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काशीराज दाहाल 1
"The glory of justice and the majesty of law are created not just by the Constitution-nor by the courtsnor by the officers of the law-nor by the lawyers-but by the men and women who constitute our societywho are the protectors of the law as they are themselves protected by the law."
- Robert Kennedy

१. भू�मका
सं �वधान शासन र �शासनको मूल कानुन हो। सं �वधान नाग�रकको अ�धकार �त्याभू गरे को राज्
सं चालन सम्बन् रा��य महत्वक दस्तावे हो। सं �वधानले राज् सं चालनका आधारभूत मागर्िच
�नधार्र गदर्छ नाग�रकको हक अ�धकारको �त्याभू�त�ार राज् र जनता बीचको सम्बन्धल स्था�प
गदर्छ आधु�नक �व�ले सं �वधान�ारा स्वीकृ व्यवस्था अधीनमा राज्यशि �योग गन� �णाल�को
ु मा सं �वधान भए प�न शासन �णाल� र नाग�रक अ�धकार
�वकास गरे को छ। �ायः सबै मुलक
�त्याभू�तक दृ��ल समान छै नन्। सं �वधान �नमार् गन� ���यामा प�न एकरुपत दे िख�। सं �वधानसभा,
सं वैधा�नक सम्मेल, जनमतसं �ह जस्त ���याबाट बनेका सं �वधान लोकतािन्� �व�धबाट बनेका
ु का सं �वधान हुकुमी शासनबाट समेत बनेका छन्।
मा�नन्न्। क�तपय मुलक
ु को राजनी�तक अवस्थ, आ�थर् िस्थ�, सामािजक बनौट, धा�मर् सांस्कृ�त मान्यत, रा��य स्वाथ
मुलक
ु को आफ्न यथाथर
जस्त �व�भ� अवस्थ र प�रवेशले सं �वधानका अन्तवर्स �नधार्र गदर्छ मुलक
प�रवेशलाई सम्बोध गर� बनाएको सं �वधान��त जनताको बढ� स्वीकायर् र अपनत् हुन्छ जनताका
चाहना र आकांक्षाल सम्बोध गर� जनताकै सहभा�गतामा जनतालाई नै �नणार्य शि� मानेर
बनाएको सं �वधान जीवन् हुन्छ �व�मा रहेका सं �वधानका स्वरुपहर अध्यय गदार मूलतः अमे�रका
ु को सं �वधानले नाग�रकको राजनी�तक अ�धकारलाई बढ� महत् �दएको,
लगायतका केह� मुलक

ु को सं �वधानले आ�थर् र सामािजक अ�धकारमा बढ�
�फनल्याण, स्वीडे, नव� जस्त क�तपय मुलक
ु ले खास राजनी�तक �वचारधाराका आधारमा सं �वधान
केिन्� गरे को, चीन, क्यूव, रु जस्त केह� मुलक

1

माननीय अध्य, उच्चस्तर �शासन सुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन स�म
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ु हरुल भने आत् �नणर्यक
तजु्म
र गरे को, उप�नवेशबाट स्वतन भएका अ��का लगायतका केह� मुलक
अ�धकारलाई आत्मसा गर� सोह� अनुरु सं �वधानमा अन्तवर्स समावेश गरे का र बेलायत लगायतका
केह�ले भने आफ्न परम्पर र �चलनलाई सं �हताब� गर� राज् सं चालन गरे का जस्त �व�भ�
सं �वधानका स्वरुप दे िखन्छन्
ु हरुल लोकतन्�क आधारभूत मूल् मान्यताला सं �वधानमा आत्मसा गर� सोह� अनुरु
आधु�नक मुलक
राज्यसंचाल गन� गर� सं वैधा�नक लोकतन्�क अवधारणालाई अवलम्ब गरे का छन्। लोकतन्�म
जनताको सावर्भौ अ�धकार सं �वधान माफर् राज् सं यन्�हरु �योग गदर्छन् राज्यशि�क �ोत
जनता हुने, जनताले व्य गरे को जनादे श र मतादे शको आधारमा राज्यस� सं चालन हुने, ��तष्पध
बहुदल�य व्यवस्था आधारभूत मान्यतानुसा आव�धक, स्वच, ��तष्पध �नवार्चनक ���याबाट
राज्यस�ाल वैधता �ा� गन�, शि�को पृथक�करण, शि� सन्तुल र �नयन्�, सं �वधानको अिन्त
व्याख् गन� अ�धकारयु� सक् र स्वतन न्यायपा�लक, कानुनी राज्, मानव अ�धकारको �त्याभू�
जस्त आधारभूत �स�ान्तहरुल आत्मसा गरे को सं �वधान नै आधु�नक लोकतािन्� सं �वधान भ�े
मा�नएको छ। लोकतन्�म जनताको जीवन, स्वतन्�, समानता, �ातृत् र अवसरमा समानता र
समन्यायक व्यवस्था सु�नि�तता हुन् भ�े कारणले लोकतन्�ला उत्कृ राजनी�तक �णाल� मा�नदै
आएको छ।
ु का सं �वधानहर प�न �व�भ� कारणले असफल भएका
आज �व�का क�तपय लोकतािन्� भ�नएका मुलक

ु ो मुख् कारणमा सं �वधान आफै स्वत कायार्न्व हुने नभई कायार्न्व
छन्। यसर� असफल हुनक
गन� पक्ष नै कायार्न्वयन उदा�सन हुँदा, सं �वधानको व्यवस् अनुरु व्यवहारम कायर नगदार, असल

शासन �दन नसक्द, सं क�णर स्वाथर् केिन्त भई कायर गनर पुग्द, ��ाचार र अ�नय�मततालाई रोकथाम

र �नयन्� गनर असमथर हुँदा, राज् सं यन्�हरु जनतामा ‘स्माट सेवा’ �वाह गनर नसक्द, आ�थर्
�वकास, राजनी�तक सं स्का, लोकतािन्� सं स्कृ�तक �वकास नहुँदा, �व�धको शासन बमोिजम कायर गन�

�णाल�को �वकास गनर नसक्द जस्त �व�भ� अवस्थ र कारणहर दे िखएका छन्। सं �वधानको सव�च्चत
र कानुनी शासनको मान्यत अनुरु राज् व्यवस् सं चालन गनर नसक्द क�तपय नवो�दत लोकतािन्�

ँ र�बाट मु� हुन सकेका छै नन्। सं �वधान �नमार्णम जनताको व्यपक सहभा�गता
ु हर स�टको भुव
मुलक
र सं �वधानका अन्तरवस् लोकतािन्� मूल् मान्यत अनुरु भएको सं �वधानको स्वच अभ्यासबा नै
सं �वधानले ग�तशीलता �ा� गदर्छ कुनै प�न सं �वधान आफैमा पूणर हुँदैन। यसलाई पूणर र सफल
बनाउने भनेको स्वस अभ्यासबा नै हो । अमे�रक� सं �वधान �नमारता जेफसर् भन्दछन–
'...No society can make a perpetual constitution, or even a perpetual law. The earth belongs always to
the living generation, they may manage it then, and what proceeds from it, as they please, during their
usufruct. They are masters too of their own person, and consequently may govern them as they
please'...
(Larry J. Sabato, A More Perfect Constitution, 2008. p.7)
2/
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सन् १७८९मा सं वैधा�नक सम्मेलनबा बनाइएको अमे�रकाको सं �वधान समय सापेक केह� सं शोधन हुँदै
स्वस र स्वच अभ्या, न्या�य व्यख्य र त्यसक पालनाका आधारमा सफल सं �वधानको रुपम
अमे�रक� समाजमा स्था�प छ। �व�को प�हलो �लिखत सं �वधान सबैको �न�म� स्वीकाय हुनेगर�

बनाउनु त्यसबेल अमे�रकाको �निम् प�न च ुनौतीकै �वषय �थयो। तथा�प उनीहरुल बेलायतको
सं वैधा�नक अभ्या र �चलनबाट �ा� अनुभव र आफ्न प�रवेश र यथाथर समेतको अध्यय र

ु को आन्त�र शािन् र वा� सुरक्,
अनुभवका आधारमा अमे�रक� समाजमा न्यायक स्थापन, मुलक

नाग�रक अ�धकारको सं रक् गन� उ�ेश्यल सं �वधानको सव�च्चताक अधीनमा लोकतन्�क सं स्थाग
सुदृढ�कर गन� ल�य �लई सोह� अनुरुपक अन्तरवस्तु सं �वधानमा समावेश गरे को दे िखन्छ
सं �वधान स्वयम प�न प�रवतर्नशी हुन् भ�े �स�ान्तक आधारमा सं �वधान सं शोधनका सम्बन्ध �वशेष
���याहर सं �वधानमा नै उल्ले गरे को भए प�न अन् सामान् कानुन जस्त जुनसुकै अवस्थाम प�न
सं �वधान सं शोधन गनर नस�कने �स�ान् समावेश गरे को दे िखन्छ �वगत ४० वषर्म ३ हजार भन्द
बढ� सं शोधनका �स्तावह अमे�रक� कं�ेसमा पेश भएको दे िखए प�न ६ वटा �स्तावमा राज् तहमा
पठाएको, त्यसम प�न १९७८ दे िख कुनै सं शोधन भएको दे िख�।-"Amendments : Thousands
Proposed, Few Ratified." Congressional Quarterly weekly, 2004 P. 533, Quoted in Larry J.
Sabato, (2008), P. 8). यसर� अमेर�क� सं �वधान जीवन् भइरा�ुमा �ग�तको �वचार��त ��तब� भई कायर
ु को प�न दे िखएको छ। सं �वधानलाई
गन� सं स्का नै हो भ�े मा�नएको छ। यस्त अनुभवहर अन् मुलक
मा�े र सोह� अनुरुपक व्यवह गन� सं स्कृ�तक कारण सं �वधान जीवन् हुन्छ
कुनै प�न सं �वधान बहुल �वचार र �व�वधता भएको समाजमा सबैको चाहना, आकांक् र चासोलाई सोह�

अनुरु सं �वधानमा सम्बोध गनर क�ठन हुने हुँदा राजनी�तक सहम�त र सम्झौताबा नै सं �वधानमा

सं शोधन गन� अन्तवर्स्त टु �याउनु पदार सबैका �निम् सवर्स्वीका हुन सक्दैन �व�मान अवस्थाम
गनर्सक् अ�धकतम उत्कृ�त आधारभूत मान्यताहरुला सम्बोध गर� त्यसक आधारमा स्वच
अभ्या र सुशासनको रा�ो निजर स्था�प गद� कायर गन� सं स्करको �वकासले नै सं �वधान ग�तशील हुन
ु हरुक अभ्यासल यस कुरालाई स्था�प गरे को छ।
सक्दछ लामो सं वैधा�नक इ�तहास भएका मुलक
स्वस अभ्यासबा नै सं �वधानलाई ग�तशील बनाउने कायर गनुर पदर्छ

२. सं�वधानका �स�ान्तह र कायार्न्वयन िस्थ�
नेपालमा �व.सं . २००७ सालको प�रवतर् भन्द प�हले देिख नै राजनी�तक दलहरुल सं �वधानसभाबाट
सं �वधान बनाउने माग गद� आएकोमा २००७ सालमा �जातन्�क स्थापन भएको घोषणा गदार
सं �वधानसभाबाट सं �वधान बनाउने राजनी�तक ��तब�ता व्य भएको भए प�न तत्का सं �वधानसभाबाट

ु मा �व�भ� स्वरुप सं �वधानहरुक अभ्या गनर पु�गयो। अन्तत
सं �वधान बनाउने कायर नहुँदा मुलक

ु मा भएको ऐ�तहा�सक जनआन्दोल र सश� सं घषर्क प�रणाम २०६३ सालमा राजनी�तक
मुलक

शि�हरुल सं �वधानसभाबाट लोकतािन्� सं �वधान बनाउने �वषयमा सहम�त बनाई सोह� अनुरु
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�नवार्चनक ���याबाट सं �वधानसभा गठन ग�रयो। प�हलो सं �वधानसभा सं �वधान जार� गनर असफल भए
प�न अन्तत दो�ो सं �वधानसभाले २०७२ असोज ३ गते सं �वधान जार� गर् य। सं �वधानसभाबाट जार�
भएको नेपालको सं �वधानले समतामूलक समाजको �नमार् गन� सं कल् गद� सं घीय लोकतािन्�
गणतन्�ात् शासन व्यस्थाक माध्यम�ार �दगो शािन्, सुशासन, �वकास र समृ��को आकांक् पूरा
गन� ��तब�ता व्य गरे को छ।
सं �वधानले जनताको ��तष्पधार्त बहुदल�य लोकतािन्� शासन �णाल�, नाग�रक स्वतन्�, मौ�लक
अ�धकार, मानव अ�धकार, वा�लग मता�धकार, आव�धक �नवार्च, पूणर �ेस स्वतन्�, स्वतन �नष्प र
सक् न्यायपा�लक, कानुनी राज्यक अवधारणा लगायतका लोकतािन्� मूल् र मान्यताम आधा�रत
ृ रा� �नमार् गन� �स�ान्तला आत्मसा गरे को छ। सं �वधानले रा��य
समाजवाद��त ��तब� रह� सम�

�हतलाई प�रभाषा गद� रा��हत ��तकूलको आचरण र कायर कानुन बमोिजम दण्डनी हुने व्यवस्
गरे को छ।
सं �वधानले आधारभूत मानव अ�धकारका अन्तवर्स्तुहर मौ�लक हकको रुपम �त्याभू गरे को छ।
मौ�लक हकको �चलनका ला�ग सं वैधा�नक उपचारको हकको सु�नि�तता गरे को छ। यसैगर�
सं �वधानले नाग�रक कतर्व्य व्यवस् गरे को छ। सं �वधानले राज्यक �नद� शक �स�ान्, नी�त तथा
दा�यत् सम्बन् �वशेष व्यवस् गरे को छ। राज्यक �नद� शक �स�ान्, नी�त र दा�यत्वक �ग�तशील
कायार्न्व भए नभएको अनुगमन र मूल्या� गनर कानुन�रा सं घीय सं सदमा एक स�म�तको व्यवस्
गरे को छ।
सं �वधानले राज्यशि सं घ, �दे श र स्थानी तह गर� तीन तहमा �वभाजन गर� तहगत रुपम �योग गनर
पाउने अ�धकारका �वषयहर धारा ५७ बमोिजम सं �वधानको अनुसूचीमा तो�कएको छ। सं घ, �दे श र
स्थानी तहले पालना र सं रक् गनु्पन
र
समान �क�समका �वषयहरुला धारा ५६ को उपधारा (६) ले
�न�दर् गरे को छ। सं घ, �दे श र स्थानी तह बीचको सम्बन सहका�रता, सहअिस्तत र समन्वयक
�स�ान्तम आधा�रत हुने व्यवस् ग�रएको छ। सं घ र �दे श बीच तथा �दे श–�दे श बीच उत्प
राजनी�तक �ववाद समाधान गनर अन्त �दे श प�रषद्क व्यवस् छ। सं �वधानले सं घ, �दे श र स्थानी
तह बीच समन्व कायम गनर सं घीय सं सदले आवश्य कानुन बनाउने व्यवस् गरे को छ। सं �वधान
बमोिजम तहगत बीचको अन्तरसम्बन्ध ब�लयो बनाइरा� सोह� अनुरु �वधा�यक�, न्या�य,
�शास�नक लगायतका �वषयहरुम सहयोगको �वशेष व्यवस्था अपनाउनुपन� हुन्छ
नेपालको

शासक�य

स्वर

बहुलवादमा

आधा�रत

बहुदल�य

��तष्पधार्त

सं घीय

लोकतािन्�

गणतन्�ात् सं सद�य शासन �णाल� हुने व्यवस्थाल सं �वधानले अपनाएको छ। �मि�त स्वरुप
�नवार्च �णाल�का माध्यम�ार स�ा सं चालनको ला�ग ��त�न�धत् छा�े �स�ान्तला अवलम्ब गरे को
छ। समावेिशता सं �वधानको महत्वपूण पक्ष रुपम रहे को छ। एक�कृत स्वरुप न्याय�णाल�क
4/
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साथै कानुन�ारा तो�कएका केह� �ववादहर स्थानी तहको न्या�य स�म�त�ारा �नरुप हुने व्यवस्

छ। तीन तहको अदालती �ृंखला रहेको �नय�मत अदालतको सं रचना स�हत �विश��कृत अदालतको
स्थापन र गठन गनर स�कने व्यवस् रहेको छ।

ु
सं �वधानले अ�गामी प�रवतर् गर� समृ� मुलक
�नमार् गन� उ�ेश् �लए अनुरुपक व्यवस्था
ु को अथर्तन्� वतर्मा िस्थ�तला हेदार सं �वधान �द� क�तपय आ�थर्
सं �वधानमा समावेश छन्। मुलक
र सामािजक हकहर कायार्न्व गनर क�ठन हुने अवस्थ दे िखए प�न सं वैधा�नक ��तब�तालाई
कायार्न्व गनर राज्यला बढ� िजम्मेवा बनाउने अ�भ�ाय समेतले यस्त व्यवस्था रािखएको भ�े
दे िखन्छ सं �वधानमा �कटानी व्यवस् नगन� हो भने सामािजक न्यायक �स�ान्तला व्यवहारम
रुपान्त गनर राज् सं यन्�हरु उदा�सनता दे खाउन सक्न अवस्थाला मध्यनज गर� �ग�तशील
व्यवहा महसुस गराउने अथर्म यस व्यवस्थाल �लनुपन� हुन्छ सं �वधान �द� आ�थर्, सामिजक
हकलाई व्यवहारम रुपान्त गनर राज्यक क्षम अ�भवृ�� लगायत सुशासनको अनुभ�ू त हुने �क�समको
काम कारवाह�बाट राजनी�तक दृ इच्छाशि स�हतको कायर्व्यवहारब नै ल�य �ा�ी सहज हुन
सक्दछ
सं �वधान जार� हुनासाथ सं �वधान कायार्न्वयन तत्काल गनु्पन
र
कामका �निम् सं �मणकाल�न �वशेष
व्यवस् गर� आवश्य ऐन कानुनको �नमार्,

सरकार गठनको �वशेष व्यवस्, �नवार्च गन� �त�थ

�म�तको सीमा �नधार्र सं �वधानमा नै तोक� त्य बमोिजम सरकार गठन र �नवार्चनक माध्यम�ार
सं घीय राजनी�तक इकाइहर गठन भई सं �वधान कायार्न्वयन मुख् चरणमा रहेको छ। सं �वधान
बमोिजम राजनी�तक र �शास�नक इकाईहर गठन भएका छन्। सं घ, �दे श र स्थानी तहले �वधा�यक�
र कायर्का�रण अ�धकार �योग गरे का छन् । यस्त आ�थर् र �वकासका कायर्म स�रक भएका छन्।
सं �वधानले गरे को अपेक् अनुरुपक प�रणामको अनुभ�ू त गनर भने अझै धे रै कायर गनु्पन
र
अवस्थ छ।
सं �वधानको कायार्न्वयन सन्दभर् सं वैधा�नक मागर्िच अनुरु काम गन� सं स्कृ�तक �वकासबाट नै
सं वैधा�नक अपेक् पूरा हुन सक्दछ

३. उपलब्ध, अपेक् र च ुनौती
ु मा तत्काल सबै चाहना र आकांक्षा स्वतःपूर भइहाल्न
सं �वधान जार� हुनासाथ कुनै प�न मुलक

हुँदैनन्। तर प�न कायर्व्यवह सं �वधानको मागर्िच अनुरु स्वस �क�समले रा�ो परम्पर र निजर
स्था�प गन� �क�समले गनर सकेमा नै सं �वधानको ल�य �ा� गनर सहज हुन्छ �व�का समु�त राज्यह

ृ
प�न सं �वधान ब�ासाथ तत्काल सम�
भएका होइनन्। अठार� शताब्द�म अमे�रकामा �वभेद र
ृ यु�समेत भोग्न पर् य। जमर्नील सं �वधानसभामाफर् बनाएको लोकतािन्�
असमानता भएकै कारण गह
ु ले स�ट व्यहोनु पर् य।
सं �वधानलाई प�रवर्तनकार शि�हरुल सह�रुपम कायार्न्व गनर नसक्द मुलक

ु हरुल प�न यस्त समस्य भोग्न
�ान् धे रै पटक सं �वधान �नमार्णक �योगशाला ब�नर�ो। अन् मुलक
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परे को उदाहरणहर दे िखन्छ सं �वधानको सह� रुपम कायार्न्व गर� समाजलाई अ�गामी पथमा
ु हरुल नै समृ�ता �ा� गरे का छन्। यस पृ�भू�ममा सं �वधानसभाले
रुपान्त गनर सकेका मुलक
बनाएको नेपालको सं �वधान कायार्न्वयन मुख् चरणमा छ। यस अव�धमा दे हायका केह� उपलिब्धह
हा�सल भएका छन्–
•

सं �वधानले तोकेको समयसीमा �भ�ै सं घ, �दे श र स्थानी तहको �नवार्च सम्प भई सं घीय

�णाल� कायार्न्वयन आएको छ। सं घीय �णाल� नेपालको �निम् नयाँ भएकाले �ारम्भम सं घ,
�दे श र स्थानी तह बीचको अन्तरसम्ब,

समन्व र कायर्सम्पादन तादात्म्यता

सम्बन्ध केह� समस्य भए प�न यस्त केह� असमझदार� र समस्याह छलफल र सं वाद�ारा

सं �वधान

�भ�ैबाट

समाधान

गनर

स�कने

�कृ�तकै

दे िखएको

छ।

सं घीयताको

कारण

समावेिशताको �स�ान् अनुसार राज्यक राजनी�तक इकाइहरुम म�हला लगायत �व�भ� वगर

समुदायको ��त�न�धत् सु�नि�त भएको छ।

•

राजनी�तक शि� र दलहरुक �नवार्चनक ���यामा भएको सहभा�गताले सं �वधान��तको
स्वीकायर् बढे को छ। त्यस् सरकार र �व�भ� समूह बीचको वातार, छलफल र सहम�तले

सं �वधान��तको स्वीकायर् बढाउने तफर �व�भ� �यास भएको दे िखन्छ सं �वधान प�रवतर्नशी

भएकाले सं वादबाटै राजनी�तक समस्याह समाधान गनर स�कने अवसरहर सं �वधानमा रहे को

छ। समान �वचार रा�े राजनी�तक दल र शि�हरुबी एक�करणको कायर �ारम् भएको
छ।

•

�नवार्चनक ���या�ारा बहुमतको सरकार स्था�प भएको छ। क�रब दुई �तहाई मत �ा�

गरे को सं घीय सरकारले काम गनर्सक् पयार् अवसर र आधार तयार भएको छ। सं �वधानकै
सव�च्चताक अधीनमा रह� �दे श र स्थानी सरकारहरुक ��याशीलताले सं �वधानको महत्

बढाएको छ। यस्त स्थानी तहमा अ�धकारको �नक्षेपण�ा स्थानी जनताले आफ्न निजकमै

स्थानी सरकारको अनुभ�ू त गनर सक्न अवस्थ �ृजना भएको छ। स्थानी तहको सं ख्या��तक

स्वीकायर् र स्थानी तहलाई �ा� अ�धकारको �योगले �वगतको व्यवस् भन्द फरक

सरकारको अनुभ�ू त स्थानी जनताले गनर सकेको अवस्थ छ।
•

सं �वधानले तोकेको समयसीमा �भ�ै न्यायपा�लकाक पुनरसं रचना भएको छ। यस्त महत्वपूण

सं वैधा�नक �नकायको गठन भई ती �नकायहर कायर्र रहे को अवस्थ छ। केह� आयोगहर

लाई पूण्त
र �दनुपन� आवश्यकत छ।
•

‘समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�’ को द�घर्काल� सोच स�हतको पन्� योजनाको आधारप� तयार
भएको छ।पन्� योजनाले तय गरे का ल�यहर पूरा गन� कायर �न�य नै केह� च ुनौतीपूणर भए

प�न सं �वधानले अपेक् गरे को समाज �नमार्णम योजनाका ती ल�यहर पूरा गनु्पन
र
नै हुन्छ
•

सावर्ज�न �शासनको पुनरसं रचना अन्तगर सं गठन सं रचनाको �नमार् र कमर्चार समायोजनको

कायर सम्प भएको छ। अब जनमुखी र न�तजामुखी �शासनका रुपम कमर्चार �शासनलाई
रुपान्त गनुर आवश्य छ।
6/
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•

ँ
सं �वधानले तोकेको �म�त�भ�ै मौ�लक हक कायार्न्व गन� आधारभूत मौ�लक हकसग
सम्बिन् कानुनहर �नमार् भएका छन्। यस्त अन् क�तपय आवश्य कानुनहर तजु्म
र

ु � अपराध (सं �हता) ऐन, मुलक
ु � दे वानी (सं �हता) ऐन सम्बन् कानुनहरु
भएका छन्। मुलक
लागू भएका छन्।
सम�मा यसर� हे दार सं �वधान जार� भएप�ात् केह� राजनी�तक उपलब्धीह �ा� भएका छन्। मूलतः
�नवार्चनक ���याबाट सं घीयताको �स�ान् बमेिजम सं घ,

�दे श र स्थानी तहमा राजनी�तक

इकाइहरुक गठन, सं रचनागत ढाँचाको �नमार्, �शास�नक पुनरसं रचना र कमर्चार समायोजन, मौ�लक
हक कायार्न्वयनस सम्बिन् ऐन लगायतका �व�भ� कानुनहरुक �नमार्, सं �वधान��तको स्वीकायर्ता
अ�भव�ृ � जस्त कुराहर दे िखएका छन्। �वगतमा बहुमतको सरकार ब� नसक्द राजनी�तक समीकरण
असन्तुल हुनसक्न कारण सुस् कामकारवाह� गनु्पन
र
बाध्यत भएकोमा सं �वधान जार� भएप�ात्
�नवार्चनबा दुई �तहाई बहुमत �ा� सरकारको गठनले काम गनर सं �वधानतः सहज अवसरहर �ा�
भएको अवस्थ छ। यस अवस्थाम जनताको जीवनस्त उठाउन, ग�रबी �नवारण गनर, आ�थर् समृ��
हा�सल गनर ‘समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�’ को अवधारणालाई लागु गनर, व्यवहारम सुशासनको अनुभ�ू त
�दन, कुशल राजनी�तक व्यवस्था र व्यविस् पाट� �णाल��ारा सं �वधानलाई सिजव �लखतको रुपम
रुपान्त गर� लोकतन्�क लाभहर आम नाग�रकमा समन्या�य �वतरणको अपेक् आम नाग�रकले
गरे का छन् यस्त चाहना र अपेक्षा पूरा गनर दृ राजनी�तक इच्छाशि स�हत राज् व्यवस् सबल
ु न� आवश्यकत छ।
र स��य हुनप
सं �वधानले अवसर �दान गरे को छ। �वगतका व्यवस्थाहर �भ�याएको �वकृ�तहरुला सुधार गन� मौका
छ। जनताको चेतनाको स्त बढे को छ। ��व�धमै�ी राज्यव्यवस उन्मु छ। सं �वधानले समय
सापेक हुनेगर� लचकता अपनाएको छ। सं �वधान �नमार् गन� शि�हरुला नै सं �वधान कायार्न्व गन�
वैधा�नकता �ा� छ। सं �वधानको ममर र भावना अनुरु काम गनर सं �वधान �नमार् गन� शि�हरुला
अवसर छ। सं �वधानले आधारभूत मानव अ�धकारको �त्याभू�, सुशासनको अवधारणा, लोकतािन्�
मान्यत, आव�धक �नवार्च, जनताको सव�च्चत, �व�धको शासन जस्त �स�ान्तक अवलम्बनल शासन
सं चालन गन�हरुला स्वेच्छाचा हुन सक्न अवस्थ �दएको छै न। यसर� सं �वधानले लोकतािन्�
व्यवस्था आधारभूत मान्यताला स्वीका गरे को भएप�न कायार्न्वयन सन्दभर् �न�य नै केह�

च ुनौतीहर रहेका छन्।

ु �नमारण गनर्क ला�ग दे िखएका
सं �वधानलाई ग�तशील बनाई जनताको जीवनस्त उठाई समृ� मुलक

च ुनौतीहर समाधान गनर राज्यस� त्य�तक स��य र सं वेदनशील हुन ु जरुर छ। यस्त च ुनौतीहरुम
मूलतः सोच र कायर्व्यवहार रुपान्तरण समस्य, सं घीय �णाल� आफै प�न महं गो र ज�टल व्यवस्
भएकाले अथर्तन ब�लयो हुन नसकेमा �शास�नक खचर्म हुने बढो�र� धा�े समस्य, तहगत अन्त
सम्बन्ध बीच उत्प हुने असमझदार�, महं गो �नवार्च व्यवस्था पान� �भावको समस्य, ग�रबी
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�नवारणको समस्य, बेरोजगार�को समस्य, �दगो �वकासको समस्य, तहगत रुपम �भावकार� समन्वयक
अभाव, �शास�नक ज�टलता जस्त समस्य र च ुनौतीहर रहे का छन्। यस्त समस्य र च ुनौतीहरुला
समाधान गनर सोह� अनुरुपक राजनी�तक व्यवस्था आवश्य छ।
यस सन्दभर् दे हायका कायर्ह समयमै सम्प गर� रा�ो परम्पर र अभ्यासक �वकास गनुर पन�
हुन् –
•

२०६३ मागर ५ गतेको �वस्तृ शािन् सं झौतामा अन्त�नर्� �स�ान्तक आधारमा शािन्
ु मा �दगो शािन् कायम गन�,
���याका बाँक� कामहर सम्प गर� मुलक

•

सं �वधानको अनुसूचीमा तो�कएको सं घ, �दे श र स्थानी तहको साझा अ�धकारको �वषयलाई
तहगत रुपम स्प �वभाजन गनर समयमै सं घीय ऐन बनाउनु पन�, यस ऐनले तहगत
अन्तरसम्ब, समन्व र परामशर्क ���यालाई सम्बोध गन� व्यवस् गनु्पन
र , साझा सूचीका
�वषयमा रा��य नी�त, आधारभूत मापदण् र रा��य खाकाहर सं घले �नधार्र गन�, सं घ खासगर�
रा��य महत् र अन्तरार्� �वषयमा केिन्� भई काम गन�, �दे शले �दे शस्तर� काममा केिन्�
भई सं घ र स्थानी तहलाई समन्व गन� कायर्म आफ्न भू�मकालाई बढ� स��य बनाउने,
स्थानी तहले स्थानी �वकास र ‘स्माट सेवा �वाह’को भू�मका �नवार् गन� कायर गनु्पन
र
तहगत रुपम तीनै तहको िजम्मेवार सं �वधानको ममर,

भावना र व्यवस् अनुरु तहगत

सरकारले सोह� अनुरु �योग गन�,
•

�नवार्च नै लोकतन्�क आधारिशला एवम् शासन गन� वैधता �ा� गन� माध्य भएकाले
�नवार्च आव�धक, ��तस्पधा, समावेशी र �नि�त हुनपु दर्छ �नवार्चनम मतदाताको व्याप
सहभा�गता हुने व्यवस्था साथै �नवार्चनला स्वच, स्वतन र मयार्�द बनाई जनताको
मतादे श �ा� गनर सोह� अनुरुपक कानुन �णाल�, �नवार्च सं चालन गन� सं यन् र �नवार्च
सम्बन् गुनासो सुनी समयमै �नराकरण गन� �भावकार� व्यवस् र �णाल�को �वकास गनुर
सुशासनका �निम् आवश्य हुन्छ �नवार्चनम हुने अस्वस र अनावश्य अनुत्पाद खचर्क
��तस्पधार्ल रोक् राजनी�तक दलहरुला �नवार्चनम �ा� गरे का मतको आधारमा �नवार्च
खचर राज्यकोषबा �दने प��तको �वकास गनर सकेमा �नवार्चनम दे िखएका �वकृ�तहरुम सुधार
ु हरुल मतदाताको �नवार्च ���यामा व्याप
हुन सक्न दे िखन्छ यसैगर� लोकतािन्� मुलक

सहभा�गताका �निम् अवलम्ब गरे को “मा�थको कुनै प�न उम्मे�ारला मत न�दने” भ�े
NOTA �णाल�लाई हा�ो सन्दभर् प�न लागु गनुर पन� आवश्यकत छ। यस व्यवस्था
अवलम्बनल �नवार्च व�हष्का गनुर नपन� अवस्थ �ृजना भई समाजमा रा�ो छ�व भएका योग्
व्यि�हरुल �नवार्चनम उम्मे�ा बनाउन सहयोग पुर् यउन सक्न हुन्,
•

राज्यक कामकारवाह�लाई कानुनी राज्यक �स�ान् अनुरु �नगरानी गन� कामका �निम्
समेतका कायर गनर् संस र सं सद�य स�म�तहरुला बढ� �भावकार� बनाउन सोह� अनुरु
आवश्य पूवार्धारक व्यवस्, �ोत साधनको उपलब्धत, क्षम अ�भवृ��, सं सद र सं सद�य
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स�म�तहरुल सं �वधान र कानुनको अ�धकार�भ� रह� आदे श र �नद� शन गन� �णाल�को �वकास र

सं सद र सं सद�य स�म�तले �दएको �नद� शनको पालना, कुनै प�न �वषयमा कानुन बनाउँदा
समाजमा त्यसल पान� �भावका सम्बन्ध व्याप अध्यय, अनुसन्धा र �व�ेषणका आधारमा

कानुन बनाउने �णाल�को �वकास गन� र बनेका कानुनहरुक �भावकार� कायार्न्व गन�, समय
समयमा कायार्न्वयन समीक् स�हतको आव�धक ��तवेदन सरकारका तफर्बा सं सदमा �स्तु
गन� �णाल�को �वकास गन�,
•

न्यायम आम नाग�रकको सहज पहुँच बनाउन र न्यायपा�लकाबा सं �वधानले अपेक् गरे

अनुरु सं �वधानको सं रक् गनर र नाग�रक हकको �चलन शी�, सुलभ र गुणस्तर� रुपम
�दान गनर �व�मान �नयुि� व्यवस्था सुधार गर� न्ययपा�लकाको काम कारवाह���त
जनआस्थ अ�भवृ�� हुने �क�समबाट कायर गन� �णाल�को �वकास गन�,
•

