कायर्�महरु लागू ग�रनेछ

(ङ)

१३.

�नवृ�भरण �णाल�लाइर् योगदानमा आधा�रत बनाइनेछ ।

�नजामती सेवाका सेवा शतरसम्बन्धी �ान्
(क)

�नजामती सेवाका सबै सेवा समूहको ला�ग �नयुि�, सरुव, बढुवा, पदस्थाप,
�वभागीय सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी सेवाका अवक, सेवा सु�वधा, �स�ान्त
र शतर् समान हुने गर कानूनमा व्यवस्था ग�रनेछ

(ख)

�नजामती सेवाको �स�ान्त र सवाको शतरसम्बन्धी कानून �नमार्ण र संशो
गदार् लोक सेवा आयोगको परामशर् �लईनेछ

(ग)

�च�लत सु�वधाहरुम ��तकूल असर पन� गर� �नजामती कमर्चार�क सेवाको
शर ् सम्बन्धी कानून �नमा वा संशोधन ग�रने छै न।

(घ)

�नजामती सेवा सम्बन् कानून �नमार् गदार कम्
र चार�को सेव सुरक् सु�नि�त
ग�रनेछ ।

(ङ)

कुनै प�न �नजामती कमर्चार�लाई सफाईको मौका न�दई �वभागीय सजाय ग�रने
छै न।

(च)

संघ �देश र स्थानीय तीनै तहक सेवामा पूवार्नुमानयोग वृि� �वकास प��त
सु�नि�त ग�रनेछ।

१४.

ता�लम
(क)

�नजामती कमर्चार�हरु ज्ञ, सीप र दक्ष अ�भबृ�� गनर् योजनाव� रुमा
सबै �नजामती कमर्चार�हरुलाई ता�ल�दइनेछ ।

(ख)

�नजामती कमर्चार�लाई सेवा �वेको आधारभूत ता�लमको व्यवस्था ग�रन।

(ग)

कमर्चार�को योग्य, सीप, दक्ष र अनुभवको अ�धकतम उपयोग गनर् ता�लम
�लएका कमर्चार�ले ता�लम �लएप�छ सो ता�लमसंग सम्बिन्धत काममा �नि
अव�धसम्म का गनुर्पन�गर� व्यवस्था ग�रनेछ

(घ)

�नजामती कमर्चारलाई बहुसीपयु� ता�लम �दइनेछ ।

(ङ)

संघीय संरचनाअनुरुप ताल�म �दायक संस्थाहरुको पुनस�रचना ग
आवश्यकता अनुसार एक�करण र संस्थागतसुदृढ�करण ग�रनेछ नेपाल

177

�शास�नक �िशक् ��त�ानको संस्थाग क्षम सुदृ गर�  उत्कृ�ताको
नमूना (Centre of Excellence) को रुपमा �वकास ग�रनेछ 
(च)

वैदे िशक ता�लम, उच्च िशक्र अध्ययन अवलोकन �मणका अवसरह संघ,
�देश र स्थानीय हमा न्यायोिचत �वतर ग�रनेछ । 

१५.

मानव संशाधन �वकास योजना
(क)

�नजामती सेवाको माग र आवश्यकताक प�हचान गर� योजनाव� र व्यविस्
प�रपू�तर्क ला�ग मानव संशाधन  �वकास योजना तजुर्म गर� कायार्न्व
ग�रनेछ ।

(ख)

�नजामती सेवामा मानव�ोत �वकासका ला�ग नी�तगत मागर्दशर, योजना तजुर्मा
तथा कायार्न्वयन अनुगमन गनर �वशेष संयन्�स्थापन ग�रनेछ ।

१६.

कम्
र चार यु�नयन
(क)

कायर्कार �नणरय तहमा रहने बाहेक अन् �नजामती कमर्चार�हरु पेशागत
हक अ�धकार र कमर्चार कल्याणक सम्बन्धमा कानून बमोि सामू�हक
सौदाबाजी र सामािजक सम्वाद गनर् पाउने गर� एक कमर्च यु�नयनको
व्वस्थ ग�रनेछ । 

(ख)

कम्
र चार� यु�नयनमा आ� सदस्य वा पदा�धकार�हरुले राजनी�तक कृयलाप
गनर् नपाउने गर�  कानून बमोिजम तो�कएको आचरणका �नयमहरु पालन
गनुर्पन� छ ।

१७.

सेवा �वाह
(क)

नाग�रकलाई  सरल,

सहज  र सुलभ  ढंगले सेवा �वाह गनुर् �नजामती

कम्
र चार�को �मुख कतर्व्य ह गर� कानुन�ारा �वशेष व्यवस्था ग�रनेछ
(ख)

�नजामती कमर्चार�हरुले सेवा �वाहदार् सहभा�गता, उ�रदा�यत्, पारदिशर्ता

लगायत सुशासनका स�ान्तहरु अवलम्बन गनुर्पन� व्यवस्था ग�
(ग)

सावर्ज�नक सेवालाई �भावकार� बनाउन सेवा �वाह ���यामा सूचना तथा
स�ार ��व�धको अ�धकतम्  �योग गर�  �व�ुतीय शासन  �णाल�को �वकास 
ग�रनेछ ।

(घ)

१८.

सेवा �वाहमा अन्वेषण रनवीन ��व�धको उपयोगलाई �ोत्साहन ग�रने ।

कम्
र चार� �शास �नकाय
(क)

के िन्�य कमर्चार�  �नकाय : संघ र �देशमा �नजामती सेवाको नी�त  �नधार्र,

समन्वय र व्यवसपनका ला�ग संघ र �देशमा छु�ाछु�ै  कमर्चार�  �नकाय
(Central Personel Agency) हर रहने छन् ।संघ र �देशमा कमर्चार�
�नकायसम्बन्धी काम तो�कएको �नकायबाट ग�रने छ । �देश कमर्चा
�नकायले स्थानीय सेवाका कमर्चार� �नकायको कायर् समेत गन�
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(ख)

सेवा संचालन गन� �नकाय :संघ, �देश र स्थानीय तहमा �व�भ सेवा तथा
समूहको संचालनका ला�ग सेवा संचालन गन� �नकाय तोक� सो �नकायको
क्षम �वकास ग�रनेछ ।

(ग)

कमर्चार�  अ�भलेखालय: संघीय तथा �देश  �नजामती सेवा र स्थानीय सेवाका
दरबन्द�  र कमर्चार�हरुको अ�भलेख रा� संघ र �देशमा अ�भलेखालयक
व्यवस्था ग�रनेछ

१९.

लोक सेवा आयोग र न्या सेवा आयोग
(क)

संघ र �देश लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगको संस्थागतसुदृढ�क
र क्षमता �वकास ग�रनेछ

(ख)

�देश  लोक सेवा आयोग र �देश न्याय सेवा आयोगको कानून �नमार्ण गदा
लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगसंग सम्विन्धत संघीय कानून
अन्त�नर्�हत �स�ान्त अवलम्बन ग�र

(ग)

२०.

स्थानीय सेवाका कमर्चाहरुको भनार् �देश लोक सेवा आयोगको �सफा�रसम
ग�रनेछ ।

अवकाश�ा� �नजामती कमर्चार�क ज्ञ, सीप र अनुभवको उपयोग:   अवकाश  �ा�

�नजामती कम्
र चार�क ज्ञ, सीप र अनुभवलाई  रा� �हतमा समिु चत  उपयोग गनर्
आवश्यक सेवा �लइनेछ 

२१.

गुनासो व्यवस्था : �नजामती कमरचार�को पीरमकार र गुनासो सुनुवाइ गनर उिचत 
व्यवस्था ग�रछ।

२२.

�शासक�य अदालत : कमर्चार �शासनसंग सम्बिन् �वषयमा �शासक�य �ववाद र
न्या �नरुप गनर सक् र अ�धकारसम्प �नकायको रुपम �शासक�य अदालतको
कायर्क्षे� �बस्तार गर�  अ�भवृ�� ग�रनेछ ।

२३.

�नजामती सेवाको सुधार

(क)

संघीय  �शास�नक  पुनस�रचना र �शास�नक सुधार अन्तगर्त �नजामती सेवाक
सुधारलाई �ाथ�मकता �दइनेछ । 

(ख)

�नजामती सेवालाई जनमुखी र उ�रदायी बनाउन अल्पकाल�, मध्यकाल�न र
द�घर्कालन सुधार योजना तजुर्मा गर�कायार्न्व ग�रनेछ ।

(ग)
२४.

�नजामती सेवामा �नरन्त सुधारको ला�ग अनुसन्धा तथा �वकास (Research

and Development) लाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।

कायार्न्व, अनुगमन र मूल्यांक

(क)

यो नी�त कायार्न्वयन ला�ग नेपाल सरकारले एक कायर्योजनाबनाई लागू    
गन�छ ।  

२५.

यो नी�तको कायार्न्व, अनुगमन र मूल्या�न गनर्  �वशेष संयन्�  �नमार्
ग�रनेछ ।
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संघमा रहने �स्ता�वत मन्�ालयहरू र �तनका मुख्य मुख्य कायर्िजम्म

संघीय सरकारमा रहने १५ मन्�ालयह
�.स.

मन्�ाल

3
2

कायर्क्
शासन व्यवस्थाको सामान्य �नद‚ �नयन्�ण र

१

�धानमन्� तथा मिन्�प�रषद्को कायार

संचालन, मिन्�प�रषद्को सिचवा, जनशि�
व्यवस्था र संघीय मा�मला

२

अथर् तथा योजन मन्�ाल

अथ,र नी�त तथा योजना

३

उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�

उ�ोग‚ वािणज्, आपू�तर

४
५

मन्�ाल

ऐन‚ �नयम‚ कानून, संसद�य मा�मला

भू�म व्यवस्, कृ�ष, पशुपंछ� तथा सहकार�  भू�म व्यवस्था, कृ�ष, पशुपन्छ, सहकार� तथा
मन्�ाल

ग�रबी �नवारण

६

गृह मन्�ाल

शािन् सुरक् तथा �न्� व्यवस्थ

७

जल�ोत तथा उजार् मन्�ा

८

पररा� मन्�ाल

पररा� मा�मला

९

वन तथा वातावरण मन्�ाल

वन, वातावरण, भूसं रक्, जलाधार

भौ�तक पूवार्धार तथ यातायात मन्�ाल

सडक‚ यातायात‚ सहर� �वकास तथा आवास

म�हला, बालबा�लका, �म, रोजगार तथा

म�हला, बालबा�लका, �म तथा रोजगार, जे� 

सामािजक सुरक्

नाग�रक तथा सामािजक सुरक्

१२

रक्षा मन्�

रक्

१३

िशक्, �वज्ञ तथा स�ार मन्�ाल

िशक्‚ �वज्ञ, स�ार, सूचना ��व�ध

१०
११

१४
१५

3

कानून‚ न्याय तथा संसद�य मा�मला

संस्कृ�, पयर्ट, नाग�रक उ�यन, युवा
तथा खेलकूद मन्�ालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन

�संचाइ, उजार्(नवीकरणीय उजार् समे), खानेपानी
तथा सरसफाई, जल उत्प� �कोप �नयन्

संस्कृ�, पयर्ट, नाग�रक उ�यन, युवा तथा खेलकुद
स्वास्थ्य  जनसंख्य

�म�त २०७४\६\२३ र २०७४ \८\२८ मा नेपाल सरकार समक्ष �स्ताव पेश गरेक

180

�देशमा रहने मन्�ालहरु 4
3

�.सं.

मन्�ालयको ना

१.

मखु ् मन्�ी तथ मिन्�प�रषदको कायार्

कायर्क्
�देश मुख्यमन्�ीको कायार, �देश मिन्�प�रष,
�देश �भ�को शासन व्यवस्थाको सामा �नद�शन,
�नयन्�ण रसंचालन, स�ार, ��ाचार �नयन्�ण र
संघ र स्थानीय तहसंगको सम्प र समन्व

२.

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ा

शािन्त सुरक, �देश �हर�, �देश अनुसन्धान ब्यू,
�वपद व्यवस्था, �न्द व्यवस्थ, कानून, न्याय
र चार� �शास,
तथा �देश सभा मा�मला र �देश कम्

३.

अथर्तथा योजना मन्�ाल

अथ,र योजना तथा बजेट, �व�ीय संस्थाह र तथ्या

४.

भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ा

सडक, खानेपानी, जल�ोत, उजार, �संचाई र यातायात

५.

सामािजक �वकास मन्�ाल

िशक्, स्वास्, सरसफाई, म�हला, युवा तथा खेलकूद,
सामािजक सुरक्, भाषा, संस्कृ�त र �मतथा रोजगार

६.

७.

4

उ�ोग, पयर्ट, वन तथा वातावरण

उ�ोग, वािणज्, आपू�तर, पयर्ट, वन, �वज्ञ,

मन्�ाल

वातावरण र जलवायु

भू�म व्वस्थ, कृ�ष तथा सहकार�

भू�म व्यवस्पन, गुठ� व्यवस्था, कृ�ष, पशुपंक्,

मन्�ाल

सहकार� र ग�रवी �नवारण

�म�त २०७४\०६\२३ मा नेपाल सरकार समक्ष �स्ताव ग�रएक
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4.3 संघीय �णाल�मा ता�लम �दायक �नकायहरुको ढाँचागत संरचन
पुनस�रचनाका आधारहरू
ता�लम �दायक  �नकायहरुका �व�मान कानूनी आधा, कायर्ह, संगठनात्मक स्वरुप र व्यवस्था
सक्षमता जस्ता पक्षहरुको �व�ेषण गर� संरचनात्मक सुधार गनर्का ला�ग �नम्नबमोिजमका �स�
आधारमा पुनस�रचनाको �स्ताव ग�रएको छ ।
•

सेवाको �कृ�त र क्षे�गत �विशकरण (Sectoral Specialization)

•

कायर्गत स्वाय�त(Functional autonomy)

•

व्यावसा�यक �वकास(Professional Development)

•

संगठनात्मक संरचना भन्दा सेवाको �वस्त(Service Expansion)

•

�शास�नक �नयन्�ण भन्दा नी�तगत सहजीकर(Facilitative Approach)

•

संरचनात्मक भन्दा कायर्गत एक�क( Functional Integration)

ता�लम �दायक �नकायहरुको �विश�करण 
क्षमता �वकासमा ��याशील संस्थाहरुको  सबल तथा दुवर्ल पक्षहरु र अवसर तथा चुन
�व�ेषणबाट प�हचान भएका रणनी�तक सवालहरुलाई दृ��गत गर� ता�लम �दायक संस्थाहरुको सक
अ�भवृ�� गर� उत्कृ�ताको केन्�का रुपमा �वकास का ला�ग उिल्लिखत �स�ान्तहरुलपुनस�रचनाको
आधारको रुपमा �लई �नम्नानुसार संरचना �नमार्ण गनुर्उपयु� हुन
१.

कायर््
क षे� को �विश�ीकरणको �स�ा अनुरुप शासन तथा व्यवस्थापन �वकास (गोवेनर्न्के
म्यानेजमेन्ट डेवेलोप्मे, स्वास्, कृ�ष, वन, न्या, वैदे िशक  मा�मला जस्ता �विश�ीकृत स्वाय
संस्थाहरुको �नमार्ण गन�  । यस्ता संस्थाहरुले सेवाको �कृ�त र भौगो�लक आवश्
आधारमा �देश तथा स्थानीयस्तरमा समेत सेवाको �वस्तार  गन�छन् । स, यस्ता संस्थाहरु

ँ को सहकायर् �व�र्न गनुर् जरुर� हुन
�ािज्ञक �वस्तारका ला�ग सम्बिन्��व�ालयसग
�विश�ीकरणको संभा�वत क्षे�हरु �नम्नानुसार हुन सक्दछन
१ १.

शासन तथा व्यवस्थापन �वक
संघीयस्तरको

शासक�य व्यवस्थ, �शासन  एवम् व्यवस्थापक� य सीप �वक,

सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन र अ �विश�ीकृत क्षे�का जनशि�को व्यवस्थ
�वकासका साथै

�विश�ीकृत

ता�लम

�दायक संस्थाहरुको ता�सम्बन्धी दक्

अ�भवृ��का ला�ग हाल नेपाल �शास�नक �िशक्षण ��त�ानको कायर्क्षे� बमोिजम हु
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१.२

स्वास्
स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र सघनता दृ��गत गर�  संघ एवम् �देशस्तरमा काय
गन�  गर�  िच�कत्सा शा�  अध्ययन संस्थान जस �विश�ीकृत सेवा �दायक सँस्थासँग

सहकायर् गरेर सेवा संचालन गनर् स�कने 
१.३

कृ�ष तथा पशु  
कृ�ष  �सार तथा पशु सेवाको आवश्यकता र सघनतालाई दृ��गत गर� संघ एवम

�देशस्तरमा कायर् ग, NARC सँग Integrate गनर स�कने र कृ�ष तथा वन �वज्ञ

ँ सहकायर गनर स�कने । 
�व��व�ालयसग
1.4

वन
वनक्षे�का �व�भ� सेवाको आवश्यकता र सघनतालाई दृ� �गत गर� संघ ए
�देशस्तरमा कायर् गन �विश�ीकृत संस्थ, कृ�ष तथा वन  �वज्ञ �व��व�ालय जस्ता
संस्थासँग सहकायर् गनर् स�कने

1.5

वैदे िशक मा�मला
कूटनी�त  एवम्  अन्तरा��य मा�मलाका क्षे� मा अध्ययन अनुसन्धान र सीप अ�भवृ
ला�ग ��याशील वैदे िशक  मा�मला अध्ययन ��त�ान जस्ता संघीयस्तर �विश�ीकृत
संस्थाको रुपमा रहने 

1.6 न्या
न्याय सम्पादनका क्षे�मा कायर्रत÷कानून सेवाका जनशि�को क्षमता �वकासक
�निम्त ��याशील रा��य न्या�यक ��त�ान जस्ता संघीयस्त�विश�ीकृत संस्था ।
1.7 इिन्ज�नय�रङ् तथा ��व
पूवार्धार �वकासका �ा�व�धक पक्, ��व�धगत नव�वतरन जस्ता क्षे� मा जनशि�
क्षमता �वकासका �निम्त संघीयस्त �विश�ीकृत संस्था �नमार्ण गन� र इ��च्यूट अफ
इिन्ज�नय�रङ जस्ता �ािज्ञक संस्थासँगको सहकायर्मा संचालन गनर् स
उिल्लिखत क्षे� का अलावा कमर्चार�हरु भन्दा प�न बृहत् रुपमह�हरुका ला�ग
क्षमता �वकासका कायर्�महरु संचालन गनुर ्पन� क ्षे�हरु जस्, िशक्षक �िश,
�ा�व�धक सीप तथा व्यावसा�यक ता�लम जस्ता क्षे�का ता �लम �दायक संस्था

�विश�ीकृत संरचना �देशस्तरमा �नमार्ण गनर् स�कन
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क . संघमा रहने ता�लम �दायक �नकायहर
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5F

^

jg

g]kfn jg cg';Gwfg != s]Gb|Lo jg k|;f/ tyf
tyf k|lzIf0f
tflnd s]Gb|
@= jg cg';Gwfg ljefu
k|lti7fg 7
6F

&

OlGhlgol/ª
tyf k|ljlw

OlGhlgol/ª tyf
k|ljlw k|lzIf0f
k|lti7fg 8
7F

;+3, k|b]z / :yfgLo txdf
s[lif tyf kz'kG5Lsf If]qdf
sfo{/t sd{rf/Lx? Pjd\
s[ifsx?nfO{ lj:tfl/t
;+/rgfaf6 ;]jf lbg]
;+3, k|b]z / :yfgLo txdf
sfd ug]{ sd{rf/Lx? Pjd\
:jf:YosdL{x?nfO{ lj:tfl/t
;+/rgfaf6 ;]jf lbg]
;+3, k|b]z / :yfgLo txdf
jg If]qdf sfd ug]{
sd{rf/Lx?nfO{ lj:tfl/t
;+/rgfaf6 ;]jf lbg]

1. e"ld Joj:yfkg tflnd

OlGhlgol/ª ;]jf Pjd\
k|fljlws k|s[ltsf ;]jf k|bfos
2. hn;|f]t cg';Gwfg tyf sd{rf/Lx?
ljsf; s]Gb|
s]Gb|

3. vfg]kfgL tflnd s]Gb|

5

s[lif tyf kz' If]qsf] ljlzi6tfsf b[li6n] cg';Gwfgaf6 k|fKt 1fg ;LknfO{ g} k|;f/df n}hfg ;lsg] x'Fbf cg';Gwfgd"ns ;+:yf, g]kfn s[lif
cg';Gwfg kl/ifb\nfO{ ;d]t ;d]6L 5'§} k|lti7fgsf] u7g ug]{ . o;n] ;+3:t/df ;xsf/L;DaGwL gLltut cg';Gwfgsf] sfo{ ;d]t ug]{ .
6
:jf:Yo If]qsf] ;Lk ljsf;sf nflu xfnsf] /fli6«o :jf:Yo cg';Gwfg s]Gb| / k|lzIf0f k|;f/df /x]sf] /fli6«o :jf:Yo tflnd s]Gb|nfO{
;lDdlnt u/L 5'§} k|lti7fgsf] u7g ug]{ .
7
jg If]qsf] cg';Gwfg Pjd\ sd{rf/Lx?sf] ;Lk ljsf;sf nflu xfnsf] jg cg';Gwfg ljefu / s]Gb|Lo jg k|;f/ tyf tflnd s]Gb|nfO{
;lDdlnt u/L 5'§} k|lti7fg agfpg] .
8
hn;|f]t, e"ld Joj:yfkg, ef}lts k"jf{wf/, l;+rfO, ;"rgf k|ljlw h:tf k|fljlws k|s[ltsf If]qdf sfd ug]{ hgzlQmsf] ;Lk ljsf; ug]{ /
cg';Gwfg ug]{ sfo{sf nflu OlGhlgol/ª tyf k|ljlw k|lzIf0f k|lti7fg agfpg] . o:tf] k|lti7fgsf] Joj:yf geP;Dd g]kfn ;/sf/n] ;+3
Pjd\ k|b]z:t/df /x]sf OlGhlgol/ª ;DaGwL ljZjljBfnox?sf] lg/Gt/ lzIff cyf{t\ k|lzIf0f k|;f/ (Continuing Education) nfO{
k|ltikwf{sf] cfwf/df ;]jf k|bfg ug]{ lhDd]jf/L lbg] .
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v= k|b]z:t/df /xg] tflnd k|bfos lgsfox?
qm=;+=

ljlzli6s[t
If]q

k|:tfljt lgsfodf
;dfj]z x'g] xfnsf
tflnd k|bfos
lgsfox? / sfo{If]q

k|:tfljt tflnd
k|bfos lgsfo

!= :yfgLo ljsf;
k|lzIf0f k|lti7fg
@= sd{rf/L k|lzIf0f
k|lti7fg
#= x'nfs k|lzIf0f s]Gb|

!

zf;g tyf
Joj:yfkg
ljsf;

k|fb]lzs tyf
:yfgLo k|lzIf0f
k|lti7fg

@

;xsf/L

;xsf/L k|lzIf0f
k|lti7fg

#

lzIfs Ifdtf
ljsf;

lzIfs k|lzIf0f
z}lIfs hgzlQm ljsf;
tyf z}lIfs
s]Gb|
cg';Gwfg k|lti7fg

$

k|fljlws lzIff
k|fljlws lzIff
tyf
tyf Jofj;flos
Jofj;flos
k|lzIf0f k|lti7fg
tflnd

s]Gb|Lo ;xsf/L k|lzIf0f
s]Gb|

Jojf;flos tyf ;Lk
ljsf; tflnd s]Gb|

;]jf ;+rfngsf nlIft
;d"x
k|b]z / :yfgLo txsf
clws[t Pjd\
;xfos:t/, lgjf{lrt
/fhgLlts
kbflwsf/Lx? / ;+3sf
;xfos:t/sf
sd{rf/Lx?
;xsf/L If]qdf sfo{/t
sd{rf/Lx?, ;xsf/L
;+rfns tyf
nfeu|fxLx?
dfWolds tx ;Ddsf
lzIfsx?
;Lk ljsf;sf nflu
k|lti7fgn] 5gf}6 ug]{
nfeu|fxLx?

4.4 �शासन सुधार सम्बन्धी सान्द�भसुझावहरुक पुनरावलोकन
�स. नं

सान्द�भर्कसुझ

मखु ्य�ोत ��तवेदन

कायार्न्वय
िस्�त

अब गनुर्पन�कायर

सं�मणकाल�न् व्यवस्था, �शास�नक पुनस�रचना, �वके न्�करणसम्बन्धीसुझाव
सं�मणकाल�न 
व्यवस्थापन कायर्योज
१)

(Transition

management plan)
तजुर्मा गर�

कायार्न्वयनम
�ाथ�मकता �दने
तीनै तहका
२)

सरकारहरुक ला�ग
ग�रने कायर् �व�ेषण र
वाँडफाँड गन�

Transition
Management Plan for
Federalizing Public
Administration in
Nepal ( Mr. Madhav
Prasad Ghimire,
January 2016)

Consolidated Report
on Functional
Analysis and
Assignment ( Dr.
Shankar Sharma,
2015-16)
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कायर्योजना तजुर्म

सं�मणकाल समा� 

भै मिन्�प�रषदमा

भै सकेकोले 

पेश भएको

कायर्योजना सान्द�भर

कायर्योजनाले

नरहेता प�न  यसमा

समेटेका धेरै

उिल्लिखत क�तपय

कायर्हरु सम्

कु राहरु अझै

भएको

सान्द�भर्क रहेक

सम्प� भै
कायर्�वस्तृतीकर
��तवेदन स्वीकृत
भै सकेको

३)

उच्चस्तर�संघीय
�शास�नक पुन{र ्संरचना
आयोग गठन गन�

४)

केन्�मा रहने
मन्�ालयहरुको संख्
पुनरावलोकन गन�

�शासन सुधार अनुगमन
��तवेदन २०७३ (मा.
काशीराज दाहाल)

�शासन सुधार सुझाव 
आयोगको ��तवेदन,

२०७० (मा. काशीराज 
दाहाल)

गठन भै कायर्
सम्प� भएक
पुनरावलोकन गर� 
१५ मन्�ालय
रहने गर� 
�सफा�रश ग�रएको
संघमा रहने 

५)

के िन्�य स्तरक

�शासन सुधार सुझाव 

मन्�ालय �वभाग र

अनावश्यक �वभाग र

आयोगको ��तवेदन,

के िन्�य �नकायहर

कायार्लयहरुको खारेज

२०७० (मा. काशीराज 

समेत रहेको

वा पुनस�रचना गन�

दाहाल)

संगठनात्मक ढाँचा
�सफा�रश ग�रएको

रा�प�त कायार्ल र
६)

उप रा�प�त कायार्ल र

आयोगको ��तवेदन,

सुदृढ�करण गन

दाहाल)

संवैधा�नक �नकायहरुको २०७० (मा. काशीराज 
मानव संशाधन व्यवस्थ
मन्�ालय र उचस्तर�य

७)

रा��य मानव �ोत
�वकास प�रषद स्थापना
गन� र मानव संसाधन 
�वकास रणनी�तको
तयार� गन�
के िन्�य कमर्चार

८)

इकाइको क्षमत
�वकास कायर्योजना
तजुर्म गर� लागू गन�

संघीय ढाँचामा लोक 
९)

�शासन सुधार सुझाव 

सेवा आयोगको
पुनस�रचना र क्षमत
�वकास कायर् योजना
तजुर्मा गर� लागू गन

कायर्द गठन गर� 
काम हुन बाँक�

पुनरावलोकन ग�रनु 
पन�

मानव संशाधन 
मन्�ालयको गठ

कम्
र चार� �शासन हेन�

सम्बन्धी कायर्दल
��तवेदन, २०६२
Human Resources
Development Planning
in Civil Service (Dr.
Bimal Koirala and
Pratap Pathak , 2015)
Functional Analysis and
Institutional Capacity
Assessment of the
Ministry of General
Administration Dr.
Shree Krishna
Shrestha, February
2014)
A Report on
Assessment of
Institutional
Development Needs
and Strategic Plan of
Public Service
Commission (Sushil
Jung Bahadur Rana and
Arjunmani A. Dixit,
December 2013)
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काम हुन बाँक�

संघीय मन्�ालयबाट
यससम्बन्धकायर्
ग�रनु उपयु� हुने

कम्
र चार� �शासन हेन�
काम हुन बाँक�

संघीय मन्�ालयबाट
यससम्बन्धकायर्
ग�रनु उपयु� हुने

लोक सेवा आयोग

कायर्योजन स्वकृ�त 
र कायार्न्व

रा��य योजना
आयोगबाट
रा��य योजना

१०) आयोगको भू�मका
पुनरावलोकन गन�

�शासन सुधार आयोगको
��तवेदन २०४८

कायर्दल गठन
गर� अध्ययन
भएको,

कायार्न्वयनहु
बाँक�
रा��य  �ाकृ�तक  �ोत
रा��य �ाकृ�तक साधन 

११) अनुसन्धान केन्
स्थापना गन

तथा
�शासन सुधार आयोगको
��तवेदन २०२७

हुन बाँक�

गठन 

�व�ीय  आयोग
भएप�छ

सो

आयोगबाट आवश्यक
पहल हुन उपयु� हुने

मानव संशाधन व्यवस्थ
१२)

के िन्�य सम्पि

मन्�ालय गठसम्बन्

कायार्लय गठन गन

कायर्दलको ��तवेद,

काम हुन बाँक�

O & M Survey गदार्
ध्यान �दन

२०६२
�देश लोक सेवा
सावर्ज�नक शासनको
१३)

स्थानीय सेवा आयोगको पच्चीस बष�य गुरूयोजन
गठन गन�

अध्ययन ��तवेद,
२०५५

आयोगबाट
स्थानीय तहमा
भनार् �सफा�रस गन�
व्यवस्था �स्ता�
भएकोले सान्द�भर्
नरहेको
�धानमन्�ी तथा

�शासन सुधारसम्बन्ध

१४) �नय�मत अनुगमन 

संयन्� स्थापना ग

�शासन सुधार आयोगको
��तवेदन २०३३

मिन्�प�रषद
काम हुन बाँक�

कायार्लको
महाशाखाको रुपमा
रहन उपयु� हुने

�नजामती सेवाको पुनस�रचना र सुधारसम्बन्ध
�नजामती सेवासम्बन्
नी�तगत तथा कानूनी
१५)

सेवा, �देश 

संघीय ढाँचामा �नजामती  व्यवस् ��तवेदन

�नजामती सेवा र

सेवाको पुनस�रचना गन�

स्थानीय सेवा

( नारायण�साद संजेल र
मधुसूदन पौडेल,

का�तर्क२०७१)
१६)

संघीय �नजामती 

संघीय �णाल� अन्तगर्

�नजामती सेवासम्बन्

�नजामती सेवासंग

नी�तगत तथा कानूनी

सम्बिनत नी�त र

व्यवस् ��तवेदन (
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ऐनको मस्यौदा
तयार भएको
कायर् भरहेको

कानूनहरुको �नमार्ण व

नारायण�साद संजेल र

प�रमाजर्लाई 

मधुसूदन पौडेल का�तर्क

�ाथ�मकता �दने

२०७१)
�नजामती सेवासम्बन्

१७)

सं�वधान बमोिजम संघ,
�देश र स्थानीय तहमा
कम्
र चार� समायोजन गन

नी�तगत तथा कानूनी
व्यवस् ��तवेदन
(नारायण�साद संजेल र
मधुसूदन पौडेल का�तर्क
२०७१)

तीनै तहका
सरकारहरुको मान
१८)

संशाधन नी�त र
�नजामती सेवा सम्बन्
नी�त समन्वय गनर् ए
“�नजामती सेवा बोडर”
गठन गन�

कमर्चार�
समायोजन ऐन 

कमर्चार� समायोजन

स्वीकृत भैसेकेको

�नयमावल� स्वीक त 

स्वेिच्छ

गर� स�गठन तथा

अवकाशको ला�ग

व्यवस्थापन सक्ष

आवेदन माग

ग�रनु पन�

भएको

Transition
Management Plan for
Federalizing Public
Administration in
Nepal ( Mr. Madhav
Prasad Ghimire,
January 2016)

सान्द�भर्क नरहे

सावर्ज�नक �शासनको
१९)

संवैधा�नक सेवा

गठन  पच्चीस बष�य गुरूयोज

सामान्

अध्ययन ��तवेद,

मन्�ाल

गन�

�शासन

परामशर्दाताबाट
अध्यय

२०५५
एक�कृत  �नजामती सेवा
२०)

स्थापन गर�  �नजामती 
सेवामा तहगत  �णाल� 
लागू गन�:

२१)

कायर सम्पादन करा
(Performance
Contract) लागू गन�

�नजामती सेवामा तहगत 

�देश �नजामती 

�णाल� लागू गन�सम्बन्ध सेवा र स्थानीय

ऐन �नयम संशोधन 

अध्ययन ��तवेद,

२०६४ (डा. मधु�न�ध 

सेवामा तहगत 

कायर्योजन स्वी �त र

�णाल� �स्ता�वत

कायार्न्व

�तवार�)

भएको

कायर्सम्पादन करा
�दग्दशर (PerformanceBased Contract
Manual, Krishna
Gyawali, २०७१ पुस)

संघय �नजामती 
सेवा र �देश 
�नजामती सेवामा
कायर्सम्पा
करार सम्न्ध
�ावधान रहेको
�स्ता�वत संघीय

२२)

�नजामती सेवालाई 

अ�धकृत-मूलक बनाउने:

�शासन सुधार आयोगको
��तवेदन, २०३२

�नजामती सेवा
ऐनमा आँिशक 
रुपमा सम्बोध
भएको

२३)

पेशा�वदहरुलाई उच् �शासन सुधार
तहसम्म पुग्न सक्ने 

२०४८

आयोग

�स्ता�वत संघीय
�नजामती सेवा
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ऐनमा आँिशक 
रुपमा सम्बोध
भएको
मानव संशाधन
२४)

सेवा �वेशको ला�ग

मन्�ालयको

समायोजन अिघ यो

न्यूनतम् योग्यत

गठनसम्बन्घ

व्यवस्था लागू गन

बढाउने

कायर्दलको ��तवेदन

उपयु� नहुने

२०६२
सक्षमता आधा�रत
पर�क्षण �णाल
२५)

(competence-based
testing system)
अन्य तहहरुक

पर�क्षणमा प�न �:
लागू गन�

Developing Assessment
Centre Methodology
for Improving Selection
Methodology of Public
Service Commission
(Dr. Madhu Nidhi
Tiwari and Dr. Seema
Sanghi, , 2016)

लोक सेवा

पा��म र पर�क्ष

आयोगबाट  

�णाल� प�रवतर् गर� 

अध्ययन भैरहेक

लागू गनर् उपयु� हुन

�स्ता�वत संघीय
�नजामती सेवा ऐन 
�नजामती सेवाको सरुवा
२६)

���यालाई वैज्ञा�न
हस्तक्षेपमु� र पू
अनुमानयोग्य वनाउन

�शासन पुन{र ्संरचना
आयोगको ��तवेदन,

२०६६

�देश �नजमती 
सेवा ऐन तथा
स्थानीय सेवा
ऐनमा आँिशक 
रुपमा सम्बोध
भएको

२७)

�नजामती सेवामा �े ड

�शासन 

यु�नयन सम्बन्ध

पुनस�रचनाआयोगको

व्यस्थाकोपुनरावलोक दो�ो अन्त�रम ��तवेदन
गन�

काम हुन बाँक�

नयाँ

�नजामती

सेवा

ऐन 

लागू भएप�छ 

ग�रनु उपयु� हुने

२०६६

�े ड यु�नयनमा संलग्न
पदा�धकार� तथा
२८)

सदस्यहरुले पालन
गनुर्पन� आचरणका
�नयमहरु तयार गर�

�शासन सुधार सुझाव 
आयोगको

��तवेदन,

समान् �शासन
हुन बाँक�

र परामशर्प�छतजुर्मा

२०७०

ग�रनु पन�

लागू गन�
२९)

३०)

सरकार� कमर्चार�हरुक �शासन सुधार सुझाव
सेवा �नवृ� हुने उमेर

स�म�तको

��तवेदन 

बढाउने

२०७०

�नजामती सेवाको

�शासक�य पुनगर्ठन

को �वकास गन�

को ��तवेदन २००९

सच्च�र�ता(integrity)

मन्�ालबाट मसौदा

स�म�त (बुच क�मशन)

189

साठ� बषर्
�स्ता�वत ग�रएक
परामशर्दाताबाट
अध्यय भएको
कायार्न्वयनहु

बाँक�
मु�स्फ�त र उपभो�ा
३१)

मूल्य सूचककाको
आधारमा स्व�न�मर्
तलव वृ�� �णाल� लागू

तलव आयोगको

काम हुन बाँक�

��तवेदन, २०५५

गन�
�स्ता�वत संघीय
�नजामती सेवा ऐन 
३२)

योगदानमा आधा�रत 
�नवृ�भरण कोषको
स्थापना गन

तलव 

आयोगको

��तवेदन, २०५५

�देश �नजामती 
सेवा ऐन तथा
स्थानीय सेवा
ऐनमा �स्ता�वत
भएको

�नजामती सेवामा
समावेिशता र
सकारात्मक �वभेदको
३३)

�भावका�रता बृिध्द गनर
र लिक्षत वगर्सम्म च 
बढाउन सो
व्यवस्थाक

Inclusion in Civil
Service: Issues and
Initiatives, Mr.
Balananda Paudel,
September 2013

काम हुन बाँक�

सामान्य �शास
मन्�ालबाट �वज
टोल� गठन गर� गनुर्

�शासन सुधारको

उपयु� हुने

��तवेदन, २०७०

पुनरावलोकन गन�

३४)

कायर्स्थललाई ल��ग
तथा अपांग मै�ी 
बनाउदै लै जाने
�नजामती सेवा �भ� 

३५)

समावेशीकरण र
सकारात्मक �वभेद
सम्वन्धमा ता�लम अि
बढाउने

Study on Gender and
Social InclusionFriendly Workplace
Policy for Civil Service,
Purushottam Mishra
and Gaja Bahadur
Rana, 2016
Training Manual for
Promotion of
Affirmative Action in
Civil Service, Dr. Sushil
Pant, 2014

�मश: ग�रदै
ल�गनु पन�

ता�लम मो�ुलहरु
तयार भएको

सेवा �वाह र सुशासन सम्बन्धीसुझाव
�व�ुतीय शासन (e-

Governance) सम्बन्
द�घर्काल�न सोच

३६) स�हतको रा��य रणनी�त 
र �व�ुतीय शासन 
गुरूयोजना तजुर्मा गन� 
कायार्न्वयन ग

�शासन पुनस�रचना
आयोगको ��तवेदन,
२०६५

कायर्योजना तजुर्म

�शासन सुधार सुझाव

भएको

स�म�तको ��तवेदन 
२०७०
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लागू गन�

एक�कृत सेवा

३७) केन्�हरुको स्थापना
�वस्तार गन

�शासन सुधार

स्थानीय तहको

कायार्न्वयन ��तवेद

कायर् क्षे� �

२०७०

परेको

परामशर् सेवालाई
व्यविस्थत गन� 

३८) अनावस्यक सल्हकार
रा�े व्यवस्था �नयन्

�शासन सुधार सुझाव 
स�म�तको ��तवेदन,

कायर्द
काम हुन  बाँक�

२०७०

गठन

गर� 

अध्ययन गनुर्पयु�
हुने

गन�
सेवा करारसम्बन्ध

३९) मापदण्ड पुनरावलोकन
गन�
सावर्ज�नकसेवा �वाह र

४०) बजार अनुगमन 

�भावकार� बनाउने

�शासन सुधार सुझाव 
स�म�तको ��तवेदन,
सावर्ज�नक �शासनको
पच्चीस बष�य गुरूयोजन
अध्ययन ��तवेद,

उपभो�ा सव�क्षण ग र

पच्चीस बष�य गुरूयोजन

कमर्चार�को मूल्यांकनम

अध्ययन ��तवेद,

सेवा�ाह�हरुलई संलग्न

२०५५

कानून�ारा नै सावर्ज�नक पच्चीस बष�य गुरूयोजन
अध्ययन ��तवेद,
२०५५
दुगर्म क्षे�को से
वनाउने
आयुव�द िच�कत्सा

४४) पध्द�तको �वकास र
�ोत्साहन गन

४५)

४६)

सावर्ज�नक �बदा कटौती
गन�
व्यवस्थापन पर�क
�णाल�मा सुधार गन�

बनाइनु पन�

मस्यदामा
सेवा�ाह�को
मूल्याकन प�न 
समावेश गर�

परामशर्दाताबाट
अध्यय

कु रा परेको
सावर्ज�नक शासनको

४३) �वाहलाई �भावकार� 

कायर्योजन

सूचका बनाउने 

गराउने

जवाफदे�हता स्प� गन

अनुगमन

�स्ता�वत ऐनको

कायर्सम्पादनको �नय�म सावर्ज�नक �शासनको

४२)