��ाचारको रोकथाम र �नयन्� गन� �नयामक �नकायहरुक �भावका�रता सुशासनका �निम्
आवश्य छ। यसका �निम् ‘अनुिचत कायर’ का सम्बन्ध अनुसन्धा गन� कानुनी
व्यस्थाक अभाव भएकाले यसलाई अ�वलम् कानुन�ारा सम्बोध गनु्पन
र
र �व�मान ��ाचार
ु
सम्बन् कानुनलाई सं य�
रा� सं घीय ��ाचार �वरु�क महासिन् अनुकूल बनाउने,
��ाचारको रोकथाम र �नयन्� गन� सं रचनाहरुला बढ� सबल, सक् र �भावकार� बनाई
�दे श र स्थानी तहमा समेत ��ाचार हुन न�दन तत्–तत् तहले समेत सुशासनमै�ी कानुन
बनाई आन्त�र अनुगमन र �नगरानी �णाल�लाई बढ� �भावकार� बनाउने,

•

सुशासनका �निम् सावर्ज�न �शासनलाई जनमुखी र प�रणाममुखी हुनपु दर्छ सेवा �वाहलाई
च ुस् र �भावकार� बनाउन एउटै छाना मु�नबाट सेवा �वाह गन� �णाल�को �वकास गनु्क
र
साथै
सेवा �वाह गन� िजम्मेवार पाएका कमर्चार�हरु वृि� �वकास �नजहरुल सम्पाद गरे को सेवा
�वाहको िस्थ�, वहन गरे को कायर्सम्पादन मूल्या� जस्त आधारमा गन� �णाल�को �वकास
आवश्य छ। यसैगर� सं घीय �स�ान् अनुसार �शासनको सं गठन सं रचना र कमर्चार
दरबन्द�क पुनरावलोकन गर� �शास�नक पुनरसं रचना�ारा सेवा �वाहलाई च ुस् र �भावकार�
बनाउने, सं �वधान र कानुन बमोिजम �दे श र स्थानी तहमा हस्तान्त हुने �वभाग र
कायार्लयह

समयमै

हस्तान्त

गन�,

सावर्ज�न

�शासनलाई

जनमुखी,

�वकासमुखी,

प�रणाममुखी र कानूनी शासन��त ��तब� भई सेवा�ाह���त उ�रदायी बनाउने उ�ेश् अनुरु
�शासन सुधार आयोग स�म�तले �दएका �व�भ� सुझावहरुक आधारमा �व�मान अवस्थाक
पुनरावलोकन गर� दृ राजनी�तक इच्छाशि स�हत �शासन सुधारका कायर्ला व्यवहारम
रुपान्त गन�,
•

समन्या�य रुपम आम नाग�रकले �वकासको लाभ र ��तफल �ा� गनर सकेमा नै
लोकतन्���तक �व�ास बढे र जाने भएकाले �त्ये वषर्क जेठ १५ गते नै सं घको वा�षर्
बजेट सं सदमा पेश गन� सं वैधा�नक व्यवस् भएको,

�दे श र स्थानी तहमा कानुनले बजेट
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पेश गन� असार म�हनामा नै समय �नधार्र गरे को भए प�न बजेट कायार्न्व समयमै नहुँदा
‘असारे �वकास’ को �वकृ�तलाई रोक् समयता�लका स�हत समयमै काम सम्प गन� �णाल�को
�वकास गनु्पन
र ,
•

�व�ीय स�ीयताको �स�ान्तला आत्सात गर� राजस् र �ाकृ�तक �ोत साधनको बाँडफाँड
सम्बन्ध वस्तुग आधार र मापदण् तयार गर� तहगत रुपम न्यायोिच र समन्वा�य

�क�समले राजस् र �ाकृ�तक �ोतको बाँडफाँड गन�,
•

सं �वधानले राज्यक �नद� शक �स�ान् र नी�तहर माफर् व्य गरे का ��तब�ताहरलाई
व्यवहारम रुपान्त गनर सोह� अनुरुपक कायर योजना स�हत समयता�लका बनाई लागु गनर
गराउन सकेमा नै सं �वधानमा उिल्लिख �नद� शक �स�ान् र नी�तको साथर्कत रहने भएकाले
सोह� अनुरु कायार्न्व गन� गराउने,

•

ु दरछ। आचरण र व्यवहा स्वच र
सुशासनका �निम् राजनी�त र �शासन सेवामुखी हुनप
मयार्�द हुनपु दर्छ प�रवतर्नला आत्मसा गर� कायर गन� सं स्कारक �वकासबाट नै सं �वधानले
सफलता �ा� गनर सक्न हुँदा सं �वधानको उ�ेश् अनुरु राजनी�त र �शासन रुपान्त हुनपु न�,

•

ु � दे वानी (सं �हता), मुलक
ु � अपराध (सं �हता)
न्यायम आम नाग�रकको पहुँच बढाउने, मुलक

सम्बन् कानुनहरुला �भावकार� रुपम लागु गनर गराउन आवश्य पूवार्धारक �वकास गन�,
न्या�य सुशासन कायम गन�, फौजदार� न्या �णाल�लाई भरपद� र �व�ा�सलो बनाउन
अनुसन्धा, अ�भयोजन, ��तरक् लगायतका �णाल�मा सुधार गन� र सोह� अनुरुपक साधन
�ोतको उपलब्धत र क्षम �वकास गन�,
•

सं घीय �स�ान् बमोिजम सं घ, �दे श र स्थानी तहले आ–आफ्न सं वैधा�नक दा�यत्

र

िजम्मेवार पूरा गनुर पदर्छ सं घले केिन्�कृ सोचबाट केन्�म नै �शास�नक सं गठन र सं रचना
बढ� खडा गन�, �दे शले सं घकै जस्त �शास�नक सं रचनाहर ‘क�प पे�’ गन� र स्थानी तहले

प�न त्यस् गन� गर� �शास�नक सं रचनाहर खडा गर� खचर्ह बढाउनु हुँदैन। जनतालाई
केन्��वन् मानी �शास�नक खचर कम गर� �वकासमा बढ� खचर गन� �णाल�को �वकास गनर
सोह� अनुरुपक कायर गनुर पदर्छ सं घ, �दे श र स्थानी सरकारले �शास�नक सं गठन र
सं रचना भ�ा, बोिझलो र काममा दोहोरोपन हुने �क�समले गनुर सं घीयताको ममर अनुरु हुने
नभएकाले यस्त �वषयहरुम ज्याद गम्भी बनी अनावश्य �शास�नक खचर बढाउने गर�
सं रचनाहर �नमार् नगन�,

•

ु मा सुशासन भएन भने शासन गन� वैधता गुम्न भएकाले �शासक�य सुशासन, आ�थर्
मुलक
अनुशासन, �व�ीय �णाल�मा सुधार, दण्डह�नताक अन्त गर� जवाफदे �हता वहन गन�
सं स्कृ�तक �नमार् र सदाचार नी�त �नमार् गर� त्यसक �भावकार� कायार्न्व, अनुगमन र
�नगरानी गन� गराउने �णाल�को �वकास गन�
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•

लोकतन्�क माध्यम�ार नाग�रकको हक अ�धकारको सं रक् र सं व�र् गनर �वधा�यकाको
स��यता,

कायर्पा�लकाक

जवाफदे �हता

र

न्यायपा�लकाक

�नष्पक्

र

�न�भर्कत,

खबरपा�लकाको पहरे दा�रता जस्त भू�मकाहर आ–आफ्न क्षे�ब स��यतापूव्
र �नवार् गन�,
सं वैधा�नक �नकायहरुल सं �वधान�ारा अपेिक् भू�मका �नवार् गन�, सं घीय �स�ान् अनुसार

तहगत रुपम सहकायर, साझेदार� र सुशासनको �स�ान् बमोिजम कायर गन� सं स्कृ�तक

�वकास�ारा सं �वधानलाई ग�तशील दस्तावेजक रुपम जीवन् बनाउन तीनै तहका सरकारहर
सं �वधानले �न�दर् गरे को गन्तव तफर ��याशील भई �वकास र समृ��को न�तजा र प�रणामको
अनुभ�ू त �दने।
सं �वधानलाई सफल बनाउनका �न�मत मुख् च ुनौती भनेकै ग�रबी, बेरोजगार� समस्य, ��ाचार, िशक्,
स्वास् र न्यायम आम नाग�रकको सहज पहुँचको समस्य जस्त मुख् च ुनौतीहर छन्। राजनी�तक

दलहरुक आन्त�र किचं गल, दल�य सं स्कृ�तक अभाव, सं �वधान �भ� बस् नचाहाने सं स्का, सं �वधान
कायार्न्वयन दे खाइने उदा�सनता, तहगत ब�लयो अन्तरसम्बन् �वकास जस्त �वषयहरुम केह�

समस्य, च ुनौती र असमझदार�हर दे िखएका छन्। यस्त समस्य र च ुनौतीहरुला समयमै सम्बोध गद�
जान सक्न पदर् ।

४. उपसंहार
सं �वधानले �त्याभू गरे को लोकतािन्� व्यवस् माफर् जीवन, स्वतन्�, सुख र खुसीको सु�नि�तता
नाग�रकको अपेक् हो । लोकतािन्� व्यवस्था स्वस अभ्यासबा नै नाग�रक अपेक् पूरा हुन
सक्दछ लोकतािन्� व्यवस्था �व�ध र अन्तरवस् महत्वपूण हुन्छ लोकतािन्� ���या�ारा
�नवार्िच जन��त�न�धहरुल सं �वधानसभाबाट जार� गरे को नेपालको सं �वधान कायार्न्वयन मुख् चरणमा
छ। सं �वधानले लोकतािन्� मूल् मान्यत स�हतको कानुनी राज्, ��तष्पध बहुदल�यता,
अ�धकार र मौ�लक हकको �त्याभू�, स्वतन र सक् न्यायपा�लक, आव�धक �नवार्च,

मानव

समावेिशता

लगायतका आधारभूत कुराहरुला आत्मसा गरे को र सं घीय लोकतािन्� गणतन्�ात् शासन
व्यवस्था माध्यम�ार समृ�ता �ा� गन� स�ल् गरे अनुरुपक नी�त, �स�ान् र राज्यक दा�यत्
�नधार्र गरे को सन्दभर् सं �वधानको �भावकार� कायार्न्व आवश्य छ।
कायर्सम्पादनबा सं �वधान��तको �व�ास अ�भवृ�� गनुर पदर्छ यसका �निम् सं �वधानले माग गरे का
कानुनहर समयमै तजु्म
र
गर� �भावकार� रुपम कायार्न्व गन� -Implementing_, सं �वधानको उ�ेश्

पूरा गनर आवश्य �व�र्नात् कायर्ह गन� -Promoting_ र सं �वधानलाई सापेक्ष अनुरु बनाउँदै
सं �वधानको रक्, ��तरक् जस्त सं रक्षणात कायर गन� -Safeguarding_ कामहर हुनपु दर्छ सं �वधानको
उ�ेश् पूरा गनर राज्यक क्षम अ�भवृ��का साथै समु�त अथर्तन्� �वकासमा केिन्� हुन सक्न नै

ु मा स्तरो�त गन� र �वकासको
अ�हलेको मुख् आवश्यकत हो। नेपाललाई �वकासशील मुलक
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��तफलको समन्या�य �वतरण गन� नी�त राज्यल �लएको दे िखन्छ �व.सं . २०७९ सम्मा अ�तकम
ु बाट �वकासशील दे शमा स्तरो�त गन� र �व.सं . २०८७ सम्मम �दगो �वकास ल�य
�वक�सत मुलक
ु मा स्तरो�त हुने गर� तयार ग�रएको द�घर्काल� सोचको
हा�सल गद� उच् मध्यमस् भएको मुलक

ल�य पूरा गन� कायर �न�यनै च ुनौतीपूणर छ। तर प�न यस ल�यलाई पूरा गनर दृढताक साथ लाग्न पन�

हुन्छ सं �वधानले मागर्िच मा� �दन सक्द, बु�� र �ववेक त �योगकतार्म नै �नभर् हुने हुँदा

ु मा सुशासनको अनुभ�ू त �दन राज्यक �नकाय र सं यन्�ह
राजनी�तक व्यवस्थापनल च ुस् बनाई मुलक
ु दर्छ सं �वधानले प�रवतर्नशीलताक गुणलाई आत्मसा गर�
सुशासन मै�ी कायर गनर ��याशील हुनप
लचकताको �स�ान्तला स्वीका गरे को अवस्थाम सं �वधानकै ���याबाट राजनी�तक �वमतीहर
टुं ग्याउन �णाल�को �वकास गनर सकेमा सं वैधा�नक लोकतन्�क सं स्थाग सुदृढ�कर हुन सक्दछ

सं �वधानको ममर, भावना र उ�ेश् अनुरु स्वस अभ्या �ारम्भबाट हुनपु दर्छ सं �वधानका कुनै �वषयमा
छलफल र वहस हुन सक्दछ सं �वधान सं शोधन नै नहुने भ�े होइन। तर �न�हत स्वाथ पूरा गनर

सं �वधानलाई कमजोर बनाउने र दुरुपयो गन� कायर भने गनुर हुँदैन। सं �वधानलाई समु�त रा�

�नमारणको आधार बनाउने �क�समको कायर व्यवहा हुनपु दर्छ सं �वधानलाई जीवन् बनाउनु भनेको
कायर सम्पाद र व्यवहारबाट हो

कुनै प�न सं �वधान आफैमा पूणर हुँदैन, पूण्त
र भने स्वच र स्वस

अभ्यासबा नै हुने हो।
सं �वधानले लोकतािन्� मागर �स्तु गरे को छ। लोकतन्को मागर्�भ रह� आफ्न ��याकलाप
दलहरुल सं चालन गन�, राज्यव्यवस सं �वधानको लिक् उ�ेश् पूरा गनर ��याशील हुने, नाग�रक
समाजले पहरे दार� गन�, जनताले सरकारका काम कारवाह�को मूल्यांक गर� रहने, आव�धक �नवार्चनक
���यामा सहभागी भई �ववेकको मत व्� गन� जस्त कायर्बा नै लोकतािन् �णाल� जीवन् ब�
सक्दछ

अन्तम,
•

'That government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection and security of
the people, nation or community, of all the various modes and forms of government, that of best
which is capable of producing the greatest degree of happiness and safety...; and, whenever any
government shall be found inadequate or contrary to these purposes, a majority of the community
hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such
manner as shall be judged most conductive to the public weal.'
-Section 3, Article I, Bill of Rights, of the Virginia Constitution of 1776

•

'The future is not some place we are going to but one we are creating. The paths to it are not
found but made, and the activity of making them changes both the maker and the destination'
-John schaar (1993)
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सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर

गोपीनाथ मैनाल�

2
1

१. पृ�भू�म
असीको दशक सावर्ज�न �शासनका �वधामा बैचा�रक छलाङको उत्कष अव�ध र�ो। सावर्ज�न
�शासनलाई कसर� �भावकार� बनाई गुमाउदै गएको जन�व�ासलाई पुनआजर् गनर स�कन् र आधु�नक
राज्यक बैधता पु�� गनर स�कन् भ�े सन्दभर् अवधारणा, खोज, अनुसन्धा, आ�वस्का र �योग समेत
यस अव�धमा हुनपुग्यो सावर्ज�न सं गठनमा दे िखएको कमर्चार�तन्� कायर्शैल�क �वरु यी �यास
लिक् �थए, ता �क स्वा र चाखअनुरु सेवा�ाह���त �त्य उ�रदायी बनाउन स�कयोस्। दशकको
शुरु�त थालनी भएको नयाँ दिक्षणपन आन्दोल सरकारको कायर्क् समेत घटाउन केन्�� �थयो।
यसैको �नष्षर्म परम्रागत �शास�नक सं गठनलाई प�रमाजर् गर� सी�मत व्यवस्थापक स्वाय�त

ु
स�हत एजेन्स ढाँचा स�ालन गन� ‘पायो�नयर’ बन्य सं य�
अ�धराज् वेलायत ‘नेक् स्टे एजेन्स’को
�योगमाफर्त
परम्पराग सावर्ज�न सं गठनहर कायर्सम्पादन सन्दभर् आफ्न सेवा�ाह���त �त्य सम्बन्ध
रहदै नन्। सवर्साधार (Principal) र सेवा�दायक (Agent) बीच �त्य सम्बन �वकासका ला�ग एजेन्स
�स�ान्तक �वकास भएको हो, जहाँ Principal ��त Agent �त्य जवाफदे ह� रहन्छन् सावर्ज�न सेवा
र �नजी क्षे�ब �दइने सेवामा मौ�लक रुपम �भ�ता रहे काले Principal-Agent Relation सुधानर
�शास�नक सेवाको एजेन्सीकरणक अवधारणा �वकास भएको हो। एजेन्स मूलत: करार�य सम्बन्ध
सं यन् हो, नाग�रक सेवा र सन्तु��क ला�ग यसको �वकास ग�रएको हो। यो मूलतः सेवा �दायक
�नकायलाई सरकार� सं रचनाबाट सी�मत स्वाय�त �दई न�तजा केन्�� गन� �व�ध हो।

2

सिचव, नेपाल सरकार
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२. अथर र अवधारणा �वकास
सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर सेवा �दायक �नकायलाई सरकार� सं रचनाबाट सी�मत स्वाय�त �दई
न�तजा केन्�� गन�

�व�ध हो। सेवा �वतरण �णाल� सुधारका ला�ग परम्पराग सं गठनलाई

कमरचार�तन्�ी स्वर र शैल�बाट सुधार गर� सी�मत स्वाय�त �दइ स�ालन गन� �व�ध नै �शास�नक
सेवाको एजेन्सीकर हो। एजेन्सीह सरकार� सेवा �दान गनर �वशेषीकृत कमर्चार, सावर्ज�न बजेट र
स्वतन कायर्शैल अवलम्व गन� �नकाय हुन ् (Agency is a administrative body that is formally
separated from ministerial level, department and carryout public tasks at a national level on a
permanent basis, is staffed by public servant, is financed mainly by state budget and is subject to
public legal procedures)। एजेन्सकरणलाई �शास�नक �वकेन्��करणक रुपम प�न �लने ग�रन्छ

यसका दुई भाग छन् (क) आन्त�र �वकेन्��कर र (ख) बा� �वकेन्��कर (सी�मत स्वाय�त
स�हतको कायर �व�नयोजन)। �शास�नक एजेन्सीकर बा� �वकेन्��करणक रुपम रहन्, जहाँ
सेवा�दायक सं स्थ स्वायताको उपयोग गर� कानुनी व्यि�क रुपम रहन्छन् मूलत: सावर्ज�न सेवा
वा �शासनको एजेन्सीकर कमर्चार�तन्�मा�थ �वकल्पक ला�ग अिघ सा�रएको �व�ध प�न हो, जसले
सावर्ज�न

सेवालाई

नाग�रक��त

�त्य

�हणशील

र

उ�रदायी

बनाउछ

भ�े

मान्यत

रािखन्छ
एजेन्सहर कमर्चार�तन्� शैल�भन्द पृथक व्यापारमै� (Business-like) शैल�बाट स�ा�लत हुन्छन्
यसका कमर्चार व्यवस्था, �व�ीय �णाल� र व्यवस्था स्वाय�त रहन्छ तर यसको स्त भने
एजेन्सीकरणक मा�ा अनुसार फरक हुने गदर्छ �शासक�य सं गठनका तुलनामा पदसोपान शृ�ला र
औपचा�रकता कम हुन्छ व्यवस्था राजनै�तक �भावबाट प�न अपेक्षाक पर नै हुन्छ नी�त तजु्म
र ,
अनुगमन तथा मूल्यांक गन� र नी�त कायार्न्व गन� एकै हुन ु हुदैन भ�े मान्यताक आधारमा
कायार्न्व गन� �नकायलाई नी�त �नकायबाट छु �ाई एजेन्सीकरणक स्वर �दइएको हो।

एजेन्सीकृ संगठन�भ� मुख्यत तीन सारभूत च�र� रहने गदर्:
•

प�हलो, यसको सं गठन सं रचना मन्�ालयबा छु ��एको हुन् (It is structurally disaggregated from
a ministry) यसले सावर्ज�न कायर नै सम्पाद गदर् (It carryout public tasks)

•

यसको व्यवस्था परम्पराग कमर्चार�तन्� शैल�बाट नभै व्यापारमै� अवधारणबाट ग�रएको
हुन् (Its operates under more businesslike conditions than traditional government bureaucracy)

नयाँ सावर्ज�न व्यवस्थापन अवधारणा नै एजेन्सीकरणक अभ्यासला पुर् यउने कारकका रुपम
दे िखएको छ। नयाँ सावर्ज�न व्यवस्थापन एक �वशेषताका रुपम रहे को एजेन्सीकर (Distributed
Governance) मा तीन तत् �थए:
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•

प�हलो सं रचनाको �भ�ीकरण गर� कायर्मूल सं गठन खडा गन� (Structural disaggregation or
Creation of Task Specific Organization .)
दो�ो, कायर्सम्पा सम्झौत गर� ल�य �कटानी गन� र यसैका आधारमा कायर्सम्पा अनुगमन

•

र ��तवेदन गन� (Performance contracting-some form of target Setting, monitoring and
reporting.)
ते�ो, व्यवस्थापनल �नयमनभन्द प�न लचकता �दई कायर्सम्पा सं ग त्यको आव�ीकरण

•

गन� (Deregulation (more properly regulation) of contract over personnel, finance & other
management matter.)
सावर्ज�न सं गठनले सम्पाद गद� आएका कामलाई मन्�ालयक �वभागीय सीमाबाट पर लगी
�वशेषीकृत सं स्थाक रुपम स्वाय�त �दइ स�ालन गन� काम नै �शास�नक एजेन्सीकर हो। सेवा

ु छर भ�े नयाँ सावर्ज�न व्यवस्थापन मान्यताक
�दायक र नी�त �नमार्णक सं स्थाह छु �ाछु �ै हुनप
साथ सेवाको एजेन्सीकरणला महत् �दइदै आएको छ। अक� अथर्म यो सेवालाई �ाहकमुखी बनाउन
अवलम्व ग�रएको बजार सं यन् हो। एजेन्सीकरणक अवधारणालाई �नम् कुराले बल पुर् यएको छ:
•

नयाँ सावर्ज�न व्यवस्थापन �स�ान्तह

•

सावर्ज�न सेवामा युरोपीय अवधारणाको �भाव

•

सावर्ज�न क्षे� बढ्द ज�टलता (भ�ापन) का कारण व्यावसा�य रुपम कायर्स�ाल
गनु्पन
र
बाध्यत

•

सेवा�ाह�को असन्तु� र नयाँ स्वादक चाहना

•

कायर्म सं यम तथा लागत��तको बढ्द सं वेदनशीलता

•

�शासन�भ�को आन्त�र माग �बृि� र अ�सरता �वकास

•

�वशेष अवस्थाम अधर्स्वा �नकायको औिचत्

•

फेशन वा �नयम कानुनको कडा �नयमनबाट पर रहने �बृि� ।

सवर्साधारणल दुई �कारको सेवा पाउने गदर्छन, प�हलो �नजी तवरबाट र दो�ो उसैले �सजर्न गरे को
नाग�रक �हतकार� सं स्थ राज्यबाट �नजी तौरबाट सेवा �क� ज�त सिजलो छ, राज्यबा �ा� हुने
सेवामा पहुच, चयन स्वतन्�, उपलव्धत, स्तर�यत र सेवा �लने �दनेबीचको सम्बन अपेिकत रुपम
रा�ो दे िखदै न। यी कारणले सावर्ज�न सेवा दुरु बन्द गएको छ। राज् नाग�रक �हतकार� गुठ�
ू तहको,
भएकोले उसबाट �ा� हुने सेवा झनै अनुभत
सवर्साधारणक

सहज, स्तर� र समयमै �ा� हुनपु न� �थयो।

आदे श (मत) र साधन (कर) बाट स�ा�लत राज् सेवा �कन दुरह भैरहे को छ?

सं गठनको भ�ापन, कमर्चार�क अकमर्ण्य, झञ्झ�टल कायर्�व� र उच् सेवालागत नै यसका �मुख
कारक दे िखए। सेवा�ाह�–सेवा�दायक (��न्सीप–एजेण्) सम्बन सौहादर दे िखएन। के गरे सेवा
सम्बन सुधानर स�कन् भ�े सन्दभर् बेलायती �धानमन्� जोहन मेजरले केह� �नकायमा पर�क्

स्वर ‘नेक् स्टे एजेन्स’ लाई उपयोगमा ल्याए ब्यवस्थापकल �मुख कायर्कार अ�धकृतका रुपम
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�लइयो, उपलिव् करार ग�रयो र कायर्स�ाल स्वाय�त �दइयो। यो �व�ध �योगबाट दे िखएका
आशालाग्द न�तजालाई �वस्ता गर� अन् �नकायमा प�न एजेन्स मोडल �योग ग�रयो। सन् १९९१
बाट २००० मा आइपुग्द नपुग्द बेलायती �नजामती सेवाले सम्पाद गन� क�रव ७६ ��तशत काम
ु , अमे�रका, अ�े �लया, अ��का हुदै
एजेन्स मोडलबाटै �वतरण गनर था�लयो। अन् युरोपीय मुलक

गोलाधर्क सवै कुनामा राज् सेवाको एजेन्सकरणको �योग हुन थाल्यो

के कस्त सेवा एजेन्सीकर गनर स�कन् ?
यसको एकल उ�र छै न। सामान्यत राज्यक �मुख सेवाहर एजेन्सीकृ हुन सक्दैनन् राज्यक �मुख
सेवाहर भ�ाले यी पाँच सेवाहर पदर्छन, जसको व्यवस्था गनर नै राज्यक �सजर्न ग�रएको �थयो:
•

राज्यइच् �नधार्रणसं सम्बिन् कामहर (नी�त, �नयम र कानून �नमार्णक कामहर)।

•

सुरक् (जीवन, स्वतन्�, सावर्भौमस� र सम्पि�क सुरक्षा कामहर)।

•

वैदेिशक सम्बन (सिन्, अ�भसिन्, कुटनी�त र यु� सम्बन् कामहर)।

•

मु�ा तथा �व� (मु�ा �नस्कास र करारोपण सम्बन् कामहर)।

•

न्या �नरुप (�व�भ� चाख, �ववादको �नरुप गर� न्या �दने कामहर)।

अन् कायर्ह, जसको दायरा अ�तनै ठू लो छ, सं भावना र �विश�ताका आधारमा एजेन्सीकरणम लै जान
स�कन्छ सान्� भान थीलका अनुसार पाँच �कारका सं गठन सं रचनामाफर् राज्सेवा व्यवस्था
ग�रन्छ
•

् मन्�ाल, �वभाग
प�हलो (‘०’टाइप) का सं गठनहर यी परम्पराग �शासक�य सं गठन हुन।
्
यसका उदाहरण हुन।

•

दो�ो, (टाइप ‘१’) सं गठनहर: सरकार� सं रचनाअन्तगर सी�मत स्वाय�ताक उपयोग गर�
कानूनी व्यि�क रुपम रहन्छन् जस्त �क नेक् स्टप एजेन्सी

•

ते�ो (टाइप ‘२’) सं गठनहर: कानूनी स्वाय�तास�ह मन्�ालयबा अलग रािखन्छन र स्वाय
सं स्थ कहलाउछन्, जस्त �क लगानी वोडर नेपाल।

•

चौथो (टाइप ‘३’) सं गठन: सरकार मातहतका सी�मत शेयर कम्पनीक रुपम व्यापार सेवा
स�ालन गदर्छन्

•

्
पाँचौ (टाइप ‘४’) सं गठन: बहुरा��य र क्षे� स्तरक सं गठन यसका उदाहरण हुन।

टाइप १, २ र ३ सं गठनहर एजेन्सीकरणक सं रचना हुन ् भने टाइप ‘०’ र टाइप ‘४’ कमर्चार�तन्�
�वशेषता राख्दछ राज्यसेवाला जनुमखी, �हणशील र न�तजामुखी बनाउन �शास�नक सं रचनालाई
सी�मत स्वाय�तास�त कायर �व�नयोजन गन� काम नै �शासनको एजेन्सीकर हो।
16/
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सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर एकाएक �योगमा आएको अवधारणा होइन, यसका पृ�भू�ममा थु�ै
कारकहर छन्। सावर्ज�न �शासनका क्षे� व्यवस्थापनवाद �वेश र �वशेषतः नयाँ सावर्ज�न
व्यवस्थापन अवधारणा �वकासप�छ बजार ग�तशीलताका कुरालाई सावर्ज�न सेवा महत् �दन

था�लयो। युरोपीय सं घको �नमार्णप� यस अन्तगर्त सेवालाई महत्वक साथ एजेन्सीकर ग�रयो,
जसको �भाव बाँक� �व�मा प�न पनर गयो। सरकार� कमर्चार�तन्�� सवर्साधारणक �वतृष्ण प�न र�ो
भने जनताको चेतनाको स्त, लोकतन्�क लोक��यता र समयलाई उच् महत् �दने �वृि� �वकास
भयो। क�तप अवस्थाम कायर्सम्पादन ला�ग �वशेष सं रचना खडा गन� �वृि� प�न ब�ो। �शास�नक
सं रचना�भ�बाट प�न सुधार र अ�सरताले महत् पायो। यी कारणहरुल नै छ�रतो र स्वाय सेवा
एजेन्स �सजर्न गनर �व�व्याप रुपम माग तथा दवाव हुन गएको हो। तर ते�ो �व�मा फेसन, लहड र
् चाहे
कानूनको कडा �नगरानीमा बस् नचाहने �बृि� प�न केह� हदमा सेवा एजेन्सीकरणक कारक हुन।

जे होस् सावर्ज�न सेवाको माग, �डजाइन र �वाहका ढाँचामा प�रवर्त आएकाले सरकारको केन्��कृ
अ�धकार, कायर्क् र िजम्मेवार�क पु�न�वर्तर ���या, कायर्मुलकत �वस्ता, सं रचनाको छ�रतोपना,
कमर्चार व्यवस्थापन ढाँचा प�रवतर्, सेवाशतर्क पुनव�ध, कायर्सरल�कर र स्वाय�त �वस्ता र नी�त
र �दायक �नकायको पृथक�करण गनर था�लयो। बेलायतका नेक् स्टे एजेन्स, अमे�रकाका चाटर्ड
�व�ालय र स्वाय कायर्कार सं स्थ, चीनको अधर्सरकार एजेन्स, को�रयाको स्वाय �शास�नक �नकाय
्
यसका �विश� उदाहरण हुन।

३. �कन एजेन्सीकर ?
सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर एकाएक भएको होइन। सरकार� सं गठनलाई कायर्मूल र सेवा�ाह�मै�ी
बनाउने सन्दभर् यी �भावहर दे िखन थाले :
•

सेवा�ाह� नयाँ स्वा र सन्तु��क माग गनर थाले

•

सेवा�ाह�को माग अनुरु सेवा सं रचना प�रवतर्नक दवाव पनर थाल्य

•

सेवा�ाह�को माग र दवावका कारण सरकारको �दशा�नद� श बद�लयो

•

सेवा �वाहको तौरत�रकामा सुधार नल्या नहुने भयो।

राज्यसेवाक पुनस�रचना र आ�वष्का �नरन्त चल्न ���या हो र �वसौ शताब्द�क उ�राधर्बा �वकास
भएको नवउदारवाद र ए�ाइसौ शताब्दमा ती��र रुपम �वस्ता भएको नाग�रक चेतनाको स्तरल सेवा
�वतरण �णाल�लाई अर �भावकार� एवम् स्वाय बनाउने माग गर् य। सं क्षेप भन्द सेवाको
एजेन्सीकरणक औिचत् यी कारणले दे िखएको हो।
•

सेवा गुणस्त �वस्ता गनर

•

सेवा लागत घटाउन

•

सेवाको साम�यकताका ला�ग
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•

�त्य जवाफदे �हता कायम गनर

•

सांगठ�नक कायर्मूलतामाफर �भावका�रता बढाउन

•

मौ��क मूल् साथर्कत कायम गनर

•

��तस्पधार्त्म र सेवा�ाह� सन्तु� �वस्ता गनर

•

शासक�य बैधता �वस्तारक ला�ग

•

सुधार, सुधार, सुधार वा �नरन्त सुधार र सेवा अन्वेषणक ला�ग।

सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर लहड वा फेसन होइन। यसलाई त्यि�क

अवलम्व प�न गनर

स�कदै न। यसका ला�ग �वस्तृ सावधानी चा�हन्छ प�हलो राजनै�तक चेतनाको स्त र वास्त�व

��तव�ता नभै अपनाइएमा थु�ै �वकृ�त आउनसक्छ दो�ो, सेवा बजारको िस्थ�तक रा�ो �व�ेषण
आवश्य पदर् । सामािजक सोचबृि� र सेवा�ाह� सं स्कृ�तल साथ �दनु पदर्छ कायर्सम्पा सूचक
स्थापन नगर� सेवालाई एजेन्सीकर गनर हुदैन। एजेन्सीक क्षम र कायर्सम्पा �णाल� प�न
महत्वपूण हुन्छ �णाल��भ� सुधारको तत्परत सं धै दे िखनु पदर्छ आवश्य पूवार्धारह �वकास भएको
ु दर्छ यी पूव्शतर्
हुनप
र
पूरा नभएमा स्था�प �णाल� प�न भित्कन तर नयाँ �णाल� स्थापन नहुने

ु हरुम दे िखदै आएको छ।
िस्थ� दे िखन पुग्, जुन अल्प�वक�स मुलक

४. नेपालमा सावर्ज�न सेवाको एजेन्सीकर
नेपाल प�न सावर्ज�न सेवा एजेन्सीकरणक ���याबाट अछु तो छै न। सावर्ज�न सं स्था, तदथर
सं गठनहर (स�म�त, कायरदल, आयोजना आ�द) स्थापन गर� सरकार� �शासक�य सेवालाई व्यवस्थापन
सी�मत स्वाय�त �दइएको �थयो। यो एजेन्सीकरणक �ारिम्भ ढाँचा �थयो। जनआनदोलन भाग १
प�छ बनेको �थम �नवार्िच सरकारले �शासन सुधारका ला�ग ��तवेदन पेश गनर ग�ठत उच्चस्तर
ू
�शासन सुधार आयोगले भनेको �थयो �क सरकार� तौरबाट पुर् यईएका सेवाले जनताका अनुभत
आवश्यकताला सं बोधन गरे न, सेवाहर लिक् वगर्म पुग् सकेनन्, सेवाहरुक गुणात्म स्त
सन्तोषजन छै नन्, सेवाहर अत्यन सी�मत सं ख्याक जनतामा मा� पुग् सकेका छन्, सेवाहर पुर् यउने

�ममा उपलव् साधनहर (मानवीय, �व�ीय र बस्तुग) कुशल उपयोग हुन सकेको छै न। औंल्याइएक

कमजोर� सम्बोध गनर सरकार� भू�मकालाई �छरोल्न काम भयो। �नजी क्षे�ब सम्पाद हुनसक्न
सेवाबाट सरकारले हात िझक्न, �नजी तथा गैरसरकार� क्षे� सम्भावनाक भरपूर उपयोग गनर वातावरण
बनाउने, �व�भ�

�वशेषीकृत

र

स्वाय

�नकाय

एवम् तदथर

सं रचना

उपयोगमा

ल्याउन

काम

भए। जस्त �क �वभागीय सं रचना बा�हर सं स्था, �ा�धकरण, बोडर, स�म�त, कोष, स्वाय सं स्थ र
साझेदार� सं स्थाक स्थापन र उपयोग गन� काम भयो। �शासक�य सं रचना�भ�ै प�न कायरसम्पाद
सूचक, उपलिव् करार, �ोत्साह जस्त एजेन्स उपकरणहर �योगमा ल्याइयो अपेिक् उपलिव्
हा�सल नभए प�न यसले �योगको एउटा पाटो भने पूरा गर् य। �कनक� सुधारको �व�व्याप लहरबाट
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नेपाल अछु तो रहनसक्न सं भावना �थएन। फे�र सुधारका नी�त सं रचना र �योगमा हामी क�तपय

ु भन्द अ�ग नै दे िखने गरे का छौ।
मुलक

५. एजेन्सीकरणक �नधार्र तत्वह:
•

कायर स्वाय�त (Autonomy)

•

�नयन्� र �दशावोधको मा�ा (Steering & control)

•

सं गठनात्म प�हचान (Organizational Identification)

•

सं गठन सं स्कृ� (Organizational Culture)

•

उपलिव्धक स्त (Organizational Performance)

ु हरुम प�न
एजेन्सीकर सेवा व्यवस्था समस्याक एकल समाधान होइन। यसका पायो�नयर मुलक
स्वास्, कृ�ष बजार�करण सेवामा �मि�त उपलिव् दे िखएको छ भने शहर� सेवा र खानेपानीमा �नम्

उपलिव्ध धे रैथोरै सेवा क्षे� जहाँ एजेन्सीकरणक ला�ग आवश्य पूव्शतर्
र
पूरा भएका छन्, त्यहा
मा� केह� रा�ा उपलिव् दे िखएका छन्। नेपालकै कुरा गन� हो भने स�ालनका दृ��म खानेपानी,
सामुदा�यक �व�ालयमा रा�ै उपलिव् दे िखएको छ, कोष तथा वोडर, सं स्था �णाल�मा �मि�त र �वकास
स�म�त र स्वय� सं स्थाहरु न्यू न�तजा दे िखएको छ। सेवा एजेन्सीकरणक ला�ग स्वाय�त, �व�र्
र �नयन्�, सांगठ�नक प�हचान, कायर्संस्कृ, उपलिव्धक �दशर् र द�रलो �नयमनले पूव्शतर्
र
रुपम
काम गदर्छन् हा�ा सन्दभर् एजेन्सीकरणला हाले सोल सपोटर वा �रजेक्न होइन �क छा�नएका सेवा
�वतरण �नकायलाई एजेन्स मोडे लमा लैजान थप स्वाय�त �दनुपदर् (जस्त �क सं स्था, �वकास वोडर,
कोष र सेवा उत्पाद सरकार� �नकाय)। कायर �णाल�को �नक्षे गर� सेवा लागत घटाउने सन्दभर्
स्थानी सरकारका वडा तथा सेवा केन्�ला कायर्मूल बनाउन स�कन्छ त्यस् हुलाक जस्त
सामािजक �व�ासको सं रचनालाई बहुउ�ेश्यी सेवा काउन्टरक एजेन्सीम लै जान स�कन्छ �वभागीय
कायर्संगठनम उपलिव् व्यवस्था �णाल� सवल बनाइ आन्त�र एजेन्सीकर गनर स�कन्छ तर
�योग र पर�क्षण रुपम मा� सेवा व्यवस्थापनल �गजोल् भने हुदैन।

६. नेपालमा अवलम्व ग�रएका एजेन्सीकर मोडेलहर :
•

सावर्ज�न सं स्था (सरकार� सं स्थानह)

•

स्वाय सं स्थाह (�ा�धकरण, �वशेष िजम्मेवार�क सं स्थाह)

•

सरकार� कम्पन (�बमा कम्पन, टे �लकम, कृ�ष �वकास वक
ै �ल.)