भैरहेको

२०५५

सरकार� कायार्लयको

४१)

काम हुन बाँक�

२०७०

�धानमन्�ी तथा
मािन्�प�रषद

कानून �नमार्

कायार्ल

�शासन सुधार सुझाव 

स्थानीय तहको

स�म�तको ��तवेदन,

कायर् क्�भ� 

२०७०

परेको
आयव�द र ज�डबुट� 

�शासन सुधार आयोगको
��तवेदन, २०२५

काम हुन बाँक�

सम्बन्धी �ा�धकर
गठन ग�रनु उपयु�
हुने

�शासन सुधार सुझाव 
स�म�तको ��तवेदन,
२०७०
नेपालमा व्यवस्था
पर�क्षणलाई �भावकार
बनाउने उपाय सम्बन्
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भैरहेको

अध्ययनको ��तवेदन
�तापकु मार पाठक, माग र
२०७१
�नजी क्षे�बाटहुन

४७) ��ाचारलाई कानूनको
दायरामा ल्याउन
आ�थर्क सहायता चन्द
४८)

पुरस्कारलाई मापदण्
वनाइ�दने र पाउनेको
�ववरण सावर्ज�नक गन

४९)

सावर्ज�नक संस्थानहरु
सुदृढकरण गन�

�शासन सुधार सुझाव 
स�म�तको ��तवेदन,

काम हुन बाँक�

२०७०
�शासन सुधार सुझाव 
स�म�तको ��तवेदन,

कायर्द गठन गर� 
काम हुन बाँक�

२०७०

अध्ययन गनुर् उपयु
हुने

संस्थान सुधार सुझाव
स�म�तको ��तवेदन,

कायर्योजना तजुर्म
भैरहेको

२०६३

गर� कायार्न्व ग�रनु 
पन�

नोट : �शासन सुधार आयोग÷स�म�तको ��तवेदनहरुमा उिल्लिखत �सफा�रसहरु अध्ययन 
समसाम�यक �वषयहरुलाई सम्बोधन गद� लानु उपयु�हुने देिखन.
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प�रच्छ ेद- पाँच

�शास�नक पुनस�रचना र कम्
र चार� समायोज
सं�वधानसभाले  �म�त  २०७२ असोज  ३ गते जार�  गरेको नेपालको सं�वधान बमोिजम मुल ुकको शासन 
व्यवस्थ संचालन हँद
ु ै आइरहेको छ ।  �व.सं. 2064 मा ग�ठत  प�हलो सं�वधानसभाको �वघटन
भएप�ात दो�ो पटक  गठन भएको सं�वधानसभाले �म�त 2072/06/03 मा नेपालमा प�हलो पटक
जनताका ��त�न�धबाट सं�वधान जार�  गय� । सं�वधानले संवैधा�नक सव�च्चता, नाग�रकका आ�थर्
सामािजक अ�धकार लगायत �व�भ� हकको सु�नि�तता, स्वतन्� नयपा�लका, कानूनी राज्य, समावेिता, 
सबै �कारका �वभेद  अन्त्य गन� तथासुशासनको �त्याभू�त स�हतको समाज उन्मुख समाज �नमार्
गन� संकल्प गरेको छ। सं�वधान जार�  भएसँगै नेपालमा संघ, �देश र स्थानीय तह गर� तीन तहक
संरचना स�हतको संघीय शासन �णाल�को अभ्यासमा रहेको छ 

5.1

नेपालको सं�वधानको आधारभूत व्यवस्था
नेपालको सं�वधानले सावर्भौमस�ा नेपाल�

जनतामा

�न�हत

गर�  मुल ुकको

स्वतन्�,

सावर्भौ�मकत, भौगो�लक  अखण्डत, रा��य  एकता, स्वाधीनता र स्वा�भमानलाई अक्ष राखी 
जनताको सावर्भौम अ�धका, स्वाय�ता र स्वशासनको अ�धकारलाई आसात गरेको छ ।
रा��हत, लोकतन्�  र अ�गामी प�रवतर्नका ला� ग नेपाल� जनताले प– पटक  गद�  आएका
ऐ�तहा�सक जनआन्दोल, सश� संघषर, त्याग र ब�लदानको गौरवपूणर् इ�तहासलाई स्मरण ए
शह�दहरू तथा बेप�ा र पी�डत नाग�रकहरूलाई सम्मान  सामन्त, �नरंकुश, केन्��कृत र
एकात्मक राज्यव्यवस्थ�सजर्न गरेका सबै �कारका �वभेद र उत्पीडनको अन् गन� स�ल्प
गरेको छ ।
नेपाल� समाजको बहुजातीय, बहुभा�षक, बहुधा�मर्, बहुसांस्कृ�तक तथा भौगो�लक �व�वधतायु�
�वशेषतालाई आत्मसात् गर� �व�वधताबीचको एकत, सामािजक सांस्कृ�तक ऐक्यब�, स�हष्णुता
र स�ावलाई संरक्षण एवं �वधर्न ; वग�य, जातीय, क्षेय, भा�षक, धा�मर्, ल��गक �वभेद र सबै
�कारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर� आ�थर्क समा, समृ�� र सामािजक न्याय सु�नि�त
गनर् समानुपा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजक
�नमार्ण गन�  संकल्राखेको छ।जनताको ��तस्पधार्त्मकदल�य लोकतािन्�क शासन �णाल,
नाग�रक स्वतन्�, मौ�लक अ�धकार, मानव अ�धकार, बा�लग मता�धकार, आव�धक �नवार्च, पूणर्
�ेस स्वतन्�ता तथा स्व, �नष्पक्ष र सक्षम न्यायपा� लका र कानूनी राज्यको अ
लगायतका लोकतािन्�क मूल्य र मान्यतामा आधा� रत समाद��त  ��तब� रह� समृ� रा�
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�नमार्ण गर संघीय  लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम�ारा �दगो,
सुशासन, �वकास  र समृ��को आकांक्षा पूरा ग अठोट गरेको छ ।नेपालको सं�वधानका
महत्वपूणर् �वशेषता देहाय बमोिजम रहेको छ (१)

नेपालको  स्वतन्�ता, सवर्भौ�मक भौगो�लक  अखण्डत, रा��य  एकता, स्वाधीनता  
स्वा�भमानलाई अक्षुण्ण   जनताको  सावर्भौम  अ�धका, स्वाय�ता  र  स्वशासनक
अ�धकारलाई आत्मसात् रे को ।

(२)

��तस्पधार्त

बहुदल�य   लोकतािन्�क  शासन  �णाल, नाग�रक  स्वतनता,

मौ�लक अ�धकार, मानव  अ�धकार, बा�लग  मता�धकार, आव�धक  �नवार्च, पूणर्  �ेस 
स्वतन्�तातथा  स्व, �नष्पक्ष सक्षम  न्यायपा�लका  र  कानूनी  राज्य
अवधारणा  ��त ��तब�ता  व्य�  रे को ।
(३)

�व�वधताबीचको   एकता, सामािजक, सांस्कृ�तक ऐक्यता, स�हष्णुता  र  स�ावला
संरक्षण  एव  धर्   गद�, रा��हत, लोकतन्�   र  अ�गामी  प�रवतर्नका  ला�ग
नेपाल� जनताले   पटक  – पटक   गद�   आएका   त्याग  र  ब�लदानको  गौरवपूणर्
इ�तहासलाई  स्मरण गद, सबै �कारका �वभेद अन्त्य गर� समतामूलक समाज �नमार्ण
गन� संकल्प गरे को ।

(४)

सं�वधान नेपालको मूल कानून  हुने  र यसको पालना गनुर सवैको कतर्ब्यहुन व्यवस्थ
गरे को।

(५)

नेपाल स्वतन, अ�वभाज्, सावर्भौमस�ा सम्, समावेशी, लोकतन्�ात्, समाजवाद 
उन्मु, संघीय धमर्�नरपे, संघीय लोकतािन्�क गणतन्त्मक राज भनी  राज्यको
प�रकल्पना गरेको।

(६)

नेपालको स्वतन्�, सवर्भौमस�, भौगो�लक  अखण्डत, रा��यता, स्वाधीनत, स्वा�भमा,
नेपाल�को   हक�हतको   रक्, सीमानाको  सुरक्, आ�थर्क  समु��त  र  समृ��
नेपालको रा��य �हतका आधारभूत  �वषय हुनेर रा��हत ��तकूलको आचरण  र कायर्
दण्डनीय हुन व्यवस्थ  गरेको ।

(७)

देवनागर�  �ल�पमा  लेिखने  नेपाल�  भाषा  सरकार�  कामकाजको  भाषा  हुने  र  
नेपालमा बो�लने सबै मातृभाषाहरू रा�भाषा हुनेव्यवस्था गरे।

(८)

सं�वधान  �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्�भ� नेपाल सरकारलेदेशहरुको ��त�न�धत्व
हुने  गर�  अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको  एक भाषा आयोगको स् गन�  व्यवस्थ
गरेको।

(९)

भाषा   आयोगले  सरकार�  कामकाजको  भाषाका   रुपमा  मान्यता  पाउन  पूरा
गनुर्पन�  आधारहरुको  �नधार्रण  , भाषाहरुको  संरक, संव�र्   र   �वकासका
ला�ग   अवलम्बन गनुर्पन�  उपाय  र  मातृभाषाहरुको  �वका स्तर  मापन  गर�
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िशक्षामा �योग सम्भाव्यताका बारेमा  नेपाल सरकार स सुझाव  पेश  गनुर्पन
व्यवस्था गरे।
(१०) कुनै प�न नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� हकवाट बि�त नग�रने र �ादेिशक प�हचान 
स�हतको एकल संघीय नाग�रकता हुने व्यवस्था गरे।बंशजको आधारमा  नेपालको  
नाग�रकता  �ा�  गन�  ब्यि�ले  आफ्नो  आमा  वा  बाबुको नामवाट ल��गक प�हचा
स�हतको नाग�रकताको �माणप� �ा� गनर्सक् व्यवस्था गरे।

ु ुकको  नाग�रकता   �ा�   गरेको,   दिकण   एिशयाल�  क्षे�ीय  सहयोग
(११) �वदेशी   मल
संगठनको सदस् रा�बाहेकका देशमा बसोबास गरेको, सा�बकमा वंशजको वा जन्मको
आधारमा �नज  वा  �नजको  बाबु  वा  आमा, बाजे  वा  बज्यै  नेपालको  नाग�रक 
रह�  प�छ  �वदेशी मुल ुकको नाग�रकता �ा�  गरेको व्यिलाई संघीय कानून बमोिजम
आ�थर्, सामािजक र सांस्कृ�तक अ�धकार उपभोग गनर् पाउने गर� नेपालको गआवासीय 
नाग�रकता �दान गनर् स�कनेव्यवस्था गरे।
(१२) नाग�रक तथा राजनी�तक, आ�थर्क सामािजक लगायतका �व�भ� ३१ वटा मौ�लक 
हकहरुको व्यवस्था गर।
(१३) मौ�लक

हकहरूक कायार्न्वयनका ला राज्यले सं�वधन �ारम्भ भएको तीन वषर्�भ

आवश्यकता अनुसा कानूनी व्यवस् गनुर्पन�  व्यवस गरेको र यस व्यवस्था अनुसा
तत् सम्वन्धकानून �नमार्ण गरेक।
(१४) सामािजक वा सांस्कृ�तक  दृ��ले  �पछ�डएका  म�ह, द�लत, आ�दवासी, जनजा�त,
मधेशी, थार, मुिस्ल, उत्पी�ड वगर, �पछडा वगर, अल्पसंख्, सीमान्तीकृ, �कसान,
��मक, युवा, बालबा�लका, ज्ये�   नाग�र, ल��गक  तथा  यौ�नक   अल्पसंख्,
अपा�ता  भएका  व्यि, गभार्वस्थाका  व्, अश�  वा  असहाय, �पछ�डएको  क्षे�
र आ�थर्क रूपले �वप� खस  आयर् लग नाग�रकको संरक्, सश�ीकरण वा
�वकासका ला�ग कानून बमोिजम �वशेष व्यवस्था गनर्  सक्ने सकारात्मक �वभ
व्यवस्थगरेको।
(१५) रा���त   �न�ावान   हुंदै   नेपालको   रा��यता, सावर्भौमस�ा  र  अखण्डताको  रक्
गन�, सं�वधान  र कानूनको पालना गन�, राज्यले चाहेका वख अ�नवायर् सेव गन�,
सावर्ज�न सम्पि�को सुरक्षा र संरक्षण गन� कतर्ब्य नाग�रककव्यवस्था गरे।
(१६) परस्पर  सहयोगमा  आधा�रत  संघीयताका  आधारमा  संघीय  इकाइहरु  बीचक
सम्बन संचालन  गद�

स्थानीय  स्वाय�ता 

�वकेन्��करणक आधारमा शासन

ब्यवस्था समानुपा�तक  �स�ान्तलाई  समे आत्मसा

गद� संघीय  लोकतािन्�

गणतन्�ात्मक ब्यवस्था सगन� राज्यको राजनी�तक �ेश् हुने ।
(१७) सांस्कृ�तक �व�वधताको सम्मान गद� सामािजक स�, ऐक्यव�ता र साम�स्य कायम
गर�  रा��य  एकता  सुदृढ  गन�   राज्यकोसामािजक  र  सांस्कृ�तक  उ�ेश्य  र
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समाजवाद  उन्मुख स्वतन्�  र संमृ� अथर्तन्�कास  गन�  राज्यको आ�थर्क उश्य
हुने ।
(१८) रा��य   एकता र रा��य सुरक्षासम्ब, राजनी�तक तथा शासन व्यवस् सम्बन्,
सामािजक र सांस्कृ�तक  रूपान्तरणसम्, अथर, उ�ोग  र  वािणज्यसम्बन, कृ�ष  र
भू�मसुधार सम्बन्, �वकास सम्बन्,

�ाकृ�तक

साधन�ोतको संरक्, संवधर्न र

उपयोगसम्बन्, नाग�रकका आधारभूत  आवश्यकतासम्बन, �म र रोजगारसम्बन्,
सामािजक  न्याय र समावेशीकरणसम्बन,

न्याय र दण्ड व्यवस्थासम,

पयर्टनसम्बन्धी र अन्तरार्��य सम्बन्ध सम्बन्धी नी�तहरु।
(१९) नेपालको  स्वतन्�, सावर्भौमस�, भौगो�लक  अखण्डता  मौ�लक  हक तथा मानव 
अ�धकारको संरक् र

संव�र्, राज्यक �नद�शक �स�ान्तहरू अनुसरण तथा

ु त  बनाउने राज्यको
नी�तहरूको  �मशः कायार्न्वयन  नेपाललाई समृ� तथा सम�
दा�यत्व हुन।
(२०) राज्यका �नद�शक �स�ान्, नी�त  र दा�यत्व  कायार्न्वयनका सम्बन्धमा गरेका क
�ा� उपलिब्ध स�हतको वा�षर्क ��तवेदन नेपाल सरकार रा�प�त

समक्ष प

गनुर्पन�व्यवस्।
(२१) नेपालको मूल संरचना संघ, �देश र स्थानीय तह गर� तीन तहको हुनेव्यवस्।
(२२) �देश तहमा सात  �देश  रहने, �देशको नामकरण  र �देशको राजधानी सम्बिन्धत
�देशसभाको सम्पूणर् सदस्य संख्याको �तहाइ बहुमतबाट �नधार्रण ग�रनेव्यवस्।
(२३) स्थानीय तहको व्यवस्क�य अ�धकार गाँउसभा र नगरसभामा रहने व्यवस् ।
(२४) अविश� अ�धकार संघमा रहने गर� संघ, �देश र  स्थानीय तहको एकलौट� अ�धकारक
सूची र साझा अ�धकारका �वषयको सूची अनुसूचीमा सूचीकृत गरे को ।
(२५) रा�प�त नेपालको रा�ाध्यक्ष हुने र �नजको �नवार्चन संघीय संसदका सदस्य र
सभाका सदस्य मतदात रहेको �नवार्चक मण्डलबाटहुनव्यवस्।
(२६) रा�प�त र उपरा�प�त फरक फरक �लं ग वा समुदायको हुने व्यवस्।
(२७) दुई  पटक  रा�प�त  �नवार्िचत भइके को व्यि�  रा�प�तको �नवार्चनमा उम्मेदवार ह
नसक्ने�वशेष व्यवस्।
(२८) नेपालको

शासक�य

स्वर

बहुलवादमा

आधा�रत

बहुदल�य

��तस्पधार्त

संघीय

लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक संसद�य शासन �णाल� ह व्यवस्थाको अवलम।
(२९) नेपालको कायर्का�रणी अ�धकार सं�वधान र कानुनबमोिजम मिन्�प�रमा �न�हत  हुने 
व्यवस्।
(३०) रा�प�तले  ��त�न�धसभामा बहुमत  �ा� संसद�य दलको नेतालाई  �धानमन्� �नयु� गन� 
र �नजको अध्यक्षतामा मिन्�प�रषदको गठन हव्यवस्।
(३१) संघीय मिन्�प�रषमा समावेशी �स�ान्त वमोिज �धानमन्�ी स�हत बढ�मा पच्चीस जन
मन्�ी रहनेव्यवस्।
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(३२) तत्काल काय रहेको ��त�न�धसभाको �नवार्चनमा परािज भएको व्यि�  त्यस्तो                                                               
��त�न�धसभाको कायर्कालमा मन्�ी पदमा �नयुि�का ला�ग योग्यनह व्यवस्।
(३३) �धानमन्�ी �नयु�  भएको दुई वषर्सम्म अ�व�ासको �स् पेश  गनर् नस�कन र
अ�व�ासको �स्ताव पेश गदार् बैकिल �धानमन्�ीको �स्ताव प� न संगै पे गनुर्पन�
व्यवस्।
(३४) ��त�न�धसभा र रा��यसभा नामका दुई सदन स�हतको एक संघीय व्यवस्था�पकाहु,
जसलाई संघीय संसद भ�नने उल्ले ।
(३५) ��त�न�धसभामा प�हलो हुने �नवार्िचत हुने �नवार्चन �णाल� बमोिजम �नवार्िचत ह १६५
सदस्य र मानुपा�तक �नवार्चन �णाल�बाट �नवार्िचतहु ११० सदस्य गर� जम्म२७५
सदस्य रहनेव्यवस्।
(३६) समानुपा�तक �नवारचन  �णाल� बमोिजम हुने ��त�नधसभाको �नवार्चनका ला� राजनी�तक  
दलले  उम्मेदवार�  �दंदा जनसंख्याको आधारमा म�ह, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, खस  
आयर, मधेसी, थार, मुिस्ल, �पछ�डएको क्षे� समेतबाट ब सूचीका आधारमा ��त�न�धत्व
गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोिजमहुने र त्यसर� उम्मेदवार� �दंदा भूगो
�ादेिशक सन्तुलनलाई समेत ध्या�दनुपन� व्यवस्।
(३७) संघीय  संसदमा   ��त�न�धत्व  गन�   �त्येक  राजनी�तक दलबाट   �नवार्िच कु ल
सदस् संख्याको कम्तीमा एक �तह सदस्य म�हलाहुनुपन� व्यवस्।
(३८) स्थायी सदनको रुपमा रहने रा��यसभाम �त्येक �दशबाट कम्तीमा तीन जना
म�हलास�हत  आठ जना गर�  �नवार्िचत ५६जना र नेपाल सरकारको �सफा�रसमा
रा�प�तबाट मनोनीत कम्तीमा एक जन म�हला स�हत तीनजना सदस्य गर� जम्म५९
सदस्य रहनेव्यवस्।
(३९) ��त�न�ध सभाको सभामुख  र उपसभामुख  मध्ये एक जना र रा��य सभाको अध्यक्
उपाध्यक्ष मध्ये एक जना म�हलाहुनुव्यवस्।

(४०) स्वतन, सक् र एक�कृत स्वरुपको न्यायपा�लकाको व्य।
(४१) सव�च्च अदात, �त्येक �देशमा एक उच्च अदालत �त्ये िजल्लामा एक िजल्ल
अदालत गर� तीन तहका अदालतहरु रहनेव्यवस्।
(४२) सव�च्च अदालतमा �धानन्यायाधीशका अ�त�र� बढ�म २० जना न्यायाधीश रहन           
व्यवस्।
(४३) �बशेष  �कृ�तका �ववादहरु �नरुपण गन सव�च्च अदालतम �धानन्यायाधीश स�हत
पाँचजना न्यायाधीशको एक संवैधा�नक इजला रहने व्यवस्।
(४४) �त्येक उच्च अदालतमामुख्य न्यायाधीशका अ�त�र� संघीय कानूनमा ब् भए
बमोिजमको संख्यामा न्यायाधीश रहनव्यवस्।
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(४५) खास �क�सम र �कृ�तका मु�ाहरुको कारवाह�  र �कनारा गनर �विश�ीकृत अदालत 
न्या�य