•

�वकास स�म�त (तरकार� �वकास स�म�त, �सचाई �वकास स�म�त)

•

बोडर्ह (सहकार� बोडर, लगानी बोडर, उपत्यक खानेपानी वोडर)

•

�वशेषज्ञ मूलक कोष (नगर �वकास, ग�रबी �नवारण, स्वरोजगा कोष)
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•

सेवा व्यवस्था केन् (व्यवस्था स�म�त, �नमार् स�म�त, कृ�ष केन्)

•

ु स�ालन उप�मका सं रचनाहर (सा�नसाका सं स्थाह)
सं य�

•

व्यवस्था करार वा कायर्सम्पा करार (ब्यि�ग र सं स्थाग)

•

आन्त�र बजार�करणको सी�मत �योग

•

कायर्सम्पाद करारमाफर् �मुख कायर्कार�ला नै न�तजा जवाफदे ह� बनाउने �चलनको
शुरुवात

७. उपसंहार
ु हरुम प�न
एजेन्सीकर सेवा व्यवस्था समस्याक एकल समाधान होइन। यसका पायो�नयर मुलक
स्वास्, कृ�ष बजार�करण सेवामा �मि�त उपलिव् दे िखएको छ भने शहर� सेवा र खानेपानीमा �नम्

उपलिव्ध धे रैथोरै सेवा क्षे� जहाँ एजेन्सीकरणक ला�ग आवश्य पूव्शतर्
र
पूरा भएका छन्, त्यहा
मा� केह� रा�ा उपलिव् दे िखएका छन्। नेपालकै कुरा गन� हो भने स�ालनका दृ��म खानेपानी,
सामुदा�यक �व�ालयमा रा�ै उपलिव् दे िखएको छ, कोष तथा वोडर, सं स्था �णाल�मा �मि�त र �वकास
स�म�त र स्वाय सं स्थाहरु न्यू न�तजा दे िखएको छ। सेवा एजेन्सीकरणक ला�ग स्वाय�त, �व�रन
र �नयन्�, सांगठ�नक प�हचान, कायर्संस्कृ, उपलिव्धक �दशर् र द�रलो �नयमनले पूव्शतर्
र
रुपम
काम गदर्छन् हा�ा सन्दभर् एजेन्सीकरणला होलसोल सपोटर वा ब्लाइण �रजेक्स होइन �क
छा�नएका सेवा �वतरण �नकायलाई एजेन्स मोडेलमा लै जान थप स्वाय�त �दनुपदर् (जस्त �क
सं स्था, �वकास वोडर, कोष र सेवा उत्पाद सरकार� �नकाय)। कायर्�णाल�क �नक्षे गर� सेवा लागत
घटाउने सन्दभर् स्थानी सरकारका वडा तथा सेवा केन्�ला कायर्मूल बनाउन स�कन्छ त्यस्
हुलाक जस्त सामािजक �व�ासको सं रचनालाई बहुउ�ेश्यी सेवा काउन्टरक एजेन्सीम लै जान
स�कन्छ �वभागीय कायर्संगठनम उपलिव् व्यवस्था �णाल� सवल बनाइ आन्त�र एजेन्सीकर
गनर स�कन्छ तर �योग र पर�क्षण रुपम मा� सेवा व्यवस्थापनल �गजोल् भने हुदैन।
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ँ ी �नमार् तथा उ�मशील कायर्संस्कृ�त �वकास र
मानव पूज
उपयोगः नेपालको रा��य सम�ृ � र रुपान्तरण सम्वाह

�ताप कुमार पाठक

3
2

१. �वषय �वेश
“समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�” मूलमन् स�हतको द�घर्काल� सोचका साथ राज्यल पन्� योजनाको
आधारप� नेपाल सरकारबाट सावर्ज�न भैसकेको छ। यसमा समृ� नेपालको रा��य ल�यका रुपम

ँ ी �नमार् र सम्भावनाक पूणर उपयोगलाई �लइएको छ र यसबाट नै सुखी नेपाल�को
मानवीय पूज
प�रकल्पन ग�रएको छ। यसका ला�ग आधारप�ले सामािजक आ�थर् रुपान्तरण मुख् सम्वाहकम
ँ ी �नमार्, उ�मशील कायर्संस् �त �वकास र सम्भावनाक पूणर उपयोग” लाई
“गुणस्तर� मानव पूज

आत्मसा गरे को छ। नेपालको सं �वधानले �त्ये नाग�रकलाई आधारभूत िशक्, रोजगार�, सामािजक
सुरक् र आधारभूत स्वास् सेवा पाउने अ�धकार सु�नि�त ग�रसकेको छ।
�व�मा हाल आएर स्वस र तन्दुरु, द�घर आयु भएको, धनसम्ि� कमाउन सक्न तथा सुखी मानवका
ला�ग ध्या केिन्� हुंदै गएको छ। यसका ला�ग ज्ञ र सीपको �वकास र �वस्ता, िशक् र ता�लमको
व्यवस्, सुदृ मानव स्वास्, जनसं ख्याक उिचत व्यवस्था जस्त �वषयलाई �ाथ�मकता �दई मानव

ँ ी �नमार्णम जोड �दने �वृि� बढ्द गएको छ। सन् २०१७ मा �कािशत The Global Human
पुज
Capital Report ले भ�वष्यक कायर्क ला�ग सक् र सुसंस्कृ मानव ��तभाको तयार�लाई मुख्
सरोकारका रुपम अगा�ड ल्याएक छ। यसका अनुसार

“The world is endowed with a vast wealth of human talent. The ingenuity and creativity at our
collective disposal provides us with the means not only to address the great challenges of our time
but also, critically, to build a future that is more inclusive and human centric. All too often, however,
human potential is not realized, held back either by inequality or an unrealistic and outdated faith on
the part of policymakers that investment in small sub-sections of highly skilled labour alone can
drive sustainable, inclusive growth.”

3

पूव र सिचव, नेपाल सरकार
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ँ ीः रा��य सम�ृ �का ला�ग ग�तशील आधार
२. मानव पूज
ँ ीको अवधारणा सवर्�थ �व�मा सन् १८९७ मा Irving Fisher नामक �व�ानले अथर्शा�ी
मानव पूज

ँ ीको
दृ��कोणल ��तपादन गरे को पाइन् जसमा उनले मानवको सीप र उत्पाद क्षमताल मानव पूज
ँ ीलाई “the
आधारका रुपम �स्तु गरे का छन्। Oxford English Dictionary का अनुसार मानव पूज

skills the labor force possesses and is regarded as a resource or asset” का रुपम व्याख् गरे को

ँ ीको अवधारणाले सबै मानव�म र क्षमताल समान रुपम हे द�न। यसका अनुसार
छ। मानव पूज
ँ ीको गुणात्मकत अ�भवृ��का ला�ग िशक्, अनुभव तथा क्षमताल आ�थर् उपाजर्नक साथै
मानव पुज

ु र समाजको समृ��मा योगदान गनर्सक् बनाउनु जरुर हुन् र यसका ला�ग योजनाव� रुपम
मुलक
लगानीको आवश्यकत पदर्छ
ँ ी भौ�तक,
मानव पूज

मनोव्यवहा�र,

ँ ीको सं योिजत रु हो। मानव पूज
ँ ीका
नै�तक र वौ��क पूज

महत्वपूण तत्वम मानव ज्ञ र सीपको �वकास, सो को उपयोग र उत्पादनम योगदान गन� क्षम,
��तस्पधार्त्मकत ला�ग नवीकरण, नव�वतर् र सृजनात्मकत तथा नै�तक सृदृढत र सं स्कारग

ँ ीले वस्त र सेवा उत्पाद गन� मानवीय क्षम सु�नि�त गदर् जसमा
सवलता रहेका छन्। मानव पूज

उत्पादनमूल सीप, उ�ेश्यमूल िशक्, काम र उत्पादनक सं स्का अं गालेको हुन्छ यसलाई
सकारात्म र अथर्पूण त�रकाले ��याशील तुल्याउ उत्पादनशीलत, उ�मशीलता, सृजनात्मकत,

ँ ीगत सक्षमता आवश्यकत पदर्छ यसमा व्यि�ग तथा
नै�तकता, व्यावसा�यकत जस्त मानवीय पूज

ँ ीलाई आ�थर् उपाजर्
सामू�हक बु��म�ा र �ववेकको उिचत सं योजनको खाँचो रहेको हुन्छ मानव पूज

क्षम, रा��नमार्णम योगदान गन� क्षम, सामािजक उ�रदा�यत् वहन गन� क्षम, नै�तक तथा
भावनात्म क्षम, आ�दले �नधार्र गदर्छ
ँ ीको क्षे� क्षमता दृ��को
मानव अथर्शा�क �व��वख्या �व�ान Amartya Sen ले मानव पूज
(Capability Approach) को ��तपादन गरे का छन्। यसका मुख् अवधारणामा सीप र दक्षता
आधारमा ��याशीलता सु�नि�त गन�, उपयोगका आधारमा न�तजा र लाभ हा�सल गन� क्षम तथा
मानवको व्यि�ग र सामू�हक ल�य हा�सल गन� मूल् र सामथ्य समा�हत रहे का छन्। यसले मानव

ँ ीलाई साधनका रुपम मा� न�लई क्षमता उपयोग गर� मानव पूज
ँ ीको प�रणाम र लाभलाई
पूज
आत्मसा गनु्पन
र
कुरामा जोड �दएको छ।
ँ ीका आधारभूत तत्वक रुपम मानवको
The Global Human Capital Report, 2017 का अनुसार मानव पूज

ँ ी �नमार्णक लगानी क्षम
�वकासका ला�ग महत्वपूण पक उल्ले गरे को छ। �यनमा (क) मानव पूज
बढाउने, (ख) मानव सं साधनको सीप र दक्षता नवीकरण र �वकासका ला�ग िशक् र ता�लमको
अ�धकतम उपयोग गन�, तथा (ग) कामको उत्पादकत अ�भवृ�� गन� �वशेष र गहन सीप एवम् अनुभवी
तथा सीप �ा� ज्ये नाग�रकको सीप र दक्षता उपयोग र �वकास गन� कुरा उल्ले गरे को छ।
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उ� ��तवेदनले यो प�न उजागर गरे को छ �क मानव ��तभाको �वकासका ला�ग सम� जीवनच�का

ँ ीको सं व�र् गदर्छ यस ��तवेदनले भनेको
चरणमा िशक् र रोजगार�मा ग�रने लगानीले नै मानव पूज
छः
“By ‘human capital’ we mean the knowledge and skills people possess that enable them to create
value in the global economic system. Human capital is not defined solely through formal education
and skilling. It can be enhanced over time, growing through use—and depreciating through lack of
use—across people’s lifetimes. The Global Human Capital Index featured in this report thus treats
human capital as a dynamic rather than fixed concept.”
“Because human capital is critical not only to the productivity of society but also the functioning of
its political, social and civic institutions, understanding its current state and capacity is valuable to a
wide variety of stakeholders.”
समृ� समाज आ�थर्, सामािजक तथा साँस्कृ�त रुपम सवल र सुदृ हुन्छ आ�थर् रुपम समृ�
ँ ी र मानव उत्पादकत्व अप�रहायर्त हुन्छ सामािजक
समाज �नमार्णक ला�ग उत्पादनशी मानव पूज
रुपम सुदृ र समृ� समाजका ला�ग स्वस,

ँ ीको
िशिक्, सं स्कारयु तथा समावेशी मानव पूज

महत्वपूण भू�मका रहन्छ त्यसैगर सांस्कृ�त रुपम समृ� समाजको स्थापन कामको सं स्का, �मको
सम्मा गन� सं स्कृ�, �दगो �वकासमुखी दृ��को र नै�तक गुणको सं व�र्नबा मा� सम्भ हुन्छ
सम�मा भ�ुपदार �त्ये मानवले आफ्न व्यि�ग तथा व्यावसा�य �वकासको आवश्यकत पूरा गन� र
सो बाट �सिजर् सामथ्यर् उपयोग गन� अवसरले नै समृ� समाजको �नमार् हुन्छ

ँ ीको �व�व्याप �वृि�
३. मानवीय पूज
The Global Human Capital Report, 2017 का अनुसार ��व�धको क्षे� आएको प�रवतर् र यसको

ँ ीका ला�ग कसर� लगानी ग�रएको
�मबजारमा परे को �भावको मूल्यांक गन� हो भने �व�मा मानव पूज

छ र सबैका ला�ग सामािजक सम्प�त र आ�थर् समृ��मा यसको के कस्त योगदान रहे को छ भ�े
�वषयमा �व�ेषण जरुर रहे को छ। यसले िशक् �णाल� र रोजगार�का ला�ग आवश्य पन� सीप र
दक्ष बीचको खाडल बढ्द गएको तथा बढ्द मा�ामा ��व�धमा भएको �वकास तथा आ�थर् क्षे�
आएको प�रवतर्नल यो खाडललाई झन् फरा�कलो तुल्याएक कुरालाई उजागर गरे को छ।
ँ ीका सम्बन्ध �व�व्याप �वृि�को �व�ेषण गन� हो भ�े महत्वपूण �वषय हामी सामु स्प
मानव पूज
रुपम दे िखन्छन् हालका �दनमा ज�त व्यावसा�य उ�मशीलताको महत् बढ्द गएको छ त्य भन्द

ँ ीलाई सामािजक�करण गनर र
बढ� सामािजक उ�मशीलता (Social Entrepreneurship) ले मानव पूज

व्यावसा�य सामािजक जवाफदे �हता (Corporate Social Responsibility) अ�भवृ�� गद� सोको सामािजक

ँ ीको क्षे� नयाँ
वैधता सं व�र् गनर त्यि�क महत्वपूण भू�मका �नवार् गद� आएको छ। यसले मानव पूज
आयाम थपेको छ जसले आ�थर् �वकास, व्यावसा�य �व�र् र सामािजक रुपान्तरणब तादात्म्य
कायम

गद�

समृ��मा

एक�कृत

रुपम

योगदान

गनर

सकारात्म

वातावरण

�नमार्

गरे को
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ँ ीको सामािजक वैधता (Legitimacy)
छ। नाग�रक समाजको सश�ीकरणको माध्यमबा मानव पूज
हा�सल गन� कुरामा यस �वृि�को योगदान महत्वपूण रहेको पाइएको छ। सन् २०१८ मा �कािशत
Global Human Capital Trends Survey का अनुसार सामािजक उ�मशीलता �वस्ता भएको छ जसले
वातावरणीय तथा सामािजक क्षे� सरोकारवालाको सन्जालला सम्मा र सहयोग गद� आयमा वृ�� र
लाभ �ा� गन� �वृि�मा उल्लेख बढो�र� भएको छ।
�वकासको कल्याणकार अवधारणा (Welfare Approach) हुदै आवश्यकताक प�रपू�तरमा आधा�रत
दृ��को (Needs-based Approach) बाट अिघ बढ� हाल �वकासमा मानव अ�धकारको दृ��को
(Rights-based Approach) कायार्न्वयन आइसकेको छ। मानव �वकासको अ�धकारमुखी दृ��कोणल

ँ ीलाई मानव अ�धकारको �ा�ीको महत्वपूण आधारका रुपम स्था�प गन� �म च�लरहेको
मानव पूज
ु रा�सं घले सन् नब्बेक दशकमा शुर गरे को मानव �वकास ��तवेदनहरुल मानव �वकासलाई
छ। सं य�

मुख्यतय चार पक्षब मूल्यांक गरे को छ। �यनमा मानव क्षमता �वस्ता गन�, मानवका ला�ग
छनौटका क्षे�ल फरा�कलो तुल्याउन, मानव स्वतन्�ताल सुदढ तुल्याउन र मानव अ�धकारको �ा�ी
सु�नि�त गन� �वषय मुख् रुपम �व�ेषणका पक रहेका छन्। यसले नै मानव �वकासका आधारभूत
स्तम्भ रुपम समानता, सश�ीकरण, उत्पादनशीलत र �दगोपनालाई स्था�प गरे को छ। मानव

ँ ीको �वकास, उपयोग र सश�ीकरणका ला�ग �व�व्याप मापदण्
अ�धकारमुखी दृ��कोणल मानव पूज
कायम गन� तथा राज्यक दा�यत् र जवाफदे �हता �नधार्र गन� जस्त �वषयलाई समा�हत गरे को छ।
�व�मा �म र रोजगार�लाई मयार्�द बनाउने अ�भयानको नेततृ ् गन� �व�व्याप सं गठनका रुपम

ँ ीलाई मयार्�द कामको �स�ान् (Decent
भू�मका खेल्द आएको अन्तरा�� �म सं गठनले मानव पूज
Work Principle) का आधारमा �ववेचना गन� �णाल� स्था�प गरे को छ र यसका सदस् रा�हरुला
�म र रोजगार�का क्षे� मयार्�द कामको �व�र् हुनेगर� आआफ्न नी�त, सं रचना र प��तमा

ँ ीको �वकास र उपयोगमा ��मक र
रुपान्त गनर �ोत्साह ग�ररहे को छ। यस �स�ान्तल मानव पूज
कामदारको

अ�धकारको

सु�नि�तता

(Rights at work), रोजगार�मा

उ��त

(Advancement in

Employment), सामािजक सुरक् (Social Protection) र सामािजक सम्वा (Social Dialogue) लाई
कायार्न्वयन ल्याउ मागर्�शस गरे को छ। यसैको फलस्वर �म तथा रोजगारसम्बन् नी�तगत

ँ ीसम्बन् व्यवस्
तथा कानुनी व्यवस्था मयार्�द कामको �स�ान् अनुकूल हुनेगर� मानव पूज
समयानुकूल प�रमाजर् र सुधारको �यास हुदै रहेको अवस्थ �व�मान छ।

ँ ीको क्षे�
�व�मा �वस्ता�र सूचना तथा स�ार ��व�धको �वकास तथा उपयोगको �वृि�ले मानव पूज
ँ ीको �त्य �मको उपयोगलाई
�ािन् नै ल्याएक दे िखन्छ यसले उत्पादनक क्षे� मानव पूज
ँ ीको बु��म�ाको उपयोग हुनेगर� परम्पराग मानव �मलाई �वस्था�त गन�
�वस्था�प गर� मानव पूज

�म बढ्द रुपम रहेको छ। �व�ुतीय शासन (e-Governance), �व�ुतीय व्यापा व्यवसा (eCommerce), �व�ुतीय मानव सं साधन व्यवस्था (e-HRM),
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�व�ुतीय �सकाइ (e-Learning) जस्त

�यासले

मानव

ँ ीलाई
पूज

व्यावसा�य

कायर्���याक

पुनस�रचनागत

सुधार

(Business Process

Reengineering) को माध्यमबा कायर्क्ष र �भावकार� सेवा �वाहका ला�ग सक् तुल्याउ र मानव

ँ ीको ��तस्पधार्त क्षम अ�भवृ�� गद� जाने कुरामा जोड �दने �वृि� ब�ढरहेको छ। सन् २०१९
पूज
मा ग�रएको Global Human Capital Trends Survey का अनुसार Artificial Intelligence (AI) ,

मनोव्यवहा सम्व ��व�ध (Cognitive Technologies) एवम् यािन्�क�कर (Automation) का कारण
मानवको �सकाइ तथा उत्पादनशीलताम नव�वतर् आवश्य दे िखएको छ। यसका अनुसार अवका
�दनमा वैकिल्प �मशि�, कामबाट महाकाम (Super job)

मा जोड, नेततृ ् �वकास, कमर्चार�क

अनुभवको साटो मानवीय अनुभव, समूह ग�तशीलतामा आधा�रत कायर्सम्पादन �वृि�मा जोड,
कायर्सम्पादन आधा�रत �ोत्साह �व�धको अवलम्व, ��तभाको खोजी र उपयोग, कायर्जीवनक सबै

चरणमा �वशेषीकृत �सकाइमा जोड �दने जस्त पकमा �वशेष ध्या �दनु पन� कुरा उल्ले ग�रएको छ।
अथर्व्यवस्थ

�व�व्यापीकर

र

�म

क्षे�

उदार�कृत

बजार

व्यवस्था

मानव

ँ ीको
पूज

ँ ी
ु बाट अदक मानव पूज
ग�तशीलतालाई नयाँ आयाम �दान गरे को छ। यसले अल्प�वक�स मुलक

ँ ीको �नयार् अल्प�वक�स
ु बाट दक मानव पूज
�वक�सत �म बजारमा �नयार् हुने र �वक�सत मुलक

ँ ीको शोषण हुने कारणका रुपम प�न �लन
ु मा हुने �म बढे को छ। यस �वृि�लाई मानव पूज
मुलक
स�कन्छ साथै यसलाई अ�त्य आ�थर् औप�नवेिशकताको शुरुआतक रुपम �लइएको छ र अदृष
ु का मानव
रुपम हुने व्यापा घाटाको मुख् कारणका रपमा समेत। यसले गदार अल्प�वक�स मुलक

ँ ीलाई दक र ��तस्पधार्त तुल्याउ राज्यल आफ्न नी�तगत तथा सं रचनागत क्षम सुदृ गद�
पूज

उच् �ाथ�मकता स�हत लगानी �वाह गनुर अप�रहायर दे िखएको छ। यसका साथै �व�ेषणमा आधा�रत
अथर्व्यवस्था औ�ो�गक �व�र् र आयमूलक रोजगार�मा बृ�� गन� र �व�ेषणबाट �ा� आयलाई
ँ ीको �वकास र उपयोग गनु्पन
पुनलर्गान गर� स्वदेशमान �मबजारको गुणात्म �वस्ता तथा मानव पूज
र
च ुनौती मुख्यरुप पैदा भएको छ।
�व�मा िशक्, स्वास् तथा मानवजीवनका ला�ग अत्यावश् सेवा तथा वस्तुक उपलिब् एवम्
मानवजीवनको शार��रक, मान�सक तथा मनोव्यवहा�र गुणस्तर�यत �व�र् गन� �व�भ� �यासका कारण
मानवको बाँच्न उमेरमा उल्लेख बढो�र� हुंदै गएको छ जसबाट लाभांश (Longevity Dividend) मा
वृ�� समेत भएको छ। बढ� बाँचेको कारणले हुने लाभले मानव स्वास्थ् साथै सामािजक तथा
आ�थर् फाइदाको �वल सम्भावन रहेको छ। यसले गदार �मशि� यु� जनशि�को उपलब्धताम
व्यापकत आउनुका साथै बढ� उमेरका मानवको उपयोगका ला�ग क्षे� व्यापकताक सह� प�हचान
गन� र सोका ला�ग उपयु� रणनी�तगत क्षम हा�सल गनु्पन
र
च ुनौ�त ब�ढरहेको छ। यसका साथै

ँ ीको ग�तशीलतामा �भाव
जनसांिख्य सं रचनामा आएको प�रवतर्नल आ�थर् रुपम सक् मानव पूज
परे को छ। यस प�रवतर्नल मानवको बाँच्न उमेरमा उल्लेख बढो�र� हुदै गएको र युवाको जनसं ख्याक

तुलनामा सीपयु� अनुभवी �ौढावस्थको जनसं ख्याक अनुपात बढ्द गएको छ। यसले गदार मानव
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ँ ीको ग�तशील उपयोगबाट नै मुलक
ु को आ�थर् समृ�� हा�सल हुने यथाथर्ला आत्मसा गर� मानव
पूज
ँ ीको
पूज

�वकास

र

प�रचालनसम्बन्

क्षमता

सारभूत

प�रवतर्नक

आवश्यकत

दे िखएको

छ।

ँ ीः अवधारणा र औिचत्
४. गुणस्तर� मानव पूज
ँ ीका आधारभूत पक्ष �वषयमा मा�थका अनुच्छेदम वणर् ग�रस�कएको छ । मानव पूज
ँ ीको
मानव पूज
गुणस्तर�यताला मुख्यतय चार गुणले व्याख् गन� गरे को पाइएको छ। �यनमा दे हायका गुणात्म
�वशेषता समावेश भएका हुन्छन्
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

ँ ीको योगदानको स्त
ु को आ�थर् तथा सामािजक रुपान्तरण मानव पूज
मुलक

ँ ीको भू�मका
उ�मशील समाजको स्थापनाम मानव पूज

ँ ीको उपयोग�ारा आयमूलक रोजगार� सृजना र अथर्पूण उपयोग
मानव पूज

ँ ीको उपयो�गता र योगदान
उत्पादनशीलत र व्यवसा वृ��मा मानव पूज

ँ ीको गुणस्तर�यत कायम
मानव �वकासको उपयु� सं रचनाको सफल कायारन्वयनबा नै मानव पूज

ँ ीबाट नै �म
हुन्छ स्वस, उ�मका ला�ग ज्ञ र सीप भएको, उ�मशील कायर्संस्कृ भएको मानव पूज

ँ ीका
उत्पादकत अ�भवृ�� र आ�थर् सामािजक सम�ृ � सम्भ हुन् । त्यसथ गुणस्तर� मानव पूज
सम्बन्ध मुख्यतय दे हायका आयाम महत्वपूण रहेका छन्ः
(क) प�हलोमा मानव क्षमता आयाम हो जसअन्तगर गुणस्तर� र उत्पादनमुख िशक्, स्वास् र
तन्दुरुस, आयमूलक रोजगार� जस्त गुण र �वशेषता समावेश भएको हुन्छ
(ख) दो�ोमा राजनी�तक, नाग�रक तथा मानव अ�धकारसम्बन् आयाम पदर् जसमा आफ्न �वषयमा
�नणर् गनर्सक्, �भावकार� रुपम सहभागी हुन सक्न र आ�थर् रुपम योगदान गनर्सक्
सामथ्य पदर्छन्
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(ग)

ते�ो आयाममा आ�थर् योगदानको आयाम पदर् जसमा व्यावसा�य क्षमता साथै
उ�मशीलताको उपयोग गर� उत्पाद गन� र आय आजर् गनर सक्न तथा व्यि�ग, समुदाय,
ु को आ�थर् सम�ृ �मा योगदान गनर सक्न सक्षम पदर्छ
समाज र मुलक

(घ)

साथै अक� महत्वपूण पक्ष रुपम नै�तक सवलताको आयाम पदर् जसमा �त्ये व्यि

नै�तक रुपम सवल र सक् हुने र सभ् र सुसंस्कृ समाजको �नमार्णम स��य भू�मका

�नवार् गनर्सक् क्षम पदर्छ
पन्� योजनाको आधारप�ले आत्मसा गरे को �दगो आ�थर् �वकास र समृ��स�हतको रुपान्तरण
ँ ीलाई स्था�प गनर र यसबाट मुलक
ु को रुपान्त र समृ��मा अपेिक्
सम्वाहकक रुपम मानव पूज

ँ ी �नमार्णला गुणस्तर� तुल्याउन आवश्य हुन्। यसका ला�ग
योगदान हा�सल गनर मानव पूज
गुणस्तर� िशक्, नै�तकता र कामको सं स्कारक �वकास, उत्पादनशीलत, उ�मशीलता र क्षम, भौ�तक

तथा मान�सक स्वास् र तन्दुरुस हा�सल हुने क्षम एवम् सृजनशीलता र नव�वतर्नी सक्षम
हा�सल हुन ु जरुर छ।

ँ ी
५.उ�मशील कायर सं स्कृ� र मानव पूज
आधु�नक समाज उ�मशीलतामा आधा�रत हुन् जसमा सबै व्यि�म कामगन� सं स्का र भावना तथा
उत्�ेरण हुने, कामको सम्मा गन� �वृि�, कामको सह� मूल्यांक गन� तथा नयाँ नयाँ �व�ध र शैल�को
उपयोग गर� उत्पादनशीलत अ�भवृ�� गन� गुण हुन्छन् त्यसैगर उ�मशील कायर्संस्कृ�त जोिखम
ृ नात्मकत र नव�वतर्नी क्षम हुने, उत्पादनक मूल् र मान्यत रहने, कायर्सम्पादन
वहन गन�, सज
सं स्का हुने, �म र बु��को सम्मा, पेशागत सीप र दक्षता आधारमा न�तजा तथा उपलिब् हा�सल
गन�, �वकासमूलक �वृि�, उच् मनोवल र आत् �व�ास कायम रहने तथा जोिखम वहन गनर्सक् र

ँ ीलाई गुणस्तर�
�नरन्त सुधार गद� जाने जस्त �विश�ीकृत क्षम �व�मान रहेको हुन्छ मानव पूज
तुल्याउनक ला�ग मानव �वकासका सबै पक्ष उ�मशील गुणलाई एक�कृत गनुर आवश्य हुन्

ँ ीको प�रणाममुखी उपयोग हुन गइ मुलक
ु को आ�थर् समृ��मा अपेिक् योगदान पुग्
जसबाट मानव पूज
जान्छ

ँ ीको �वकास र सुझबझ
ु (Intelligence)
६. मानव पूज
ु भ�ाले तकर र व्याख्या आधारमा कुनै �वषय वा समस्याला सम� रुपम बुझ्न, तथ्यक
सुझबझ
सं योजन गन�, ज्ञ र �वचारको �योग गन�, �व�ेषण गन�, �ववेकशील तवरले समस्याक समाधान गन� वा
�वषयवस्तुक

यक�न

गन�

मानवको

वौ��क

क्षमताल

जनाउदछ।

मानवीय

एवम् सांगठ�नक

दृ��कोणबा �त्ये व्यि�ल अनुभवबाट �सक्न, समस्याला सकारात्म रुपम �लई समाधान गन�, सबै
ु का रुपम �लइएको
�क�समका अवस्थाला �हण गर� सह� रुपम ��याशील हुने सामथ्यर्ल नै सुझबझ
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ु ले वातावरणसं गको मानवीय र सांगठ�नक सम्बन्धल सृजनात्म, �हणशील र सुमधुर
छ। सुझबझ
तुल्याउन तथा आइपरे का समस्याला नवीन र कारगर उपायस�हत समाधान गन� मनोव्यवहा�र क्षम

ँ ीको �वकासका ला�ग �व�भ� �कारका सुझबझ
ु को अप�रहायर्त रहन् । �व�ान Robert
हो। मानव पूज
ु (Intelligence of Success) Triarchic Theory का रुपम (Analytical
J. Sternberg ले सफल सुझबझ
Intelligence) �स्तु