�नकाय वा न्याया�धकरणको स्थाप

र

गठन  गनर् स�कने �स�ान्तको

अवलम्बन
(४६) एक वषर्भन् वढ� कैद सजाय हुने फौजदार� कसूरसम्बन्धीमु अदालत वा �विश�ीकृत
अदालत वा सै�नक अदालत वा न्या�यक �नकाय बाहेक अन्य �नकायको अ�धरक्षमा
नपन� उल्ले।
(४७) �देशमा संघमा जस्तै���या�ारा सरकार गठनको व्यवस्था ग�रए।
(४८) �त्येक �देशमा नेपाल सरकारको ��त�न�धको रुपमा रा�प�तले �नयु� गरेको व्
�देश  �मुखको रुपमा रहने र �देश  �मुखले  �देश सभामा बहुमत�ा� संसद�य दलको
नेतालाई मखु ्यमन्�ी �न� गन� र �नजको अध्यक्षतामा �देश मिन्�प�रषद्को गठन
व्यवस्।
(४९) मुख्यमन्�ी स� �देशसभाका कु ल सदस्य संख्या २० ��तशत भन्दा बढ� नहुने गर�
�देश मिन्�प�रषद् गठनहुनव्यवस्।

(५०) संघीय तहमा उल्लेख भएजस्त �देशमा मखु ्यमन्� ी �नयु� भएक दुई वषर्सम्
अ�व�ासको �स्ताव पेश गनर् नस�कने र अ�व�ासको �स्ताव पेश गदार् वैकि
मुख्यमन्�ीको �स्ताव  प�न  संगै पगनुर्पन�व्यवस्।
(५१) �देशमा एक सदनात्मक व्यवस्था�पका र व्यवस्थ
(५२) �देशमा उ� �देशबाट ��त�न�धसभाकोला�ग �त्य

�नवार्नबाट

�नवार्िच

हुने

सदस्यको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य �त्यक उ� संख्याला ६० ��तशत 
मानी बाँक�  ४० ��तशत सदस्य समानुपा�तक �णाल�बाट �नवार्िचत हु र संघीय संसद
र   �देश  सभामा ��त�न�धत्व  गन�  हरेक  दलको सम्पूणर् सदस्यमध्ये  कम एक  
�तहाई सदस्य म�हला हुनुपन��बशेष व्यवस्।
(५३) स्थानीय तहको कायर्का�रणी अ�धकार गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकामा �
रहने व्यवस्।

(५४) गाउँ कायर्पा�लकामा एकजना अध्, एकजना उपाध्य, �त्यक वडावाट �नवार्िचत
एकजना वडा अध्य,

गाउँसभवाट �नवार्िचत चरजना म�हला र दुईजना द�लत वा

अल्पसंख्यक व्यि� स�हतका सदस्य र�बशेष व्यवस्।
(५५) नगर कायर्पा�लकामा एकजना �मु, एकजना उप�मुख, �त्येक वडावाट �नवार्िचत एकज
वडा अध्य, नगरसभाले  �नवार्िच गरेका पाँच जना म�हला र तीन जना द�लत वा
अल्पसंख्यक व्यि� सका सदस्य रहन �बशेष व्यवस्।
(५६) िजल्ला �भ�का गाउँपा�लका र नगरपा�लकाहरुबीच समन्वय तथा व्यवस्थापन गन
िजल्लासभा रहन व्यवस्।
(५७) िजल्लासभामा िजल्ला �भ�का �त्येक गाउँ कायर्पा�लकाका , उपाध्यक्ष र न
कायर्पा�लकाका �मुख र उप�मुख सदस्य रहनव्यस्थ।

198

(५८) िजल्लासभाले कम्मा तीन जना म�हला र एकजना द�लत वा अल्पसंख्यक सत बढ�मा
नौ जना सदस्य रहने िजल्ला समन्वय स�म�तको �नवार्चन व्यवस्।

(५९) �त्येक गाउपा�लकामा एक  गाउँसभा रहने  र गाउँसभामा गाउँकायर्पा�लक अध्यक्
उपाध्य, वडाध्य, �त्येक वडाबा �नवार्िच चारजना सदस्य समेत रहनेव्यवस्थ
(६०) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसर कुनै क्षे�मा मा� र �द कानून 
�देशभर वा आवश्यकता अनुसार �देशक कुनै क्षे�मा मा� लागूहुने गर� बना
स�कने �बशेष व्यवस्।
(६१) संघ, �देश  र स्थानीय तह बीचको सम्ब सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वय
�स�ान्तमा आधा�रत हुने�स�ान्तको अवलम्।
(६२) एक  �देशले  अक� �देशको कानूनी व्यवस् वा न्या�यक एवं �शासक�य �नणर्य व
आदेशको कायार्न्वयनमा सहयोगनुर्पन�व्यवस्।

(६३) एक  �देशले  अक� �देशसँग साझा चासो, सरोकार र �हतको �वषयमा सूचना आदान 
�दान, परामशर, आफ्नो कायर् र �वधायनका बारेम आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग
�वस्तार गनर् सक व्यवस्।
(६४) एक �देशले  अक� �देशको वा�सन्दालाई आफ्नो �देशको कानूनबमोिजम समानसुर,
व्यवहार र सु�वधा उपलब्ध गराउनु पनव्यवस्।
(६५) संघ, �देश  र स्थानीय तह बीच समन् कायम गनर् संघीय संसदले आवश्यक कानू
बनाउने व्यवस्।
(६६) एक �देश वा स्थानीय तहबाट अक �देश वा स्थानीय तहको क्षे� मा हुने वस्त
ढुवानी वा सेवाको �वस्तार वा कुनै �देश वा स्थानीयतहको क्षे�मा हुनेवस्तुकोनी
वा सेवाको �वस्तारमा कुनै �क�समको बाधाअवरोध गनर् वाकुनै , शुल्, दस्तुर वा
महसूल   लगाउन  वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा �वस्तारम ा कुनै �क�स
भेदभाव गनर् नपाइनेव्यवस्।
(६७) संघ र �देश बीच तथा �देश,  �देश बीच  उत्प�  राजनी�तक �ववादको समाधान गनर
�धानमन्�

अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहम,अथर्मन्, सम्बिन्धत �देशक

मुख्यमन्�ीहरु सदस्य रहेको एक अन्तर �ादेिशक प�रषद व्यवस्।
(६८) अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आ, महालेखा पर�क्, आयोग, �नवार्च आयोग र
रा��य  मानव  अ�धकार आयोगका अ�त�र� रा��य  �ाकृ�तक �ोत तथा �व�  आयोग,
रा��य  म�हला आयोग

रा��य द�लत  आयोग, रा��य समावेशी  आयोग, आ�दवासी 

जनजा�त आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुिस्लम आयोग संवैधा�नक कायको
रुपमा रहन व्यवस्।
(६९) नेपालको

स्वाधीनत,

सावर्भौ�मकत,भौगो�लक

अखण्डत

र

जनतामा

�न�हत

सावर्भौमस�ाको ��तकूल हुने गर�  सं�वधान संशोधन गनर् नस�क र अन्य कुरामा
संशोधन हुन सक्नेव्यवस्।
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(७०) सं�वधान संशोधन  �वधेयक कुनै �देशको सीमाना प�रवतर् वा �देशको अ�धकारको

ँ  सम्बिन्धत भएमा त्यस्तो �वधेयक संघीय संसदमा�स ्तुत भएको �दन�भ�
�वषयसग
सम्बिन्धसदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहम�तका ला�ग �दसभामा पठाउनु पन� र

बहुसंख्यक �देशसभाले पा�रत गरेमा मा� संघीय संसदमा छलफलको ला�ग पेशगनुर्पन�
व्यवस्थ
(७१) संघीय संसदको कुनै प�न सदनमा पेश भएका सं�वधानको कुनै धारालाई संशोधन वा
खारेज गन� �वधेयक सम्बिन् सदनमा �स्तु भएको तीस �दन�भ� सवर्साधारण जनताको
जानकार�का ला�ग सावर्ज�नक रूपमा �काशगनुर्पन�व्यवस्।
(७२) रा�प�त, उपरा�प�त, �धानमन्�,

�धानन्यायाधी,

��त�न�ध सभाका सभामुख, रा��य

सभाका   अध्य, �देश  �मुख, मुख्यमन्, �देशसभाको सभामुख  र सुरक्षा �नकायक
�मुखको पदमा   �नवार्िच, मनोनीत वा �नयुि� हुन वंशजको आधारमा नेपालको
नाग�रकता �ा� गरेको हुनुपन� व्यवस्।
(७३) �वदेशको स्थायी आवा�सय अनुम�त प� �लएको व्यि� सं�वधान बमोिजम संवैधा�नक 
राजनी�तक पदमा �नयु� हुन, �नवार्िच हुन वा मनोनयन हुन योग्य नहुन व्यवस्।
(७४) संवैधा�नक  अंग र �नकायका पद  र नेपाल�  राजदूत  र �वशेष  ��त�न�ध  �नयुि� गदार
समावेशी �स�ान्त बमोिजम �नयुि� ग�रनेव्यवस्।
(७५) सिन् वा सम्झौता गन�  अ�धकार संघमा �न�हत रहन, �देशको अ�धकारको सूचीमा पन� 
�वषयमा सिन्ध वा सम्झौता गदार् नेपाल सरकारले सम्त  �देशसँग परामशर् गनुर्पन�

व्यवस्।
(७६) �देश  मिन्�प�रषद्ले नेपाल सरकारको सहम� त �लई आ�थर्क तथा औ�ो� गकषयका
करारजन् सम्झौता गनर् सक्व्यवस्।
नेपालको सं�वधानले �व�भ� ३१वटा मौ�लक हकको व्यवस्था गरेको कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक
अनुसार राज्यले सं�वधान �ारम्भ भएको तीन वषर्� भ� कानूनी व्यवस्थ भ�े व्यवस्था अनुर
त्यससम्बन्धी ऐन/कानुन बनाइसकेको अवस्था छ।यसर� नेपालको सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकह
कायार्न्वयनको ला� ग संय संसदले  �व�भ� कानून  �नमार्ण ग�रसकेको छ । सं�वधान �द�  आ�थर,
सामािजक हकहरु कायार्न्वयन गनर् केह� चुनौतीहरुको सामना गनुर्पन� अवस्था छ । मुलुकमा
साधन�ोतको अपयार्�ता, ग�रबी तथा �पछडापन, कमजोर भौ�तक पूवार्धार, कमजोरसुशासन जस्
�वषयहरु अपिक्षत रुपमा उपलब्धीहरु हा�सल गनर् चुनौ�तहरु रहेका छन।यस्ता चुनौतीहरुक
गनर् राज्यको क्षमता अ�भवृ�� र आ�थर्क �वकि�कै आवश्यक छ
नेपालको सं�वधानले मौ�लक  हकका अ�त�र� नाग�रकका �व�भ� कतर्व् तोकेको छ।जसलाई  पालना
गनुर् नाग�रकको कतर्व्य हो।व्य पूरा गरेमा नै अ�धकार �ा�  हुन, अ�धकार उल्लंघन भएमा
न्यायपा�लकाबाट उपचा �ा� हुन्छ।सं�वधानले देहाय बमोिज नाग�रकका कतर्व्य तोकेको -
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(क) रा���त �न�ावान हुँदै नेपालको रा��यता, सावर्भौमस�ा र अखण्डताको रक्षा ,
(ख) सं�वधान र कानूनको पालना गनुर,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अ�नवायर् सेवा गन,
(घ) सावर्ज�नक सम्पि�कोसुरक्षा र संरक्ष ।
संघीय  लोकतािन्�क गणतन्त्मक शासन व्यवस्थाको माध्रा �दगो शािन्त, सुशासन, �वकास र
समृ��को आंकाक्षा पूरा गन� ल� य राखेको नेपाल सं�वधानले संघ,  �देश  र स्थानीय तह गर�  तीन
तहको शासन �णाल�लाई  अंगीकार गर�  �नवार्चनको माध्यम�ारा तहगत सरकारहरु गठन भई सं�वध
कायार्न्वयनको अवस्थामा छ।कानुन अज्ञानत क्षम्यनहुने �व�धशा� को �स�ान्त भएकालेकानु
सम्बन्धम ा नाग�रकले जानकार� पाउपन�  हुँदा राज्यले सं�वधान लगायतका कानुनहरुको जानकार

नाग�रकलाई समयमै गराउनु  पन�  हुन्छ।यस सन्दभर्मा सं�वधानको जानकार� गराउने अ�भ�ायले कान
न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालयले नेपालको सं�वधानको उपरो � �वशेषताहरु उल्लेख गर
बुकलेटहरु �काशन र �वतण गरेको देिखन्छ । यसैगर� अझ व्यापक रुपमा सं�वधान र �व�भ� सं�ह
सम्बन्धी कानुनहरु�वस्तृत रुपमा जानकार� गराउन अझै प आवश्यकदेिखएको छ ।

5.2 नेपालको सं�वधानमा अन्त�नर्�हत सावर्ज�नक �शासनका �स�ान्त र व्
ँ ै सावर्ज�नक
नेपालको सं�वधानले संघ,  �देश  र स्थानीय हगर� तीन तहमा �वभाजन  गरेसग
�शासनको क्षे� नेपालको सं�वधानले �व�भ� सावर्ज�नक �शासन संचालन गन� संघीय सेवा, 
�देश सेवाहरु तथा स्थानीय तहमा रहने स्थानीय सेवाहरुको बारेमा �व�भ� व्यवस्थाहरु
छ।नेपालको सं�बधानमा सावर्ज�नक सेवालाई वविस्थत गनर ् भएका �व�भ� व्यवस्थाहरु द
बमोिजम देिखन्छ-

सं�वधानको धारा 51 मा राज्यका नी�तहरु अन्तगर्त भएका व्यव
•

सावर्ज�नक �शासनलाई स्व, सक्, �नष्प, पारदश�, ��ाचारमु�, जनउ�रदायी  र
सहभा�गतामूलक बनाउँदै राज्यबाट �ा� हुने सवा सु�वधामा जनताको समान र सहज पहँच 
ु
सु�नि�त गर� सुशासनको �त्याभू�त गन,

•

रा��य सुरक्ष ा नी�तका आधारम ा नेपाल� से, नेपाल �हर�, सश�  �हर�, बल नेपाल
लगायत सबै सुरक्षा �नकायलाई स, सुदृ, व्यावसा�य, समावेशी  र जनउ�रदायी 
बनाउने,

•

रा��य आवश्कता अनुरूप नाग�रकलाई रा�को सेवा गनर् तत्पर र सक्षम ब,

•

पूवर् कमर्चा, सै�नक  र �हर�  लगायतका पूवर् रा�सेवकहरूमा रहेको ज, सीप र
अनुभवलाई रा� �हतमा समुिचत उपयोग गन�,
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आधारभूत वस्तु तथा सवामा सबै नाग�रकहरूको समान पहुच सु�नि�त  गद� दुगर्म र

•

पछा�ड पा�रएको क्षे�लाई �वशेष �ाथ�मकता �दई योजनाब� आपू�तर्को व्यवस्थ,
न्याय �शासनलाई �छटो छ�रत, सवर्सुल, �मतव्यय, �नष्प, �भावकार�  र जनउ�रदायी 

•

बनाउने ।
धारा 285 मा सरकार� सेवाको गठन अन्तगर्त भएका व्यवस्
नेपाल सरकारले  देशको �शासन  संचालन गनर् संघीय �नजामती सेवा र आवश्यकत

•

अनुसार अन्य संघीय सरकार� सेवाहरूको गठन गनर् सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहर,
संचालन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हुनेछ 
संघीय  �नजामती सेवा लगायत सवै सं घीय सरकार� सेवामा ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ा

•

पदपू�तर् गदार् संघीय कानून बमोिजमखुला र समानुपा�तक समावेशी �स�ान्तका आधार
हुनेछ ।
�देश मिन्�प�रष, गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकाले आफ्नो �शा संचालन गनर्

•

आवश्यकता अनुसार कानून बमोिजम �व�भ�  सरकार�  सेवाहरूको गठन  संचालन गनर्
सक्नेछन् 
धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धका (१) �नजामती सेवाको पदमा
�नयुि�का ला�ग उपयु� उम्मेदवार छनौट गनर् पर�कसंचालन गनुर् लोक सेवा आयोगको कतर्व
हुनेछ ।
स्प�ीकरण यस धाराको �योजनका ला�ग “�नजामती सेवाको पद” भ�ाले सै�नक वा नेपाल �हर� 
वा सश�  �हर� बल, नेपालको कम्
र चार�को सेवाको पद तथा �नजामती सेवाको पद होइन भनी
ऐन बमोिजम तो�कएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झ
पछर् 
(२) �नजामती सेवाको पद बाहेक नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश�  �हर� बल, नेपाल, अन्य
संघीय सरकार� सेवा र संग�ठत संस्थाको पदम पदपू�तर्का ला�ग �लईने �लिखत पर�क्
लोकसेवा आयोगले संचालन गन�छ ।
स्प�ीकरण यस धाराको �योजनका ला�ग “संग�ठत संस्थ” भ�ाले  �व��व�ालय  र िशक्ष
सेवा आयोग बाहेकका पचास  ��तशत वा सो भन्दा बढ� शेयर वा जायजेथाम नेपाल
सरकारको स्वा�मत्व वा �नयन्�ण भएको संस, कम्पन, ब�क, स�म�त वा संघीय कानून 
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बमोिजम स्था�पत वा नेपाल सरकार�ारा ग�ठत आयो, संस्था, �ा�धकरण, �नगम, ��त�ान,
बोडर, केन्, प�रषद र यस्तै �कृ�तका अन्य संग�ठत संस्था सम्झनु प
(३)  नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर� बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकार� सेवाका
पदमा बढुवा गदार् अपनाउनु पन�  सामान्य �स�ान्तको �वषयमा लोक सेवा आयोग
परामशर् �लनु पन�छ 
(४)

कुनै सं ग�ठत संस्थाक सेवाका कम्
र चार�को सेवाका शतसम्बन्धी कानून र त्यस
सेवाका पदमा बढुवा र �वभागीय कारबाह� गदार् अपनाउनु पन�  सामान्य �स�ान्त
�वषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु पन�छ 

(५)

नेपाल सरकारबाट �नवृ�भरण पाउने  पदमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �वना
स्थायी �नयुि� ग�रने छैन 

(६)

देहायका �वषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् �नु पन�छः–
(क) संघीय �नजामती सेवाको शतरसम्बन्धी कानूनको �वषय,
(ख) संघीय �नजामती सेवा वा पदमा �नयुि�, बढुवा र �वभागीय कारबाह� गदार्
अपनाउनु पन� �स�ान्तको �वषयम,
(ग)

संघीय  �नजामती सेवाको पदमा छ  मह�नाभन्दा बढ�  समयका ला�ग
�नयुि� गदार् उम्मेदवको उपयु�ताको �वषयमा,

(घ)

कुनै एक �कारको संघीय �नजामती सेवाको पदबाट अक� �कारको संघीय 
�नजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकार�  सेवाबाट संघीय �नजामती
सेवामा सरुवा वा बढुवा गदार् वाकुनै �देशको �नजामती सेवाको पदबा
संघीय �नजामती सेवाको पदमा वा संघीय �नजामती सेवाको पदबाट �देश 
�नजामती सेवाको पदमा सेवा प�रवतर्न वा स्थानान्तरण गदार् उम्मेदव
उपयु�ताको �वषयमा,

(ङ)

लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनु नपन�  अवस्थाको पदमा बहाल रहेक
कमर्चार�ला लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनुपन�  अवस्थाको पदम
स्थायी सरुवा वा बढु गन� �वषयमा, र

(च)
(७)

संघीय �नजामती सेवाको कमर्चार�लाई �दइने �वभागीय सजायको �वषयमा

उपधारा (६) मा जुनसुकै कु रा ले िखएको भए ताप�न धारा १५४ बमोिजमको न्याय सेवा
आयोगको अ�धकार क्षे��भ� पन� �वषयमा सो बमोिजम हुनेछ ।
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(८)

लोक सेवा आयोगले  आफ्नो का, कतर्व्य र अ�धकार मध्ये कुनै , कतर्व्य 
अ�धकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा न सरकारको कमर्चार�लाई
तो�कएको शतर्को अधीनमा रह� �योग तथा पालन गन� गर� �त्यायोजन गनर् सक्न