गरे का छन्।

Intelligence) सृजनात्म

ु
सुझबझ

यसमा व्यि�क �व�ेषण
(Creative Intelligence) र

गनर सक्न
व्यवहा�र

ु
सुझबझ

ु
सुझबझ

(Analytical
(Practical

Intelligence) का रुपम �स्तु गरे का छन्।
ु सम्बन् �व�भ� �वधाको �व�ेषण र व्याख्या आधारमा यसलाई वहुपक्ष र वहुआया�मक
सुझबझ

ु (Wisdom Intelligence)
त�रकाले वणर् गनर स�कन्छ �यनमा खासगर� बु��सं ग सम्बिनत सुझबझ

जसमा �कृ�त र मानवसं ग सम्बिन् सबै �कारका अवस्थाक बु��म�ापूणर तवरले वास्त�वकत बुझ्न,
�व�ेषण गन�, उपयु� उपायको छनौट गन�, त्यसबा पन� सकारात्म र नकारात्म पक्ष �ववेचना गन�
र अ�धकतम रुपम सकारात्म न�तजा ल्याउनक ला�ग �य� गन� बौ��क र �ववेकशील सामथ्य
ु (Character Intelligence) जसमा नै�तकताका आधारमा व्यि�क
पदर्छ त्यसैगर चा�र��क सुझबझ
ज्ञ, सीप र व्यवहारला �नद� िशत गन� र उच् नै�तक च�र�का आधारमा व्यि�ग, सामािजक र
सांगठ�नक ग�तशीलता हा�सल गन� सामथ्य �न�हत रहे को हुन्छ यसैको अक� महत्वपूण आयामका
ु (Social Intelligence) रहे को छ जसले नेततृ ्वला सामािजक रुपम जागृत,
रुपम सामािजक सुझबझ
सामािजक पक्षहर �ववेचना गन� क्षम,

सकारात्म न�तजाको �वाह गन� क्षम, सामािजक

प�रवतर्का ला�ग अ�भ�े�रत हुने सक्षम, सामािजक �वकास सँग सम्बिन् मूल् र मान्यताक सम्व�र
ु (Spiritual Intelligence)
गन� सामथ्य जस्त पक महत्वपूण रहे का छन्। त्यसैगर आध्याित् सुझबझ

लाई समेत महत्वपूण आयामका रुपम �लइएको छ। यसमा व्यि�ल आफ्न जीवनको अथर्ला
रा�ोसं ग बुझ्न र जीवनको उ�ेश् �ा�ीका �ममा आइपन� र आइपरे का �व�भ� �क�समका समस्य तथा
�न् समाधानका ला�ग आध्याित् ज्ञ, सीप र सूचनाको �व�ेषण गन� उपयोग गन� तथा व्यि�ग
अहमको व्यवस्था गन� सक्षम राख्दछ
ु (Intellectual Intelligence) समेत महत्वपूण पक्ष रुपम रहेको छ जसमा व्यि�ल
वौ��क सुझबझ
आफ्न ज्ञ र सीपको �योग गर� तकर र कारणको �व�ेषणका आधारमा कुनै प�न �वषयमा �नष्कषर्
पुग्न क्षम राखेको हुन्छ यसले व्यि�ला �व�भ� �क�समका ज्ञ र सीपको �वकास गन� उत्�ेरण
ु (Innovative Intelligence) सृजनशीलता, �व�ेषणात्म
�दान गदर्छ त्यसैगर नव�वतर्नात् सुझबझ

ु को अवस्थ �व�मान हुन् जसले
क्षम तथा व्यावहा�रकताक सं योजनबाट नव�वतर्नात् सुझबझ

��तस्पधार्त ��याशीलतालाई जागरु तुल्या नवीनतातफर उन्मु बनाउं दछ। यसमा �व�भ� वस्त,
ज्ञ वा अवस्थाक समानताको �व�ेषण र तुलना गन�, फरक ढं गबाट हेन� वा च ुनौती �दने, नयाँ कुरा
जोड्न वा मूल् अ�भवृ�� गन�, समूहमा राखी �व�ेषण गन�, बनावट वा स्वरुप प�रवतर् गन�, जस्त
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ु (Emotional Intelligence) ले
सृजनशील क्षमता �योग गन� सामथ्य पदर्छन् मनोवेगात्म सुझबझ
व्यि�ला आफ्न सं वेगका वारे मा जानकार� रा�े, बुझ्न, �नयन्�णम रा�े र उ�ेश् हा�सल गनर्क ला�ग
गुण�ाह� रुपम उपयोग गन� मनोव्यवहा�र क्षम �दान गदर्छ यसमा कायर्सम्दन सक्षमता ला�ग
भावनात्म सं वेगको उपयोग गन�, कायर्सम्पा एवं सामािजक सम्बन्ध व्यवस्था गन�, मान�सक र
शार��रक स्वास् �व�र् गन� तथा जीवन िजउने कला हा�सल गन�, तनाव र �न्�क व्यवस्था गन�,
उत्थानशीलत �व�र् गन�, आ�द सक्षम पदर्छन्

ँ ी �नमार्णक सम्भावन र सोको उपयोगका त�रका
७. गुणस्तर� मानव पूज
ँ ी �नमार्णक ला�ग मुलक
ु को समृ��मा अथर्पूण त�रकाले योगदान गनर सक्न सक् मानवको
मानव पूज

�ा�ीका ला�ग ज्ञ, सीप, व्यावसा�य दक्ष र उ�मशील कायर सं स्कृ�तक �वकास गन� र सोको ला�ग

आवश्य नी�तगत व्यवस्, सं रचनागत व्यवस्, लगानी एवम् �व�ध र प��तको �नमार् गनुर पन� �वषय
ँ ीको �वकास र प�रचालन
समावेश भएको हुन्छ उ�मशील कायर सं स्कृ� भएको गुणस्तर� मानव पूज

गन� सम्भावन र सो को उपयोगका वारे मा गहन रुपम सोच बनाउने, रणनी�तगत क्षम अ�भवृ�� गन�,
सक् सं रचना �नमार् गन�, उपयु� �व�ध र प��तको �नमार् र स�ालन गन�, सकारात्म सोच र
मनोव्यवहारक �वकास गन� तथा व्याप रुपम सहकायर र साझेदार� �नमार् गन� लगायत �नरन्त सुधार
�व�धको अवलम्व गनुर पन� हुन्छ
ँ ीको �वकास र उ�मशील कायर्संस्कृ�त �वकासका ला�ग सम्भावन
नेपालमा गुणस्तर� मानव पूज
ु को
�शस्त रहे का छन्। चालु आ�थर् बषर्देि नै कायार्न्वयन आइसकेको पन्� योजनाले मुलक

ँ ीको
आ�थर् समृ�� र सुखी समाजको ला�ग प�रवतर्नक सम्वाहकक रुपम गुणस्तर� मानव पूज
�वकास, उपयोग र योगदानको �वषयलाई आत्मसा ग�रसकेको छ। यस अन्तगर गुणस्तर� र रोजगार
मूलक िशक्, आधारभूत स्वास् सेवा, रोजगार� �व�र्, मानव सीप र दक्षता �वकास तथा
ु को सवर्तोमुख समृ��का
उ�मशीलता �व�र्नक �वषय �मुख �ाथ�मकतामा रहेका छन्। यसबाट मुलक

ँ ीको �वकास र प�रचालन गन� राज्यक ��तव�ता रहे को स्प हुन्छ �व�म�मा
ला�ग मानव पूज

अन्तरार्� �वकासको योजनाव� �यासमा मानव �वकासका ला�ग �व�व्याप अ�भयानलाई �ाथ�मकतामा
रािखएको छ। यस ���यामा नेपालको स��य सहभा�गता रहने ��तव�तासमेत व्य ग�रस�कएको छ
जसका ला�ग अन्तरार्� समुदायको सहयोग र सदभाव �ा� गन� �वल सम्भावन रहेको छ।
�दगो �वकास ल�य २०३० ले �दगो मानव �वकासको अवधारणालाई आत्मसा गर� “कोह� प�न छु ट्न
हुंदैन (Leaving no one behind)” को मूलमन्�स�ह कायारन्वयनम सबै रा�लाई एउटै छातामा
ल्याइसकेक छ। नेपालले यसका सम्बन्ध रा��य रणनी�तप� तयार गर� पूणर कायार्न्वयन ला�ग
आफ्न ��तव�ता जाहे र ग�रसकेको छ।
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ँ ीको
�व�व्यापीकर र आ�थर् उदार�करण एवम् उदार �मबजारले नेपालमा गुणस्तर� मानव पूज
�वकास गनर्क ला�ग पयार् अवसर �दान गरे को छ। नेपालको �मशि�को माग �व� �म बजारमा
ँ ीका रुपम रुपान्त गर� �व�
बढ्द जानुले हालको अदक नेपाल� कामदारलाई गुणस्तर� मानव पूज

�म बजारमा नेपाल� �मशि�को सुरिक्, दक्षता आधा�रत र द�रलो उपिस्थ� जनाउनका ला�ग
सम्भावन दे खाएको छ। यसबाट हालको ��तव्यि न्यू �व�ेषण, �म असुरक् र शोषण, आधु�नक
उत्पाद ��व�ध हा�सल गन� न्यू अवसर जस्त नकारात्म अवस्थ बाट गुणस्तर� र सुरिक् रुपम
�व� �मबजारमा आफ्न िस्थ� सुदृ तुल्याउनक ला�ग रणनी�तगत तथा सं रचनागत तयार� गनर मागर्
�शस् गरे को छ।
नेपालको सं �वधानले िशक्, स्वास्, रोजगार�, सामािजक सुरक्, सामािजक न्या र समावेशी मानव
�वकासलाई नाग�रकका अ�धकारका रुपम स्था�प ग�रसकेको छ र यी अ�धकारको प�रपू�तर्क ला�ग

राज् सं यन्�ला जवाफदे ह� तुल्याइसकेक अवस्थ छ। सं घीय शासन �णाल�ले केन्��कृ शासन

�णाल�लाई �दे श तथा स्थानी तहमा सरकारको उपिस्थ� हुनेगर� शासनको पुनस�रचना ग�रसकेको
छ। पूवार्धा �नमार्णक व्याप आवश्यकत, मानव �वकासका सेवाको व्यापकत, आ�थर् समृ��का
क्षे� �वस्ता, सामािजक �वकासको बढ्द िजम्मेवार र जवाफदे �हता सं घीय सं रचनाले सृजना गरे को छ

ँ ी �नमार् गर� मुलक
ु को तहगत समृ�� हा�सल गन�
र यसले तीनै तहमा गुणस्तर� मानव पूज
सम्भावनाला �वल तुल्याएक छ।
ँ ी �नमार्, प�रचालन र सुधारका ला�ग �व�भ� दृ��को राज्यल अवलम्व गनु्पन
गुणस्तर� मानव पूज
र

हुन्छ �यनमा रणनी�तक �ाथ�मकताको दृ��को, केिन्�भू लगानीको दृ��को, प�रचालन र उपयोगको
दृ��को, ��तभा �ोत्साहनस�ह कायर्उत्�ेर र मनोवलको �वकासको दृ��को, रोजगारमूलक िशक् र
उ�मशील कायर सं स्कृ�तक �वकासको दृ��कण, �भावकार� अनुगमन र मूल्यांकनस�ह �नरन्त सुधार
प��तको दृ��को र सहकायर र साझेदार� �व�र्नक दृ��को अवलम्व गनुर अप�रहायर दे िखएको छ।

ँ ीको �वकास र उ�मशील कायर सं स्कृ�तक �वकासका सम्भावनाक पूणर उपयोगका
गुणस्तर� मानव पूज
ला�ग दे हायका पकमा ध्या �दनु जरुर दे िखन्छ
ँ ी �नमार् र प�रचालनलाई रा��य �ाथ�मकताका रुपम समावेश गर� सो
(क) गुणस्तर� मानव पूज
सम्बन् द�घर्काल� योजना, क्षे� नी�त तथा रणनी�त �नमार् गर� कायार्न्व गन�।

ँ ीको �वषयलाई सम�ीगत आ�थर् नी�त, �दे शको आ�थर् नी�त तथा स्थानी
(ख) गुणस्तर� मानव पूज
तहको आ�थर् नी�तका सबै क्षे� कायर्नी� र योजनामा मूल�वाह�करण गन�।

ँ ीको �वकासका ला�ग लगानी
ु � �ाथ�मकताका आधारमा सबै तहमा गुणस्तर� मानव पूज
(ग) मुलक
सम्बन् �वशेष रणनी�त �नमार् गर� सोका आधारमा योजना, कायर्� र बजेटको सु�नि�तता
गन�। यसमा �नजी तथा व्यावसा�य क्ष र नाग�रक समाजलाई समेत आआफ्न लगानीमा
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ँ ी �नमार् र उ�मशील कायर सं स्कृ�तक �वकासको �वषय �ाथ�मकताका
गुणस्तर� मानव पूज
साथ समावेश गर� कायार्न्व गनर �े�रत गन�।
(घ) वतर्मानम मुख्यरुप ज्ञ �व�र् गन� िशक् �णाल�लाई रोजगारमूलक, व्यावसा�य, �ा�व�धक र
ँ
उत्पादनमूल िशक् �णाल�मा रुपान्त गर� उ�मशीलता �वकाससग
िशक् �णाल�लाई
सामन्जस्यय बनाउने।

ँ ीको स्त
(ङ) सबै नाग�रकको आधारभूत स्वास् र तन्दुरुस �व�र् गर� गुणस्तर� मानव पूज
हा�सल गनर स्वास् सं स्थाहरु पूवार्धा, जनशि�, सेवासु�वधा,

�व�ीय साधनको व्यवस्था,

अनुगमन र मूल्यांक क्षमता मापदण् बमोिजम हुनेगर� सुधार गन�।

ँ ीको महत्वपूण आवश्यकताक रुपम रहे को उत्पादनशी सं स्कृ� स�हतको
(च) गुणस्तर� मानव पूज
समाज �नमार् गनर र नाग�रक तहमा उ�मशीलता �वकास गनर अ�भयानमूलक कायर्�
सन्चाल गन�। यसमा उ�मशील कायर सं स्कृ� सम्बन् सूचना, िशक् र स�ारको कायर्नी�
बनाई खासगर� युवावगर्ला लिक् गर� सचेतना र जागरण अ�भयान स�ालन गन�।
(छ) उ�मशील कायर्संस्कृ�त �वकासका ला�ग आवश्क पन� नै�तक िशक्षाल �व�ालयस्त दे िखनै
समावेश गर� नै�तकतामा आधा�रत कायर्संस्कृ�त �वकास गनर अ�नवायर व्यवस् गन�।
ु को िशक् �णाल�लाई उ�मशीलतामै�ी तुल्याउनक ला�ग शैिक् ��त�ान र उ�ोग
(ज) मुलक
व्यवसायबी तादात्म्य कायम गन� गर� समन्य, सामन्जस र सहकायर गन� वातावरण �नमार्
गन�।

ँ ी अनुकूल उपयोग गनर र नेपालको वैदेिशक
(झ) उदार�कृत �व� �मबजारलाई गुणस्तर� मानव पूज
रोजगार�लाई सुरिक्, गुणस्तर�, दक्षता आधा�रत बनाउन सबै अदक कामदारलाई कम्तीम
प�न रोजगारमूलक सीप र ��व�धयु� तुल्यउने गर� कायर्ग उपाय अवलम्व गन�।
(ञ) राजनी�तक क्षे� उ�मशीलता �व�र् गनर सहकायर र साझेदार�मा �वशेष कायर्� स�ालन
गन�।

ँ ीको योजना, �वकास, प�रचालन र सुधारको
(ट) सम�ीगत तथा क्षे� तहमा गुणस्तर� मानव पूज

ँ ीसम्बन् �वशेष
कायर्म नेततृ ् �दने र व्यवस्था गन� गर� रा��य योजना आयोगमा मानव पूज
ँ ीको नी�तगत तथा योजनागत
सं यन् स्थापन गन�। सावर्ज�न क्षे� गुणस्तर� मानव पूज

व्यवस्थापन ला�ग हालको सं घीय मा�मलासमेत हेन� गर� सं स्थाग व्यवस् ग�रएको सामान्
�शासन मन्�ालयला मानव सं साधन मन्�ालयक रुपम �वकास गन�। त्यसैगर सावर्ज�न
क्षे� कायर्सम्पा व्यवस्था �णाल�लाई अ�नवायर रुपम कायार्न्वयन ल्याउने

ँ ीको �वकास, प�रचालन र �नरन्त सुधारका ला�ग सबै सरोकारवालाहर सँग
(ठ) गुणस्तर� मानव पूज
व्याप रुपम सहकायर र साझेदार� �नमारण गन�।
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ँ ी �नमार्ण कसको भू�मका र िजम्मेवार
८. गुणस्तर� मानव पूज
ँ ी �नमार् खासगर� तीन तहमा ग�रन्छ प�हलोमा सरकारले सकारात्म वातावरण �नमार्,
मानव पूज

ँ ी �नमार्णक
सहकायर र साझेदार� �व�र्, उपयु� नी�तगत व्यवस्, रणनी�तक योजना �नमार्, मानव पूज
ला�ग पयार् लगानीको व्यवस् र �व�र् सक् र जवाफदे ह� सं स्थाग व्यवस् गनु्पन
र
हुन् जसबाट
ु मा उत्पादकत, रोजगार� र समृ��बीच अथर्पूण सम्बन कायम गनर स�कन्छ यसका ला�ग
मुलक

सरकारले हालको साधारण सामान् ज्ञ �दने िशक्षामु िशक् प��तलाई उत्पादनम केिन्� हुन ्
�ा�व�धक र व्यावसा�य िशक् प��तमा रुपान्त गनुर आवश्य हुन्छ व्यावसा�य समाजले
उत्पादनशी रोजगार�मा आधा�रत िशक्, ता�लम र उ�मशीलता �व�र् गनर्क ला�ग �ा�व�धक तथा
ँ ी �नमार्णक ला�ग लगानी गन�
�व�ीय सेवा �दान गनु्क
र
साथै �नजी क्षे�संग सहकायर्म मानव पूज

क्षम हा�सल गनुर आवश्य हुन्छ त्यसैगर नाग�रक समाजले रोजगारमूलक तथा �ा�व�धक िशक्
�लन सबैलाई �ोत्साह �दने र उ�मशीलता �व�र्नक ला�ग अ�भयानमूलक कायर्� स�ालन गर�
सचेतना �वकास र व्यवहा प�रवतरनमा योगदान गनु्पन
र
हुन्छ
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नै�तकता र आचार (Morality and Ethics)

 शरद चन्� पौडेल 4
3

ृ भूमी
१. प�
यातायात र सं चारका साधनले �वगत शताब्द� देिख मा�नसको ग�तिशलता बढेको छ। मा�न, वस्त र
सेवाको

अन्तरसीमा वारपारले �व�व्पीकरणलाई

बढाई

रहेको

छ।

वढ्द

ग�तिशलता

र

�व�व्यपीकरणले फरक मूल्य मन्य, सं स्का र सं स्कृ�त भएका मा�नस वीचको सम्बन्ध अप�रहायर
सघन भएको छ। फरक फरक मूल्य मान्य वीचको अन्तर��याले ती�ता पाएको छ। �वज्ञान
��व�धको क्षे�मा भएको नव�वतर्नले स्था�पत मूल्य मान्यता भ, क् र जोिखममा परे का
छन्। नयाँ मूल्य मान्यता आवश्यक भएको छ। नाग�रक अनुशासनको ला�ग प�हले  देिख अनुस
ग�रएका मापदण्ड �वस्�पत वा प�रवतर् भएका छन्। मानवीय र सामािजक समस्या समाधानमा
राज्यको बढदो संलग्नताले म्पराग मूल्य मान्यता नयाँवाट �वस्था�पत भएका , हुदै छन्।
व्यि�गत र सामु�हक व्यवहार �नयमन गन� कायर् चुनौतपूणर् बन्दै गएको छ ।, मा�नसको व्यवहार
व्यि�गत मा� नभएर समुहगत ब� �म प�न बढ� रहको छ। सामु�हक कायर्को प�रमाणमा मा� वृ��
भएको छै न समुहको आकार र सं ख्यामा प�न अभूतपूवर् वृ�� भई रहेको छ। समुहगत व्यवहारल
�नद� िशत गन� कायर् थप ज�टल बन्दै गएको छ।
सामािजक स�ालको वृहद म�ले अ�भव्यि�को �कृ�तमा व्यापक प�रवन ल्याएको छ। गोपनीयता र
पारदिशर्ताको नयाँ प�रभाषा आवश्यक भएको छ। स्वयं �नयमनको भार ग�ौ हुदै गएको
सेवा�ाह�को व्यि�गत सूचना उपयोग गरेर ठूला ��व�ध कम्पनी आफ्ना सेवा�ाह�को व्यवहार
�नयन्�ण गनर् ला�ग परेका छन्। यस �कारको नरम शि�को �भाव यमनको खाका सतहमा आउन
सकेको छै न। �नजी क्षे�को बढ्दो आ�थर्क ग�तिशलताले मा�न सको सावर्ज�नक र �नजी क्षे�
आउने जाने �वृि�लाई बढाएर सावर्ज�नक िजम्मेवार�मान्�को अवस्था सृजना गरेको छ। यसला
�थच्न �नतान्त जरुर� छ। पू �नधार्�र मापदण्डले मा� सावर्ज�नक जीवनको �व�वधतालाई समेट्

4
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नसक्ने अवस्था �नमार्ण भई रहेको छ। मा�नसको आ�थर्क सामािजक ग�तिशलग व्यवहार �नयमनको
सं स्थागत व्यवस्थाले तादाम्यता गा�र्ो हुदै गएको छ ।अक� �तर एउटै मा�नसले �व�वध भू�मका
�नवार्ह गन� अवस्था आएको छ। यी भू�मका व सीमा कोन� र समानता खोज्ने काम चुनौतपूण् बन्द
र
गएको छ ।
सामािजक �ाणी भएकोले एक मा�नसले गन� �नणर्य र व्यवहारले अक� मा�नसको �नणर्य र व्यवहार
असर गदर्छ। अ�नय�मत क्षे�मा र �नय�मत क्षे�को प�पय अवस्थामा उसले गन� �नणर्य
व्यवहार व्यित मूल्य मान्यताले �नधार्रण गदर्छ। त्यसै गर� उपिस्थत हुन आउने आ�थर्क स
र राजनी�तक क्षे�का चुनौ�तको तत्काल सामना प�न व्यि�गत मूल्य मान्यता र �स�ान्त र व्यव
गनु् पदर्छ। व
र
�नयमन महत्वपूणर् हदा हुदै प�न स्व�नयमनको क्षे� �वस्तार भईको छ। व्यि�को
स्व�नयमन नै�तकता र आचारवाट �भा�वत हुन्छ। वतर्मानमा उपिस्थत र भ�वष्यमा आउने न
ज�टलतालाई िचनर् दशर्नको सहारा चा�हन्छ। नै�तकता र आचारले मा� अिन्तम दाशर्�नक व्याख्
सक्दछ । नै�तकता र आचारको �वषय यसकारण वतर्मान समयमा महत्वपूणर्  गएको छ।
सावर्ज�नक �हत नै �धान रहने सावर्ज�न क क्षे�मा त नै�तकता र आचारको योगदानवाट �ृजना ह
सदाचारको महत्व झन् बढ� छ

२. नै�तकता
नै�तकता अथार्त् Morality �ीक शव्दMor वाट उत्पि� भएको हो। �ीकमाMor को अथर् सामािजक
परम्परा एवं संस्कृ�त हुन् यस अथर्मा नै�तकता भनेको सामािजक परम्परा र  संस्कृ�तका मू
मान्यतामा आधा�रत �स�ान्त वुिझन्छ। औपचा�रक प�रभाषा गदार् कुनै कुरा ठ�क र वेठ�क छु�
व्यि�ले उपयोग गन� �स�ान्त र मूल्य नै नै�तकता  नै�तकता भनेको ठ�क र वेठ�क वारे को
व्यि�गत �व�ास ह। एक �क�समले भ�े हो भने अलम�लएको अवस्थामा व्यि�को व्यवहारलाई �द
�दने कम्पास हो। नै�तकताले खाल� कुनै कुरा ठ�क वा वेठ�क छु�ाउने काम मा� गद�, व्यि�ल के
गदर्छ भ�े कुराको भ�वष्यवाणी प�न गदर्छ। नै�तकता खास गरेर कुनै व्यि�को व्यि�गत
जीवनमा उसले दे खाउने आ�थर्क करोवारको �व�सनीयत, �नयम कानुनको पालना र इमान्दा�रत, सत्
�न�ा र यौन सम्बन्धी �वषयमा व्यि� व्यि� वीचको सम्बन्धमा के ? स्वीकाय मापदण्डको
अनुसरण गदर्छ भ�े कुरासंग सम्बिन्धत हुन
नै�तकता भ�े कुरा व्यि�को �भवाट आउछ न�क अरुको वा� �भावमा।“�म्हल यह� ठ�क दे ख� भ�े
भनाई यस्तै व्यि�गत �स�ान्त र मूल्यमा आधा�रत हु न्छ। नै�तकताको कायार्न्वयन अरु कस
होइन, व्यि स्वयंले गन� हो। नै�तकताले व्यि�गत व्यवहारमा एकरुपता ल्याउँछ। व्यि�ले स्
रुपमा कायार्न्वयन गन� भएकोले नै नै�तकताको स्तर कुनै दुई व्यि� र एकै व्यि�मा प�
समयमा फरक फरक हुन्छ। नै�तकताको स्तर सबै मा�नसमा वरावर हुदै
34/
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नै�तकताको उत्पि�को वारेमा फरक फरक धारणा पाइन्छ। कोह� मा�नस नै�तकतालाई भगवानको भाष
भन्दछन्। उनीहरु ि� माफर्त भगवानको भाषा नै�तकताको रुपमा वा�हर आछ भन्दछन्। यसको
�वप�रत वैज्ञा�नक �वचारमा �व�ास गन� जमात नै�तकता यस्तै सबै व्यि�गत गुण जीव कोष �भ� रह
�ड एन एको �हस्साको उ�ोधन िशवाय केह� होइन भन्दछन्। एकथर� मा�नस यसलाई मानवीय चेतनाक
अधारभूत च�र� मान्दछन् भने कोह� सामािज�ककरणको �भाव व वाध्यता भन्दछन

३. आचार
यो शब्द ल्या�टEthikos वाट उत्पि� भएको हो। ल्या�टनमा यसको अथर् च�र� भ�े वुिझन्छ। य

आचार व्यि�को च�र�सग सम्बिन्धत हुन आचार कुनै कुरा ठ�क वा वेठ�क के हो भनी �नधार्रण

ँ सम्विन्ध
गनर् व्यि�ले उपयो ग गन� मागर्दशर्क �स�ान्त हो। आचार असल वा खराव सग

छ।

असलपन

भएको

आचरण

रा�ो

र

कम

भएको

वा

खरावपन

भएको

आचरण

नरा�ो

हुन्छ। आचारमा रा�ो ठह�रन व्यि�ले असलपन भएको आचारण देखाउनु पदर्छ। आचार नै�तकता
�स�ान्त र मूल्य न्यत, व्यवसा�य मूल्य मान्य, आव� सं स्थाको मूल्य मान्यता र सामािजक मू
मान्यतावाट �नधार्रण भएको हुन्छ। आचारले मा�नसलाई �नणर्य गनर् र असल जीवनयापन गन� का
महत्वपूणर् �भाव पादर्छ। वृहत अथर्मा आचारले �वरोधाभाषपूणर् नै -Moral Dilemmas_,असल
जीवनयापन, अ�धकार र िजम्मेवार� तथा के असल? र के खराव ? भ�े कुरा समेटेको हुन्छ।
यो व्यि�गत भन्दा प�न सामु�हक मूल्य मान्यता सँग सम्बिन्धत िच�कत्सक बगर्को व्यवसा�
ँ �मल्दैन। आचारका मापदण्डको पालनाले व्यि� वा समुहको व्यवहसल
आचार इिन्ज�नयर सग

हुन्छ खराव हुदैन भ�े मान्यता रािखएको हुन यस अथर्मा आचारको सार भनेको असल जीवन
यापनका मागर्दशर्क �स�ान्त र मूल्य मान्यताको अनुसरण गन� हो। वास्तवमा आचार व

ँ सम्विन्धत हुन्
समाजको �हतसग

धे रै मा�नसका सबै ��याकलाप खुसी �ा�ीमा केन्�त हुन्छ। यसर� �नि�त खुसीको ला�ग ग�रने
मानवीय कायर्को असलपन वा खरावपनको दृ��कोणवाट ग�रने व्यविस्थत अध्ययन नै आचार
आउछ। आचार िजम्मेवार�संग सम्बिन्धत ह, िजम्मेवार नभएको कुरामा आचारको उपादे यता कमजोर
हुन्छ। अथार्त् व्यि�गत िजम्मेवार� �भ�कोवीय व्यवहार असल वा खराव के हो ?

भनी थाहा

पाउने वस्तुगत वुझाइ नै आचार हो। �वस्तृत रुपमा भन्दा आचार भनेको समाजले आफ्नो व,

छनौट र कायर्को मागर दशर्नक ला�ग उपयोग गन� �स�ान्त हो।आचार सावर्ज�नक �शासनसँग प�

घ�न� रुपमा सम्बिन्धत हुन्छ। आचार एवर्ज�नक �शासकले रा�ो व्यवहार गनर् के कुरामा ध्
�दनु पछर्? भ�े कुरामा केन्��त भएको हुन्

आचारका केह� �वषेशताहरु छन्। आचारको मापदण्ड सदावहार हुदैन समय र स्थान अनुसार फ
पदर्छन्।अथार् आचारका मापदण्ड ग�तिशल हुन्छन्। यथाथर्मा आचार समािजक �णको उत्पादन
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हो। आचारको प�रभाषामा पालना गन�को योगदान रहेको हुदैन, अरुल नै प�रभा�षत गरे को हुन्छ।
आचारको कायार्न्वयन प�न अरुले नै गदर्छ। आचार कानुनी र व्यवसा�यक मागर्दशर्नले �नधार्र
हुन्छ। कतीपय अवस्थामा आचारका मापदण्ड नै�तकताको मापदण्डसँग �वरोधाभ रहे का हुन्छन्।
उदाहरणको ला�ग ज्यानमारालाई वचाउने काम नै�तक दृ��कोणवाट कुनै प�न हालतमा ठ�क होइन त
व�कलको पेशेवर आचरणले यसलाई ��तबिन्ध गद� न।
आचारका तीन हाँगा छन्। प�हलो के गनर् हुन्छ र के गनर् हुदैन भ �े �ववरण भएको �ववरणात
आचार -Descriptive Ethics_, दो�ो, असल वा खराव कायर् छु�ाउने स्तर वा व्याख्यात्मक
-Normative or Prescriptive_ र ते�ो आचारको उत्पि� र अवधारणाको वारेमा अध्न गन� मेटा आचार
-Meta Ethics_। त्यसै गर� �विश� कायर् क्षे� अनुसारको �योगात्मक आचा-Applied Ethics_ चौथो
हाँगा सरह मा�े ग�रन्छ

४. नै�तकता र आचार वीचको फरक
नै�तकता ठ�क वा वेठ�क ठहर् यउने व्यि�गत �स�ान्त वा मूल्य मान्यतासंग सम्बिन्धत छ भने
असल वा खराव च�र�सं ग सम्बिन्धत छ। यह� अन्तरनी�हत फरकको आधारमा नै�तकता र आचार
तुलना दे हाय वमोिजम गनर स�कन्छ।
�.सं .
१
२

नै�तकता
ठ�क वा वेठ�क वारे को व्यि�गत

के असल वा के खराव छु �ाउन म�त गन� मागर्

�व�ास नै�तकता हो।

दशर्क �स�ान्त आचार ह

नै�तकता सामान्य �स�ान्त ह

आचार Ethikos शब्दवाट उत्पि� भएको ह

सामािजक र सांस्कृ�त मूल्
३

मान्यताले नै�तकता �नधार्रण गरेक
हुन्छ

४

आचार

व्यि�ग, कानुनी र पेशेवर मूल्य मान्यताले आचा
�नधार्रण गरेको हुन्

नै�तकता अ�धकाश अवस्थामा

समुह

व्यि�गत हुन्

हुन्छ

वा

सामु�हक

५.आचारका �स�ान्
आचारको व्याख्या गनर् मुख्यतः �स�ान्त �चलनमा छन्।
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हुन्,

समुहसं ग

सम्बिन्ध

५.१ स�गुण �स�ान्त-Virtue Theory_
यो �स�ान्तले कमर् वा व्यवहारभन्दा प�न व्यि�गत गुणलाई महत्व �दन्छ।व्यि�ग
आधा�रत यो �स�ान्तको ��तपादन इशापूवर् तीन सय वषर् अगा�डका प्लेटो (४२८–३३७) र
ए�रस्टोटले (इपू३८४–३२२) गरे का �थए। उनीहरु मानवमा �व�मान गुणले नै कमर् असल व
खराव भनी �नधार्रण गदर्छ भन्दछन्। उनीहरु आचार कमर् भन्दा मा�नसका गुणमा खोज्न
भन्दछन्। यो �स�ान्तले �नि�त गुण भएको व्यि�ले मा� आचारयु� कमर् गनर् सक्द
मान्यता राख्दछ। यो �सन्तले ज्ञ-Prudence_, न्या -Justice_, सं यम -Temperance_ र तागत
-Courage_ चार गुणलाई �दव्यसदगुण -Cardinal Virtue_ मान्द। यी चार गुण जुन व्यि�मा
हुन्छ उसले नै असल कमर् गनर् सक्दछ र जसमा यी गुण हुदैनन् त्यसको कमर् प�न अस
सक्दैन भ�े मान्यता यस �ान्तका अनुयायी राख्दछन
यी चार सदगुणलाई यसर� प�रभा�षत गनर् स�कन्छ। कुन समयमा कुन कायर् ठ�क ? भनी
छु �ाउन सक्ने क्षमता ज्ञान हो ।पूवार्�ह �वह�न अवस्था वा �नष्पक्षता न्याय हो
अथवा आवेग मा�थ �नयन्�ण गरेर �ववेकको �योग संयम हो। सहनिलता र कुनै कुरा
चलायमान गराउन सक्ने क्षमता तागत हो
५.२ कतर्व्य र दा�यत्व  �स�ा-Deontological Theory_
यो �स�ान्तको ��तपादन इमानुएल कान्टल(ई सं १७२४–१८०४) गरे का �थए। यो �स�ान्तले
आचारको पर�क्षण गनर्को ला�ग कमर् गन� कतार् वा प�रणाम भनर� कमर् ग�रयो भ�े कुरामा
जोड �दन्छ। यसले मनखुसी ग�रएको होइन �क कतर्व्य वा द�यत्वको रुपमा ग�रएको क
मा� आचार पर�क्षण गनुर् पदर्छ भ�े कुरामा जोड �दन्छ। आफनो कतर्व्य? र यो �नवार्ह
गदार् अरुको अ�धकार ��तको दा�यत्व के हु ? भ�े कुरामा ध्यन �दएर �नणर्य गनुर् पदर्
फे�र, कतर्व र दा�यत्व मा� भएर प�न हुदै, ग�रएको कमर् �नयम कानुन �भ� परेको हुनु पदर्छ
वास्तवमा कान्ट तकर् �स�ान् -Theory of Rationality_ ��तपादक �थए। उनले तकर्मा
आधा�रत �नणर्यलाई मा� ठ�क �नणर्यको संज्ञा �दन्थे लाई जोड �दने कान्टले �नयम कानुन
बनाउने कामलाई तकर्यु� काम मान्दछन्। �नयम कानुनको प�र�ध �भ� ग�रएको का म मा
कतर्व्यसंग सम्विन्धत हुन्छ। त्यसकारण उनको �वचारमा �नयम कानुन अनुसार भएक
मा� तकर्पूणर् हुन्छ। यो �स�ान्तले रा�ो आचार �भ� पनर्  वमोिजम कतर्व्य र दा�यत्व
परे र मा� पयार्� हुदैन त्यो कमर् गदार्को मनशाय प�न ठ�क हुनु पन� कुरामा जोड �द
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५.३ प�रणतीवाद �स�ान्त-Teleological Theory_
यो