(९) लोक सेवा आयोगको अन्य का, कतर्व्य र अ�धकार संघीय कानून बमोिजमहुछ ।
धारा २४४मा �देश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस
(१) �त्येक �देशमा �देश लोक सेवा आयोग रहनेछ 
(२) �देश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतर्व्य र अ�धकार �देश कानून बमोिजमहुनेछ
(३) उपधारा (२) को �योजनका ला�ग संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड �नधार्र
गन�छ ।
धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यव
गाउँ सभा र नगर सभाको संचालन, बैठकको कायर्�व�, स�म�त  गठन, सदस्यको पद �र�  हुने
अवस्थ, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सु�वध, गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको
कमर्चार� र कायार्सम्न्धी अन्य व्यवस्था �देश कानून बमोिजम हुन

5.3 संघीय न्याय सेवा सम्बन्धी व्यव
नेपालको सं�वधानले नाग�रकलाई �द� मौ�लक हकहरुको कायार्न्वयन गनर् तथा न्याय सम
गनर् भाग ११ मा न्यायपा�लकाको व्यवस्था गरेको छ । न्यायपा� लका अन् देहाय 
बमोिजमका अदालतहरू रहन व्यवस्था –
(क) सव�च्च अदाल,
(ख) उच् अदालत, र
(ग) िजल्ला अदालत 
उिल्लिखत अदाल बाहेक कानून बमोिजम मु�ा हेनर् स्थानीय स्तरमा न्या�यक �नकाय वा �व
समाधानका वैकिल्पक उपा अवलम्बन गनर् आवश्यकताअनुसार अन्य �नकाय  गठन 
स�कने व्यवस्थरहेको छ ।
सव�च्च अदालत अ�भलेख अदालतको पमा रहने तथा �धानन्यधीशका अ�त�र� बढ�मा
बीसजना न्यायधश  रहने व्यवस्था रहेको  छ ।संवैधा�नक प�रषदको �सफा�रसमा
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�धानन्याय�धश र न्याय प�रषदको फा�रसमा सव�च्च अदालतका न्यायशको �नयुि�
रा�प�तबाट हुने व्यवस्था रहेकछ ।�त्येक �देशका उच्च अदालत रहने र उच्च अदालत
संघीय कानून बमोिजमको संख्यामा न्यायश  रहने छन् । साथै हरेक  िजल्लामा एक िजल्ल
अदालत  रहने  िजल्ला अदालतको मातहतमा िजल्ला�भ�का स्थानीय तहका न्या �यक �नका
हुने स्प� व्यवस्था रहेको 
नेपालको सं�वधानको अनुसूची- 5 मा संघीय  �नजामती सेवा र संघीय न्यायसेवा संघीय
सरकारको अ�धकार अन्तगर्त रहने उल्लेख भएअनुनेपाल सरकारले कानून बमोिजम संघीय 
न्याय सेवाको राजप�ां�कत पदमा �नयुि, सरुव, बढुवा गदार् वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कु
कमर्चार�लाई �वभागीय सजाय दार् न्याय सेवा आयोगको �सफा�रस बमोिजम गन� छ । त
संघीय सरकार� सेवामा बहाल नरहेको व्यि�लाई संघीय न्याय सेवाको राजप�ां�कत पदमा नया
भनार्�ारा स्थायी �नयुि� गदा र् वा संघीय न्याय सेवाको राजप� अन��त पदबाट सोह� सेव
राजप�ां�कत  पदमा बढुवा गदार् नपाल सरकारले  लोक सेवा आयोगको �सफा�रस बमोिजम
गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ  संघीय न्याय सेवाको राजप�ां�कत पदमा �नयुि�  गदार् �लइन
खुला र आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षा लोक सेवा आयोगले � भ�े स्प�  व्यवस्
रहेको छ ।
न्याय सेवा आयोगन्याय सेवाआयोगमा देहाय बमोिजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू व्यवस्था छ
(क)

�धान न्यायाधीश– अध्य

(ख)

संघीय कानून तथा न्याय मन्�–सदस्

(ग)

सव�च्च अदालतको व�र�तम न्यायाधी–सदस्

(घ)

लोक सेवा आयोगको अध्यक–सदस्

(ङ)

महान्याया�धव�ा–सदस्

5.4 सं�वधानको अनुसूचीमा भएको सम्बिनत व्यवस्था
(क) नेपालको सं�वधानको अनुसूची- ५ संघको अ�धकारको सूची
• रक्षा र सेना सम्ब
• केन्��य �हर, सश� �हर� बल, रा��य गु�चर तथा अनुसन्धा, शािन्त सुरक
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• संघीय �नजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकार� से
(ख) नेपालको सं�वधानको अनुसूची 6 �देशको अ�धकारको सूची
• �देश �हर� �शासन र शािन्तसुरक
• �देश �नजामती सेवा र अन्य सरकार� सेव
• �देश लोक सेवा आयोग
(ग) नेपालको सं�वधानको अनुसूची 8 स्थानीय तहको अ�धकाको सूची
•

नगर �हर�

•

स्थानीय सेवाको व्यवस्थ

5.5 सं�वधान कायार्न्वयन र कमर्चार� समाय
ँ ै मल
ु ुक संघीय �णाल�मा गएको छ । संघ, �देश र स्थानीय तह
नेपालको सं�वधान जार� भएसग
गर� तीन तहको संरचनाको व्यवस्था छ। यसगै �देश तथा स्थानीय तहको संख्या, नाम
सीमाना लगायतका �वषय  टुङ्ग्याउन नेपालको सं�वधानको धारा 295 मा व्यवस ्था
वमोिजमको आयोग गठन  गर�  आयोगकै �सफा�रसमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको संरचना
ँ ै �शास�नक पुनस�रचनाको �न�म� �देश र स्थानय तहको संगठन 
�नमार्ण रेको छ । यस सग
संरचना र दरबन्द नेपाल सरकारले स्वीकृत गर� लाग गरेको छ । सं�वधानको धारा 302 मा
देहायको सं�मणकाल�न व्यवस्था देिखनधारा ३०२मा �देश र स्थानीय तहमा सरकार� सेवाहरूको गठन संचालन
(१) �देश  र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा �वाह गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक व्य
गन�छ ।
(२)

उपधारा (१) बमोिजमको व्यवस्था गदा र् यो सं�वधान �ारम्भ हुँदाका बखत सरक
सेवामा कायर्रत रा�सवक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम सं, �देश  र
स्थानीय तहमा समायोजन गर� सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन सक्न

कमर्चार�  समायोजन गनुर्पन उपयुर्� संवैधा�नक व्यवस्था अनुरुप कमर्चार� समायोजन
उ�ेश्यले कमर्चार� समायोजनन, 2074 को तजुर्मा ग�रयो । तथा�प उ� ऐन वास्त�वक    
अथर्मा �व�भ�  कारणले लागू हुन सकेन�व.सं. 2075 सालमा अध्यादेश माफर्त कमर्चा
समायोजनसम्बन्धी संघीय कानूजार� भई कमर्चार� समायोजनको काम भएको छ 
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5.6 कम्
र चार� समायोजन ऐ,२०७४
कमर्चार�  समायोजन ऐन, 2074 मा सरकार�  सेवा र अन्य सेवामा कायर्रत रा�सेव
कमर्चार�लाई संघ, �देश र स्थानीय तहमा समायोजन गनर्को �न� म� तजुर्मा ग�रएको �थय
यस ऐनमा भएका �मुख व्यवस्थाहरु �नम्नानुसार रहेका •

संघीय  मा�मला तथा सामान्य �शास मन्�ालयले यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले त
�दन�भ� कमर्चार�  समायोजन गन�  �योजनको ला�ग कमर्चार�को �ववरण तयार ग र
मन्�ालयले माग गरेक कमर्चार�को �ववरण सेवा संचालन गन�  �नकायले तोकेको
अव�ध�भ� पठाउनु पन� व्यवस्था रहेको

•

नेपाल सरकारले संघ, �देश र स्थानीय तहमा सेव �वाहका ला�ग आवश्यक पन�  सठन 
संरचना तथा कमर्चार� दरबन्द� �नधार्रण स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षले संघ,
�देश  र स्थानीय तहको सं�वधान बमोिजमको अ�धकारक सूची, कायर् �कृ�त र औिचत्
समेतको

आधारमा स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण

संघ, �देश  र स्थानीय तहको स�ठन संरचना था कमर्चार�  दरबन्द� नेपाल सरकार
�सफा�रस गन� र सो �सफा�रस गरेको आधारमा नेपाल सरकारले संघ, �देश र स्थानीय
तहको स�ठन संरचना तथा कमर्चार� दरबन्द� स्वीकृत  व्यवस्था रहेको �थ ।
कम्
र चार� समायोजनका आधारह
ँ �मल्दोसंघ, �देश 
कमर्चार� समायोजन गदार् सा�वकमाकायर्रत स, समूह तथा उपसमूहको पदसग
वा स्थानीय तहको पदम देहायका �ाथ�मकताको आधारमा ग�रने व्यवस्था रहेको �थ•

कायर्रत पदको ज्ये�,

•

कमर्चार�ले रोजेकोसंघ, �देश वा स्थानीय त,

•

हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नाग�रकताक �माणप�मा उिल्लिखत
ठेगाना ।

•

राजप�ा��त �थम �ेणी वा सो सरह र सोभन्द मा�थका कम्
र चार�को हकमा नेपाल सरकार
तथा अन्य कमर्चार�को हकमा सेवसंचालन गन� �नकायले सेवा, समूह वा उपसमूहको �मल्दो
समान पदमा समायोजन गन� ।
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सरकार� सेवाबाट �देश वा स्थानीय तहम समायोजन  गदार समायोजन  हुने सरकार� 

•

कमर्चार�को शैिक्षक योग्यता र नोकर�

समेतका आधारमा तह �मलान गर� समायोजन 

ग�रने ।
•

कमर्चार�को दरबन्द� स्वीकृत भएको �म�तले छ म�हना�भ� कमर् समायोजन गनुरपन�,

•

यो ऐन बमोिजम संघीय �नजामती सेवा, �देश �नजामती सेवा र स्थानीय सेवाक कम्
र चार�को
सेवा, शतर्  सु�वधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको ला�ग यस सेवा, शतर् र सु�वधसम्बन्ध
व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूवर्को सेवाका शतर् र स बमोिजम नै हुने ।
कम्
र चार�को समायोजन हुँदाका बखत लाग रहेको तलब, भ�ा, उपदान, �नवृ�भरण, उपचार खचर्

•

र अन् सु�वधा सम्बन्धी सेवा शतर्हरुमा ��तकूल असर पन�गर� कानून बनाउनपाइने ।
यस ऐन बमोिजम समायोजन भएको कमर्चार�  कुनै कारणले सेवाबाट अल भएमा �नजले 

•

पाउने  उपदान, �नवृ�भरण, उपचार खचर् तथा सि�त �बदाको रकम नेपा सरकारले व्यहोन�
व्यवस्था रहे।
यस ऐन बमोिजम �देश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सरकार कमर्चार�लाई संघीय
�नजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस ्था भए बमो संघीय �नजामती कमर्चार�  सरह संघीय
�नजामती सेवामा बढुवा तथा वृि�  �वकासका अन् अवसर �दान  ग�रने व्यवस्था ग�रय ।
स्वेिच्छक अवकाश सम्बन ग�रएको व्यवस्
(१)

कमर्चार� समायोजन ऐ, २०७४ यस ऐन बमोिजम संघ, �देश वा स्थानीय तहम समायोजन 
हुन नचाहने  पचास वषर् उमेर पूरा भएको र �नवृ�भरण पाउने अवस्था भए कुनै
कमर्चार�ले नेपाल सरकार�ारा नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनामा तो�कएक अव�ध�भ� 
सोह� सूचनामा उिल्लिखत शतर् बमोिजम स्वेि अवकाश �लन सक्न व्यवस्था रहेक।

(२)

स्वेिच्छक अवकाश �लने कमर्चार�मध्ये नेपाल स् सेवाका कमर्चार, व्यवस्था�प–संसद 
सेवाका कमर्चार�  र सम्व २०४९ साल का�तर्क २१ गतेभन्दा अिघ �नजामती सेवामा
�वेश  गन� कम्
र चार�को हकम साठ� वषर् उमेर ननाघ्ने ग र सोभन्दा प�छ �नजामती
सेवामा �वेश  गन� कमर्चार�को हकमा अन्ठाउ� वषर् उ ननाघ्ने गर�  सेवा अव�ध थप
गर� �नवृ�भरणको ला�ग जम्मा सेवा अव�ध कायम ग�रने 

(३)

उपदफा (२) बमोिजम सेवा अव�ध कायम भए बमोिजम कमर्चार�लाई सात वषर्
ु रुपमा स्वेिच्छक अवकाश �लँदाका बखत �दइनेछ र सो अव�ध भु
�नवृ�भरण एकम�
भएप�छ �च�लत कानून बमोिजम �नवृ�भरण �दइनेछ भ�े �ावधान रहेको।
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कमर्चार�  समायोजन ऐन, 2074 ले मा�थ उल्लेिखत व्यवस्था गरेको भएता प�न स्वे
अवकाशको �ावधानले राज्यको धेरै आ�थर्व्ययभार वहन गनुर्पन� र धेरै वषर्सम्म राज्यको 
गर�  अनुभवी कमर्चार�को एकैपटक ब�हगर्मनहुन सक्ने हुँदा सेवा �वाहमा समेत �भाव पा
भएकोले यो ऐन कायार्न्वयनमा आउन सके

5.७ कमर्चार� समायोजन ऐन,२०७५
नेपाल सरकारले  कमर्चार�  समायोजन गन�

उ�ेश्यल �म�त 2075/08/23 मा कम्
र चार�

समायोजन  अध्यादेश जार� र् य।  उ� अध्यादेशलाई संघीय संसदल स्वीकृ गरे  प�ात  �म�त 
२०७५ फाल्गुण १० गते  रा�प�तबाट �माणीकरण भइ कमर्चार�  समायोन ऐन, २०७५ जार� 
भयो । यह� ऐन बमोिजम 2075 चै�  �भ� नेपाल सरकारले �नजामती सेवा तथा अन्य सरकर� 
सेवामा कायर्र कमर्चारहरुलाई संघ,७ वटा �देश र 753 स्थानीय तहमा समायोजन गन� काम
सम्प�  गरेको छ।कमर्चार� समायोजन ऐन, 2075 मा कमर्चार� समायोजन सम्बन ्धमा
�मुख व्यवस्थाहरु देहाय बमोिजम रहेका-

(क) संगठन संरचना तथा कम्
र चार� दरबन्द� धार्रण सम्बन्
संघ,  �देश  र स्थानीय तहमा यस ऐन बमोिजम कमर्चार� समायोजन गन� �योजनको ला�
संघ,  �देश  र स्थानीय तहमा सेवा �वाहका ला�ग आवश्यक पन� संगठन संरच तथा
कमर्चार�  दरबन्द� संरचना एन  गनर् संगठन तथा व्यवस्थापन सव� क्षण स�म�त गठन
�ावधान रहेको । सो स�म�तले संगठन संरचना तथा कमर्चार� दरबन्द� �नधार्रण गर�पाल
सरकार समक्ष �सफा�रस गन� र उ� स�म�तको �सफा�रस बमोिजम संघ,  �देश  र
स्थानीय तहमा सेवा �वाहका ला�ग आवश्यक पन� संगठन संरचना तथा कमर्चार� दरबन
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमिजम हुने व्यवस्था रहेक।
(ख) कम्
र चार� समायोजनका आधारका सम्बन्
कमर्चार�  समायजन  गदार् देहायका आधारमा कमर्चार�  समायोजन गन�  व्यवस्था कमर्च
समायोजन ऐन, 2075 मा रहेको छ:
(१) यस  ऐन बमोिजम सरकार� सेवाका कमर्चार�ला संघको पदमा समायोजन  गदार्
कमर्चार�ले �एको �नवेदनमा उिल्लिखत �ाथ�मकता�म बमोिजम �मशः देहायको
आधारमा समायोजन गन� व्यवस्था रहेक(क) कायर्रत पदको ज्ये�
(ख) कायर्रत पद भन्दा तल्लो �ेणी वा तहको पदको ज्य
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(ग) उमेरको जे�ता ।
(२) यस  ऐन बमोिजम सरकार� सेवाका कमर्चार�लाई �देश वा स्नीय तहको पदमा
समायोजन  गदार् कमर्चार�ले �दएको �नवेदन उिल्लिखत �ाथ�मकता�म बमोिजम
�मशः देहायको आधारमा समायोजन ग�रनेछः(क) कायर्रत पदको ज्ये�,
(ख) कायर्रत पद भन्दा तल्लो �ेणी वा तहको पदको ज्य,
(ग) कमर्चार� हाल कायर्रत रहेको �देश वा सनीय तह,
(घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगान,
(ङ) नाग�रकताको �माणप�मा उिल्लिखत ठेगान,
(च) उमेरको जे�ता ।
(३) यसर� �देश वा स्थानीय तहको सेवामा कमर्चार� समायो गदार् सम्भव भएसम्म प
प�ीलाई एकै िजल्लामा पन� गर� समायोजन ग�ने व्यवस्था रहे ।
(४) �च�लत कानूनले �नधार्रण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शार��रक अश�त
भएको भनी नेपाल सरकारले  गठन  गरेको

मे�डकल बोडर्ल �मािणत  गरेका

कमर्चार�लाई कमर्चार समायोजन सम्बन् कायर्क अनुगमन गन�, अन्तर �नकाय
समन्वय गन र आवश्यकता अनुसर  �नद�शन �दने �योजनको ला�ग ऐनको दफा 17 
बमोिजम ग�ठत  �नद�शन तथा समन्वय स�म�तक �सफा�रसमा सेवा संचालन गन� 
�नकायले उपयु� ठहयारए बमोिजम समायोजन गन� व्यवस्था रहेक।
(५) कमर्चार�  समायोजन �योजनको ला� सूचना �काशन भएको �म�तले  एक वषर्�भ�
अ�नवायर् अवकाश हुने अवस्थ भएका सरकार� सेवाका कमर्चार�लाई �देश वा
स्थानीय तहको सेवामा समायोजन ग�रने छैन तर �देश वा स्थानीय तहम स�ठन 
संरचना स�हत कायर्िजम्मेवार� हस्तान्तरण भएका �नकाय वा कायार
कमर्चार�लाई सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहको सेवामा समाय गनर् स�कने 
व्यवस् रहेको।
(६) यस ऐन बमोिजम संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत 
संघको कायार्लय वा पदमा बहाल रहेका कमर्चार�ले �नजको से, शतर्सम्बन्
कानून बमोिजम

पदस्थापन वा सरुव ा नभएसम्मको ला�फू

बहाल

रहेकोकायार्लयमा कामकाज गनुर् पन�छ संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र
समायोजन हुँदाका बखत  �देश वा स्थानीय तहमा ख�टएका कमर्चार�को हकम
संघको कुनै कायार्ल तोक� कामकाज गनर् लगाइन व्यवस्था रहे ।
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(ग) सेवाको सुरक्षा र वृि� �वकासको सम्बन्धमा भएको व्
कमर्चार�  समायोजन ऐन, 2075 बमोिजम संघ, �देश तथा स्नीय तहमा समायोजन 
भएका कमर्चार�हरुको वृि� �वकासका सम्बन्धमा भएका �मुख व्यवस्थाहरु देहाय 
रहेका छनः(1) �देश  र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कमर्चार�लाई �नजहरुको योग्य
क्षमता र अनुभव हेर� वृि� �ृंखलामा तह �मलान ग�रएको छ, र केह� कमरर�हरुलाई
थप �ेड समेत उपलब्ध गराईएको 
(2) �देश  र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चार�हरुलाई वृि� �वकास वाबढुवा
सबै बाटाहरु खुल्ला ग�रएको
(3) �देश  र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चार�को �नयु�हुँदाका बखतको सेव
शतर् बमोिजम पाउने �नवृ�भरण,  उपदान,  लगायतका सु�वधा नेपाल सरकारले नै
व्यहोन� गर� सु�नि�तता ग�रएको छ ।
(4) स्वदेशी तथा वैदेिशक अध्ययन ता�लम लगायतका क्षमता �वकासका कायर्
समानुपा�तक रुपमा संघ, �देश र स्थानीय तहका कमर्चार�हरुलाई उपलब्ध गराइ
कमर्चार�  समायोन ऐन, 2075 बमोिजम �नजामती सेवा र अन्य सरकार�  सेवाका
कामर्चार� समायजनको �न�म� संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयले �म�
2075 पौष  ११ गते 21 �दनको सूचना जार�  गर� समायोजन  ���या अगा�ड
बढाएको र संघमा स्वीकृत भएको४८४०९ दरबन्द�मा३९९६० कमर्चार� समायोजन
भएको, �देशतफर् स्वीकृत भएक २२२९७ दरबन्द�मा १३८२१ कमर्चार�  समायोजन
भएको, त्यसैगर�  स्थानीय तहतफर् स्वीकृत भ ६६९०८ दरबन्द�मध्ये �नजामत
सेवाबाट ३१७१० कमर्चार�हरु समायोजन भएको देिखन्छ । सा�वकका स्था
तहका १०५४०, सा�वकका िज�वसबाट १२४१ र अन्य सेवाबाट३१६ कमर्चार� गर
जम्मा१२०९७ कमर्चार�हरु समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्
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संगठन संरचना र दरबन्द�को िस्थ
�नजामती सेवामा रहेका �व�भ� सेवा एवं स्वास्थ्य र नेपाल व्यवस्था�पका संसद सेवा अन्त
संगठन संरचना तथा दरबन्द�लाई देहाय अनुसार रहेको देिखन्छ
स्वीकृत दरबन्
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११
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ख
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२
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स्वीकृत दरबन्

�.