�स�ान्त इिग्ल

दाशर्�नक जे�रमी वेन्थामको (ई  १७४८–१८३२)

उपयो�गतावाद

-Utilitarianism_ मा आधा�रत छ। यो �स�ान्तले कसैको व्यवहार ठ�क छ वा छै ? भ�े

कुराको �नक्य� व्यवहारको प�रणतीवाट गनुर् पदर्छ भन्दछ। त्यस्तो व्यवहार ठ�क हुन
अन्तमा रा�ो न�तजा ल्याउँछ। यो �स�ान्तले पा� वा माध्यमलाई महत्व , खाल�
व्यवहारको प�रणतीलाई मा जोड �दन्छ। मतलव अन्तले माध्यमको औिचत्य स्थ -End
justify the means_ गदर् भ�े मान्यता राख्दछ
यो �स�ान्तले खुसी �ा� गन� मानवको एकमा� अ�भ� हो भन्दै प�रणामको असलपन खुस
बढाउने र पीडा कम गन� व्यवहारमा बढ� हुन्छ भन्दछ। अथार्त् धेरैको �ह र धे रैको खुसी
बढाउने व्यवहार रा�ो आचारमा पदर्छ। अ�धकांश सावर्ज�नक �नणर्यहरु खुसी र �पडाको �
�कताववाट गन� ग�रन्छ।सावर्ज�नक �नणर्यको आचारको पर�क्षण त्यसले �ृजना गन�
ल्याउने खुसीको प�रमाणको आधारमा गनुर् पदर्छ भन्दछ यो �स�ान
प�रणतीवाद �स�ान्त �भ� खाल� सुख र पीडाको लेखाजोखा गन� -Hedonistic_ वेन्थामक
उपयो�गतावाद मा� आउदै न। यस �भ� अरु �क�समका प�रणतीको पर�क्षण गन� �व�ध प
छन्। �वशेष गर� राज्यले गन� लोककल्याणका कायर्लाई ठ�कर् यउने राज्य प�रणतीवाद
-State consequentialism_, अरुला वाहेक गर� आफनो स्वाथर्को ला�ग मा� ग�रने यर भएको
कमजोर आचारको (Ethical Egoism) र आफुलाई वाहे क गर� अरुको �हतको ला�ग मा� कायर
गन� आचार सघन भएको (Ethical Altruism) लाई प�न यो वगर्मा राखेर पर�क्षण गनर् स�
५.४. मेटा आचारका �स�ान्त-Meta Ethical Theory_
मेटा आचारले, आचारका अवधारणाको मूल्याकंन गदर, यो कमर् वा व्यवहारसंग सम्विन
हुदैन। यसले आचारलाई दाशर्�नक तत्व �दान गदर्छ। यो �स�ान्त �वशेष गर� आचार स्
रुपमा रहेको हुन्छ वा आचार �दमागको मनोवैज्ञा �नक ��कयाको उपज हो भ�े �वषयसं ग
सम्बिन्धत छ। यस �भ� आचार शव्दको प�रभाषासंग सम्बिन्धत शव्दाथर् -Semantic
Theory) आचारको मापदण्ड मा�थको �व�ाससंग सम्बिन्धत आधारभूत �स�ा -Substantive
Theory) र आचार ज्ञान �नषक
् षर -Inference_ रुपम �ा� हुन्छ भ�े औित्य �स�ान्
-Justification Theory) रहे का छन्।
शव्दाथ �स�ान्त �भ� प�न आचारको वाक्यले �नणर्य वा �वचार �दन्छ र यसको �व�ेषण ग
ँ ो के हो ? ठहरयाउन
्
साँचो वा झुठ
स�कन् भ�े सं ज्ञानात्-cognitive_ र आचारको वाक्यले
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�नणर्य वा �वचार �दन सक्द, त्यकारण यसवाट साँचो वा झुठो ठहर् यउन स�कदै न भ�े
असं ज्ञानात्-non cognitive_ आचार गर� दुई मत रहे का हुन्छन्
५.५. �योगात्म आचार -Applied Ethics_
�योगात्म आचार खास खास �ववादास्पद नै�तक मु�ासंग सम्बिन्धत छ। यो त्यस्तो
ज�टल हुन्छ जव सवै �नणर्यक �वकल्पहरु उि�कै�ौ हुन्छन्। असाध्य रोगमा मनर् पाउ
इच्छामरण र गभर्पतनको �वषयलाई यस�कारका �ववादास्पद नै�तक मु�ाको रुपमा
स�कन्छ। यस्ता �ववादास्पद �वषयमा नै�तक �स�ानग सम्बिन्धज्ञान म�त �लने कायर्लाई
�योगात्मक आचार भ�नन्छ। �वशेष ग दे हायका �वषयमा नै�तक �स�ान्तको ज्ञानले �वव
�नरुपणमा म�त गदर्छ
१.

जै�वक आचार: जीव र औषधी �वज्ञानका ज�टल नै�तक मु�ाग सम्बिन्ध

२.

व्यवसा आचार: सं ग�ठत क्षे�को व्यवसा�यक �वषयका नै�तक मु�ग सम्विन्ध

३.

सगठनात् आचार:

सामु�हक कायर् गन समुहका सदस्य वीचको कायर्सम्बनग

सम्बिन्ध

४.

यािन्� आचार: कृ��म �व�ताका ज�टल नै�तक �वषयका मु�ासँग सम्बिन्

५.

ँ सम्बिन्ध
सै�नक आचार: वल �योग �वषयका ज�टल नै�तक मु�ासग

६.

राजनी�तक आचार: राजनी�तक काम र त्यो काम गन� राजनी�तज्ञ को क वारे का ज�टल

७.

सावर्ज�न क्षे� आचा सावर्ज�न अ�धकार�लाई आफनो कतर्व्य ��त �नद�िशत गन

नै�तकतासँग सम्बिन्ध

ँ सम्बिन्ध
नै�तकताका �वषयसग

६. आचार �नधार्र (Determination of Ethics_
आचार कुनै प�न मा�नसको व्यवहार ठ�क छ वा छैन? भ�े कुराको �नधाररण गन� तत्व हो। कुनै प�न
व्यवहार ठ�क वा वेठ�क के हो ?

भ�े कुराको �नधार्रणको ला�ग तीन िचजमा ध्यान �दनु पदर्

प�हलो हो वस्त, दो�ो हो अन्, र ते�ो हो, प�रवेश। मा�नसले आफनो इच्छा अनुसार म, वचन र
कमर्ले कुन िचज सम्पादन गनर्को ला�ग वा नगनर्को ल छनौट गदर्छ त्यो प�हलो �नणार्यक त
हो। अथार्त् �वषयको �कृ�, खराव �वषयको छनौट असल आचारयु� छनौट हुन सक्दैन। अक� तत्
अन्, कतार्क मनसायसं ग सम्बिन्धत  के उ�ेश्यको ला�ग कुनै काम छनौट ग�रयो ?

वा काम

ग�रयो भ�े कुराले त्यो व्यवहार असल आचारमा प पद� न भ�े कुराको �नधार्रण गदर्छ। गलत मनसा
राखेर गनर् खोिजएको वा ग�रएको व्यवहार आचारमा ठ�क हुन सक्दैन। मानवीय कायर् वा नै�तकत
�वषय भन्दा फरक रहेर प�रवेशले आचारलाई महत्वपूण र् रुपमा �भा�वत गदर्छ। प�रवेशले आच
�वषय वस्तुलाई नै उलटपुलट गर� �दन सकछ भने कुनै कायर्को असलपन र खरावपनको मा�ा तल
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मा�थ पा�र�दन प�न सक्दछ। प�रवेशलाई पारख नग�रकन खाल� वस्तु र मनशायमा आधा�रत भएर मा
आचारको �नधार्रण पूणर् हुन सक्दैन। त्यस कारण कुनै प�न मानवीय व्यवहार आचारको �हसावले
हुन आचारका मुल्य मान्यताहरु  �क, मनशाय र प�रवेश गर� �तनै तत्वमा असल ठह�रनु पदर्छ। कुन
प�न मानवीय व्यवहारमा यी �तनै िचजको मा�ाको �हसाव �कताव गरेर त्यो व्यवहारको आचार �नधार
गनु् पदर्छ। यी �तनै तत्वमा ज�त बढ� असलपन हुन्छ
र
त्यो व्यवहार उि�नै बढ� असल

७. आचारको प�रणाम -Consequence of Ethics_
कुनै व्यवहार सम्प� भई सके प�छ उत्पादन हुने न�तजाले ल्याउने �भाव प�रणाम हो  मनसाय त ख

माध्यम मा� ह, प�रणाम चाह� न�तजाको �भाव हो। कुनै व्यवहारको गुणस्तर त्यो व्यवहारले �ृ
गन� प�रणाममा रहेको असलपनले �नधार्रण गदर्छ। प�रणाममा असन धे रै छ कायर्को गुणस्तर प�
रा�ो हुन्छ कम छ गुणस्तर प�न कम नै हुन्छ। आचारको प�रणामको ख्या गनर ् थुपै �स�ान
��तपादन भएको छ। वेन्थमको उपयो�गतावादले कुनै कायर्को प�रणाममा के क�त सुख र क�त पीड
रहे को छ ? भ�े कुराले प�रणामको गुणस्तर �नधार्रण गद भन्दछ। यसमा प�रणामको असलपनलाई
ँ जो�डएको हुन्छ। अथार्त् धेरै सुख �दने वा पीडा कम गन� प�रणाम रा�ो आचारमा पदर
सुख र पीडासग
भने

कम

गन�

कमजोरमा।

रुसोले स्वतन्�तालाई नै�तकता र आचाग

जोडेका

छन्। उनले जुन नै�तकता र आचारका मूल्य मान्यताले मानवीय स्वता बढाउछ त्यो प�रणाम नै
रा�ो हुन्छ भन्दछन्। कान्ट जस्ता माध्यम �स�ान्तका पक्षपाती प�रणामभन्दा प�न माध्
�दन्छन्। उनीहरु �नयम कानुनको प�र�ध�भ� रहेर ग�रएको कायर्ले मा� असल प�रणाम �द
भन्दछन्। कोसन र हे�लगर त संसारमा नै�तकता र आचार भ�ेिचज नै छै न खाल� गनर् हुने र नहुने
कायर् मा� रहेको हुन्छ भन्दै गनर् हुने कायर्वाट प�रणाम प�न असल आउछ भन्

८. नाग�रक सेवामा आचारको महत्
मा�नसको असल जीवनको ला�ग नै�तकता र आचारको महत्व छ। नै�तकता व्यि�गत जीवनग बढ�
सरोकार राख्छ भने आचार मुख्यतः सा�हक व्यवहारसग सम्बन्ध राख्दछ। यी दुवैको काम व्यि
व्यवहारलाई अनुशा�सत राखेर असलपन बढाउने नै हो। सरकार� अ�धकार सामािजक �हतको ला�ग
समाज �द� अ�धकार हो। औपचा�रक र त्यो प�न एका�धकारको अ�धकार �योग गन� नाग�रक सेवाका
अ�धकार�को व्यवहारलाई बढ� मा�ामा असलपन भएको सावर्ज�नक �हतमा �नद�िशत गनर् सक्दा म
समाजको अपेक्षा पुरा हुन्छ। सावर्ज�नक अ�धकार�को व्यवहारलाई अनुशासनमा रा� �नयम कान
व्यवस्था ग�रएको हुन्छ।, सदावहार सावर्ज�नक स्वाथ र् र �नजी स्वाथर्को तनावमा रहने सावर
अ�धकार�को व्यवहारलाई कनुनी व्यवस्थाले मा� अनुशा�सत रा� स�कदैन। फे, समुहमा काम गन�
अ�धकार�लाई अनुशा�सत रा� व्यि�गत नै�तकता वाहेक प�न सामु�हक आचारको जरुरत पदर्छ। यस
सावर्ज�नक अ�धकार�लाई अनुशा�सत रा� �नयम कानुनको अलवा नै�तकतामा �दइने जोड र आचार
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सम्बन्धी व्यवस्थ प�न

महत्वपूणर् भू�मका खेलेको हुन्छ। आचारले सावर्ज�नक अ�धकार

व्यवहारलाई असल बनाई रा� देहाय वमोिजमको भू�मका खेलेको हुन्छ
कायर्सम्पादन �ममा �त्येक सावर्ज�नक अ�धकार� व्यि�गत र सावर्ज �नक �हत कुन छनौट ?
भ�े तनावमा रहेका हुन्छन् ।य��, कतरव्यक रुपमा उसले सावर्ज�नक �हत नै छनौट गनुर् पदर
उसलाई �ा� अ�धकार व्यि�गत स्वाथर्�र् वा सावर्ज�नक �हत ��र्नक ला�ग उपयोग गनर्
स�कन्छ। सामु�हक वा व्यवसा�यक आचारले �नजलाई व्यि�गत �हत��त उन्मुख हुन न�दई सावर्
�हत �व�र्नम लाग्न सघाउँछ।
सावर्ज�न सेवा वा वस्तु �वाहको �ममा सावर्ज�नक अ�धकार� असाध्यै धे रै र फरक फरक च�
भएका सरोकारवालासं ग अन्तर��यामा रहेका हुन्छन्। फरक फरक सरोकारवालासंग फरक फ
ढं गले व्यवहार गनुर् पन� हुन्छ। �व�वधतायु� सरोकारवालगको अन्त��यालाई �नद� िशत गनर् स�कएन
भने अ�धकार� सावर्ज�नक सम्बन्धको अप्ठेरोमा पनर् सक अन्त�क यालाई �नद� िशत नगदार् कस्त
व्यवहार असल हो ? भ�े कुरामा अ�धकार� अल्म�लन सक्दछन्। आचार माफर्त अ�धकार�
अन्��रयालाई मागर्दशर्न गनर् स�कने हुदा सावर्ज�नक अ�धकार अप्ठेरो पन� अवस्था पन्छा
स�कन्छ।
कुनै प�न सावर्ज�नक �नकायमा �नवार्ि, �नयु� र योग्यता �णाल�वाट आएका गर� तीन �क�समका
अ�धकार� कायर्रत हुन्छन्। सै�ािन्तक रुपमा नी�त �नमार्णको कायर् �नवार्िचत अ�धकार�को
योग्यता �णाल� वा राजनी�तक �नयुि�वट आउने सावर्ज�नक अ�धकार� सै�ािन्तक रुपमा नभए प
व्यवहा�रक रुपमा नी�त �नमार्णको भू�मकामा संलग्न भएका हुन्छन्। �वषेशतः तहगत �ृंख
मा�थल्ला अ�धकार� नी�त �नमार्णमा �त्यक्ष संलग्न भएका हुन्छन्। आफनो दा�यत्व �भ� नपन�
सं लग्न हुनु पदार् साज�नक अ�धकार�ले आफनो भू�मकालाई आफ्नो स्वाथर्�र् तफर् ढल्काउ
सक्दछन्। अ�नवार्िचत अ�धकार�ले �नवार्िचत पदा�धकार�ले गन� काम गदार् हुन सक्ने �वचलन आचार
व्यविस्थत गरेर रोक्न स�कन
औपचा�रक अ�धकार �योग गन� अ�धकार�हरुलाई �ा� अ�धकारलाई आफन वा आफन्त वा आफना
निजकका मा�नसको �हतमा पूवार्�ह�ढं गले �योग गनर् स�कन्छ। यसलाई स्वाथर्को �न्दको अ
भ�नन्छ। स्वाथर्को �न्दको यो अवस्थालार सम्वन्धी व्यवस्था�ारा �थच्न स�
नाग�रक सेवाका अ�धकार�ले कानुन वमोिजम काम गनु् पदर्छ। �त्
र
कानुनले के काम गनर् हुन ? र
के गनर् हुदैन ? भनेर प�हले नै �नधार्रण गरेको हुन्छ। , यस्त कानुनी व्यवस्थाले मा� अ�धकार�क
व्यवहारलाई �नयमन गनर् स�कदैन �कन क� यस्तो व्यवस्था क�हल्यै पयार्� हुन हुदैन। यो
अपूण्तालाई समुहगत र व्यवसा�यक आचार मा
र
त �नयमन गनर् स�कन्छ
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नाग�रक सेवा व्यि� व्यि�को सम�ी रुप मा� ह, ग�तिशल समूह प�न हो। यसले कायर्सम्पादनक
ला�ग आफनै अनौपचा�रक मूल्य मान्यता बनाउने काम प�न गदर्छ। यस्तो समुहलाई समुहग
पेशागत आचारको माध्यमवाट आफनै मूल्य मान्यता भएको पेशेवर समुनाउदा कायर्सम्पादन
हस्तक्षेपलाई कमजोर पन� काम �भावकार� बनाउन स�कन्छ। य सले समुहको कायर्गत स्व
बचाउदै पूण् 
र वाफदे ह� बनाउन प�न म�त गदर्छ
राजनी�तक तहमा सरकार खाल� बोल्ने काम मा� गदर्छ। यथाथर्मा नी�त कायर्न्वयन गन�
सावर्ज�नक �शासनक हो। त्यसकारण सरकारको छवी नाग�रक सेवाले �नधार्रण गदर्छ। रा�ो र पया
आचार सम्बन्धी व्यवस्थाले नाग�रक सेवाको स्तर मा�थ उठाउन म�त गदर्छ। स्तर�य नाग�रक
अन्ततः सरकारको �व�सनीयता र उसका ग�त�व�ध ��त जनताको भरोसा बढाउन म�त
गदर्छ। यसले सरकारक वैधा�नकता �व�र् गदर्छ।
शि�को व्यापार ग�रने �ाचार एक ज�टल �क�समको अपराध हो। यो समय वा स्थान �वशेषमा सी�मत
समस्या होइ, सवर्का�ल र सावर्भौ�मक समस्या हो। ��ाचार व्यवहार �वचलनवाट उत्प� हु
पूव् �नधार्�रत अनुशासनका शतर् प
र
ाल ना नगदा�ाचार हुन्छ। एक थर� मा�नस त ��ाचार भनेको
नै�तक र आचारमा स्खलनको प�रणती मा� हो भन्दछन्। यस अथर्मा नै�तकता र आचारको पालना
��ाचार र अ�नय�मतता घटाउन म�त गदर्छ। �वशेष गर� पूवार्�हपूणर् व्यवहार वा स्वाथन्�वाट
उत्प� हुने ��ाचारन्य ग�त�व�धको �नयन्�ण सावर्ज�नक अ�धकार�मा नै�तकता र आचारको�र्नवा
�भावकार� रुपमा हा�सल गनर् स�कन
��ाचार �नयन्�ण पैसा र �महेनतको लगानी माग गन� उ�म ह, �वना लगानी ��ाचार �नयन्�ण हुन
सक्दैन। फे�, पैसा मा� खचर् गरेर यसलाई �न�म�� बनाउन प�न स�कदै न। सूरुको अवस्थाम
�भावकार� भए प�न एउटा स्तर प�छ लगानीको ��तफल घटेर जाने हुन्छ। �व�भ� �ाथ�मकता भएक
�वकासिशल दे शका सरकारहरु ज�हले प�न खचर्को दवावमा रहेका हुन्छन्। नै�तकता र आचारमा ज
�दने भनेको व्यवहार प�रवतर्न गन� हो। व्गत फाइदा माग गन� र �दन तयार हुने दुवैको व्यवहार
नै�तकता र आचारको िशक्षा र �र्नवा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ। नै�तकता र आचारयु� व्यवहा
जोड �ददा व्यि�गत फाइदा आपू�तर् गन � �नजी क्षे� र माग गन� सावर्ज�नक अ�धकार� दुवै त
��ाचारजन्य ग��व�ध घटाउन स�कन्छ। ��तरोधात्मक र उपचारात्मक भन्दा व्यवहार प�र
��ाचार �नयन्�णको सबै भन्दा �भावकार� उपाय हो। सावर्ज�नक अ�धकार� र नाग�रकमा नै�तकता
आचार �व�र् गनर् सक्ने हो भनेत्न्तै कम लगानीमा धेरै ��ाचार रोक्न स�कन्छ। यस अथर
नै�तकता र आचारको �व�र् ��ाचार �नयन्णको सस्तो साधन हो
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११. असल आचारका मूख्य तत
आचारका मापदण्डमा कमर्चार�को व्यवहारलाई असल वनाउन आवश्यक �वषय मा� समावेश ग
हुदैन। यसलाई �भावकार� बनाउन समा�व� �वषयवस्तुको प�रभाष, स्वा�मत, जवाफदे �हता, �कृया,
उ�रदा�यत् र वा� �नगरानी आ�द जस्ता तत्वमा प�न रा�ो ध्यानर् याउनु पदर्छ। �वशेष गर�
नाग�रक सेवामा आचार व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाउन देहायका �स�ान्तलाई पालना ग�रएको हु
पदर्छ
(क)

नाग�रक सेवालाई व्यविस्थत गनर् संरचना ग�रएको आच सम्बन्धी व्यवस्था स्प� र
हुन ु पदर्छ। �ववरणात्मक आचार ज�त नै व्यापक भए प�न यसले का सम्पादनक �ममा
आई पन� सवै ��हरुको उ�र �दन सक्दैन। त्यसकारण आचारका मापदण्डमा �ववरणा
र व्याख्यात्मक दुवै खण्ड समावेश हुनु पदर्छ। व्याख्यात्मक खणणात्मक खण्डम
समावेश नभएको �वषयमा अ�धकार�लाई मागर्दशर्न गनर् सघाउँछ।

(ख)

आचारका मापदण्डले नाग�रक सेवाका कमर्चार�को आचारयु� व्यवहारलाई मागर्दशर्न ग
हुन ु पदर्छ भने यस्तो मापदण्ड पालनालाई �भावकार� बनाउन मापदण्डहरु कानुनी खाका
समा�हत हुन ु पदरछ।

(ग)

आचारको व्यवस्था ब�लयो उ�रदा�यत्व �णाल��भ� समा�व� ग�रएको हुनु पदर्छ। माप
उलं घन भएको अवस्थामा कारवाह� गनर् अ�धका र र िजम्मेवार� स्प� ग�रएको हुनु पद
नाग�रक सेवामा कायर्रत कमर्चार�को आचारको आँकलन गनर् �नय�मत सुपर�वेक्षणको व्
हुन ु पदर्छ।

(घ)

खराव वा आचारको उलं घनको अवस्थामा कारवाह� गनर् उपयु � �कृया र पयार्� अ�धक
रहे को हुन ु पदर्छ। कूनै प�न नाग�रक सेवाको कमर्चार�ले खराव गरेको अवस्थामा आफ
अ�धकार र दा�यत्वको वारेमा जानकार हुनु पदर्

(ङ)

आचारका मापदण्ड कायार्न्वयनको ला�च्च राजनी�तक ��तव�ता आवश्यक हुन्छ। उ
तहका कमर्चार�ले आचारयु� व्यवहार देखाउ, कायार्न्व र �व�र् गनु् पदर्
र

(च)

आचार कायार्न्वयनको ला�ग ग�रने �नणर्य �कृया खुला र पार हुन ु पदर्छ। जसले �नणर्य
�कृयाको वा� �नगरानी र �व�ेषणलाई सघाउन सकोस्।

(छ)

सावर्ज�नक �शासनको नी�, �नयम कानुन र �कृयाहरु सबैमा आचारलाई ��र् गनु्र
पदर्छ। आचारका मापदण्डको �व�मा नाग�रक सेवा �णाल� �भ�का सवै सं यन्�ले काम
गनु् पदर्छ। सम्पूणर् नाग�रक सेव
र
ा �णाल� र मानव संसाधन व्यवस्थापनलको �व�र्
गनु् पदर्छ कुनै एक वा दुई एकाई वा श
र
ाखाले मा� गरेर हुदैन

(ज)

आचारका मापदण्डमा �नजी क्षे� र सावर्ज�नक क्षे� बीचको अन्तर��याको ला
मागर्दशर्न आवश्यक पद
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१२. आचारका औजार
�व�भ� दे श र दे श �भ�का सं स्थाहरुको आचार सम्बनव्यवस्थालाई �नयाल्दा नाग�रक सेवामा आच
सम्बन्धी व्यवस्था कायानको ला�ग आचार सं �हता, कायर्संचाल सं �हता वा आचरण सम्बन्ध
व्यवस्, आचारको मागर्दशर्न आ�द नामका औजारहरु �योग भईरहेको देिखन्छ। नेपालमा आ
सम्बन्धी व्यवस्था नाग�रक सेवा सम्बन्धी ऐनममा व्यविस्थत  नेपालका न्याय�धशको हकमा
भने न्यय�धश भेलाले �नमार्ण गरेको औपचा�रक है�सयत नभएको आचार सं�हता छ। नाममा व्याप
अन्तर देिखए प�न यी सवै औजारको उ�ेश्य भनेको आचारलाई स्तर�यकरण गन�संग सम्बिन्ध
आचारमा मापदण्डको कायार्न्वयनमा दुई �क�समकोवस्था देिखन्छ। एउटा हो कानुनी रुप
कायार्न्वयन योग्य अथार्त् दाँत स�हतको र अक, दाँत नभएको खाल� मागर्शर्न गन� मा�। प�हल
औजार प�न दुई �क�समको दे िखन्छ। आचारको उलंघनलाई अपरा�धकरण गर� फौदार� अ�भयोग सरह

कानुनी �कृया पुरा गरे र दण्ड ज�रवाना गन� र अक� हो �शास�नक अनुशासन�हनताको रुपमा कायर्र
सं गठनले मा� कारवाह� मा� गन� �वभागीय कारवाह�को व्यवस्था। अमे�रकामा प�हलो �क�समक
व्यवस्था देिखन्छ भने वेलायत �ान्स

आ�द देशमा प�छल्लो व्यवस्था

�योगमा

दे िखन्छ। नेपालमा नाग�रक सेवाका एक समुहको ल�ग �वभागीय कारवाह� हुने व्यवस्था देिखन्छ भ

कुनै समुह �वशेष गर� न्याया�धशको हकमा खाल� नै�तक वन्धनको रुपमा रहेको पाइ

१३. नेपालको �नजामती सेवामा आचारको व्यवस्
नेपालको नाग�रक सेवाको ठू लो �हस्सा �नजामती सेवाका कमर्चार�को ला�ग आचारको व्यापक व्य
भएको दे िखन्छ। �नजामती सेवा प�रचालनको कानुनी औजार �नजामती सेवा ऐ, २०४९ को प�रच्छे–
७ मा आचरण (आचार) सम्बन्धी �वस्तृत व्यवस्था ग�रएको छ। ऐनको(४१) दे िख दफा (५५)
सम्मगर�१९ वटा ग�त�व�धलाई आचरणको रुपमा समे�टएको छ। यी व्यवस्थाहरु �नय�मतता र
पालना, अनुशासन र आज्ञापा, राजनी�तक �भाव र सहभा�गता, सरकारको आलोचना, गोप्यत, दान,
चन्द र उपहार, व्यापा व्यवसायमा संलग्न, च ुनाव वा �दशर्न वा हडतालमा सहभा�गत, थुनछे क, धनार
वा घेराउ, सरकारको ��त�न�धत्, पेशेवर सं गठनको सदस्यत, सम्पि �ववरण, यातना र अन् आचरण
सम्बन्धी व्यवस्थासंग सम्बिन्धत छ। यो �ववरणात्मक ९ वटा कतर्व्य अथार्त् गनुर् पन१०
वटा �नषे�धत अथार्त् गनर् नहुने आचरण छन्
ऐनमा आवश्यकता अनुसार आचरण सम्वन्धी �नयम बनाउन स�कने र यसर� बनेको �नयम ऐन सरह हु
व्यवस्था समेत ग�रएको छ। यस अरगत सरकारले २०६५ सालमा �नजामती सेवाका कमर्चार�को
आचरण सम्बन्धी �नयमाव, २०६५ बनाएको �थयो। यो �नयमावल�मा थप १५ ग�त�व�धलाई
आचारणको मापदण्ड बनाइएको छ। यो �नयमावल�को प�रच्छ–२ मा ७ वटा कायार्लयगत आचरण
उल्लेख ग�रएको छ भने प�रच्छे – ३ मा ८ वटा पेशागत आचरण सम्न्धी व्यवस्था
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कायार्लयगत आचरणमा व्यापा र र वािणज्यमा संलग,

व्यि�ग स्वाथ,

प�रचय प� र पोशाक,

राजनी�तक तटस्थत, पारदिशर्त, सेवा �वाह र गुनासो व्यवस्थापन जस्ता �वषयहरु समावेश ग�र
छ। पेशागत आचरणमा कानुनको ज्ञान र पाल, पेशागत मयार्द, कमता �वकास, ईजाजतको पेशागत
शतर, गुणस्तर� कायर्सम्पा, पेशागत मागर्दशर,

�नद� शन

र आ�थर्क अनुशासन र आचरको पालना

जस्ता �वषयहरु कतर्व्यको रुपमा समावेश ग�रएको छ। दुवै थ�रकरलाई ��तवन्ध भन्द
कतर्व्यको रुपमा उल्लेख भएको छ। पेशागत वगर्का आचार �त्मक भए प�न कायार्लयग
आचारका केह� �वषय व्याख्यात्मक वा मापदण्डको रुपमा रहेका
यी ३४ वटा आचारका व्यवस्था वाहेक प�न ऐनको दफ(५५) मा �नजामती सेवा �भ�का समुहगत र
पदगत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गनर् स�कने कुरा उल्लेख भएको छ। �नजामती सेवा अन्तरगत
तीस भन्दा वढ� समुहलाई दृ��गत गदार् �नजामती सेवामा आचार सम्बन्धी व्यवस्था �वस्तार ह
दे िखन्छ। यो वाहेक प�न पेशगत समुहका कमर्चार�ले पेशागत आचारको पालना गनुर् पन� कुर
�नयमावल�मा नै उल्लेख ग�रएको छ। यसले नेपालको �नजामती कमर्चार�ले व्यापक आचार सम्
मापदण्डको सीमा �भ� बसेर व्यवहार गनुर् पन� देिखन्
�नजामती सेवाको आचार सम्बन्धी व्यवस्था कायार्न्वयन योग्य अथार्त् दाँत भएको व्यवस, यो
�शास�नक कारवाह�मा मा� सी�मत छ। �नजामती सेवा ऐनको दफा (५९) मा �नजामती कमर्चार�ले
आचरण सम्बन्धी वस्था उलंघन गरेको अवस्थामा सजाय गन� व्यवस ्था छ। य स्तो सजायमा

गराउने, दुई तलव व�ृ � वा दुई वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� देिख अन्य सावर्ज�नक सेवाको ला�ग स
अयोग्य ठह�रने गर� वखार्स्त गन� सम्मको व्यवस्था ग�र
�नजामती सेवाको आचार मूलतः �ववरणात्क दे िखन्छ। यस्तो गनर् पन� र ग नर् नहुने कामको �व
ज�त लामो वनाए प�न पूण् हुदैन। त्यसकारण आचार सम्बन्धी व्यवस्थ
र
ामा व्या ख्यात्म
समावेश गन� �चलन धे रै दे शमा छ। अस्� �लयाको नाग�रक सेवाको आचार सं �हताको मा�थल्लो खण्
व्याख्यात्मक र तल्लो �ववरणात्मक छ। व्याख्यात्मक खण्डले म्पदनको �ममा आई
परे का तर �ववरणात्मक खण्डमा नपरेका �वषयमा कमर्चार�लाई आचारयु� व्यवहार गनर् �न
गदर्छ। आचार सम्बन्धी व्यवस्था कायर्सम्पादनको �ममा आवश्यक पन� हो। त्यो बेल,
इजाजतका शतर् र त्यो प वेग्ला वेग् कागजात पल्टाएर �नराकरण गनर् सिजलो हुदैन। सम्पू

आचारको ए�ककृत �ववरण तयार गर� उपयोग गन� �चलन �नजामती सेवामा छै न। आ�धकांश कमर्चार�
ठ�क काम नै आचार हो भ�े आफनै सं कुिचत प�रभाषावाट कायर् गदर्छन्। त्यसकारण आचार सं�ह
सिजलै रा� र हेन् �
र ल्ने दस्तावेजमा राख्दा उपयोगी हु
अक� महत्पूण् कुरा आचारको कायार्न्वयन व
र
्यवस्था हो। कायर्न्वयन गनर् न�सकने वा नग�रने
पालना कमजोर हुन्छ। �नजामती सेवामा आचारको उलंघनले अनुशासनात्म क कारवाह�को रुप
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�वभागीय सजायको माग गदर्छ। नेपालको �नजामती सेवमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको कायार्
एकदम

कमजोर

छ।

अनुशासन

उलं घनमा

कमर्चार�लाई सजाय गनर् सुपर�वेक

चाहादै नन्। सजायको ला�ग व्यविस्थत लम्वेतान कायर्�व�ध प�न एक कारण हो �हिच्कचाहटको। ला
झं झ�टलो �कृया र छु चो भएर श�ुता मोल्न पन� हुनाले सुपर�वेक कारवाह�को ला�ग तयार हुदैनन्, वर