सेवा

सं.

संघ

समायोजन �ववरण

�देशको

स्थानय 

कु ल

जम्म

तह

जम्म

संघ

�देशको

स्थानीय

जम्म

तह

फािजल

कु ल
जम्म

दुगर्म क्ष
४

�वकास स�म�तका

60

60

12097

12097

स्थायी कमर्चा
अन्य सेवा जम्
कु ल जम्म

४८६०६

२२२९७

७७७१९

१३९५३७

३९५३३

१३७९०

४३८०५

२४४३

९९५७१

(�ोत : संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयबाट �म�२०७५।१२।१४ को �ववरण अनुसार)

ु ुकमा द�गो शािन्त, �वकास, सुशासन र समृ�� �ा� गन� उ�श्यका साथ संघीय
नेपालको सं�वधानले मल
लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । नेपालको सं�वधानले संघ, �
स्थानीय तहमा राज्य शि � �वभाजन गरे अनुरुपको संघीय इकाइहरु गठन भइसकेको र तीनै त
सरकारलाई व्यविस्थत रुपमायर् सम्पादन गनर् �शास� नक स�रचना गनर् सं�वधानले �वशेष व्यवस्
गरेको छ जस  अनुसार सरकार� सेवामा कायर्रत राष्सेवक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारले कानून
बमोिजम संघ,  �देश  र स्थानीय तहमा समायोजन गर�  सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ भ
नेपालको सं�वधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) को व्यवस् अनुसार कमर्चार�  समायोजन ऐन,
२०७५ जार� भई कमर्चार� समायोजनको कायर् भएको छ
सं�वधानको धारा २८५ को उपधारा (१) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारलेमुलुकको �शास
संचालन गनर् संघीय �नजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकार� सेवाहरुको  गठन 
सक्ने र तस्ता सेवाहरुको गठन सलन  र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हुने तथा सोह�  धाराको
उपधारा (३) को व्यवस्था भएको �देश मिन्�प�रषद
, गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकाले आफ्
�शासन संचालन गनर् आवश्यकता अनुसार कानून बमोिजम �व�भन सरकार� सेवाहरुको गठन रसंचालन
गनर् सक्ने व्यवस्था अनुसार समायोजन प� छको कमर्चार�को व्यव स्थापन तत् तत् तहको कानूनबा
अवस्था छ 
सं�वधानको धारा २८५ को व्यवस्था अनुरुप संघीय �नजामती सेवा �वधेयक ��त�न�धसभा समक्ष
ग�रसकेको अवस्था छ । �दश र स्थानीय तहमा �र� पदपु�त गनर तथा उ� सेवाहरुको व्यवस्था
गनर् �देश लोकसेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी (आ मापदण्ड) ऐन, २०७५

संघीय संसदबाट पा�रत भइसकेको हुँदा �देश  लोकसेवा आयोग गठनको ला�ग मागर्�शस्त भएको 
गठनको काम भइरहको देिखन्छ । �देश �नजामती सेवा र स्थान सेवाको आधारभूत  �स�ान्त तथा

मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानूनको मस्यौदा तयार भईकानुन �नमार्णको ��� यामा रहेको देिख
कमर्चार�  समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १६ र �देश �नजामती सेवा र स्थानीय सेवाको आधारभूत
�स�ान्त तथा मापदण्ड सम्बन्धी संघीय कानूनको अ�धनह�  �देश  र स्थानीय तहले तत् तत्
सेवासम्बन्धी कानून बनाउनुपन�हुन्छ । यसर� कमर्चार� समायोजन पत संघ,  �देश  र स्थानीय
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सेवाका कमर्चर�हरुको सेवा, शतर् रसु�वसम्बन्धी �वषयहरु तत् तत् सेवाका कानूनहरुबाट �नधा
तथा संचालन हुने व्यवस्था ग�रएको छ
कमरचार� समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम संघ, �देश र स्थानीय तहमाकमर्चार�हरुको दरबन्द� स्व
गनुर्का साथै समायोजनका ला�ग अनलाइन माफर्त �ा� भएका आवेदनहरुको आधारमा ऐनमा उिल्ल
कमर्चार�  समायोजनका आधारहरु बमोिजम कमर्चार� समायोजन �णाल�(सफ्टवेयर) माफर्त सनको
कायर् सम्प� गरेको अवस्था  कमर्चार� समायोजसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएबमोिजमको सं
तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण स�म�तले, �देश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना तथा दरबन्द� �नमार्ण
आधार सं�वधानमा उिल्लिखत सं, �देश  र स्थानीय तहको एकल र साझा अ�धकरको सूचीहरुको
अध्ययन नेपाल सरकार (कायर् �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ को अध्ययन र नेपाल सरकार
(मिन्�प�रषद) बाट स्वीकृत कायर् �वस्तृतीकरणलाई मुख्य  मा�न त्यसका आधारमा संगठन तथा
व्यवस्थापन सभ�क्षण गर� देहाय अनुसार दरबन्द� कायम भएको देि
�.सं.

तह

स्वकृत दरबन्द

दरबन्द� ��तश

१

संघ

४८४०९

३५%

२

७ वटै �देश 

२२२९७

१६%

३

७५३ स्थानीय त

६६९०८

४९%

जम्मा

१३७६१४

१००%

क. संघको दरबन्द�को पुष्�ाइँ देहाय बमोजम गरेको देिखन(१)

संघ, �देश  र स्थानीय तहको कूल स्वीकृत दरबन्द� मध ३५ ��तशत संघमा दरबन्द�
कायम भएको ।

(२)

संघमा रहने  �ेणी  �व�हन दरबन्द� १४६४८ रहेको, यस्तो दरबन्द� स्थायी रुपमा �नयु
भएका उ� पदका कमर्चार�हरु कामकाज गन� र त्यस्ता कमर्चार�हरु कुनै �क�
अवकाश भएमा ती पदमा स्थायी पदपू�तर् नहुने 

(३)

नेपाल �व�वध सेवाको कम्प्टर अपरे टर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्१८५२
रहेको, यो दरबन्द�मा यस अिघ स्थायी रुपमा �नयु� भएका कमर्चार�हरुले कामका,
त्यस्ता कमर्चार�हरु कुनै �क�समबाट अवकाश भएमा ती पदमा स्थायी पदपू�तर्,

(४)

सं�वधान बमोिजम संघमा कायर्क्षे� भएका यपा�लका र महान्याया�धव�ाको कायार्लयम
८१९८ दरबन्द� स्वीकृत भए, सं�वधान र सम्बिन्धत कानुन बमोिजम कायर्क्षे� थप 
कारण ती �नकायहरुमा �वगतमा भन्द११३४ दरबन्द� थप भएको 

(५)

संवैधा�नक �नकायहरुमा कूल२५६१ दरबन्द� रहेक, नेपालको सं�वधानमा नै थप भएका ६
वटा संवैधा�नक आयोग तथा महालेखापर�क्षकको कायर्क्षे� थप भएको र लोक सेवा 
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नभएसम्मका ला�ग २ वटा कायार्लयहरुको स्तरो� �त भएको हुँ ३५७ दरबन्द�  थप
भएको  । 
(६)

क�तपय  �वभाग, आयोजना तथा कायर्�महरु दातृ �नकायहरुको ��पक्षीयर बहुपक्
वा अनुदान सम्झौता अनुसारका आयोजनाहरु सम्प�नहुन्जेलका ला�ग संघमा रािख

र

त्यस्ता आयोजनाहरु सम्प� भएप�छ ती �वभागहरु खारेज ।
(७)

िजल्ला तथा स्थानीय तहमा कायर्क्षे� रहेका मालपोत तथा नापी कायार्लयहरु हाल सं
रािखएको र ती  �नकायमा ५७७१ दरबन्द�  रहको, जग्गा �शाससम्बन्धी महत्वपू
अ�भलेखलाई  Digitize गन� काम भइरहेको हँद
ु ा उ� कायर् सम्प� भएप� छ ती संरचना 
दरबन्द� हस्तान्तरण हुन

(८)

सं�वधान अनुसार �त्येक �देशमा �देश �मुख रहने व्यवस्था रहेअनुरुप कायार्लयको स्
गर� संघ अन्तगर दरबन्द�  कायम भएक, िजल्ला समन्वय स�म�तको कायर्�वमा प�न 
�देश  र स्थानीय तहसँग समन्व गनुर्पन भएकाले ती  �नकायका दरबन्द�लाई संघमा
रािखएको र ती �नकायहरुमा११२७ दरबन्द� रहेको 

(९)

सं�वधान  अनुसार संघ अन्तगर्त नै रहने �नकायहरु मध्ये गृह मन्�ालय म रहने 
�नकायहरुमा कूल ४३५४ दरबन्द�  रहेको र त्यस्तै अथर् मन्�ालय मातहत रहने दर
३८६८ रहेको, संचार मन्�ालय अन्तगर्त रहने हुलाक सेवाको सम ेत दरबन ५८५६
रहेको ।

(१०) कमर्चार�  समायोजसम्बन्धी ऐन बमोिजम �देश �मुख सि, �देश  मन्�ालयका सिचव र
स्थानय तहका �मुख  �शासक�य  अ�धकृतहरु संघले खटाउने व्यवस्था गरेअनुरुप
दरबन्द�हरु संघमा रािखएको र त्यस्ता दरब ८२३ रहेको, �देश  �मुख सिचव, �देश 
मन्�ालयका सिचव र स्थानीय तह �मुख  �शासक�य  अ�धकृतहरुका सम्बन्धमा त
सम्बन्धी कानुन बनेप� छ सोह�मोिजम लै जाने भई संघको दरबन्द�बा सो संख्या          
घट्ने 
ख. �देशको दरबन्द�को पुष्�ाइँ देहाय बमोिजम रहेको देिखन�.सं.

तह

दरबन्द

दरबन्द� ��तश

१

अ�धकृत स्त

६२९६

२८

२

सहायक स्त

८७०२

३९

३

�ेिणव�हन

७२९९

३३

जम्म

२२२९७

१००
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(१) संघ, �देश र स्थानीय तहको कूल स्वीकृत दरबन्द� मध१६ ��तशत �देशमा दरबन्द� कायम
भएको ।
(२) �ड�भजन वन कायार्लय र सब �ड�भजन वन कायार्लयहरु �देश स्त रमा रहेको र
कायार्लयहरुमा �ेणी �व�, वन  रक्षक पदको दरबन्द� ठूलो संख्यामा रहेकाले � ेणी �व
पदहरुको दरबन्द� ब देिखएको ।
(३) सा�वकका क्षेय अस्पता, उपक्षे�ीय अस्प, अ�ल अस्पताल तथा िजल्ला अस्पतालहरु
�देश स्तरमा हस्तान्तरण ग�र, स्वास्थ्य सेवा त४०९८ दरबन्द� �देशमा कायम भएक,
जुन �देशको कूल दरबन्द�को१८.५ ��तशत हुन आउने देिखएको।
(४) सं�वधान बमोिजम ७७ िजल्लाको व्यवस्था भएअनुरुप सा�ब७५ िजल्लामा२ िजल्ला थप
भएकोले ती दुई िजल्लामा िजल्ला अस्पतालहरु थप ग�रए
ग. स्थानीय तहको दरबन्द�कोपुष्�ाइँ देहाय बमोिजम रहेको देिवडा

पा�लका

कृ�ष

स्वास्

जम्म

अ�धकृत

९०६

७१५४

1550

२१०

९८२०

सहायक

१४७१८

१०७५२

6174

२५४४४

५७०८८

जम्म

१५६२४

१७९०६

७७२४

२५६५४

६६९०८

(१) संघ, �देश र स्थानीय तहको कूल स्वीकृत दरबन्द� मध४९ ��तशत स्थानीय तहमा दरबन्द
कायम भएको ।
(२) स्थानीय तहको दरबन्द� व्यवस्थापन गदार् हरेक वडामा कम्तीमा एक जना �ा�व�धक र ए
�शास�नक दरबन्द� कायम ग�रएको 
(३) हरेक स्थानीय तहमा कृ�ष र पशु सेवा तफर्को कम्ती १/१जना अ�धकृत स्तरको दरबन्द
कायम ग�रएको ।
(४) ४०१७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमाफर्त स्थानीय स्वास्थ्य सेवा �वाहको व्यवस्
(५) ३०८ वटा आयुव�द  औषधालयहरु सम्बिन्धत स्थानीय तह मातहत  गर�  हस्तान्तर
ग�रएको ।
(६) २७ �ाथ�मक अस्पतालहरुलाई सम्बिन्धत स्थानीय तह मातहत व्यवस्थापन ।
(७) स्थानीय तहको कूल दरबन्द�क३८ ��तशत स्वास्थ्य सेवाको दरबन्द� कायम  ग�रए
(८) स्थानीय तहको कूल स्वीकृत दरबन्द� मा क� ७४ ��तशत  �ा�व�धक कमर्चार�हरु रहनेर� 
संगठन संरचना तयार ग�रएको ।
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5.८ कमर्चार� समायोजनको सन्दभर्मा अपनाइए���याहरुको संिक्ष� �व(१)

�म�त २०७५/०८/२३ मा कमर्चार� समायोजन अध्यादेश२०७५ जार� भई समायोजन 
कायर् �ारम्भ ग�रएको 

(२)

समायोजन सम्बन्धमा �म�२०७५/०९/०१ मा संघीय  मा�मला तथा सामान्य �शासन
मन्�ालयका सहसिचवको संयोजकत्वमकमर्चार� समायोजन गुनासो व्यवस्थापन स�को
गठन गर� गुनासो व्यवस्थापनको कायर् भएक

(३)

कमर्चार�  समायोजन अध्याद, २०७५ �म�त  २०७५।०९/११ र १७ मा संघीय 
संसद्को दुवै सदनबाट पा�रत भएको ।

(४)

�म�त  २०७५।०९।११ मा कमर्चार�  समायोजनको आवेदनका ला�ग सूचना �काशन
ग�रएको ।

(५)

�म�त  २०७५/०९/१२ को गोरखाप� दै �नकमा कमर्चार�  समायोजसम्बन्धी सूचन
�काशन ग�रएको । 

(६)

�म�त  २०७५।०९।११   देिख  २०७५।१०।०२ सम्म कमर्चार� समायोजनको ला�
अनलाइन आवेदन संकलन ग�रएको।

(७)

�म�त  २०७५।१०।०३ देिख  अध्यादेश बमोिजम कमर्चार�हरुको अनलाइन आवेदन
आधारमा संघ,  �देश  र स्थानीय तहमा कमर्चार�हरुको समायो ���या �ारम्भ
ग�रएको।  

(८)

�म�त  २०७५।११।१५ मा सम्बिन्धत सेव संचालन गन�  मन्�ालयका ��त�न�ध समेत
रहने  गर� संघीय  मा�मला तथा सामान्

�शासन  मन्�ालयका उपसिचवहरुक

संयोजकत्वमा १२ वटा स�म�त  गठन  गर� सबै सेवा, समूह,  �ेणी/तह र पदका
कमर्चार�हरुको ज्ये�ताको सूिच तयार ग�रएक
(९)

�म�त  २०७५/१०/०३ को नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को �नणर्यानुसार �विश� �ेणी
कमर्चार�हरुको समायोजन ग�रए ।

(१०) �म�त  २०७५/१०/२१ को नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को �नणर्यानुसार राजप�ां�
�थम �ेणीका कम्
र चार�हरुको समायोजन ग�रएको
(११) �म�त २०७५/१०/२३ देिख २०७५/१२/११ सम्ममा अन्य कमर्चार�हरुको समाय
ग�रएको ।
(१२) कमर्चार�को रोजाइ �ाथ�मकता�, �नजहरुको म्बिन्धत पदको ज्ये� ता र स्था
ठे गानाका आधारमा सफ्टवेयर माफर्त समायोजन कायर् ग�रएक
(१३) कमर्चार�  समायोजनको सन्दभर कमचार� समायोजनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस
अनुसार संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ीको अध्यक्षतामा �बशेषज्ञ स�हत
�नद�शन स�म�तको बैठक बसी समायोजनको �ममा देखा परेका समस्या समाधानका ला�ग
�व�भ� �नणर्य ग�रएको र उ� �नणर्यहरुअन नै कमर्चार� समायोजन ग�रएको 
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समायोजन भएका कम्
र चार�हरुको �बव
सेवा

�देश 

�देश 

�देश 

१

२

३

सुदुर
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5
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7
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10540

सेवा

संघ

�देश 
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�देश 

१

२

३

�देश 

गण्डक

५
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सुदुर
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256
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12097
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२
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घरेल ु तथा
साना
उ�ोग�वका
स 
स�म�तका

३

कमर्चार
दुगर्म क्ष
�वकास 
स�म�तका
स्थायी

४

कमर्चार
अन्य सेवा
जम्म
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३९९६०

२४१५ १८१२

२५२५

१७४८

२५३२

१३३४

१४५५

१३८२१

४३८०७

२४४३

१०००३१

नेपाल सरकारको �नणर्य बमोिजम संघमा स्वीकृत भएक ४८,४०९ दरबन्द�मा ३९,९६० कमर्चार�
समायोजन भएको देिखन्छ ।  �देशतफर् स्वीकृत भएक २२,२९७ दरबन्द�मा १३,८२१ कमर्चार�
समायोजन भएको छ  र स्थानीय तहतफर् स्वीकृत भए ६६,९०८ दरबन्द�मध्ये �नजामती सेवाबा
३१,७१० कमर्चार�हरु समायोजन भएको िस्थ�त देिखन्छ । सा�वकका स्थानीय  १०,५४०, 
सा�वकका िज�वसबाट १२४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कमर्चार�  गर�  जम्म १२,०९७ कमर्चार�हर
समेत स्थनीय तहमा समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकारसंचालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ को
व्यवस्था बमोिजम स्थानीय तहमा कायर्रत रहेका क ७,६५० कमर्चार�  गर�  जम्म ५१,४५७
कमर्चार�हरुबाट स्थानीय तहको सेवा �वाहको कायर् सम्पादन हुने गर� कमर्चार� समयोजनको
भएको देिखन्छ 

5.९ समायोजन प�छको कम्
र चार� व्यवस्थ
कमर्चार�  समायोजन ऐन बमोिजम समायोजनको ���यामा कुनै समस्या र ���वधा देिखएम ा ऐनम
व्यवस्था भए बमोिजमको �न द�शन स�म�तले स-समयमा �व�भ� �नणर्य गर� बाधा अडकाउ फुकाउने
कायर् गर� कमर्चार� समायोजनको कायर्लाई सहजीकरण को देिखन्छ । यसै सन्दभर्कमर्चार� समायोजन अध्याद,२०७५ बमोिजम कमर्चार� समायोजनको ���या �ारम्भ गरेकोमा कमर्चा
समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम सम्प� ग�रएको कमर्चार� समायोजनको सन्दभर्मा देिखएका गुनास
सुनी  गुनासो व्यवस्थापन स�म� त गठन गर� अध्ययन एको र अनलाइन  आवेदन नगरेको वा छनौट
गरेका �वकल्पहरु पयार्� नभई स्थायी ठेगाना रहेको � देश भन्दा अन्य�का स्थानीय तह वा
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समायोजन भएका कमर्चार�हरुले स्थायी ठेगाना रहेको �देश वा सो �भ� का स्थानीय तहहरुमा ज
ला�ग �नवेदन  पेश  गरेको भएमा दरबन्द�  �� रहेसम्म �नि�त मापदण्डका आधारमा त्यस सम्बन
आवश्यक व्यवस्थापन गनर् स�कने नी�त �, संघमा समायोजन भएका तर �देश वा स्थानीय तहका
�र� पदहरुमा काम गनर् स्वेच्छाले �नवेदन पेश गरेका कमर्चार� हरुको हकमा कमर्चार� स
गुनासो व्यवस्थापन स�म�तले �दए ��तवेदनका आधारमा �देश वा स्थानीय तहका �र�  दरबन्द�म
कामकाज गनर् सक्ने व्यवस्था �मलाएको र  �देश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चार�ह
�व�भ� कारणबाट अपायक  पर�  आपसी सहम�तमा एक स्थानीय तहबाट अक�  स्थानीय तहमा र ए
�देशबाट अक� �देशमा गइ काम गनर्को ला�ग संयु� �नवेदन �दएमा �नि�त मापदण्डका आधारमा का
गनर्सक्ने आवश्यक व्यवस्था ग, कुनै कारणले समायोजनमा छु टेका कमर्चार�हरुको समेत �र
दरबन्द�हरुमा व्यवस्थापन गनर् स�कने नी�त �लएको देि
कमर्चार�  समयोजन  प�ात  �व�भ� कारणले  �सिजरत गुनासोहरुलाई कमर्चार� समायोजन ऐन बमोिज
ग�ठत �नद�शन तथा समन्वय स�म�तबाट समेत �व�भ� �नणर्यहरु �नकास �दएको अवस्थादेिखन्छ ।
कमर्चार�  समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (४) को व्यवस्था बमोिजम कडा रो
लागेका वा गम्भीर

शार��रक अश�ता भएको भनी नेपाल रकारले  गठन  गरेको मे�डकल बोडर्ले

�मािणत  गरेका कम्
र चार�हरुको हक मे�डकल बोडर्को �सफा�रस र रोगको पृ�भू� समेतलाई  आधार
�लई  मन्�ालयले �नवेदनका साथ संलग्न कागजा �वशेषज्ञ िच�कत्सकबाट अध्ययन  सम्बिन्ध
व्यि�हरुको ला� ग उपचारसु�वधाको उपलब्धता, पा�रवक  हे रचाहको आवश्यकता र सम्भाव्य
समेतको आधारमा तयार गरेको ��तवेदन ऐनको दफा १७ बमोिजमको �नद�शन तथा समन्वय स�म�तमा
पेश  गर�  टु�याइएको,

कमर्चार�को समायोजनको ला�ग दरबन्द� नपुग भई फािजलमा परेक

कमर्चार�हरुको हकमा सेवसंचालन गन� �नकायहरुबाट अध्ययन गर�नको दफा ७ को उपदफा (३)
बमोिजम �देश वा स्थानीय तहमा समायोजन ग�रएको अवस्था देिखएको रगुनासो व्यवस्थापन स�
माफर्त प�न गुनासो व्यवस्थापनको कायर् भएको देिखन्छ । यस कमर्चार�  समायोजन गन�  �ममा
नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सरकार� सेवाका कमर्चार�रब 2 हजार १ सय गुनासो परेकोमा
दोहोरो परेको गुनासो बाहेक क�रब नौ सय  गुनासो व्यवस्थापन ग�रएको देिखन्छ । नेपाल स्वा
सेवाका क�रब 27  हजार कमर्चार�  समायोजन भएकमा जस  मध्ये क�रब 7 हजार गुनासो परेकोमा
दोहोरो संख्यामा परेका गुनासो बाहेक क�रब पाँच हजार कमर्चाको गुनासो व्यवस्थापन गर� समायोज
���या टु�ाइएको भ�े देिखन्छ ।यसर समायोजन  ���याका �व�भ� चरणमा कमर्चार�का गुनासोको
समेत व्यवस्थापन गर� कमर्चार� समायोजनको काम सम्प� भएको देिख
नेपालको सं�वधानको धारा 302 बमोिजम सं�वधान जार� हुँदाका बखत कायर्रत सरकार� सेवाका क�रब
एकलाख कमर्चार�लाई कमर्चार� समायोजन ऐन, 2075 बमोिजम संघ, �देश तथा स्थानीय तहमा देह
बमोिजम समायोजनको कायर् सम्प� गरेको देिखन्
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तह

स्वीकृत दरबन्

समायोजन भएको संख्य

समायोजन प�त �र�
हुने पद

संघ

48,409

40,202

8,207

�देश(7 वटा)

22,297

14,018

8,279

स्थानीय त

66,908

42,279

24,629

फािजल
जम्म

3,786
1,37,618

1,00,285

3७,329

(�ोतः संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ाल
कमर्चार�  समायोजन ऐनको व्यवस्थाका आधारमा सफ्टवेयर �णाल �को �वकास गर� त्यस ���य
कमर्चर� समायोजनको कायर् सम्प� गरेको अवस्था देिखन्छ । कमर्चार� समायोजनको कायर् आफै
ज�टल र चुनौतीपूणर् ह । एकात्मक र केन्�कृत रुपमा रहेको कमर्चार� �शासनलाई संघीय �ण
अनुरुप तीनै तहमा रुपान्त रण र समायोजन गदार् केह� असहजतामहसुसहुनु स्वभा�वकै य��प
कमर्चार�  समायोजन ऐन,२०७५ का �ावधान, संघीय �नजामती सेवा ऐन, �देश तथा स्थानीय सेवाको
�स�ान्त तथा मापदण्ड सम्बन्धी संघीय कानूनको �स्ता�वत व्यवस्थाले यस � वषयलाई �म
बनाउँदै लै जाने भ�े सम्बिन्धत मन्�ालयअपेक्षा गरे देिखन्छ 
यसर� समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुरुप समायोजनको कायर् सम्पादन भएको भएता प�न �देश
स्थानीय तहको सेवा सम्वन्धी कानून बनी नसकेको अवस्थामा र �देश तथा स्थानीय तहले संगठन
व्यवस्थापन सव�क्षण गर� दरवन्द�  स्वीकृत गनर् सक्ने व्यव स्था भएकोतथा सो अनुस सो
कायर् पूरा भइनसकेको अवस्थाहुँदा यसमासुधार गनुर्पन� अवस्था देिखएको �नि�त  आधार र
मापदण् बमोिजम कमर्चार�को समायोजन टू�ीएको भएप�न �देश र स्थानीय तहमा समायोजनहुन
बहुसंख्यक कमर्चार�हरु त्य�त उत्सा�हत भएको नहुँदा सेवा �वाह र कायर् सम् प�रणाममुखी 
बनाउन अझ प�न के ह� चुनौतीहरु रह� रहन सक्ने अवस्था देिखएकाले त्यस्ता चुनौती र समस्या
कमर्चार�को मनोवल एकातफर् घटन न�दने र अक� तफर् कमर्चार� प�न अनुशा�सत भई तो�कएको क
सम्पादनमा िजम्मेवार� भई ��याशीलहुने व्यवस्थाको �वकास आवश्य
नेपाल स्वास्थ्य सेवा तफर्का कमर्चार� हरुको समेत समायोजनको कायर ् सम्प� भएको भएताप�
�देश अन्तगर्त रहेका अस्पताल प�छ संघमा कायम हुने गर� हे रफेर भ, अपायक स्थानमा समायोजन
भएको कारण देखाइ गुनासो आएकोले सो सम्वन्धमा पटक पटक व्यवस्थापन गन� � याको
देिखन्छ । यसर�  पटक पटक व्यवस्थापन गन� ग�रएको भएप�न यस सेवा तफर्का कमर्चार�
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समायोजन व्यवस्थापनमा अझप� नगुनासो �ा� भइरहे र त्यस्तो सम्बि स्वास्थ्य तथा जनसंख
मन्�ालयबाट भईरहेको अवस्था देिखन्
नेपालको सं�वधानले  आत्मसात् गरेको स�ी �णाल�लाई व्यवहारमा रुपान्तरण ग सं�वधान बमोिजम
कमर्चार�  समायोजको कायर भएको भएप�न कमर्चार�  समायोजन र जनशि�  व्यवस्थाप समस्याहर
अझप�न  र�हरहेका छन् । यस सन्दभर् सेवा �वाहलाई  �भावकार� बनाउन देहाय बमोिजम सुधार
हुनुपन�:-

1.

स�ीय इकाईहरुबाट �वाह हुने सेवाहरु सकेसम्म जनताको निजकर् यउने र सहज हुने गर� 
अनावश्यक संरचना थप नगर� �त्यायोजनको व्यवस्था �मलाई सेवा �वाह, यस्तो व्यवस्
गदार् स�ी, �ादेिशक वा स्थानीय तहको सेवाहरु जस्तैः राहद, �म इजाजत, सवार� इजाजत,
गैरकर राज� (शुल्क दस्तुर लगायत) एवं कर राज� (मालप, सवार� साधन कर, घर वहाल
कर, �ाकृ�तक  �ोतको रोयल्ट�  एवं क, पयर्टन शुल्क लगाय, सावर्ज�नक सुरक्षा सम्ब
सेवाहरु (काडर् �वत, अपा� प�रचयप� आ�द) तल्ला तहको एकाईमा आवेदन गन/�तन�/�ा� 
गन�  गर�  एकल �बन्दु सेवा केन्�को रुपमा काम गनर् नगरपा� लका वा गाउँ पा�
कायार्लयहरुला िजम्मेवार� तोक�  त्यसलाई व्यविस्थत , यस्तो �बन्दुमा स�ीय सेवा �वा
गनर् स�ीय कायार्लयको कमर्च, �ादेिशक सेवाको ला�ग �ादेिशक कमर्चार रा�े, त्यस्त
�बन्दुमा यसर�  काममा लगाउँदा आ�थर्क व्ययभार, जनताको समय  र खचर् बचत र
सम�मा �शास�नक  �भावका�रता बढ्ने।यस व्यवस्थाबाट तीन तहबाट �वतरण हुनेअनुद
सहायता, समािजक सुरक्षा भ�ाजस्ता �वषयहरुको दोहोर, अपचलन  र �वतरणको खचर्मा
कमी आउने।यस्तै रोजगार समन्वय के, VAT/PAN दतार, संस्था दता, उ�ोग दतार् जस्ता काय
हुँदा देशमा करको दायरा �वस्तार हुने र लगानीको वातावरण थप मजबुत ब�ुका साथै
�वचौ�लया �नयन्�ण हुन,

2.

यातायात क्षे�लाई व्यविस्थत बनाउन, �देश  र स्थानीय तहको समन्वयम यातायात सेवा
स�ालन गन�, जसले �सिण्डकेट �नयन्�ण र �भावकार� यातायात सेवा जनताले पाउने रदुघर्ट
न्युनीकरण हुने (�देश प�रवहन �नगम स�ालन गन�,
यसैगर�  �ाकृ�तक साधन  �ोत (उपयोग तथा �नयमन) ऐन तजुर्मा गर�  ढुंग, �गट� बालुवा,
जल�ोत, काठ, ज�डबुट� लगायतको इजाजत व्यवस्था, कर संकलन र �नयमन गन�, यसो गदार्
�देश तथा स्थानीय तहको आ�थर्क �दगोपन बढ्ने तथा अ�नयिन्� त र अव्यविस्थत
�नयन्�ण हुन,
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3.

कमर्चार

समायोजन  प�ात् ब�र�  र क�न�को

�ववाद  रहेको

र समायोजन भएका

कम्
र चार�हरुको बीच संघमा णीगत  र �देश  र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थाको का
मयार्दा�म लगायतका क�तपय �वषयमा �ववाद रहेकोले यसमा सुधार गन,

4.

स्थानीय सरकार स�ालन ऐ, २०७४ मा ग�रएका धेरै  जसो व्यवस्था कायर् �वस्तृ�त
��तवेदनकै हुबहु जस्तो भएकोले त्यसलाई कानुनी रुपमा ढाल्न सर स्प�  पानर ् जरु
भएको, त्यसैगर� �देश र स्थानीय तह बीचको दोहो अ�धकारक्षे��भ�का कर �नधार्रण स�
तथा बाँडफाँड सम्बन्धमा त्यस्तो दोहोरो व्यवस्था अन्त्य,

5.

�देश र स्थानीय तहबीच समन्वय गन� आधार र ���याहरु कानुन�ारा स्प�  पन� ।

6.

नेपालको सं�वधानको अनुसूची�ारा �न�दर्�  तहगत सरकारका कामका आधारमा सं, �देश  र
स्थानीय तहले �शास�नक संरचना बनाउन, काममा दोहोरोपन  हुने  �क�समबाट संरचना खडा
नगन�, भ�ा संगठन संरचना �नमार्ण नगन, �शास�नक खचर् कम हुने �क�समले अ�त आवश्य
संरचनाहर मा�  �नमार्ण गन, दक्ष जनशि� र बहुसीप भएको कमर्चार� को व्यवस्थ,
�व�मान  �शास�नक संरचनाहरुका सम्बन्धमा �शासन सुधार सम्बन्धी �वगतमा पेश 
��तवेदनहरुका आधारमा समेत पुनरावलोकन गन, कमर्चार�  समायोजनका सम्बन्धमा दे
परेका समस्यालाई अ�बम्ब समाधान गर�  जनशि�को उिचत व्यवस्थापन गन�  र मा
संशाधनको �वकासका �निम्त �नि�त योजना बनाई लागु गन�

कमर्चार�  समायोजन प�ात प�न दुगर्म क्षे�हरुमा कमर्चार�हरु पू�तर् भई सेवा � वाह सहज र
बढ्न नस�करहेको अवस्था छ भने सेवा �वाह गन� पशु से, कृ�ष, स्वास्थ जस्ता कायार्लयहरु छरप� ह
स्थानीयस्तरमा स

र सुलभरुपमा सेवा पर् यउन नसकेको

अवस्था देिखएको छ।अक�तफर

स्थानीयस्तरमा रहेको दरवन्द� को  �कृ�तअनुरुपका कमर्चार� हरुक क�तपय  ठाँउहरुमा अक� 
�कृ�तका पदका कम्
र चार�हरुको समेत समायोजन भएको र क�तपय स्थानीय तहहरुका दरव
आवश्यकता भन्दा बढ� कमर्चार�हरु समायोजन भई गएका कारण दरवन पद अनुरुप सेवा �वाहमा
समेत क�ठनाई परेको भ�े रहेको छ। स�ीयताको ममर् अनुक ल सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन तीनै
तहको वास्त�वक कायर्बोझको आधारमा संगठन संरचना र दरवन्द� व्यविस्थत गनु, �देशस्तरमा
संघकै जस्तै समानान्तर कायार/�नकाय स्थापना गन जस्त कायर् गनुर् उपयु� नदेिख, समायोजनबाट
प�न  पदपू�तर् हुन नसकेका �देश र स्थानीय तहका दरवन्द� यथाशी� पू� तर् गनुर् पन� र सं� वधान
कानुन बमोिजम तीनै तह बीचको सम्बन्धमा सहका�र, सहअिस्तत र समन्वय कायम गर�  समृ��को
�दशामा अिघ बढ्नु उपयु हुने  देिखन्छ 
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प�रच्छ े - छ

सुझाव तथा �सफा�रसहर
सं�वधानसभाले बनाएको नेपालको सं�वधान कायार्न्वयनकोमुख ्य चरणमा छ । सं�वधानले केन्�� कृ
एकात्मक राज्य व्यवस्थ�सजर्न गरेका समस्याहरुलाई अन्त्य गद� समतामूलक समाजको �नमार्ण

संकल्प गरेको छ । सं�वधानले  मुल ुकमा संघीय  लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्

माध्यमबाट �दगो

शािन, सुशासन, �वकास  र समृ��को आकांक्षा पूरा गन� उ�ेश्य �लएको 

सं�वधानको उ�ेश्य �ा� गन सं�वधानको �भावकार� कायार्न्वयआवश्यक छ। सं�वधान �द� आ�थर्क
सामािजक अ�धकारहरु कायार्न्वयन गनर् राज्यको क्षमता अ�भवृ�� गर� समृ� अथर्तन्�कजरुर
छ । आ�थर्क �वकासका �निम उत्पादनमा वृ�� र आ�थर्क  टनी�तको सुदृढकरण त्यि�कै आवश्य
छ । जनताले लोकतािन्�क अ�धकारको उपभोग गनर् पाउने अवस्था सु�नि�त गसं�वधानको भावना र
उ�ेश्य अनुरुप सं�वधान कायार्न्वयन गनर् सोह� अनुरुप रुपान्त�रत हुनु ज
सं�वधानले �न�दर्� गरेको राज्य व्यवस्थाको �नमार्ण गनर् मुलुकमा सुशासनको माध“समृ� नेपाल र
सुखी नेपाल�”को रा��य सोचलाई साकार पानर् सावर्ज�नक �सनमा सुधार आवश्यक छ । न�तजामुखी
र प�रणाममुखी सावर्ज�नक �शासनबाट मा�ै सं�वधानको उ�ेश्य पूरा गनर् स�कने हुँदा सोह�अनु
सावर्ज�नक �शासनको गठ, संचालन  र व्यवस्थापन आवश्यक छ । सं�वधान बमोिजम तीनै तह
कमर्चार� समायोजन गनुर्पन� संवैधा�नक व्यव बमोिजम कमर्चार� समायोज भएको छ । त्यसमा अझ
प�न के ह� समस्याहरु देिखएका छन्
सेवा �वाहलाई  �भावकार� बनाउन सुधार आवश्यक छ  परु ातन सोच  र कायर्शैल�मा प�रवतर्न गन
सावर्ज�नक �शासनमा सुधार गनुर् पन� आवश्यता छ । यसका �निम् यस  ��तवेदनको �व�भ�
प�रच्छ दमा उल्लेिखत सुझावका अ�त�र�तत्कालै देहायका सुधार गनुर् सान्द�भर्क देि–
१.

सावर्ज�नक �शासनलाई जनमुख, सक्, जनउ�रदायी, व्यवसा�यक, न�तजामुखी  र प�रणाममुखी 
बनाउन सक् एवं सुदृ सावर्ज�नक �शासनको �वकासका �निम्त आधु�नक सावर्ज�नक �शासन
न�वनतम्  मान्यताहरुलाई आत्म गर�

तीनबटै  तहमा सोह� अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गन

आवश्यक छ । जनउ�रदाय, पेशागत जवाफदे�हता, स्वच्छ र स, तटस्थ र �नष् सेवा नै
आजको आवश्यकता हो। सेवाक गठन योग्यता �णाल�मा आधा�रत ��तयो�गतात्मक खुला
पारदश�पूणर् र समवेशी ���या�ारा हुने व्यवस्, सेवा �वाह र �वकास �नमार्णमा ��तव, बढुवा र
वृि� �वकास  अनुमानयोग्, �व�वधताको सम्मानजनक व्यवस्थ, अन्तरा�य स्तरमा ��तस्पधार् ग
सक्ने �नजामती सेवाको �वकास जस्ता आधारभूव्यवस्थाहरु संघीय �नजामती सेवनमा समावेश 
गन�  र सावर्�नक  �शासनसम्बन्धी संघीय कानुनका �यनै आधारभूत �स�ान्तहरुलाई � दे
स्थानीय तहले अवलम्बन गर� �भावकार� रुपमा लागू गन
२.

संघ, �देश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सहका�र, सहअिस्तत्व र समन्वयमा आधा�
बनाउन संघीय सरकारले सं�वधान  �न�दर्�  रा��य नी�त र रा��य महत्वका �वषयहरु
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आवश्यक कानुनको तजुर्मगर� कायार्न्वयन गन� गराउ, �देश सरकारले �देशस्तर�य कायका
साथै सं घ र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक भू�मका �नवार्ह गन� र स् तहले �भावकार� 
सेवा�वाह र स्थानय �वकासको व्यवस्थापन गन� गरतीनै तहको भू�मका संवैधा�नक सीमा�भ� 
रह� कायर् गन�  गर�  संघीय कानुन�ार तय  गन�  र सोह� अनुरुपसावर्ज�नक �शासनसंचालन
गन� ।
३.