सरुवालाई सजायको रुपमा उपयोग गनर् तयार हुन्छन्। यस्तो �वृि�ले व्यापक व्यवस्था हुदा ह
आचारको पालना कमजोर ब� गएको छ।
�नजामती सेवाको आचारमा समावेश भएका �वषय हे दार् कतीपय एकदमै ससाना र सामान्य समय पाल,
�नय�मतता, पोशाक जस्ता एक कमर्चार�ले स्वतः पालना गनुर् पन� �वषय प�न देिखन्छ। त्यसै ग,
चन्द र उपहारलाई �नषेध ग�रएको छ तर प�रभा�षत ग�रएको छै न। प�रभाषा नगदार् दुरासय रा�े
सुपर�वेक्षकलाई कारवाह� गनर् सहज वहाना ब� सक्दछ। , दान, चन्द र उपहार मागेर मा�
आउदै न नमा�गकन प�न सेवा�ाह�ले �दन सक्दछन्। कतीपय अवस्थामा यसलाई अस्वीकार गन� अव
प�न कमर्चार�लाई �ा� हुदैन। यस अवस्थामा के गन ? भनेर आचार सम्बन्धी व्यवस्थाले मागर्
गरे को छै न। त्यस्तै कतर्व्य पालनाको अवस्थामा आफनो स्वाथर् भएको वा  साथीसं ग सरोकार
भएको �वषयमा हुन सक्ने स्वाथर्को �न्दलाई कसर� व्यवस्थाप ? भ�े कुरा प�न आचारमा
रािखएको दे िखदै न। �वना स्वीकृ�त व्यापार व्यवसाय गनर् रो�कएको छ तर प�हले देिखने व्प
व्यवसाय गरेकाले सेवा �र्वेश गरे वा �व�भ� कारणले व्यापार व्य �ा� भएको अवस्थामा के गन�?
भ�े कुरा प�न आचारमा समे�टएको दे िखदै न।
सामािजक स�ाल सावर्ज�नक क्षे�को ला�ग प�न संचारको �भावकार� साधन बन्दै गएको सन्द
सामािजक स�ालको �योगको �वषयमा प�न �नजामती सेवाको आचार सम्बन्धी मौन छ। यसला
व्यविस्थ गनर जरुर� छ। �जातन्�का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई मलजल गनुर् कमर्चार�को
हुन आउछ तर, यसलाई राजनी�तसं ग जोडे र विजर्त ग�रएको छ। त्यसै गर� ��य सुरक्षाग सम्विन्ध
सं वेदनिशल वा आ�थर्क वा अन्य महत्वपूणर् �नयामक पदमा वसेर �नवृ� भएका कमर्चार�ले वा अरु

वा� क्षे�मा काम ग �वषय प�न आचारमा समे�टएको छै न।यसले आफुलाई �ा� अ�धकार भ�वष्यको
पदको ला�ग उपयोग गन� जोिखम रहन्छ। त्यसै गर� आचार व्यवस्थाले नाग�रक सेवा र पेश
समुहका क�तपय अन्तर��हत समानता, मानव�धकार, उ�रदा�यत् जस्ता मूल्य मान्लाई प�न समेट्न
सकेको छै न। आचार सं �हता त्यसै प�न ग�तिशल �वषय भएकोले अन्तरा��य रुपमा स्था�पत मन्य
रा��य आवश्यकताको आधारमा �नय�मत रुपमा प�रमाजर्न ग र� रहनु पदर्छ। �१० वषर्मा यसमा

कुनै प�रमाजर्न भएको पाइदैन। यसले कमर्चार�को आचार शासक�य ग�व�धको �ाथ�मकतामा पनर्
नसकेको �स्ट हुन्छ। यसले आचार सं�हता ��त राजनी�तक ��तव�ता कमजो र रहेको देखाछ।
कमजोर ��तव�ताले व्यवहार प�रवतर्न गराउन सक्द
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नाग�रक सेवा वृहद शासक�य व्यवस्थाको एक �हस्सा मा� हो। यसलाई मा� नै�तक र आचारय
बनाउने अभ्यासल शासक�य व्यवहारमा सधार आउदै न। उल्टो खरावी सरुवा हुने भएकोले अन्त
खरावी नाग�रक सेवामा प�न �वा�हत हुन सक्छ। नाग�रक सेवामा जस्तै राजनी�तक र न्या�यक क्ष
प�न आचारको दरकार हुन्छ। नाग�रक �शासनको िशषर्स्थानमा बस्ने राजन, सावर्भौ अ�धकार
�योग गन� �वधा�यका र कायर्पा�लका र �वधा�यकालाई �नयन्�ण गन� न्यायपा�लका प�न नै�तकता
आचार सम्बन्धी व्यवस्थामा वाँ�धनु पदर्छ। यी क्षे�मा आचारलाई स ्वेिच्छक बनाएर नाग�रक
मा� असल व्यवहार अपेक्षा गनुर् ठ�क न। उच्च पदमा बस्ने र �ारपालको भू�मक �नवार्ह गन�को

नै�तकता र आचार झन् बढ� महत्पूण् हुन्छ। फे
र
, कुनै प�न क्षे�मा आचारको व्यवस्था मा� पय
हुदैन यसलाई पुरस्कार दण्डको माध्यमवाट�र् प�न गनु् पदर्छ।
र
सम�मा शासक�य व्यवस्था कुनै प�न समाजको राजनी�तक र सामािजक संस्कृ�तको उपज।

सामािजक मूल्य मान्यताले शासक�य व्यवस्थाको नै�तक र आचारको पृ�भूमी तयार गदर्छ।
नै�तकवान् र आचारयु� व्यवहार गन�ले मा� अरुवाट प�न त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गन,
सक्द। नै�तकता र आचारलाई महत् �दने समाजले मा� आफनो शासक�य व्यवस्था संचावाट
मा�थल्लो स्तरको नै�तकता र आचारको अपेक्षा गनर्, कमजोर समाजले खासै ध्यान �ददैन।
वृह�र रुपमा समाजले नै नै�तकता र आचारको सम�र् र �व�र् गन� हो। परम्परागत मूल्य मान्य
स्खलन हुदै गएको त, नयाँ स्था�पत भई नसकेको नेपाल� समाजको ला�ग नै�तक  आचरण सम्बन्ध
िशक्षा र यसको अनुशरणलाई �ोत्सा�हत गनुर् जरुर� छ। नै�तक�र् गन� कामको नेततृ ्व गन� काम
समाजका अगुवाहरुको हो। समाज र शाशक�य व्यवस्थामा नै�तकता र आचारलाई जोड �दने र�र्
गदार् मा� नाग�र, कमर्चार र सावर्ज�नक जीवनमा रहेका सबैको व्यवहारलाई असल बनाउन म�त
पुग्दछ। यसवाट अन्त

नाग�रक

सेवाको

नै�तकता

र

आचारको

सं स्कृ�तको जगेनार् गन

स�कन्छ।

१३. �नष्कष
�वगत २०० वषर्मा �व�मा सृजना भएका �व�भ� हस्तक्षेपले आधु�नक सामािजक मूल्य मान्
अभूतपूव् प�रवतर्न भएको छ। ठ�क वेठ�
र
असल खरावको �वभेद गनर् अप्ठेरो पद� गएको छ। य
पृ�भूमीमा समाजलाई असल व्यवहारको ला�ग �बृ� गराउने कायर् चुनौ�तपूणर् हुदै गएको व्यि�गत
र सामु�हक तहमा ठ�क र असल व्यवहारको ला�ग दाशर्�नक र व्यवहारगत आधार �दान गन� नै�तक
र आचारको भू�मका यस अथर्मा वतर्मानमा थप महत्वपूणर् बन्दै गएको छ। समाजको साथै सावर्
जीवनमा बढ्दै गएको ज�टलताले यो क्षे�मा नै�तकता र आचारको माग प�हले भन्दा बढदै गएको
सावर्ज�नक जीवनलाई सह� र असल बनाउन �वगत दुई दशक देिख रा��य र अन्तरा��य रुपमा �य
भई रहे का छन्। नेपाल प�न यसमा सहभागी भई रहेको छ।
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शासक�य व्यवस्थाका तीन अंग मध्ये कायर्का�रणीको मुख्य हात नाग�रक, धे रै र एका�धकारको
अ�धकार �योग गन� �नकाय हो। सावर्ज�नक �हत एक मा� कतर्व्य भएको नाग�रक सेवा
कमर्चार�लाई यसवाट �वच�लत हुन �दनु हुदैन। नाग�रक सेवाका कमचार�लाई सावर्ज�नक �हतको
कतर्व्यमा केन्द�कृत

भई असल व्यवहार गनर्को

ला�ग आचारका मापदण्डहरु �नधार

कायार्न्वयनको समेत व्यवस्था ग�रएको हुन्छ। �वशेषतः सेवा�ाह�को , सावर्ज�न �शासनको
�ाथ�मक कतर्व्य र मूल्य तथा पेशागत वा व्यवसा�यक मुल्यलाय बस्तु बनाएर कानुनी खाकामा
�स्तुत ग�रएको कायार्न्वयनयोग्य आचारका मापदण्डलाई रा�ो व ठहर् यइन्। तर, अनुभवले
आचारको सं रचना गदार् �नि�त �स�ान्तको (�व, �कृया र पालन) अनुसरण गदार् मा� आचारको पालना
�भावकार� हुने दे खाएको छ। नै�तकता र आचारमा बस्ने कायर् रा�ो भए प�न कठ�न हुन्छ। यस
ला�ग मुल्य चुकाउनु पन� हुन्छ। त्यसकारण अनुगमन र कायार्न्वयन �भावकार� नभएको आचार हा
दे खाउने दाँत वाहेक केह� हुदैन।
नेपालको नाग�रक सेवाको सवै भन्दा ठूलो समुहमा आव� �नजामती सेवामा कायर्रत कमर्चार�
आचारको व्यापक खाका �भ� बसेर व्यवहार गनुर् पदर्छ। ��ाचार र अ�नय�मतता , कामलाई दक्
र �भावकार� बनाउन तथा उ�रदा�यत्व �णाल� ब�लयो बनाउन आचारलाई उपयोग गन� हो भने
आचारको

�वषयवस्तुलाई समसाम�यक बनाउदै �वक�सत मान्यता अनुरुप प�रमाजर्न

गन

कायारन्वयनलाई �भावकार� बनाउनु �नतान्त आवश्यक छ। पालना कमाजोर रहेको वतर्मान अवस्
�नरन्तरताले कमर्चार�को व्यवहार ठ�क र असल बनाउन स�कदैन। फ, एकांक� रुपमा �नजामती
सेवालाई मा� आचारको व्यवस्था �भ� समे टेर सुशासन हा�सल हुन सक्, उल्ट अन्तवाट यसमा
�वकृ�त �वाह हुने खतरा रहन्छ। शासक�य व्यवस्थाका राजनी�तक र न्या �यक �नकायलाई
�भावकार� आचारको व्यवस्था �भ� समेट्नु पदर
नै�तकता र आचारलाई महत्व �दने संस्कृ, चाहे त्यो औपचा�रक सरकार� संरचना �भ� होस् वा वा�हर
होस्, नबन्दासम नै�तकता र आचारलाई �व�रन गनर् स�कदैन। कुनै प�न मुलुकको शासक�य व्यवस्
समाजको परावतर्न वाहेक केह� नहुने भएकोले नेपाल� समाजलाई प�न िशक्षा र चेतना माफर्त
नै�तकता र आचारमा रहने र सोह� अनुसारको व्यवहार अरुवाट अपेक्षा गन� स्तरर् यउन आवश्यक
छ। यसले मा� सम� सावर्ज�क सेवालाई आचारयु� बनाउन स�कन्छ। यसवाट स्वतः नाग�रक सेव
र त्यो �भ�को �नजामती सेवा प�न उच्च आरयु� ब� दवाव सृजना हुने छ।
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नेपालको सं घीय �णाल�मा लेखापर�क् व्यवस्

रामबाबु नेपाल 5
4

१. �बषय �वेश
नेपालको राजनी�तक इ�तहासमा गणतन्, सं घीय �णाल�, समानुपा�तक र समावेशी ��त�न�धत्वला

उल्लेख प�रवतर्नक रुपम �लइएको छ। यस्त प�रवतर्नक सफल र �भावकार� व्यवस्था च ुनौतीको
रुपम दे िखएको छ। यसैले राजनी�तक र �शास�नक नेततृ ्वल यी प�रवतर्नक व्यवस्पनमा �वशेष
ध्या �दनु पन� आवश्यकत छ।
�व�ले हामी सवैमा गम्भी रुपम �भाव पारे को हुन्छ त्यसैल �व�ीय कारोबारको स्वच्छ, पारदश�ता
र जवाफदे ह�मा धे रैको चासो रहे को हुन्छ सुदृ तथा सक् �व�ीय व्यवस्थापन सरकार ��त
जन�व�ास आजर् गनर्म महत्वपूण योगदान पुर् यउन सक्दछ दे शको सव�च् लेखापर�क्षण संस
एउटा त्यस् सं स्थ हो जसले सरकार� �नकायहर र सावर्ज�न सं स्थाहरू आय व्य तथा उपयोगको
स्वतन, �नष्प र व्यविस् रुपम पर�क् गर� व्यविस् सुधारका ला�ग �माणमा आधा�रत रहे र
�व�सनीय ��तवेदन उपलव् गराउँछ। यो सं स्थाक भू�मकालाई वृहत र अथर्पूण बनाउन पाँच दशक

भन्द

प�हले

दे िख

कायर्मूल

ले खापर�क्षण

अवधारणा

अगाडी

ल्याइएक

छ।

यसले

गदार

ु हरूम ले खापर�क्षण ��तवेदनलाई सुधारको बाटो दे खाउने भरपद� माध्यमक
लोकतािन्� मुलक
रुपम �लइएको पाईन्छ
यस ले खमा सं घीय �णाल�मा ले खापर�क्षण व्यवस् कसर� �मलाउन र ले खापर�क्षणल �भावकार�
बनाउन के गनुर पलार भ�े �बषयमा सं क्षेप चचार गन� �यास ग�रएको छ।

२. लेखापर�क्षण औिचत्
हामीले लेखापर�क्षण व्यवस् कसर� गन� भ�े कुरा गनुर पूव र यसको औिचत् के हो, यसबाट हुने

उपलिव्धबार बुझ्न र सरोकारवालालाई बुझाउनु जरुर हुन्छ यो कुरा बुझे मा� यसको ला�ग उपयु�

5

पूव्र नायव महालेखा पर�क्, नेपाल सरकार
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सं गठनात्म सं रचना तयार गनर, कायर्सम्पादन ला�ग आवश्य �ोत साधनको व्यवस् गनर र
कामको स�मक् सह� तर�काबाट गनर र यसलाई िजम्मेवा र जवाफदे ह�पूणर बनाउन ध्या जानेछ।
अन्यथ ले खापर�क्षणल हटाउन नस�कने बोझको रुपम बुिझनेछ र यसको �भावकार�ता न्यु हुनेछ।
नेपालमा अ�हले हामी यस्त िस्थ�तम छ�। �कनभने ले खापर�क्षण औिचत् बारे को बुझाई अपयार्
छ। त्यसैल गदार ले खापर�क्षणई बोझ मा�े र यसको ��तवेदन उपर समयमा छलफल गर� �नष्कषर्
पुर् यउने काममा ध्या गएको छै न। ले खापर�क्षक ��तवेदन उपर छलफल गर� सरकारलाई �नद� शन
�दने िजम्मेवार पाएको सावर्ज�न ले खा स�म�तले समयमा छलफल नगर� बक्यौत रहं दा �व�ीय
सुव्यवस्था कायम गन� काममा �ढलाई भएको छ। यसका साथै ��तवेदनको सान्द�भर्कता प�न
��तकुल असर परे को छ। सं घीय �णाल� अपनाइए प�छ शासक�य अ�धकार पाएका �दे श र स्थानी
तहका अ�धकार�ले ले खापर�क्षण औिचत्यला आत्मासा नगरे मा अनुशासनह�नता बढ्द जानेछ।
ले खापर�क्षण औिचत्यक �ममा बुझ्न पन� मुख् �बषयहर �नम् छन्।
(क)

राज् �णाल� �व�ास र �व�धमा आधा�रत हुन्छ राज्यक कायर्ह �व�धसम्म छन् भ�े
कुराको पु�� एक �नष्प र स्वतन �नकायले पर�क्षण �नि�त �कृया अपनाएर गनु्पन
र
हुन्छ यो काम सव�च् लेखापर�क् सं स्थाल गदर्छ ले खापर�क्षण सरकारको आ�थर्
व्यवस्था यथाथर िच�ण गदर्छ यस अथर्म ले खापर�क्षणल जनता र सरकार बीच
�व�ासको बातावरण �सजर्न गन� सं यन्�क रुपम �लन स�कन्छ

(ख)

सरकारले जनताले �तरे को करको रकम खचर गरे र राज् सं चालन गरे को हुन्छ सरकारले
�ा� गन� बा� सहयोग (ऋण तथा अनुदान) प�न जनताको �हतका ला�ग �दइएको हुन्छ
ऋण भु�ानीको दा�यत् प�न अन्तत जनतामै हुन्छ त्यसैल आन्त�र रुपम सं कलन
भएको र बा� �ोतबाट �ा� रकम जनताको �हतमा लगाउनु, �ा� रकम र खचर्क �ववरण
जनतालाई

उपलव्

गराउनु

सरकारको

वैधा�नक

दा�यत्

हुन्छ

यस्त

�ववरणको

ु हरूम सव�च्
�व�सनीयता पर�क् गराउने अ�धकार जनतामा हुन्छ लोकतािन्� मुलक
ले खापर�क् सं स्थाल यो काम �व�धसम्म ढं गबाट गदर्छ यो सं स्थाला कामको योजना
तयार गन�, पर�क् �व�ध �नधार्र गन� र पर�क्षणब दे िखएका व्यहोर ��तवेदनमा समावेश
गन� स्वतन्� हुन ु पदर्छ स्वतन रुपम कायर्सम्पा गन� बातावरण नभएमा लेखापर�क्
��तको जन�व�ासमा �ास आउं छ।
(ग)

सुधार �नरन्त च�ल रहने �कृया हो। यसको ला�ग कहाँ के कुराको कमी छ, के गदार

त्यसक पू�तर हुन सक्द भ�े कुरामा सुझाव �दन �वज्ञ हा�सल गरे को सं स्थ चा�हन्छ यस
मध्य आ�थर् व्यवस्था �बषयमा सुझाव �दने काम सव�च् ले खापर�क् सं स्थाबा हुन्छ
(घ)

यो सं स्थाल सावर्ज�न कोषका दक, �भावकार� र नै�तक रुपम उपयोग गनु्क
र
साथै �व�ीय
व्यवस्थापनल

सुदृ

गनर �े�रत

गदर्छ

यसको

मुल्या�

प�न

सावर्ज�न

�व�ीय
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व्यवस्थापनल औिचत्यपूण बनाउन, �व�ीय अनुशासन कायम गनर, जवाफदे ह�ता र पारदश�ता
�व�र् र त्यसला �नरन्तरत �दन गरे को योगदानको आधारमा ग�रन्छ

३. लेखापर�क्षण संवैधा�नक तथा कानूनी व्यवस्
नेपालको सं �वधानले व्यवस् गरे का सं वैधा�नक अंगहर मध्येक पुरानो अंग महाले खा पर�क् हो।
नेपालको सं �वधानको धारा २४१ (१) महालेखा पर�क्षक काम कतर्व र अ�धकारमा नेपालको सं घ,
�दे श र स्थानी तहका कायार्लयहरू ले खापर�क् कानून वमोिजम �मतव्य�यत, कायर्दक्,
�भावकार�ता र औिचत् समेतको �वचार गर� हुने उल्ले छ। स्थानी सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ७७ मा स्थानी तहको ले खापर�क् �बषयमा �नम् व्यहोर उल्ले भएको छ।
(क)

स्थानी तहले आफ्न आय तथा व्ययक अिन्त लेखापर�क् महालेखा पर�क्षकब
गराउनु पन�छ।

(ख)

स्थनीय तहले कानून बमोिजम आफ्न आय र व्ययक आन्त�र ले खापर�क् गराउनु

पन�छ।
(ग)

उपदफा (२) बमोिजम आन्त�र ले खापर�क्षण औंल्याएक कै�फयत सम्बिन् अ�धकार�ले

अिन्त ले खापर�क् हुन ु अगावै सम्पर�क गराउनु पन�छ।
(घ)

उपदफा (२) बमोिजम ग�रएको आन्त�र ले खापर�क्को एक ��त अिन्त ले खापर�क्षण

ला�ग ख�टने डोर वा महालेखापर�क्षक तोकेको व्यि वा �नकायलाई उपलव् गराउनु
पन�छ।

(ङ)

ले खापर�क् ऐन, २०७५ मा �दे शको ले खापर�क् ��तवेदन पेश गन� �बषयमा दफा १९
(४) र (५) मा भ�नएको छ।

(च)

महाले खा पर�क्षक �त्ये �दे शको काम कारवाह�को सम्बन्ध अलग अलग वा�षर्
��तवेदन तयार गर� सम्बिन् �दे श �मुख समक पेश गनर सक्नेछ

(छ)

उपदफा (४) बमोिजम पेश गरे को ��तवेदन मूख्यमन् माफर् �दे श सभामा पेश हुनेछ।
त्यस् स्थानी तहको ले खापर�क् �बषयमा दफा २० मा �नम् व्यवस् छ।
(क) �त्ये गाउँपा�लका र नगरपा�लकाले महाले खा पर�क्षकब ले खापर�क् गराउनु
पन�छ।

(ख) महाले खा पर�क्षक �त्ये गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको ले खापर�क् सम्प गर�
सके प�छ अलग अलग ले खापर�क् ��तवेदन जार� गनर सक्नेछ

(ग)

उपदफा (२)

बमोिजम महाले खा पर�क्षक

जार� गरे को ��तवेदन

सम्बिन्

गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले स्थानी तहले �च�लत कानून बमोिजम गाउँसभा वा

नगरसभामा पेश गर� छलफल गनुर पन�छ।
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स्थानी स्वाय शासन ऐन, २०५५ बमोिजम सा�वक गाउँ �वकास स�म�तको अिन्त ले खापर�क् गाउँ
�वकास

स�म�तबाट

ग�ठत ले खास�म�तको �सफा�रसमा िजल्ल �वकास

स�म�तले

स्वीकृ गरे को

ले खापर�क्षकब र नगरपा�लकाको आय व्ययक अिन्त ले खापर�क् लेखा स�म�तको �सफा�रसमा नगर
प�रषदबाट छनौट भएका दतार्वा ले खापर�क्षकब हुदै आएको �थयो। नेपालको सं �वधानबमोिजम
महाले खापर�क्षक ले खापर�क् गन� व्यवस्को कायार्न्व गनु्पन� भएकाल
र
यस कायार्लयक कांधमा
िजम्मेवार थ�पन गएको छ। यसको व्यवस्था �दगो र �भावकार� रुपल गनर �नम् दुई कुराहरुम

�वशेष ध्या �दनु पन� भएको छ।
(क) �नय�मत रुपम सं �वधान र कानून बमोिजम �व�ीय र �नय�मतताको ले खापर�क् गन�,
(ख) कायर्सम्पा स्तरम सुधार गनर खास खास क्षे� कायर्मूल ले खापर�क् गन�।
महाले खा पर�क्षक कायार्लयल २०७४ असोज २९ दे िख लागु हुने गर� स्थानी तहको ले खापर�क्
सम्बन् �नद� िशका, २०७४ जार� गरे को छ। यो �यासलाई �शं सनीय मा� स�कन्छ अनुभव र अन्
दे शले स्था�प गरे को असल अभ्यासक आधारमा यसलाई प�रमाजर् गद� जानु जरुर छ।

४. वेरूजुक िस्थ�तक सरसर� समीक्
सं वैधा�नक व्यवस् अनुसार २०७३/७४ दे िख नै स्थानी तहको ले खापर�क् महाले खा पर�क्षक

कायार्लयबा गन� गर� �ारिम्भ कायर शुर ग�रयो। मन्�ालयसग सहम�त गर� सा�वकका गाउँ �वकास
स�म�त र नगरपा�लकाको २०७२/७३ को ले खापर�क् सा�वक बमोिजम गन� व्यवस् मन्�ालयल
�मलाउने �नणर् भएको �थयो।
महाले खा पर�क्षक �दे श मन्�ाल र �नकायहरूक ले खापर�क् बारे मा यसको छप�� ��तवेदन

२०७५ मा उल्ले भएको दे िखन्। यसमा उल्ले भएका व्यहोराहरूल सारांशमा �स्तु ग�रएको
छ।
बजेट ७ अबर ५ करोड ४० लाख भएकोमा कुल खचर २ अबर ४२ करोड ६१ लाख (३४.३९
��तशत) मा� रहेको दे िखन्छ त्यसमध् प�न पूंजीगत खचर १ अबर ६५ लाख मा� छ। अन्तरसरकार
�व� व्यवस् ऐन अनुसार �दे श सरकारले लगाउन पाउने कर र गैर कर उठाउने �बषयमा कुनै �स्ता
गरे को पाइएन भनेको छ। त्यस् ख�रद सम्बन् �कृया पुरा नगर� सोझै ख�रद गरे को, �ब�भ�
कायर्�महरू उ�घाटनमा �मतव्य�यताला ख्या नराखी खचर गरे को, अवास्त�व खचर गरे को, �नवार्च
क्ष �बकास कायर्�मम �कृया नपुर् यई पेश्क �दएको, आधार नपुर् यई अनुदान �दएको, �व�ध नपुर् यई
परामशर खचर ले खेको, समारोहका ला�ग �मतव्यय र औिचत्यपूण हुन नसकेको, पदा�धकार�को सु�वधामा

अन्त दे िखएको, सम्पि�क एक�कृत �ववरण नराखेको जस्त गम्भी �कृ�तका कमजोर� औंल्याइएक
छन्। सात �दे शका ६८ कायार्लयक र २ अबर ६२ करोड ५५ लाख ८ हजारको ले खापर�क्
भएकोमा पेश्क समेत जम्म वेरुज १९ करोड ५१ लाख ७१ हजार (७.४३ ��तशत) छ।
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नेपालमा सं घीय �णाल� लागु भइ �नवार्च भई �दे श र स्थानी तह गठन भई सके प�छ महाले खा
पर�क्षक पेश गरे का दुई वा�षर् ��तवेदनहर (पचप�� २०७४ र छप�� २०७५) मा औल्याइएक
वुदाँहरूला हे दार �ारिम्भ कुराहरुक समेत व्यवस्था हुन नसकेको दे िखन्छ यसमा गम्भी भई
�दे श र स्थानी तहको व्यवस्थापन सुधार ल्याउ नसकेमा जन �व�ासमा स्खल आउनेछ। मुख्
ँ ाहरूला तुलनात्म रुपम �स्तु ग�रएको छ।
बुद

५. पचप�ौ वा�षर् ��तवेदन, २०७४
ले खापर�क्षणब मुख्यत आयोजना कायार्न्व नगरे को, सम्पि हस्तान्त नभएको, �बल भपार् नराखी
खचर गरे को, �े स्त पेश नभएको, �हना�मना मस्यौ गरे को, ब�क समायोजन नगरे काले �हसाब टु �ो लाग्
नसकेको, बुझ् नआएको सामािजक सुरक् भ�ा रकम �फतार नगरे को, आन्त�र आय असुल गनर
नसकेको, भु�ानी �दं दा क�ी गनुर पन� रकम क�ी नगरे को, नभएको कामको भु�ानी गरे को, पुष्�ा

बेगर बढ� रकमको बोलप� स्वीकृ गरे को, �शास�नक खचर बढ� लेखेको, कर बीजक जार� नगर�
कारोबार गरे को, नक्सापा र �नमार् सम्प�क अ�भले ख व्यविस् नरहेको, बढ� भु�ानी गरे को, बढ�
मुल् वृ�� �दएको आ�द दे िखएको छ।

६. छप�� वा�षर् ��तवेदन, २०७५
ले खापर�क्षणब मुलतः स्थानी तहको बजेट अनुमान तथा कायर्�, कायर्म स्वीकृ�, वा�षर् ख�रद
योजना र गुरुयोजन, खचर व्यवस्था, सोझै ख�रद, कायर्� तथा खचर्ला सावर्ज�नक�कर, ठे �ा
बन्दोवस, उपभो�ा स�म�त माफर् सामान ख�रद, सव कन्�याक, पदा�धकार� पेस्क, असम्बिन्
कायर्म भु�ानी, �बल भपार् बेगर खचर, सशतर अनुदान सं घीय सि�त कोषमा दािखला, अबण्ड रकम
�व�नयोजन, दोहोरो खचर भु�ानी, �नमार् कायर्क अधुरोपना, �वतरण मुखी खचर, आनुपा�तक क�ी, अ��म
कर तथा दािखला, ज�टल �कृ�तको कायर र उपभो�ा स�म�त, थप व्ययभा र नोक्सान, आन्त�र आय
तथा राजस्, आयोजना हस्तानरण, बैठक भ�ा, �ोत्साह पा�र��मक, पदा�धकार� सु�वधा, बढ� �नकासा,
कमर्चार�कल्य कोष, सवार� साधन ख�रद, गत वषर्क भु�ानी, रकमान्त, मूल् अ�भवृ�� कर, डोजरभाडा
तथा ईन्ध, अनुदान, उठ् बाँक� रकम, खचर तथा �वतरण, लगानी, घट� िजम्मेवार, �ोतको सु�नि�तता,
नम् तथा नापी, पूव्�नधार्�
र
क्ष�तपू�, आन्त�र ऋण, नी�त कायार्न्वयन अवस्थ, ठे �ा बापत असुल�,
बहाल रकम असुल�, लगायतका �वषयमा सुधार हुनपु न� दे िखएको छ।
आ�थर् �शासनलाई व्यविस् र मयार्�द बनाउन धे रै मेहनत गनुर पन� आवश्यकत स्प दे िखएको
छ। �ारिम्भ बषर्हरू केह� सं �मणकाल�न कमजोर� दे िखनु स्वाभा�व छ। तर केह� वेरुजुल
आ�थर् कारोबार गदार सामान् �ववेक मा� पुर् यएको भएमा त्यसला रोक् स�कनेमा त्यसतफ ख्या
नराखेको स्प दे िखएको छ । यसको ला�ग मुख्यत तीन कायर्ह ग�रनु अ�त जरुर छ।
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(क)

आ�थर् व्यवस्थापन सुधारका ला�ग यसमा �त्य र अ�त्य रुपम सं लग् रहनेहरूला
क्षम अ�भबृ�� कायर्�मम सहभागी बनाउने,

(ख)

आन्त�र �नयन्� �णाल� स्था�प गर� यसको दृढतापूवर कायार्न्व गन�,

(ग)

ले खापर�क् ��तवेदनमा उल्ले भएका व्यहोर उपर कारवाह� गर� ल्याएक सुधारको
मुल्या� गर� त्यसक आधारमा �ोत्साह �दने व्यवस् गन�।

महाले खा पर�क्षक ५५ औं र ५६ औं ��तवेदनमा स्थानी तहको ले खापर�क्षण तुलनात्म िस्थ�
�नम् अनुसार छ।
�.सं .

�ववरण

��तवेदन २०७४

��तवेदन २०७५

१.

ले खापर�क् ग�रएको स्थानी तह सं ख्य

७३८

७४७

२.

ले खापर�क् रकम (र. हजारमा)

१८०३१२७२४

५७१५११३५३७

३.

वेरुज रकम (र हजारमा)

१४२४५९५९

२४१४१५७४

४.

वेरुज मध्य
(क) असुल गनु्पन
र

७०२३५३

(ख) अ�नय�मत

७४६९४६३

(ग) पेश्क

६०७४१४३

६६०४०४८

�श्टव: छप�� ��तवेदन २०७५ मा २०७४ मा जस्त असुल गनुर पन� र अ�नय�मत वेरुज क�त हो
भ�े नखुलाईएकाले पेश्क बाँक� बाहेक अन् रकम र १७ अबर ५३ करोड ७५ लाख २६ हजारलाई
यस्त रकम रहेको मा�ु पन� दे िखयो। महाले खा पर�क्षक प�न वेरुज वग�करणमा एकरुपत कायम
गनर सोच्न पन� दे िखन्छ
महाले खा पर�क्षक ��तवेदन, २०७५ अनुसार अ�ाव�धक वेरुज बाँक� ३ खबर ७७ अबर ४७ करोड
६५ लाख दे िखन्छ त्यसमध् सं घीय सरकार� कायार्लयक �हस्स २ खबर ८६ अबर १३ लाख
(७५.७६%), सं ग�ठत सं स्थ, स�म�त तथा अन्यक ५ अबर २८ करोड ७७ लाख (१४.६४ ��तशत) र
�दे श तथा स्थानी तहको वेरुज बाँक� ३६ अबर १८ करोड ७५ लाख (९.६० ��तशत) रहेको छ।

७. लेखापर�क्षण ला�ग सं गठनात्म व्यवस्
सावर्ज�न महत्वक वा �कृ�तका कुनै प�न कायर दक र �भावकार� ढं गबाट सम्पाद गनर सुदृ र
सबल सं गठन र सं स्थाग पूवार्धा आवश्य हुन्छ नी�त रा�ो (आदशर) भए प�न कायार्न्वयन मुख्
आधार स्प र सुदृ नभएमा न�तजा हा�सल गनर नस�कने हुदा सं स्थाला चलायमान र �भावकार�
बनाउन �नम् तत्वह हुन ु पदर्छ
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क. उपयु� सं गठनात्म स्वर

ख. अ�धकार र कतर्व्य स्प �कटान

ग. सक् जनशि�को ब्यवस्

घ. सं चालन कायर्�व� तथा �कृयाको �नधार्र

ङ. उपयु� �ोत्साह र दण् �णाल�

च. स्प अन्तर�नकायग कायर सम्वन र समन्व

छ. व्यावहा�र कायर्सम्पा ��तवेदन �णाल�

ज. सुपर�वेक्, अनुगमन तथा मूल्या� ब्यवस्

अ�हले सम् महाले खा पर�क्षक केन्�बा डोर खटाइ �नि�त अव�ध िजल्लाहरू रहे र त्यहा भएका
�नकायहरूक ले खापर�क् गद� आइरहे को छ। तर के त्यह तर�काबाट सध� लेखापर�क् गर� रहनु
उपयु� होला। त्यसला सोच्द �दे श स्तरम �ादे िशक कायार्ल स्थापन गनुर आवश्य दे िखन्छ
त्यस् सवै स्थानी तहको ले खापर�क् आफैले गन� वा दतार्वा ले खापर�क्षकल सहायकको रुपम
�नयुि� गर� उनीहरूला �िशिक् गरे र �नि�त आधारमा पा�र��मक तोक� उनीहरूक माध्यमबा गन�
र आफ्न आकारलाई धे रै ठु लो नबनाउने भ�े �� प�न उठ् सक्छ त्यस् सम्पर�क उपयु� रुपम
भए नभएको कुराको व्यविस् अनुगमन गन� �बषयमा प�न सोिचनु जरुर छ।

८. उपसं हार
आ�थर् क्षे� सदाचार सबल राज् �णाल�को प�हलो पूव र शतर हो। यसको अभावमा राज् �णाल� ��त
जन�व�ासमा �ास आउन र आ�थर् सामािजक व्यवस् खल्ब�ल थाल्छ अ�हले हामी सबल राज्
�नमार्णक आधारशीला तयार गन� महत्वपूण िजम्मेवार�म छ�। तर यसका ला�ग जुन �क�समको
��तब�ता दे िखनु पन� हो त्य दे िखएको छै न। जन ��त�न�धमा आ�थर् अनुशासन ��त सचेतता र
िजम्मेवार बोध नभएमा कमर्चर�को �यास मा� उपलव्ध �वह�न हुने भएकाले त्य �बषयमा गम्भी हुन ु
आवश्य छ। आजसम् भएका कमी कमजोर� र अव्यवस्था दोष अपजस नेताले कमर्चार�ला र
कमर्चार�ल नेतालाई दे खाएर आफु पिन्छ खोज्न सं स्कृ� बसेको छ र यसले सामािजक अनुमोदन पाए

जस्त भएको छ। तर यो िस्�तलाई अव �नरन्तरत �दनु हुँदैन। त्यसैल दुबै पक्ष आफ्न भू�मकालाई
बुझेर सोह� अनुसार काम गनुर जरुर छ।

सन्दभर् सामा
१.