सं�वधानले  अत्मसात् गरेको संघीय  �णाल�लाई  �भावकार� बनाउन  नेपाल सरकारको
कायर्�वभाजन �नयमवल�ले संघ र स्थानीय तथा �देश र स्थानीय तह वीचको सम्पकर
समन्वय गन�  िजम्मेवा संघीय  मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालाई  �दान  गरेको
छ ।स्थानीय तहको सम्पक र् र समन्वय संघीय मा� मला तथा सामान्य � शासन मन
माफर्त �भावकार�  रुपमा गनर् गरा ;f]xL अनुरुपको कानुनी व्यवस्था, सं�बधान बमोिजम
संघ र �देश  तथा �देश-�देश बीच  उत्प�  राजनी�तक �ववाद समाधान गनर् ग�ठ अन्तर
�देश प�रषदको कायर्लाई अझ �भावकार� बनाउन सो प�रषदमा संघीय मा�मला तथा सामान्य
�शासन मन्�ीलाई समे �नय�मत रुपम आमिन्त सहभागी गराउने प��तको व्यवस्था गन� 
संघीय  मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयले स, �देश  र स्थानीय तहबीच ब�लयो
समन्वय कायम गनर् स्थानीय तहकोअनुगमनको कायर् गर� त्यसको ��तवेदन अन्तर
प�रषदको वैठकमा पेश  गन�  गर� संघीय  मा�मला तथा सामान् �शासन  मन्�ालयक
भू�मकालाई  स्प�  गन�

यसैगर� अन्तर�देश प�रषदको �नणर्य वमोि नेपाल सरकार�ारा

स्वीकृत संघीयता कायार्न् सहजीकरण कायरयोजनालाई  �भावकार�  रुपमा लाग गर� संघ,
�देश  र स्थानीय तहको कायर् सम्पादनलाई �भावकार� बनाउने । �देश र नीय तहले 
�वदेशी सहायता �लंदा अ�नवायर् रुपमा संघको सहम� त र स्वीकृ�त मा मा� �लनेवस्थालाई
�भावकार� रुपमा लाग गन� गराउने ।
४.

संघीय  इकाइहरुबीच कमर्चार� व्यवस्, साधन �ोतको �भावकार�  प�रचालन भए नभएको
हेन� तथा सेवा �वाहको �नि�त मापदण्ड�नधार्रण गन, सरकारका तीन तहले गन� सेवा �वाह,
साधन�ोत प�रचालन तथा कमर्चार� व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गन� 
अनुगमन गर� स्थानीय तहलाई तत्सम्बन्धमा आ सुझाव र �नद�शन �दने, �देशलाई सोह� 
अनुरुपको सुझाव  र परामशर् �ने व्यवस्का ला�ग देहाय बमोिजमको संयन्�  �मार्ण गर�
�भावकार� रुपमा लाग गन� । 
�.सं.
1

संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ी                      अध्य

२

सिचव, �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय                               
सदस्

३

सिचव, अथर् मन्�ाल

सदस्

४

नेपाल सरकारले तोकेको सम्बिन्धत क्षे�को �वज्ञ      

सदस्

५

सिचव, संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय             सदस्य सिच

(नोट : सम्बिन्धत �वषयको छलफलहुँदा �वषयगत मन्�ालय र �नकायका सिचव तथा सम्त  �देश  र
स्थानीय तहका ��त�न�धहरुल समेत आमन्�णगनर् सक्ने व्यवस्था।)
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५.

संघीयता कायार्न्नको शुरुवातको चरणमा �व�भ�  संघीय �वषयगत मन्�ालयहरुब
सा�वकमा ग�रआएका कामहरुलाई नै �नरन्तरता �दनकायर् भइरहेक,  �देशमा प�न संघकै
जस्तो �देश �नकयले  प�न  एउटै  काम ग�ररहेको देिखंदा कायर्िजम्मेवार�मा दोहोरोपन 
अस्प�ता देिखएक र �देश स्तरमा संघीय संरचनासग समानान्तर �कृ�तका/उस्तै �कमका
�नकायहरु खडा गन�  �बृ�ी देिखएकोलेसंघीयताको ममर्लाई आत्मसा गनर्कायर िजम्मेवार�
नदोहो�रने गर� स्प गन� । 

६.

संघीय संरचना बमोिजम �तनै तहमा कमर्चार�हरुको व्यवस्थापन र प�रचालन हुने हु
उनीहरुको पदस्था, सरुवा र

बढुवसम्बन्ध अध्याव�ध

�ववरण देिखने  एक�कृत 

अ�भलेखको �भावकार� व्यवस्थापनका ला� केन्�को अ�भलेख �णाल�  सुदृढ गन�  �देश 
तहमा कम्
र चर�  अ�भलेख व्यवस्थाका ला�ग मुख्य मन्�ीको कायार्लय एउटा इकाइ
गठन गर� त्यसलाई संघीय तहको अ�भलेख �णाल�सँग आव� गन� गराउने। 
७.

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले  �मुख  �शासक�य  अ�धकृतको काम, कतर्व्य 
िजम्मेवार� तो�कएको भ प�न जन��त�न�ध र कमर्चर�को कायर्गत िजम्मेवार� र भू�मकाला
अझ स्�रुपमा समा�न  गनर् नसक्दा-आफ्नो भू�मकामा केह�  असमझदार� �सजर्न

भएकोले यसमा स्प�ता ल्या �मुख  �शासक�य  अ�धकृत, स्थानीय तहको �मुख र
उप�मुखको कायर् िजम्मेवा, उ�रदा�यत्व र जवाफदे�हता स्प � �कटानने  गर� सोह� 
अनुरुपकोकानुनी व्यवस्था गन�
८.

सबै तह र �नकायका कमर्चार�हरुलाई जवाफदेह� र उ�रदायी बनाउन बस्तु� न� सूचक
स�हतको कायर् सम्पादन सम्झौताको प��तल �भावकार� बनाउने । कायर् सम्पाद
सम्झौता बमोिजमको कायर् �ग�तका आधारमा कमर्चार� को क सम्पादन मूल्या� न गर
आवश्यक दण्ड रपुरस्कारसँग त्यसलाई आव� गन� । �नि�त समयमा पूरा गनुर्पन� य
तथा प�रयोजनाका सन्दभर्मा कायर्सम्पादन सम्झौतालाई अझ बढ� �ाथ�मकता �दई लागू
व्यवस्था गन� कायार्लय �मु र प�रयोजना �मुखहरुलाई आफ्नो यार्लयको ल�य र
उ�ेश्य पूरा गनर् बढ� िजम्मेवार बना, कायर्सम्पादन नगन� कमर्चार�लाईअनुशासनमा र
र कायर् सम्पादनलाई �भावकार� बनाउन कायार्लय�मुख र �वभागीय�मुखले त्य
कम्
र चार�लाई तत्कालै कारवाह� ग र रा�ो कामका �निम्त उपयु� �ोत्सहन  गनर सक्ने
कानुनी व्यवस्था गर� �भावका रुपमा लाग गन� । 

९.

स्थानीय तहले स्थानीय सरका संचालन ऐन  र �च�लत कानून बमोिजम सम्पादन गनुर्पन
कायर्हरु तो�कएको समय मा�भ� सम्प�  नगरेमा व नेपाल सरकार, �देश सरकार र
स्थानीय कानून वमोिज गनुर्पन कायर् िजम्मेवार�पूवर्नगरे मा वा नेपाल सरकार र �देश 
सरकारबाट �ा�  अनुदान  �च�लत कानून  �वप�रत खचर् गरेमा वा दुरुपयो ग गरे अनुदान 
रो�ा गन� वा अनुदान घटाउने लगायतका व्यवस्था ग र सो व्यवस्लाई �भावकार� रुपमा
कायार्न्वयन गन
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१०. �देश  र स्थानीय तहका जन��त�न�ध  र कम्
र चार�हरुको क्षमता �वकासका ला�ग आव
कायर्�महर संचालन गन� गर� स्थानीय �िशक्षण केन्� लाई � देश स्तरमा हस्तान्त
�देश  र स्थानीय तहको मुख्य �िशक्षण केन्�को रुपमा �वकास  नेपाल �शास�नक 

�िशक्षण�त�ानबाट �दान  ग�रएको ता�लमका अ�त�र� नयाँ �नयु� हुने  अ�धकृतहरुलाई
�वषयगत मन्�ालयले कम्मा १५ �दनको अ�भमुखीकरण ता�लम �दान गर� पदस्थापना गन�
व्यवस्लाई अ�नवायर गन�। 

११. मौजुदा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाले काम ��त इमान्दार र कतर्व्यचार�हरु लामो
समयसम्म बढुवाको पखार्ईमा रहनु पन� र ��तस्पधार्त्मक � लिखत पर�क्षाबाट बढुव
कम्
र चार�हरु काम��त िजम्मवार हुने भन्दा �ोत साम�ी संकलन र अध्ययनमा मा� के
हुने  �वृि� र आन्�रक तफर् सम्बिन्धत क्ष बाहेक जुनसुकै �वषयमा प�न  मा�थल्लो
योग्यता भएकाले ��तस्पधार् गनर् पाउने व्यवस्थाले � वषयगत कायर् सम्पादनमा अ,

यस्तो व्यवस्थाबकायर् सम्पादन कमजोर देिखएकोहुँदा बढुवा �णाल�लाई थप पारदश� 
अनुमानयोग्य बनाउ कायर्कुशलताका आधारमा जे�त �णाल� अवलम्बन गन । 
१२. कम्
र चार�हरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेगर� उपयु� तलवमान र वृि� �वकास
अवसरहरु समानरुपमा �ा�हुने अवस्थाको सु�नि�तता गर� कमर्चार�को उच्च मनो
उत्�ेरणाका साथ काम गन�  वातावरण तयार गन सरकार� कम्
र चार�को तल, भ�ा सु�वधाका
सम्वन्धमा �नरर सुझाव �दन सम्विन्धत क्षे �का �बज्ञहरुको आयोग ग र �त्येक
२/२ बषर्मा तलव सु�वधाकोपुनरावलोकन गन� व्यवस्था गन� यसैगर� समाजका उजार्शील
एवं क्षमतावा जनशि�लाई  �नजामती सेवामा आकषर्ण गराउन सोह�  अनुरुप �नजामत
सेवामा सेवा सुरक्षाको �त्य�त, वृि�  �वकास  र सु�वधाको आकषर्णको व्यवस्था
सु�नि�तता �दान  गन�, संवैधा�नक  �नकायका पदा�धकार�हरको पूवर्वत�  सेवा जोड्ने कानुन
व्यवस्था भएजस्तै �नजामती सेवा ऐनमा स पूवर्व�त सेवा अव�ध जोड्ने स्प� व्यवस
गन� । 
१३. सुशासनका �निम्त ��ाचारको रोकथाम र �नयन्�णलाई �भावकार� बनाउन सदाचार नी�
लागू गर� 

शू न्य सहनशीलताका �निम अनुगमन  मूल्यांकन �णाल�लाई �भावकार�

बनाउने । यसैगर�  "अनुिचत कायर" का �वषयमा छानवीन  गर� कारवाह�  गनर् पूवर्वत
सं�वधानहरुले अिख्तयाररुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई �दएको िजम्मेवा र� वतर्
सं�वधानले  त्यससम्बन्धी िजम्मेवार� कुनै प�न �नकायलाई तोकेको नदेिखंदा रा��य  सतक
केन्� व �धानमन्�ीक मातहतमा साधन �ोतस�हतको �वशेष इकाइ गठन गर� �भावकार� 
रुपमा“अनुिचत कायर” का �वषयमा छान�वन गर� कारवाह�को �निम्त �वशेष कानुनी व्यवस्
स�हतको संयन्�क व्यवस्था गन� ।सुशासनका �निम्�थरक  र �व�ीय  अनुशासन  र

न मा
�शासक�य सुशासन कायम गन�, सावर्ज�नक ख�रद ऐन लगायतका �व�भ�  कान
समसाम�यक सुधार गन�, अनुगमन �णाल�लाई �भावकार� बनाउने । 

227

१४. �ा�व�धक जनशि�को न्यनताका कारण �वकास आयोजनाहरुको तजुर्, कायार्न्व, अनुगमन 
ँ गत खचर् लगायतका महत्वपूणर् काय समयमै हुन 
तथा मूल्या�नका कार्ह
य
एवं पूजी
नसक्दा �वकासका कायर् �भावकार�हुन नसकेले  आवश्यक �ा�व�धक  लगायतका
जनशि�को यथाशी� आपू�तर् र व्यवस्थापन गन�
१५. �शास�नक पुनस�रचना गदार् अनावश्यक र भ�ा संगठन संरचना �नमार्ण न, �शास�नक खचर्
नबढाई  �शास�नक क्षे�माहुने खचर्लाई �वकास कायर्मा लगाउने गर� , �भावकार�  र
स्माटर् �शास�नक संरचना �नमार्ण गन�यसका ला�ग संगठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्ष
�नि�त  आधार र मापदण्ड समेत �नधार्रण गर� संगठन संरचना र दरवन्द�को पुनरावलो
गन� ।
१६.

नेपालको सं�वधानले संघ, �देश  र स्थानीय तहमा आफ्नो �शासन स�ालन गनर् �द
मिन्�प�रषद्, गाँउ कायर्पा�लका र नगरकायर्पाकाले कता अनुसार कानून वमोिजम
�व�भ� सरकार� सेवाको गठन  र स�ालन  गनर् सक्ने व्यवस ्था छ । कमार्चार� समा
ऐन, २०७५ वमोिजम समायोजन हुने कमर्चार�को समायोजन समेत सम्प� भईसकेको छ
तर संघीय  �नजामती सेवा ऐन,  �देश  �नजामती सेवा ऐन  र स्थानीय सेवा सम्वन्धी 
तत्कल तजुर्मा गर�  तत् सेवाका दरवन्द� र समायोजन भएका कमर्चार� को व्यवस
गन� ।

१७. �देश  लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्) सम्वन्धी ऐन वमोिजम �देश लोक सेव
आयोग गठन भई कायार्न्वयनमा आउदाँ सम्म �देश र स्थानीय तहको सेवाका �र� प
पदपू�तर् गर� सेवा वाहलाई �नयमीत गनर् क�ठनाई हुने भएकोले �देश लोक सेवा आयोगको
काम कारवाह�लाई सुचारु गनर् पहल गन�
१८. कमर्चार�  समायोजनको कायर् सम्प� भएकोमा क�तपय स्थानीय तहले समायोजन
आएकालाई  हािजर गराउन  अस्वीकार गन, एक सेवा समूहका कमर्चार�को अक�  सेवाका
पदमा समेत समायोजन  पदस्थापना भएको तथा समायोजनमा रोजेर गएका कमर्चार�ल
अक�मा समायोजन  हुन चाहेको जस्ता समस्या समेत �ब�मान भएकोले यसलाई समयम
व्यवस्थापन गन�
१९. सं�वधानको लिकत उ�ेश्य पूरा गनर् सावर्ज� नक �शासनलाई जनम, उ�रदायी  र सक्ष
संयन्�को पमा �बकास  गनर सावर्ज�नक �शासनको क्षे� मा समसाम� यक सुधारका �नि
सावर्ज�नक �शासनका �ब�भ� पक्षमा अध, अनुसन्धान गर� नेपाल सरकार मिन्�प�रमा
�स्ताव पेश गर� तत्काल लागू ग/गराउन �धानमन्�ीको अध्तामा कायर्कार�  उपाध्य
र सम्विन्धत �का �बज्ञ समेत सदस्य रहने गर� एक उच्चस्तर�य � शासन सुधार 
गठन गन� ।
२०. �शासन सुधारसम्बन्धी �व�भ�योग र स�म�तले �दएका सुझाव र �सफा�रसहरु कायार्न्व
गर� सावर्ज�नक �शासनलाई सं�वधानको उ�ेश्य र मान्यताअनुरुप काम गन� गर� रुपा
गन� ।
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२०७६ पौष २९ गते उच्चस्तर�य �शासनसुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म�तको ��त, २०७६ सम्माननीय
�धानमन्�ी समक्ष �स्तुत प�ात् सम्माननीय �धानमन्�ी केप ओल�ज्यूको साथमा स�म�तका अध्, सिचव र कम्
र चार�
स�हतको सामू�हक तस्वीर 

उच्चस्तर�य �शासनसुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म�त�ारा आयोिजत का
क. २०७६ असार २६ गते आयोिजत “सं�वधान कायार्न्वयन र �शास�नकपुनःसंरच“ �वषयक 
रा��य कायर्शाल

-सम्माननीय �धानमन्�ी �ी केपी शमार् ओल�ज्यू गमलामा पानीिचत गर� कायर्�मको समु�ाटन गनुर्का साथै कायर्�मलाई सम्ब
गनुर्हुँद, साथमा माननीय स�ीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन स�म�तका माननीय सभाप�त त
उच्चस्तर�य �शासनसुधार अनुगमन स�म�तका अध_

-कायर्�ममा सम्बन ug'{ x'Fb} ;DdfggLo k|wfgdGqL s]=kL=cf]nL tyf ljlzi6 ;xefuLx?_
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-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} dfggLo ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqL nfnafa' kl08t tyf ljlzi6 ;xefuLx?_

-dGtJo /fVg' x'Fb} /fHoJoj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf dfggLo ;efklt zzL >]i7 / ljlzi6 ;xefuLx?_

-dGtJo /fVg' x'Fb} ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf dfggLo ;efklt e/t zfx / ljlzi6 ;xefuLx?
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-sfo{qmddf dGtJo /fVg'x'Fb} dfggLo cWoIf >LsfzL/fh bfxfn ;fy} ljlzi6 ;xefuLx?_
ख. २०७६ असोज २ गते सं�वधान �दवसको सन्दभर्म“सं�वधान कायार्न्व: उपलब्धी र अबको
मागर्िच“ �वषयक रा��यस्तरको अन्तर��या कायर

-dfggLo pkk|wfgdGqL tyf /Iff dGqL >L O{Zj/ kf]v/]nn] kfg;df bLk k|Hjng u/L sfo{qmd pb\3f6g ug'{x'Fb}_

-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} dfggLo pkk|wfgdGqL tyf /Iff dGqL >L OZj/ kf]v/]n tyf ljlzi6 ;xefuLx?_
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-sfo{qmddf dGtJo /fVg'x'Fb} g]kfnL sf+u|];sf g]tf Pjd\ k|ltlglw;efsf dfggLo ;b:o k|lbk lu/L_

-sfo{qmdf dGtJo /fVg' x'Fb} dfggLo ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqL >L nfnafa' kl08t_

u=

�देशस्तर� सेवा �वाह सम्बन्धी कायर्शा२०७६

k|b]z g++ # – x]6f}+8f -@)&^.)!.)*_

-udnfdf kfgL l;+lrt u/L sfo{qmd pb\3f6g ug'{ x'Fb} dfggLo d'Vo dGqL >L 8f]/d0fL kf}8]n_
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-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} dfggLo d'Vo dGqL >L 8f]/d0fL kf}8]n_

u08sL k|b]z – uf]/vf -@)&^.)!.!&_

-sfo{qmddf u08sL k|b]zsf dfggLo dGqL udnfdf kfgL l;+lrt u/L sfo{qmd pb\3f6g ug'{ x'Fb} _

k|b]z @ –hgsk'/wfd -@)&^.)!.#!_

-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} k k|b]z g+=@ sf dfggLo d'VodGqL >L df]=nfnafa' /fpt_
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k|b]z ! – lj/f6gu/ -@)&^.@.^_
-dfggLo d'Vo dGqL;+u ljlzi6 cltlyx? ;fy} ;xefuLx? _

-k|b]z g+=! sf d'Vo dfggLo d'Vo dGqL >L z]/wg /fO{ udnfdf kfgL l;+lrt u/L sfo{qmd pb\3f6g ug'{ x'Fb}_

-dfggLo d'Vo dGqL z]/wg /fO{ dGtJo /fVg'x'Fb}_

-dfggLo d'Vo dGqL;+u ljlzi6 cltlyx? ;fy} ;xefuLx? _
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k|b]z %– a'6jn -@)&^.)@.!^_

-k|b]z g+= % sf dfggLo d'VodGqL >L z+s/ kf]v/]n udfnfdf kfgL l;+lrt u/L sfo{qmd pb3f6g ug'{x'Fb}_

-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} k|b]z g+=% sf dfggLo d'VodGqL >L z+s/ kf]v/]n_

;'b"/klZrd k|b]z – wgu9L -@)&^.)@.@*_

-;'b"/klZrd k|b]zsf dfggLo d'VodGqL >L lqnf]rg e§ udnfdf kfgL l;+lrt u/L sfo{qmd pb3f6g ug'{x'Fb}_
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-sfo{qmd dGtJo /fVg' x'Fb} ;'b"/klZrd k|b]zsf dfggLo d'VodGqL >L lqnf]rg e§_

s0ff{nL k|b]z– ;'v]{t -@)&^.#.#_

-sfo{qmddf dGtJo /fVg' x'Fb} s0ff{nL k|b]zsf dfggLo d'VodGqL >L dx]Gb|axfb'/ zfxL_

236