नेपालको सं �वधान

२.

स्थानी सरकार स�ालन ऐन, २०७४

३.

ले खापर�क् ऐन, २०७५

४.

महाले खा पर�क्षक ��तवेदनहर
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कमर्चार समायोजनः �म र यथाथर

बाबुराम अ�धकार�

6

१. �वषय �वेश
ु सं घीय �णाल�मा रुपान्त भएप�छ सा�वकको एकात्म राज् �णाल�को �शास�नक सं रचनालाई सं घीय
मुलक
�णाल� अनुरु रुपान्त गनु्क
र �वकल् �थएन।त्यसैल �नजामती सेवालाई प�न सं घ, �दे श र स्थानी तहमा गर�
तीन तहमा व्यवस्पन गन� कायर्ह अिघ बढाइए।त्यस अनुरु सं घ, �दे श र स्थानी तहको ला�ग आधारभूत
ृ ना गन� कायर् भयो त्यह सं रचना अनुरु कमर्चार समायोजनको कायर अिघ
सं गठन सं रचना र दरबन्द सज
बढाएको पाइन्छ
नेपालको सं �वधानको धारा ३०२ उपधारा (२) बमोिजम यो सं �वधान �ारम्भ हुदाँका बखत सरकार�
सेवामा कायर्रत रा�सेवक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम स, �दे श र स्थानीय तहमा
समायोजन गर� सेवा �वाहको व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ  व्यवस् रहे को छ। सं �वधानको मातहतमा
समायोजन ऐन, २०७४ जार� गर�

सुरुम कमर्चार समायोजनको �यास अिघ बढाएको �थयो तर सो ऐन

बमोिजम कमर्चार समायोजन सम्भ हुने नदे खेर त्य बेलाको नेततृ ्वल कमर्चार समायोजन सम्बन् अध्यादे
जार� गर� समायोजनको कायर अिघ बढायो।सोह� अध्यादेशला प�छ सं सदमा पेश गर� ऐनको रुपम प�रणत
ग�रयो।सोह� बमोिजम समायोजनको काम मोटा मोट� स�कएको छ तर त्यसक असरहर भने थु�ै दे िखएका छन्।

२. समायोजन �कृया
समायोजन �कृयालाई सरसत� हे दार प�हले सं घ, �दे श र स्थानी तहको ला�ग सं गठन सं रचना र दरबन्द बनाइयो
र ती सं गठन सं रचना र दरबन्द बमोिजम कमर्चार�ला जे�ताको आधारमा सं घ वा �दे श वा स्थानी तह छनौट

गन� अवसर �दइयो।यसै बमोिजम जे� कमर्चार�ल रोजेकै ठाउँ पाए भने क�न� कमर्चार�ल बाँक� रहे को ठाउँमा
जानुपन� बाध्यत सृजना भयो। यस �कार सुरुम समायोजन गन� �योजनको ला�ग सं घमा ४८,४०९ सात
�दे शमा 22,297 र ७६१ स्थानी तहमा 66,908 दरबन्द सृजना भएको दे िखन्छ। समायोज गन�
समयमा कमर्चार�क सं ख्य भने दरवन्द�को तुलनामा क �थयो। दरबन्द भन्द कमर्चार�क सं ख्य कम
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भएकोले समायोजन स�कदा कमर्चार�ल समायोजन हुन चाहे को तहमा बढ� कमर्चार परे कमर्चार�ल
नरोजेको तहका अ�धकांश पदहर �र� रहे।कमरचार� समायोजनको प�हलो काम स�कदा सं घमा
40,202 जना, सात �दे शमा 14,018 जना र स्थानी तहमा 42,279 जना कमर्चार समायोजन
भएको अवस्थ दे िखन्छ
�कृयाको �हसावले हे दार प�हला कमर्चार�क जे�ताको सूची तयार पान� काम भयो। दो�ो चरणमा �नि�त
समय तोक� कमर्चार�ला सफ्टवेय माफर् छनोटको अवसर �दइयो अथार् फमर भन� अवसर �दइयो र
अन्त्य उपलब् दरबन्द तथा कमर्चार�क छनोटको आधारमा कमर्चार समायोजन न�तजा �नका�लयो।
सेवा, समूह सं चालन गन� मन्�ाल/सिचवालय/आयोगलाई आ-आफ्न सेवाका कमर्चार�क समायोजन
सम्बन् प� जार� गन� व्यवस् �मलाइयो भने, रा.प. �विश� �े णीका कमर्चार�ला मुख् सिचव र रा.प.
�थम �े णीका कमर्चार�ला भने सं घीय मा�मला तथा सामान् �शासन मन्�ालयक सिचवले प� �दने
व्यवस् भयो। तदनुरु समायोजन सम्बन् प�ाचार भएको दे िखन् भने समायोजन भैसकेका
कमर्चार�ला समायोजन भएको तहमा पदस्थापन गन� कायर जुन हालसम् प�न सम्प भएको छै न, सो
समेत सेवा समूह सं चालन गन� मन्�ाल माफर् हुदै आइरहेको छ।

३. समायोजनको असर
समायोजनको प�हलो असर कमर्चार�म व्याप असन्तु� रहे को पाइयो। सफ्टवेय माफर् �नश्प
रुमा ग�रएको भ�नएको समायोजनको �वषयमा दश� हजार कमर्चार�ल गुनासो दतार गराए। त्य प�छ
दो�ो असर अ�धकांश कमर्चार सं घमा समायोजन भए। बाँक� रहेका मध्य अ�ल धे रै कमर्चार स्थानी
तहमा समायोजन भए भने �दे श स्तरम समायोजन हुने कमर्चार�क सं ख्य 14,018 रहयो। जसले गदार
उपलब् जनशि�को सन्तु�ल �वतरण हुन सकेन। सं घ बोिझलो भयो भने सेवा �दान गन� स्थानी तह
र व्यवस्था गन� अथवा �वकास गन� �दे श तहमा जनशि�को कमीले गदार ती तहहरुक काम
कारवाह�मा ��तकूल असर परे को छ। ती तहले उपलब् �ोत, साधन, खचर र आफ्न तहको उपिस्थ�
जनता सामु द�ो रुपम दे खाउन सकेनन्। सो अवस्थ हाल प�न �व�मान रहेको छ। स्वीकृ दरबन्द
र समायोजनको िस्थ� दे हाय बमोिजम रहेको दे िखन्छ
तह

स्वीकृत दरबन्

समायोजन

��तशत

सं घ

48,409

40,202

83.05

�दे श

22,297

14,018

62.87

स्थानी

66,908

42,279

63.19

यसर� �दे श स्तरम स्वीकृ दरवन्द�को ६२ ��तशत कमर्चार समायोजन भएको दे िखन्छ। त
उिल्लिख सं ख्याक कमर्चार� प� सबै �दे शमा हािजर हुन गएनन भने क�तले �दे शमा समायोजन हुँदा

पाउने एक तह मा�थको बढु वा खाएर राजीनामा �दई सकेका छन भने क�त कमर्चार समायोजन भएको
२१ �दन�भ� समायोजन/पदस्थापन भएको तहमा हािजर हुन जानुपन� कानूनी व्यवस्था बावजुद
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सा�वक कायर्र �नकायमै कायर्र रहे को र हालसम् प�न हािजर हुन नगएको अवस्थ दे िखन्छ। तसथ
समायोजनको अंक र कायार्लयम कमर्चार�क उपिस्थ� बीचमा प�न ठू लै अन्त रहेको अवस्थ छ।
कमर्चार सामायोजनको ते�ो र डरलाग्द असर कमर्चार�क Morale / Motivation मा परे को छ। यसको
�मुख

कारण

कमर्चार�क

समायोजनको

नाममा

जुन

�ासद�

कमर्चार�क

मनमा

उिब्जएक

र

समायोजनलाई कमर्चार�ल जसर� आफ्न जा�गर जीवनमा एउटा �लय आएको अनुभव गरे त्यसक
ग�हरो असर कमर्चार�क मन मिस्तकम अ�हले प�न प�ररहे को छ। समायोजन �व�ेको वा समायोजनको
कारणले आफ्न सा�वकको भन्द खराव अवस्थ भोग् �ववस कमर्चार�ल त समायोजनलाई गाल� गन� नै
भए र ती कमर्चार�ल त्यसर भएको समायोजन प�छको िजम्मेवार�म ध्या लगाएर काम नगनु्ल
र ई

अन्यथ भ� �मले न। तर रोजेकै ठाउँमा समायोजन भएका कमर्चार र समायोजनको �ममा एक तह

मा�थको पद पाएका कमर्चार�म प�न कुनै उत्सा दे िखएन। यसको असर उनीहरुक कायर सम्पादनम
प�र नै रहेको छ। अक� र अझ मनोवैज्ञा� असर प�न समायोजन प�छ दे खा परे को छ। त्य के भने
सा�वकमा सं गै एउटै कायार्लयम काम गरे का कमर्चार�हरु सं घमा समायोजन भए भने कोह� भने

वाध्यताव �दे श वा स्थानी तहमा समायोजन हुँदा सं घमा पन� कमर्चार privileged र तल पन� कमर्चार
पे�लएको अवस्थाक महशुस हुँदा कमर्चार वीचमा एक �कारको �वभािजत मान�सकता दे िखयो भने यसर�

�वभािजत भएप�छ उनीहर वीचमा �े श वा नकरात्म ��तस्पधा समेत हुन सक्न िस्थ� दे िखयो।

३. कहाँ कहाँ च ुक्य समायोजन ?
नेपालको कमर्चार समायोजनको �कृया हे दार यो �कृया पूण्रुप
र
ठ�क �थयो भनेर दावी गनर स�कंदै न र
ु सं घीय
आवश्यकत प�न छै न, भलै यस समायोजनमा थु�ै कमर्चार�क खटाई मेहनत परे को छ। मुलक
�णाल�मा रुपान्त भएप�छ र सा�वकको एकात्म राज् �णाल�मा रहे को एक�कृत िजम्मेवार तीन
तहका सरकारमा सं �वधानले �वभाजन गर� सं घ, �दे श र स्थानीयतहला अ�धकारको सूची स�हत कायर
�वभाजन गरे प�छ �शासन सं यन्�ला तद्अनुर रुपान्त गनु्क
र
�वकल् �थएन। ती �वकल्पक सवल
तथा दुव्
र पक केलाई बढ� सवल �वकल् रोज् जुन कसरत गनुर पथ्य, त्यसम भने कमी भएको

महशुस ग�रएको छ। प�हलो कुरा �नजामती तफर्क सबै कमर्चार �नजामती सेवा ऐन �नयमको
माध्यम�ार नेपाल सरकारसं ग करार ग�रएका कमर्चार हुन ् दुवै पक्ष सहम�त �वना करार�य
सम्बन्ध ��तकुल असर पनर नहुने �स�ान्तम ध्या �दन स�कएन। जसले गदार इच्छ �वप�रत ग�रएको
समायोजन व्यहोन बाध् पा�रएका कमर्चार�ला अन्या हुन गयो।
ु सं घीय �णाल�मा गएप�छ सा�वकका कमरचार� सबै सं घमा मा� काम गछु र भनेर पाइने अवस्थ
मुलक
�थएन र �दे श र स्थानी तहका ला�ग प�न कमर्चार�क व्यवस्था गनु्पथ्य
र
तर �दे श तथा स्थानी
तहका ला�ग तत्का आवश्य पन� जनशि�को �वकल् केवल समायोजन �थएन।त्यसैल "समायोजन
स्वेिच् तर खटाएको ठाउँमा काम गन� �वषय अ�नवायर" हुनेगर� जनशि� व्यवस्था गनर स�कन्थ्य

यो �वषय केह� हदसम् छलफल भएको प�न �थयो तर तत्काल� व्यवस्थापकहर यस �स�ान्तक

k|zf;g klqsf c+s !#@/59

महत् बुझेनन्। कमर्चार�क समायोजनलाई स्वैिच् बनाउँदा, केह� थप कमर्चार सं घमा बस्न इच्छ

् तर ती कमर्चार�क पदा�धकार सं घमा रहने गर� �दे श वा स्थानी तहमा कामगनर
जाहे र गदार हुन।

खटाएप�छ सं घमा दरबन्द �र� हुँदै जाँदा र �दे श र स्थानीयतहक आफ्न Cadre आउँदै जाँदा

उनीहरुक सहजै व्यवस्था गनर स�कने �शस् सं भावना हुँदा हुँदै जवरजस्त समायोजन गन� नी�तले

कमरचार�को मानसपटलमा सृजना भएको भय र त्यसल उसको कायर सम्पादनम पान� नकारात्म
असरको मूल् राज्यल ती कमर्चार सेवाबाट �वदा नहुँदासम् �त�र नै रहनु पन� भयो।

समायोजनको सं स्थाग व्यवस्था �हसावले प�न झण्डै उल्टो बा �हडाइयो। कमर्चार�ला सं घ, �दे श
वा स्थनीय तह रोज् लगाइयो तर सेवा शतर्सम्बन कानून ब�नै बाँक� �थयो। कमर्चार�ल के हे रेर
सं घ, �दे श वा स्थानी तह रोज्न ? खासगर� �दे श वा स्थानी तहको सेवा शतर सम्बन् व्यवस्था हुदै
कसर� वृि� �वकासको सं भावनाको आंकलन गन� ? यो अवस्थाम �दे श र स्थनीय तहमा समायोजन रोज्न
भनेको रहे को ग�हराई थाहा नपाई हाम फाल्न जस्त �थयो। त्यसैल कमर्चार अटे सम् सं घमा नै
समायोजन हुने �य� गरे जुन स्वाभा�व नै �थयो। तीनै तहको सेवा शतर सम्बन् कानून बनेप�छ मा�ै

समायोजन गन� गर� �कृया अिघ बढाएको भए समायोजन �ढला हुने �थयो भ�े तकर प�न दे िखन्छ। होल

केह� �दन �ढला प�न हुँदोहो तर थप केह� �दन समय �दँदा प�रणाम रा�ो आउने िस्थ� केह� �दन �छटो
गरे र �व�नु भन्द �नसन्दे रा�ो हुने �थयो।
समायोजन ऐन �वस्थाप गर� समायोजन सम्बन् नयाँ अध्यादे ल्याउ स�कन्थ् भने सायद अध्यादे
माफर् सं घीय �नजामती सेवा ऐन र �दे श �नजामती सेवा ऐन तथा स्थानी सेवा सम्बन् मापदण्
समेत अध्यादेशबा ल्याउ प�न स�कन्थ्यो। य गनर स�कएको भए कमर्चार�क छनोट केह� सहज र
न्या�य हुने �थयो भने सं घीय �नजामती सेवा ऐनले जुन दुदर्श अ�हले भो�गरहे को छ त्य प�न हुने
�थएन।
समायोजन �ममा थप �वकृ�तहर गुनासो सम्बोधनक चरणहरुम दे िखए। कमर्चार�क गुनासो
समायोजनका ला�ग �नवेदन माग ग�रयो र झण्ड १५/१६ हजार गुनासो सम्बन् �नवेदन (स्वास् सेवा
वाहे क) परे भने स्वास् सेवा एउटै मा झण्ड त्य�तक

सं ख्याम गुनासोहर �ा� भए। ती गुनासो

सम्बोधनक ला�ग उपसिचव स्तरक कमर्चार�क नेततृ ्वम गुनासो सम्बोध �सफा�रस स�म�त बनाई
�नवेदन छान�वन तथा �सफा�रशको कारबाह� अिघ बढाएको दे िखन्, भने सो स�म�तको �सफा�रस ठ�क
बेठ�क के �थयो भनेर सो भन्द मा�थल्ल तह वा अन् पक्ष पर�क् नै नगर� जे �सफा�रस भयो त्यस
आधारमा समायोजन सं शोधन गन� ठू लै गिल् भएको दे िखन्छ। य चरणमा नै हुने नहुने थु�ै कायर्ह
भएका पाइएका छन्, भने समायोजनको अ�भले खलाई समेत सफ्टवेयरसँ आव� नगदार समायोजनको
प�छल्ल तथ्या�क समेत उ�छतो काट्न काम यसै चरणमा भएको दे िखन्छ।यस चरणमा �दे श वा
स्थानी तहको स्वीकृ दरबन्द भन्द बढ� कमर्चार त्यस् �नकायमा कमर्चार�क रुच र समायोजनमा
सं लग् कमर्चार�हरू सहायता तथा �व�भ� �क�समका �लोभनमा परे र काम गन� शैल�का कारण भएको
60/
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पाइएको छ।दरबन्द भन्द �नकै बढ� कमरचार� समायोजन गन� हो भने त्य पूव र स्वीकृ दरबन्द र
सं गठन सं रचना को के अथर? दरबन्द र सं गठन सं रचना स्वीकृ �कन ग�रयो? दरबन्द सं रचनाको
मतलब के? थु�ै ��हर उब्जेक हुन भने दरबन्द भन्द बढ� कमर्चार समायोजन गरे कै कारण स्थानी
तहले समायोजन भएका कमरचार�लाई हािजर गराएनन्। हािजर नगराउने �वृि� दरबन्द भन्द बढ�

समायोजन भएको कुरामा मा� सी�मत भएन यो �म स्वीकृ दरबन्द �भ�ै पठाएका कमर्चार हािजर

नगराउने गर� �वक�सत भयो।जसको प�रणाम आज प�न थु�ै कमर्चार�क जा�गर बाटोमै रहे को छ।
समायोजनको �ममा ग�रएको र हाल प�न जार� रहे को अक� गल्त समायोजन सं शोधन हो।गुनासो
सम्बोधनक चरण स�कएप�छ प�न समायोजन सं शोधन जार� राख्द समायोजन क�हल्य नस�कने रोगको
रुपम �वक�सत भएको छ।
समायोजन सं शोधन गनर क�हले काँह� अ�नवायर प�न हुन्छ कुनै �नकायमा दरबन्द भन्द बढ� कमर्चार
परे भने बढ� कमर्चार�ला अन् पद �र� भएको ठाँउमा �मलान गनु्पदा
र
वा कसैको सेवा, समूह,
तह/�े णी �ब�ेकोले सच्याउ वा रोग लागेका कमर्चार�ला Medical Board ले �सफा�रस गरे को

अवस्थाम उपचार गनर सहज हुने ठाउँमा पन� गर� समायोजन सं शोधन गन� कायर्ला औिचत्पूणर नै मा�

स�कएला। तर कमर्चार�ला सिजलो पान� नाममा एउटा कमर्चार�क पटक पटक समायोजन भएको
भे�टएको हुदाँ त्यस् कायर्ल दुग्
र ठाँउ वा स्थानी तहहर कमर्चार �व�हन हुदै गइरहेका छन भने यो
ृ ना भएको छ।
रोग �नरन्त बिल्झरहन अवस्थ समेत सज
समायोजन सं शोधनका �ममा स्थानी तहका ला�ग �वज्ञा भैसकेको पदमा समेत समायोजन सं शोधन
गर� पदपु�तर ग�रएको पाएको छ।जसले गदार लोकसेवा आयोगबाट स्थानी तहकै ला�ग �सफा�रश भएका
सयौ कमर्चार हाल अलप� प�ररहे का छन।त्यसैगर समायोजन गन� �योजनका ला�ग भनेर सं घ, �दे श
वा स्थानी तहका ला�ग जुन सं गठन, सं रचना र दरबन्द सृजना ग�रयो, यस �ममा प�न
समायोजन/व्यवस्था गनुर पन� कमर्चार�क सं ख्य, �क�सम, सेवा, समूह, उपसमुह, �े णी आ�दलाई ध्या
�दन सकेको पाइदै न। केवल यस्त सं गठन र य�त दरबन्द चा�हन् भ�े Wild Guess का आधारमा
सं गठन र दरबन्द बनाइयो। जसले गदार थु�ै कमर्चार�ल Space नपाउँदा एकातफर समायोजन टु ��एन
भने, स्थाय कमर्चार�ला घर पठाउन नस�कने भएकोले �वना काम राज्यल हािजर गराइ तलब खुवाउने
अवस्थ सृजना भएको छ।तीनै तहमा Judicial Distraction गन� गर� सं ख्य तोक� समायोजन गनर स�कने
�वकल् तफर ध्या �दइएन।त्यसैल कमर्चार�क रोजाईले �ाथ�मकता पायो। सं गठनको आवश्यकत
Shadow मा पय�।

४. वतर्मा अवस्था
वतर्मा अवस्थाम कमर्चार�समायोजनको अवस्थाला �नम् बुदाँमा िच�ण गनर स�कन्छ
१.

कमर्चार बीचमा व्याप असन्तु� र गुनासो
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२.

सं घीय �नकायहर बोिझला र क�तपय ठाँउमा सं गठनको आवश्यकत भन्द कमर्चार�क Space
का ला�ग दरबन्द सृजना भएको र समायोजनको �ममा हतारमा तयार भएको सं गठन तथा
दरबन्द वैज्ञा� हुन नसकेको।

३.

थु�ै कमर्चार�हरु (जस्त टाइ�प�, म�हला �वकासका कमर्चार, घरे ल ु स�म�त, दुग्
र क्ष
�वकास स�म�त) समायोजन हाल सम् टु ��न नसकेको।

४.

स्थानी तहका ला�ग �सफा�रस भएका थु�ै कमर्चार �सफा�रस भएको तहमा हािजर हुन
नसकेका।

५.

सा�वकका �दे श र स्थानी तहमा समायोजन हुन बाध् भएका ३२औं, ३३औं BAT का
कमर्चार�हरू व्याप असन्तु� रहेको। उनीहरूला सं घको दरबन्द लुकाई जबरजस्त
�दे श वा स्थानी तहमा समायोजन ग�रएको र हाल सं घका ला�ग ज्याद ठू लो सं ख्याम
�वज्ञा भएको भ�े उनीहरूक गुनासो रहे को।

६.

सा�बक िजल्ल �वकास स�म�त, गा.पा/न.पा. बाट समायोजन भएका कमर्चार�हरु अवकाश
प�छ पाउने सु�वधाको �वषयमा �ोत आ�दको �वषयमा अन्योलत रहेको।

७.
८.

खण्ड(6) मा उल्लेिख कमर्चार�क वृि� �वकासको मागर �शस् नभएको गुनासो रहे को।
�दे श मन्�ालयक सिचव र स्थानी तहको �मुख �शासक�य अ�धकृतको पद सं घीय �नजामती
सेवाको कमर्चार�बा पू�तर ग�रने �वषय �ववाद र�हत हुन नसकेको।

९.

तथ्या (Data) भरपद� नभएको ।

५. अव अगा�डको बाटो :
कमर्चार� समायोजको �ममा हाल जुन अवस्थामा पु�गएको , त्यस अवस्थाबाट पछाडी फकर्न
�मल्दैन र त्यसो गनुर् प�न हुदैन। त्यसैले अबको बाटो �वगतमा भएका कमी कमजोर� हटा
समायोजनलाई यथासक्य चाडो टु ङ्ग्याउनु पछर् । जसका ला�ग देहाय बमोिजम गनर् आव
दे िखन्छ (क) समायोजनको बाँक� काम यथासक्य चाडो टुङ्ग्याउने र जसका ला(१) समायोजन नटु ��एको कमर्चार� तथाcase को सूची तत्काल तयार गन,
(२) समायोजन हुन बाँक� कमर्चार� तथा case को �वकल्प प�हचान र� �नद� शक स�म�तको
वैठकबाट �सफा�रश गराई मिन्�प�रषद्को �नणर्य बमोिजम टुङ्ग्,
 दरबन्द� हुदाँ हुदै हािजर नगराई स्थानीय तहबाट �फतार् भए का कमर्चार�लाई तत
हािजर गराउन स्थानीय तहलाई �नद�शन �दने । यसो गदार् प�न हािजर नगराउने स्थान
तहको अनुदानबाट �त कमर्चार�ले तलव पाउने व्यवस्था �मलाई ती कमर्चार�लाई �देश
सं घ वा अन्य स्थानीय तहको काममा लगाउने । सो बराबरको रकम ती स्थानीय तह
पाउने अनुदानबाट कटौ�त गन�,
62/
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 टाइ�प� कमर्चार�लाई समायोजनको �ममा रोज्ने अवसर न�दई जवरजस्ती समायो
ग�रएको पाइएकोले �नजहरुलई उनीहरुको माग बमोिजम �दे, स्थानीय तह वा संघको
�शासन सेवाको ना.सु/ख�रदार पद कायम हुने गर� समायोजन सं शोधन गर� टु �ो
लगाउने,
 �वगतमा दरबन्द� न्दा बढ� कमर्चार� समायो गर� स्थानीय तहले हािजर नगराएका
कमर्चार�लाई अन्य स्थानीय तह वा सो बमोिजम संभव मा �दे श वा सं घको पदमा
समायोजन सं शोधन गर� �मलान गन�,
 सेवा समूह तथा �े णी वा तह बमोिजम दरवन्द� नभएका कारण समायोजन हुन नसकेका
कमर्चार�लाई �नजहरुको योग्यता बमोिजमको अन्य सेवाको पदमा लोक सेवा आयो
सैदािन्तक परामशर् �लई अन्य सेवा समूहको पदमा समायोजन संशोधन  �मलान गन� ।
(ख) समायोजन सम्बन्धी तथ्या� तथा अ�भलेख तत्काल अध्याव�धक गन� र समायोजन पुि
�नकाल्ने समायोजन भैसकेका कमर्चार�को अ�भलेख Website मा रा�े र कसैको नाम छु ट भएमा वा
�ववरण फरक परे मा ७ (सात) �दन �भ� आवश्यक कागजात स�हत उपिस्थत हुन सूच जार�
गन�,
 छु ट भएको �ववरण Entry गन� र फरक परे को �ववरण सच्चउने,
 Updated �ववरण बमोिजम समायोजन पुिस्तका �नकाल्ने र समायोजन पुिस्तक नाम नपन�
व्यि�ले अवकाश प� पेन्सन वा उपदान नपाउने व्यवस गन� –
 समायोजन पुिस्तकाको खण्ड (क) समायोजनको इ�तह, कानून, �व�ध, अभ्यास आ�दको �ववरण
रहने,
 खण्ड (ख) मा सेवा अनुसार समायोजन भएका कमर्चार�को नाम नामेसीको �ववरण रा,
सेवागत अनुसूची अलग अलग �नकाल्ने तक� सम्बिन्धत सेवा/समूहका कमर्चार�ले आफ
सेवाको अनुसूची राख्दा/हेदार् पुग्नेवस्था गन� जसले गदार् सयोजन पुिस्तका Portable र
Manageable होस।
(ग) स्थानीय तहका ला�ग �सफा�रशभएका हािजर हुन नपाएका कमर्चार�को तत्काल व्यवस्थापन  लोक सेवा आयोगको �वज्ञापन भैसकेप�छ समायो सं शोधन भएकाहरुलाई सा�वक वा अन्
पदमा फकार्ई लोक सेवा आयोगबाट �सफा�रश भएको तह (गापा./न.पा.) मा �नयुि� �दने र
हािजर भई काम गन� वातावरण �मलाउने, वा
 �मल्दो पदमा अन्य स्थानीय तहमा काम गन� वातावरण �मला, (म.प.मा �स्ताव पेश गर�
नी�तगत �नणर्य गन�)
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(घ) �शास�नक आवश्यकत (Administrative Necessity) को अवस्थामा वाहेक कमर्चार�को सहज
(Comfort) को ला�ग समायोजन सं शोधन गन� कायर् तत्काल बन्द ग

�नष्कष
कमर्चार� समायोजन �ममा हामी धे रै अगाडी बढ�सकेका छौ। यसमा धे रै �यास र �म�हनेत समेत
ग�रएको छ।तसथर् यसका सम्बन्ध �वगतमा भएका केह� कमी कमजोर�हरुलाई सच्ई समायोजन
कायर्को साचो अथमा �वसजर्न गनर् अव �वलम्ब गनुर् हुदैन। राजनी�तक रुपमा ठूलै प�रवतर्नलाई न
जनताले साथ �दएको अवस्थामा �शासन संयन्�मा संलग्न हामीले राजनी�तक प�रवतर्नसँगै भ
प�रवतर्नलाई आत्मसात गद� जनअपेक्षा अनुरुप कायर् गर� �नजामती सेवालाई जनताको सुख
साथीका रुपमा स्था�पत गनुर् नै आउने �दनमा नेपालको �नजामती सेवाले अवलम्बन गन� बाटो

सन्दभर् सामा
१. नेपालको सं �वधान
२. कमर्चार� समायोज ऐन, २०७५
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ँ ी व्यवस्था
नेपालमा मानवपूज

जयनारायण आचायर*

सारांश
ँ ी (Human Capital) को �वकास नै आधु�नक रा� �नमारणको आधारभूत कायर् मा�नन्छ। �व�क
मानवपूज
�वक�सत दे शहरुको ई�तहास हेन� हो भने मानवपूँजी �नमार्णमा लगानी गरेर नै समृ��को पथ चुमेक
दे िखन्छ। त्यसै गर� मानव नै �वकासको साधन र सा (Means and Ends) हो भ�नन्छ। सम� मानव
कल्याणलाई पू�तर् गन� साधन प�न मानव नै  जसको �वकास माफर्त यो सम्भव हुन्छ। तर नेपाल

ँ ी �वकास त्य�त सवल भएको देिखदैन। त्यस्तो हुनुको प�छ मानव संशाधनको मह
मानव पूज

राज्यतहबाट आत्मसाथ गनर् नसकेकोले हो भ�ेमा दु�बधा छैन। मुलुकको मानव संशाधनको बृह
योजना, कायर् �णाल� र व्यवस्थापनको सवाल अ�हलेसम्म कुनै �नि�त �व�ध स्था�पत भई स केक
दे िखदै न।
सं घीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयले �नजामती कमर्चार�को सम्बन्धमा अपनाउने
सं शाधन व्यवस्थापन तथा सेना र �हर� संगठनले गन� भनार्, �नयुि�, पदस्थापन, ता�लम र अवका
चरणलाई मानव सं शाधन व्वस्थापन मा�े हो भने वाहेक अन्य कुराको स्प� सोच नै स्था�पत
सकेको छै न। अझ �ा� जनशि�को �वकास, उत्�ेरणा, उपयोग, �टका जस्ता कुराको सम्बन्ध
राज्यका संरचना र राजनी�तक नेतृत्वको मनसाय र मनोदशा नी�त �नमार्ण गदार् देिखएका छलफलब
�� हुन्छ।यसबट के पु�� हुन्छ भने मानव संशाधन योजनाका च�मै प�न हा�ो नी�तगत ध्यान पुगेक
छै न। 7
6

सरूवा, बढुवा, पदस्थापन, पुरस्कार, अवसर, ता�लम जस्ता कमर्चार� �शासनका आधारभूत कायर्मा
राजनी�तक दुरा�ह, �ब�ह, दु�वधा र हस्तक्षेपको वतर्मान अबस्थामा मानव पूँवस्थापनको �वकास
क�त �ाथ�मकतामा पलार् यसै अनुमान गनर् स�कन्छ। मानवपूँजी संगठनको ल �य �ा��मा कमर्चार
प�रचालन मा�ै होईन यसमा लागनी र सं गठनको ल�यमा आब� गराउनु हो। उिचत ठाँउमा पदस्थापन
होस वा िजम्मेवार� यी सबै मानवपूँजी कै एक �हस्सा हु
7

* सहसिचव, नेपाल सरकार
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ँ ी व्यवस्था
मानव पूज
ँ ी व्यवस्थापन भनेको मा�नसलाई सम्प�त मा�े �णाल� हो। मा�नस खचर्, लगानी वा व्यय
मानवपूज
ँ ी हो जसको सह� र अ�धकतम उपयोगबाट सं गठनको लक्ष �ा� गनर् सम ्भव छ
होईन, पूज

व्यवस्थापक�य मान्यता मानवपूँजी व्यवस्थापन हो। जसर� पूँजी  सम्प�त, �ोत साधनलाई जनाउँछ
त्यसर� मानव पूँजीले मानवलाई सम्प�तको रूपमा व्याख्या गदर्छ र त्यसको प�रणामसँ
ँ ी व्यवस्थापनले मानवीय साधनको द�गो र उत्पादनशील उपयोगसँग सरोकार राख्दछ।
मानव पूज
आधु�नक शासक�य र व्यवस्थापक�य अवधारणा हो। मानव �ोत मा� ईन यसको उपयोग ल�य
केन्��त हुनु पछर् भ�नन्छ। लगानीको अनुपातमा जव सम्म उत्पादनको अ�धकतम, दक्षता
�भावकार� रूपमा प�रणाम सु�नि�त गनर् स�कदैन तवसम्म यो मानव साधन बने प�न पूँजी म
स�कदै न। सामान्यता पूँजीले ��तफल �दनु पन� अथर्शा�ीय माता झै सं गठनका सदस्यलाई लगानी गन�
र लगानीको ��तफल �ा� गन� �बषय बस्तुको सार नै मानव पूँजी व्यवस्थापन 
मानव �ाचीन समयमा बस्तु �ब�नमयको साधन �थयो। बस्तुसँग मानव साटासाट हुन्थ्यो। मा�न
बस्तुगत मूल्य �थयो। प�छ त्यो अबधारणा प�रवतर्न हुदै म नै सम्पूणर् �वकासको साधन मा�नय
साथै, साध्य प�न। यसर� मानव �व�नमयको साधनबाट �वक�सत हुदै �वकासको पूँजीको रूपमा �वक�स
र �वस्ता�रत अबधारणा नै मानवपूँजी व्यवस्थापन हो जो �सधा राज्य वा संगठनको ल�य �ा��
सम्बन्ध राख
ँ ी व्यवस्थापनले संगठनकादस्यलाई नै संगठनको जीवन मान्दछ। �वना उत्�े�रत र ��त
मानव पूज
सदस्यबाट संगठन नै जीवन्त हुन सक्दैन। अझ संगठनको िजवन्तताको ला�ग मानव संशाधन र य
व्यवस्थापनको ठूलो महत्व हुन्छ। मानव नै संगठनको दै�नक जीवन प��त सँग आव� हुने भएक
मानवमा लगानी नै सं गठनमा लागानी मा�नन्छ। संगठन ज�त नै आधु�नक र ��व�धयु� होस त्यसक
�भावका�रता त्यो स�ालन गन� कमर्चार�को दक्षता �भावका�रतामा �नभर्र 
सन् २०१८ बाट सावर्ज�नक �शासनमा New Public Passion (NPP) भ�े नयाँ �स�ान्तले ठाँऊ
पाएको छ जसको सार नै सावर्ज�नक शासनको दक्षता र मनोवलको बृ�� हो। सावर्ज�नक �शासन
क्षयीकरण हुदै जाँदा द�गो �वकासका ल�य �ा� हु न नसक्ने ठहर स�हत यो �स�ान्तले सावर्

ँ ीको रूपमा �वस्तार गरेको छ जो हा�ो जस्तो मुलुकको नी
�शासनमा काम गन� जनशि�लाई पूज
�नमार्ण तहमा अझ पुगेको दे िखदै न।

ँ ी व्यवस्थापनको अवस
नेपालमा मानव पूज
नेपाल हाल उच्च क्षमता र सक्षमतायु� युवा जनशि� भएको मुलुक हो साथै, मानव �
सूचकांकमा नेपाल मध्यमस्तरको मुलुक मा�नन्छ। हालै जार� मानव �वकास सूचकांक०.५७९ अंक
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स�हत नेपाल १८९ दे शमध्य१४७ स्थानम रहेको दे िखन्छ। मानव �वकास सूचकांक सुधार हुदै गएको
भए प�न अपेिक्षत �वकास भएको मा�नदैन। िशक्षा, स्वास्थ्य र आयका �हसावमा नेपालको

ँ ी �नमार्ण प�न सहज हुदैन। अब मानवपूँजी �नमार्णका साधन िशक्षा, स्वास
ु े मानवपूज
कमजोर हुनल
रोजगार�का आयामहरूमा सुधार �रनु पछर्
मानव सं शाधनको �बषयमै स्प� नभईसकेको नेपाल� समाजमा मानव पूँजी �नमार्ण र व्यवस्थ
एकादे शको कथा हुनसक्छ। त्यसैले होला दै�नक पन्�सय युवाशि� �वदेश पलायन हुन्छन भ�न
ु मा उजार्शील युवाहरूको संख्या उल्लेखनीय मा�ामा भए
�वकासको ला�ग मुलक

प�सको

व्यवस्थापनम कमी दे िखन्। मानव हुन ु र मानव सं शाधन हुन,ु अझ मानव पूिँ जको �नमार्ण गनुर ् थ
फरक �बषय हो। मानव सं शाधनको बृह�र योजना र अभावकै कारण युवा जनशि� पढाइ र
रोजगार�को बहानामा �बदे िशने �वृि� व्याप बनेको हो।
मानव सं साधनको �वकास र व्यवस्थाप कुनै �नि�त सं स्थाको प�र�ध�भ� सी�मत गनर् स�कने �वष
होइन। एउटा प�रवार दे िख समाज हुँदै दे श नै सुखी र समृ� बनाउन जनशि�को �वकास र

ु को सम� जनसं ख्याला कसर� सावर्ज�न सेवा,
व्यवस्था महत्वपूण छ। यस अथर्म मुलक
अनुसन्धा, उत्पाद लगायतका क्षे�मा पचालन गन� भ�े �वषय नै जनशि� व्यवस्थापन ।
हामीसँग

मानव

सं साधनको

�वकास

र

व्यवस्थापनमा योजनाब� नी�त

र कायर्�मको अभ

ँ ी
दे िखन् ।मानव सं साधनको क्षे� अ�हले भएको �वकास खाल� �ाकृ�तक मा�ै हो। मानव पूज

व्यवस्थापन भनेको मानव �वकास वा मानवमा लगा मा�ै होईन यसको व्यवसा�यकता �वकास प�न
हो। नेपालको सामािजक, राजनी�तक, सांस्कृ�तक, �शा�सनक, �नजी र नाग�रक क्षे�मा हेय� भपेसागत

ँ ी व्यवस्था पक्ष मुख्यरूप िजम्मेवा
नै�तकता तथा इमानदा�रता न्यन दे िखन् । यसका पछा�ड पूज
रहे को दे िखन् । �ायः व्यवस्था तहमा रहनेहरूल हरे क �वषयमा आफूमा�ै जा�े र मातहतकालाई

केह� थाहा नभएको भ�े �क�समको �म राखेको पाइन्।
घरबाट शुरू हुने मानवको संस्कार, सामािजक दा�यत्व, सांस्कृ �तक �वकास �मशः क्षीण हुदै
पाईन्छ। बो�डर्ङ स्कूले बच्चालाई सामािजक जीवन ल्य मान्यता तथा सृजनात्मकताको स�ा जस
प�न �थम हुने मन्� �सकाउछ जो मुखा�तामा आधा�रत हुन्छ। मेरो घरमा भ�तजी बिस्छन जो �वज
क� �ब�ाथ� हुन। एक �दन रातभर� बि� बलेको दे खे �कन भनेर सोधेको, भोल� पर�क्षा छ भ�नन्। उन
हल्ल� हल्ल� गद� के�ह कण् गद� �थइन। के �बषयको भन्दा अं�ेजीको स्टोर� भ�नन। स्टोर�
रमाईलो मानेर बुझ्ने होला �न भन्दा उनलाई कण्ठ नगर� नआउने बानी छ रे भ�े जवाफ पाएँ।
यो एउटा सानो उदाहरणको सामान्यीकरण गन� हो भने नेपालको िशक्षा �णाल�को प�रणाम अन्दाज
स�कन्छ। उनलाई सामिजक जीवनमा के गन� थाह छै न त्य�ह �व�ालय, घर र पास हुने उपाय
बाहे क ।
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घरमा छलफलका माध्यमबाट �नणर्य नहुनु, मा�थल्लो मा�नसको आदेश गलत भएप�न मा�ु पन�, खचर
कमाईमा �� नहुने, जसर� प�न पैसा कमाउनु पन� मान�सकता र मनोभावना �वकास भएको दे िखन्छ।
पसलेले �मसावट गरे र सामान बेच्न, �कसानले दुधमा पानी �मसाउन, व्यवसायीले बढ� नाफा खान
गुणस्तरको वास्ता नगनर् यो सबै अ�वभावकले आफ्ना नानीहरूलाई �सकाएको व्यवसा�यकता, नै�त
ईमानदा�रता हराउने उपाय नेपाल� समाजको पयार्य बन्दै गएको छ जुन व्यवहा� रक रूपमा मानवपू
व्वस्थापनको तगारो हो 
अक� तफर् सावर्ज�न क कायार्लय मा�थल्लो तहबाट तल्ला तहका कमर्चार�हरूमा, सीप र दक्षत
हस्तान्तरण गन� प�रपाटकमी दे िखन्। यसका पछा�ड मातहत रहे का कमर्चार�ह आफूभन्द रा�ो र
प�रणाममुखी ब�नदे लान् �क भ�े �क�समको भय प�न हुन सक् ।वास्तवम जनशि� व्यवस्थापन

ँ ै न।जसका कारण सं घसं स्थ तथा व्यावसा�य ��त�ानमा
आवश्यकत र महत्वला धेरैले बुझेकै दे िखद
आ�थर् �शासन �वभागले ज�त महत् पाइरहे को छ, त्यसको तुलनामा आ�थर्क �शासन स�ालन गन
कमर्चार�को समेत व्यवस्थापन गन� मानव सधनको व्यवस्थापनमा ध्यान �दएको देिखँ।
सरकार� होस् वा �नजी सबै क्षे�का व्यवस्थापन तहका व्यि�हरू–�वदे श �मण, ता�लम र
गो�ीहरूबाट धेरै नयाँ ज्, सीप र तौर त�रका �सकेका हुन्छन। तर, त्यस्ता �वषयहरू आफ्नो संस्
आत्मसात् गन� र गराउने �चल रहे को प�न खासै पाइँदैन। सामान्य व्यवस्थापक�य सीपको अभ

दे िखन्छ। चाहे घरमा होस वा कायार्लयमा ढोकाको चुकुल फेनर्, पाईप सफा गनर्, साईकलको
हाल्न, सामान्य गाडी ममर्त गनर् समेत हामीले अरूको साहारा �लनु
यी हे दार् सामान्य सीप हुन तर यसले संगठनमा पूँ �नमार्ण गन� कायर् गरेको हुन् छ। �ाई�भ� �सकाई
भने चालकको खचर् कटौती गनर् स�कन्छ। िचया पकाउन स�कयो भने िचयाकै ला�ग कायार्लय सहय
आबश्यक नपन� हुन्छ। फोटोकपी, ��न्टर र टाइप आफै ग�रयो भने छु�ै कम्प्युटर सहायक आ
नपन� हुन्छ जसले राज्यको त साधनमा हुने साधारण खचर् जोगाउछ तर यी �वषयहरू व्यवस्थाप
ध्यानमा जादैनन र यो मानवपूँजी �नमार्ण हो भ�े प�न हे�ा हुदैन।
त्यसै गर� कुनै प�न संगठन आफ्नो उ�ेश्य �मा सफल ब� सक्नु र असफल सा�बत हुनुमा
आन्त�रक �व�ासको वातावरणले महत्वपू अथर् राख । �व�ासको वातावरणको अभावमा सं गठनले
आफ्नो ल�य �ा� गनर् सक् । व्यवस्थापनले कमर्चार�को सकारात्मक ऊजार्, गुण र सीपलाई व
ल्याई संगठनको ल�य उन्मुख गराउनु पछर्। व्यि�गत ल�य र संगठनको ल�य बीच �न्� हुन्
बेला व्यि�गत स्वाथर्लाई सांगठ�नक स्वाथर्मा रूपान्तरण गनर् सक्नु व्यवस्थापक�य गुण
हा�ो अभ्यास भने सबल पक्षलाई भन्दा प�न कमजोई दे �े �वृि� छ ।रा�ो र न�तजामुखी काम गदार्
�शं सा नगन� व्यवस्थापनले सानो कमजोर� भएको अवस्थामा प�न कसर� ठेगान लागाउने  मौकाको

खोजी ग�ररहेको पाउँछौ।
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New Public Passion ले सावर्ज�नक �शासनमा देिखने पर�णाम र क्षमता बीचको दु�वधा स्प� पार

छ। कम उत्�े�रत र कम क्षमता हुँदा प�न यसलाई सवल पान� भन्दा त्य�ह अबस ्थामै बढ�

अपेक्षा ग�रराखेको छौ जो सम्भव छैन, त्यसैलगठनका सदस्यलाई क्षमतावान बनाउने कायर्को र

ँ ी व्यवस्थापनको �स�ान्त � नद�िशत छ। कमर्चार�बाट न�तजा मा�ै खोज्ने व्यवस्थाप
मानव पूज
कमर्चार�को कमजोर� सुधार गनर् क्षमता र सीप �वकासमा ध्यान �दएको पाईदै।
अ�हले नी�त �नमार्ण गदार् यस्ता �वष कमै ध्यान �दइएका छन। कमर्चार�ले सु�बधा मा�ै खोजे भ�
अथर्को रूपमा  संसारमै न्यून भ�नएको नेपाल को कमर्चार�तन्�को तलवलाई उत्�ेरणाको मौ��
�लइने ग�रएको छ। सु�वधा �मको पा�रतो�षक हो मानवलाई उत्��रत गन� माध्य म मा�ै होईन भ�
अध्ययनबाट पु� भईसकेको छ। सावर्ज�नक �शासनमा कायर्रत कमर्चार�लाई दक्ष, व्यवस
��तफलमुखी, जनमुखी बनाउन नी�त �नमार्णकतार्ले  संसारमा भएका असल अभ्यासलाई हेरे के
सकारात्मक प�रणाम आउन सक्थ्यो र सरकारको नी�त, सेवा र �वकास �वाह गन� संरचना क्षय
हुनबाट बच्न सक्थ।
नेपालमा ५७ ��तशत स��य जनशि� रहेको र यो सुनौलो समय हो भन्दै गदार् अबको योजना अब�ध
ु लाई कुन क्षे�मा कस्तो �क�समको जनशि� क�त मा�ामा आवश्यक छ भ�े �क्षेपण राज्य
मुलक
सकेकै छै न। उ�ोग, पयर्ट, जल�व�ुत,् �नमार्, स्वास्, िशक्, कृ�ष, वन लगायतको योजनाब�
�वकासका ला�ग राज्यले क्षे�गत जनशि� �क्षेपण गनर् सक
आफूले कमर्चार�को जनशि� �वकासमा लगानी गरेको अवस्थामा अक � ��तस्पध� ले लैजाने ��त
आफूले नपाउने भ�े �क�समको मान�सकता �नजी कम्पनहरूमा व्या हुन् ।�रटे �नङको समस्या
सं सारभरका कम्पनीलाई हुन्छ फलतः कामदारको उच्च उत्�ेरणाको कायर्वातावरण बनाउने
ग�रन्छ। तर भएका जनशि�को ब�हगर्मनलाई सहज र सरल बनाउने तर नेपालमै �टक्नसक्ने बना
व्यवस्थापक�य सोचको नेपालमा अभाव रहेको 
चाहे सावर्ज�नक क्षे� होस च �नजी कमर्चार�ले आफ्नो ज, सीप �वकास गन� कायर्मा सम्बिन्
व्यि�गत र स्वाभा�वक रूपमा आफ्नो तहबाट �यास त ग�ररहेकै दे। प�रणाममुखी हुनसकेको
अवस्थामा मा�ै कमर्चार�तन्�को सफलता मापन गनर् स�कन्छ तर त्यसकोला�ग काम गनर् सक्ने
बृि�, अवसर, सु�नि�तता, दक्षता, सीप �वकास ग�रनु पछर्। तलब तथा पा�र��मक �दएकै आधार
जनशि�मा व्यवस्थापनले पयार्� लगानी गरेको धारणा बनाउनु गलत 
लोक सेवाको खुल्ला पर�क्षा �णाल�ले कामभन्दा पर�क्षामुखी बनायो भनेर आलोचना एक हदसम
हो तर य�तसम्म नहुने हो ने �नजामती सेवा यस भन्दा बढ� भ�ा, ज्ञानको अभाव र पुन�स�िचत हु
अबस्था देिखदैन। य�ह ��तस्पधार्ले मा�ै आफ ्नो बलबुता र क्षमताले �ब� र �ब�को अभ
जानकार�सम्म रा�े भएको छ।
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जनशि�ले रा�ो उत्पादन र न�तजा �दनका ला� व्यवस्थापनले उनीहरू कमता र सीप �वकासका
ु �वकासमा पछा�ड
ला�ग अ�नवायर् रूपमलगानी, अन्य क्षे�सँग अन्तर��या ग�ररहनु  ।हा�ो मुलक
पनु्को सबैभन्दा ठूलो कारण नै पया
र
र्�रूपमा दक्ष एवं सीपयु� जनशि� नहुनु  अन्यथा चाहे
�नजी क्षे�मा होस वा सरका, जनशि�को दक्ष अ�भवृ��मा ध्यान न�दने हो भने सोचेअनुरूप अगा�
बढ्न स�कँदै ।

सावर्ज�नक �शासनमा मानवपूँज
ु को �वकासको �मयो, सेवा �वाहको सं वाहक, नी�त कायार्न्वयनको कतार् सावर्ज �नक �श
मुलक

मुकुकको सम� हालतभन्दा �भ� देिखदैन। तल्लो तहमा कमर्चार�को अभाव छ भने हदरवारमा

कमर्चार� बस्ने  �सर अभाव हुने अबस्था छ। संघीय संरचनामा मुलुक गएप�छ नी�तगत तहमा
कमर्चार�को संख्या कमी हुने र सेवा�वाहको तहमा बढ� हुने पन�मा ठ�क उल प�रणाम दे िखन्छ।
नाग�रकले सेवा पाउने सेवाकेन्मा कमर्चार� कै अभाव छ दक्षता र प�रणाममुखी चार�तन्� भ�े कुरा
टाढा भयो।
ु का ला�ग आवश्यक जनशि� �वकासमा कमजोर सा�बत मुलुकले सरकार�
यसर� सम� मुलक
कमर्चार�को व्यवस्थ समेत गनर् सकेको छै।जसका कारण कुनै �नकायमा जनशि�को अभाव छ त
कुनैमा आवश्यकत भन्दा बढ� जनशि� रहेको । भएको जनशि�लाई प�न सह� �क�समले प�रचालन
गनर् स�कएको छैन सरकारले व्यवस्थापन सव�क्षण माफर्त कमार्चार�को संरचना तयार गन� भएप
को बैज्ञा�नक व्यवस्थापन गनर् स�कएको छैन। कामको आधारमा भन्दा व्यि�को आबश्यकता,
र दवावमा यस्ता कायर्हरू हुने �वगतको यस्तो �व�धलाई अब �नक र बस्तु�न� बनाउन �ढलो गनर
हुदैन।
व्यवस्थापन पर�क्षण, व्यवस्थापन सव�क्षण, उ�ेश्यमूलक व्यवस्थापन, सूचना ��व�धको व्यव
व्यवस्थापन, �व�वधता व्यवस्थाप नका नवीनतम औजारको �योग गर� सावर्ज�नक �शासनको मानवप
व्यवस्थापनलाई चुस्त भावकार� बनाउनु आजको आबश्यकता देिखन्
�नजामती कमर्चार� रा��य ता�लम नी�, २०७१ ले सबै �नजामती कमार्चार�लाई ता�लम �दान गन�
ल�य �लएको छ। ता�लमले दक्षता अ�भबृ�� गन� हो, नवीनतम सीप, ज्ञान, प��त, व्यवस्थ
��व�धमा सं गठनको सदस्यलाई अ�ाब�क गन� हो तर यसको उपयोग क�त भयो वा भएन वा
ँ ता�लमलाई आब� गनर् सक्य� वा सकेनौ यसको खोजी ग�रनु पछ
प�रणामसग

को�रया अ�हले समृ��को उच्च स्थानमा छ, ज१९६० को दशकमा सबैभन्दा गर�व मुलुकको रूपम
दजर् �थयो। अ�हले प�न को�रया सरकारले आफ्ना अ�धकृतहरूलाई अमे�मा राज्यको लगानीमा पढ्

पठाउँछ। अन्य� देशबाट छा�बृ�त �दएर आफ्नो देशमा आएका �वदेशी �व�ाथ�सँग एक बष र् र
70/
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बषर् अमे�रक� �व��व�ालयमा पढ्न पठाउने गरेको छ। यसले के देखाउछ भने �वक�सत देशको स्
बुझाइ के हो भने मानव सं शासन �वकासमा ग�रएको लगानी नै वास्त�वक लगानी हो जसले द�गो
��तफल �दन्छ तर नेपालको सन्दभर्मा �सकेर के हुन्छ ? भ�े �� वारम्बार उठ्ने गछर् जो मान
�वकासको तगारो हो।

संरचनामा सुधार
हुन त सं रचनाको �वकासले मा� खोिजएको प�रणाम आउन सक्दैन तर नेपालको सम� मानव संशाधन
नी�त, योजना, कायर्�म गनर ् छु�ै �नकायको आबश्यकता महुशुस ग�रएको छ जसले  देशको मानवपूँ
प�रचालनको सम� खाका कोनर् सकोस र नी�तगत स्प�ता

आओसवास्तवमा मुलुकको सम� क्षे�

आवश्यक जनशि�को �क्ष, �वकास र व्यवस्थापनसँग जो�डएका मन्�ालयलाई गाभेर एउ मानव
सं शाधन मन्�ालय बनाउन आवश्यक जो नेपालको मानव सं शाधन व्यवस्थापन र मानव पूँज
व्यवस्थापनको केन्� ब ।

समृ�� सपना र जनशि�
अ�हलेको अवस्थामा सरकार तथा शैिक्षक संस्थाबाट तयार हुने जनबजारको माग अनुसार नभएको
दे िखन्छ। योजनाका तथ्या�ले बा�षर्क पाँच जनशि� बजारमा आउछ भन्छ र त्यसको खप
चारलाख खाडीमा र क�रव एक लाख नेपालको बजारमा जान्छन भ�नन्छ। यसले के देखाउछ भने मा
र आपू�तर्बीचको तादम्यता देिखदैन। बजारको मागलाई �क्षेपेण गर� �व��व�ालयले उत्पादन गनुर
हो तर परम्परागत रूपमा सामािजक िशक्ष न्��त उत्पादन जो न सीप जान्दछ न त स्वरोजगार
सक्छ। व्यवसा�यक िशक्षाको अभा वमा वेरोजगार उत्पादन गन� कारखाना बन्दै छन �व��व�
स्वयं राज्य �णाल त्यसका ला�ग सम� िशक्षा �णाल�लाई नै प�रमाजर्न गनर् जरुर� भइस।
ु ले सन् २१०० सम्म नेपललाई �वक�सत मुलक
ु को रूपमा स्था�पत गन� लक्ष राखेको सन्द
मुलक
दे शमा कुन क्षे�मा कस्तो �क�समको जनशि� क�त मा�ामा आवश्यक छ भ�े �कगनर् �ढलाई गनर

हुदैन। िशक्, स्वास्, कृ�ष, उ�ोग, पयर्ट, जल�व�ुत,् �नमार्ण व लगायतको योजनाब� �वकासका
ला�ग राज्यले क्षे�गत जनशि� �क्षेपण गनर् स जसको ला�ग जनशि� �वकासको योजना बनाउन
आवश्यकहुन्।

नेपालको सावर्ज�नक �शासनमा व्यवस्थापक�य सुधार ग
नेपालको सावर्ज�नक �शसानलाई मानव संसाधनयु� छ भ� स�कए प�न पूँजी �नमार्णमा अझै ध्य
पुगेको दे िखदै न। यसलाई सामान्य व्यवस्थापक�य सुधार गर� ल्याउन सकेमा अ�हलेको भन्दा

ँ ी �वकास कमर्चार�मा�थ ग�रने लगानी मा�ै होईन यो व्यवस्थापक
प�रणाम आउन सक्छ मानवपूज
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सीप प�न हो यसका ला�ग व्यवस्थापनका �व�वध क्षे�मा ध्यान �दन प�न त्यि�कै जरुर�
उपलब् मानव सं शाधनले राज्य लिक्षत कायर्लाई प�रणाममुखी बनाउन स

व्यवस्थापनले सुधार गनुर् प
•

सं चारमा सुधार

•

�व�वधता व्यवस्था

•

सुपर�वेक्

•

नेततृ ्व क्ष

कायर् सुधार ग�रनु पन
•

मुख्य दा�यत्वको �कटा

•

अपेिक्षत प�रणामको �कटा

•

काममा ��तव�ता कायम

•

समय, लागत र गुणस्तरको �नि�तत

•

मूल्या�न �णाल

सूचना व्यवस्था
•

सूचनाको उपलब्धत

•

समूह कायर् र �नणर्य �कृयामा सहभा�गतात्मक �व

•

सूचनाको �वाह

कायर्वातावरण व्यवस्थ
•

कायर् �कृया सरल�कर

•

कायर् अवस्थामा सुध

•

उ�रदा�यत्वको स्प�

•

अ�धकार सम्प�त

•

�ोत साधनको उपलब्धत

•

कमर्चार�को उपलब्ध

•

कायर्सम्पादन व्यवस्

�सकाईमूलक संगठनको �वकास
•

नवीनता र नवीन ��व�धको �योग

•

ता�लम, क्षमता �वक
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•

वृ�त �वकासको सु�नि�तता

•

�सकाई वातावरण

•

अध्ययन अनुसन्धानात्मक अ

उपसंहार
ँ ीमा ग�रएको लगानी नै द�गो र साथर्क लगनी हुन्छ यी सबै खालका �वकासका साधन र
मानव पूज
साध्य हुन। नेपालले कोरेको समृ��को सपना पूरा गनर् दक्ष, सीपयु�, नै�तकवान जनशि
आबश्यकता हुन्छ। मुलुकको िशक्षा �णाल�, उत्पादन र बजारको मागबीच तादम्यता नभे
वतर्मानलाई िचनर् मानव संशाधन व्यवस्थापनको ला�ग  सं यन्� आबश्यक छ। सावर्ज�नक क्षे
नाग�रकको सेवा र �वकास �वाह गन� सं रचना भएकोले यसको �वकास र क्षमतामा राज्यले लगानी ग
कन्जुस्याई गनर् हुदै
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ग�रबी �नवारण कोषः �वगत र वतर्मा

छ�व �रजाल 8
7

१. �वषय �वेश
नेपालमा लामो समयदे िख ग�रबी �नवारणका �यासहर हुँदै आईरहेका छन्। �ब.सं . २०१३ सालबाट
योजनाव� �वकास �यासको थालनी भएदे िख हालको पन्� योजना तजु्म
र हुँदासम् प�न ग�रबी �नवारण

ु मा �जातािन्� शासन व्यवस्था पुनवर्हाल
गन� कायर मुख् च ुनौतीका रुपम र�हआएको छ। मुलक
भए प�ात बनेको आठ� योजनादे िख नै ग�रबी �नवारण गन� �बषय उच् �ाथ�मकतामा रहँदै आएकोछ।

नव� योजनाको एकमा� उ�ेश् ग�रबी न्युनीकर गन� रहेको �थयो। दश� योजनालाई ग�रबी �नवारण
रणनी�तप� (Poverty Reduction Strategy Paper) का रुपम �लइन्छ
�व.सं . २०५२ सालदे िख दे शभर सश� �व�ोहको सुरूवा भएको र यस्त �ब�ोह क�रब एक दशकसम्म
चलेको �थयो। सश� �व�ोहकै कारण समयमा स्थानी �नवार्च हुन नसक्द २०५९ सालदे िख स्थानी
�नकायहर जन��त�न�ध �वह�न हुन पुगेका �थए। सरकार र �व�ोह� पक्ष� उत्कषर् पुगेको �न्�क

कारण सरकार� कमर्चार�ह गाउँ गाउँबाट िजल्ल सदरमुकाम�तर केिन्� हुँदै गएका �थए। गाउँमा

ु �
सेवा �वतरण तथा �वकास �नमार्णक ��याकलापहर स�ालन हुनसक्न अवस्थ �थएन।त्य�तबेल मुलक
�शासन अत्यन नाजुक अवस्थाबा गुि�रहेको �थयो। यस्त �वकराल िस्थ�तम दश� योजनाको
ु मा �न्�क समयमा
��तब�ता अनुरु ग�रबी घट् सक्न अवस्थ �थएन। �व�का क�तपय �न्�र मुलक
प�न ग�रबी घटे को अवस्थ �थयो। तर यसका ला�ग फरक व्यवस्थापक रणनी�तको अवलम्ब गनु्पन
र
आवश्यकत महसुस ग�रयो। ग�रबी �नवारण कोष (Poverty Alleviation Fund) यह� फरक दृ��को
(Approach)को उपज हो।

२. कोष स्थापनाक उ�ेश्
आ�थर्करूप �वप� तथा बि�तीकरणमा परे का वगर र समुदायलाई �वकास ���यामा मूल�वाह�करण
गर� ग�रबी �नवारणमा योगदान पुर् यउने मूलभूत उ�ेश्यल २०६० सालमा ग�रबी �नवारण कोषको
8

सह सिचव, नेपाल सरकार
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स्थापन भएको हो।ग�रबी �नवारण कोष ऐन, २०६३ अनुसार कोषका उ�ेश्यह �नम्नानुसा रहेका
छनः–
२.१ सामािजक प�रचालनका माध्यमबट गर�ब व्यि, प�रवार वा समुदायको आ�थर् तथा
सामािजक स्त उठाउन उनीहरुला आवश्य सेवा सु�वधामा पहुँच सु�नि�त गर� उपयोग

गनर सक्न तुल्याउन र �नजहरुला स्थानी �वकासको �नणर् ���यामा स��य गराई
उनीहरुल आफ्न हक �हत र अ�धकार �योग गनर सक्न गर� सक् बनाउन क्षम
अ�भवृ�� गन�।
२.२ आ�थर् तथा सामािजक रुपल �पछ�डएका र ग�रबीको रे खामु�न रहे का व्यि, प�रवार वा
समुदायको प�हचान गर� �तनीहरुक आ�थर् तथा सामािजक स्त उत्था गनर र क्षम
अ�भवृ�� गनर आ�थर्, सामािजक र भौ�तक पूवार्धारक कायर्� स�ालन गन�।
२.३ स्थानीयस्तर नै ग�रबीको कारण प�हचान गर� सामािजक प�रचालनको माध्यमबा स्थानी
सीप, �ोत र ज्ञान उपयोग गर� गर�ब व्यि, प�रवार वा समूहको आ�थर् तथा
सामािजकस्त उकास् सहयोग गन�।
२.४ सहयोगी सं स्थाह बीच समन्व कायम गन�।
२.५ गर�बी �नवारण सम्बन् �ोत प�रचालन गनर तथा तत्सम्बन सं स्थाग �वकास गनर आ�थर्
तथा �ा�व�धक सहयोग पुर् यउने।

३. कोषका आधारभूत �स�ान्तह
३.१ ग�रब लिक् (अन्तोद):

आ�थर् �हसावले अत्यन् नाजूक अवस्थाम रहेका गर�ब र

�पछ�डएका वगर्हरु सम�ृ �को खोजी गन�।
३.२ सामािजक समावेशीकरणः गर�ब, म�हला, द�लत, जनजा�त र �पछ�डएको वगर्क समावेशीकरण
र सशि�करण गन�।
३.३ मागमा आधा�रत कायर्�म लिक् समुदायको आवश्यकत र मागमा आधा�रत कायर्�मक
तजु्म
र समुदायस्तरम नै गन�।
३.४ �व�ीय �ोतको सोझै �वाहः समुदायका सदस्यहरु तयार गरे का मागमा आधा�रत कायर्�
कायार्न्व तथा व्यवस्था गनर कोष र सामुदा�यक सं स्था�ब आपसी सम्झौत भए प�छ
सामुदा�यक सं स्थाक खातामा �सधै बजेट पठाईने।
३.५ पारदिशर्ता कायर्� कायार्न्व ���याका हरे क चरण तथा �ब�ीय कारोवारमा पारदिशरता
कायम ग�रने।
३.६ सामुदा�यक सं स्थाक सं स्थाग �वकासः सामुदा�यक सं स्थाहरु सं चालन गद� आएका
कायर्हरुल �नरन्तरत �दई �दगो रुपम सं चालन गनर सक्न गर� सं स्थाग क्षमता �वकास
गन�।
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४. कोषबाट स�ालन हुने कायर्�मह
ग�रबी �नवारण कोषको उ�ेश् हा�सल गनर खासगर� समुदायको मागमा आधा�रत आयआजर् तथा
रोजगार� सृजना हुने �कृ�तका दे हायका कायर्�मह स�ालन हुने गरे का छन् –
४.१ कृ�ष, पशुपन्छ पालन, �सलाई बुनाई, स्थानी �ोत साधन र कच्च पदाथर्म आधा�रत घरे ल ु
तथा साना उ�ोग जस्त आय व�ृ �का कायर्�मह, सीप �वकास, रोजगार� सृजना र उत्पाद

अ�भवृ�� कायर्�म
४.२ गर�बी �नवारणको कायर्म सहयोग पुर् यउन पुरक कायर्�मक रुपम आधारभूत स्वास्,
साक्षर, �ा�व�धक िशक्, युवा रोजगार� ता�लम, साना �स�ाई, स-साना पुल तथा कल्भटर्,
झोलु�े पुल, खानेपानी तथा सरसफाई कायर्�, �ामीण सडक, �ामीण ऊजार तथा वातावरणीय
सचेतना कायर्�म
४.३

समुदायबाट प�हचान भएका साना �ामीण पूवार्धा �वकास कायर्�म

४.४ ग�रबी �नवारण कोषको कायर्�मम सामािजक प�रचालनका माध्यमबा सं लग् हुने व्यि,
प�रवार, सामुदा�यक सं स्थ तथा कमर्चार�क क्षम अ�भवृ�� कायर्�म

५. कोषको कायर्� स�ालन ���या
५.१ कानूनी व्यवस्
सम्बत २०६० सालमा एक अध्यादे अनुसार ग�रबी �नवारण कोषको स्थापन भएको
�थयो।ग�रबी �नवारण कोष ऐन, २०६३ जार� भएप�छ तदनुसार कोषको स�ालन र
व्यवस्था हुँदै आएको छ।ऐन बमोिजम कोषको उ�ेश् �ा��को ला�ग गनुर पन� काम

कारबाह�हरुक स�ालन, रे खदे ख तथा �बन् गनर �धानमन्�ीक अध्यक्षत एकजना
उपाध्य, रा��य योजना आयोगको सिचव तथा अन् पाँच जना सदस् रहने गर� स�ालक
स�म�तको गठन हुने व्यवस् छ। कोषका कायर्�महरुल व्यविस् रुपल स�ालन
गनर्क ला�ग ग�रबी �नवारण कोष �नयमावल�, २०६४, ग�रबी �नवारण कोष कायर्�
स�ालन �नद� िशका, २०६७, ग�रबी �नवारण कोष कमर्चार सेवा �व�नयमावल�, २०६९
लगायतका दस्तावेजह रहे का छन्।
५.२ िजल्ल छनौट
रा��य योजना आयोग /केन्�� तथ्या �वभागले ग�रबीका �व�भ� सूचका�हरुक �व�ेषणबाट
(Composite Index) तयार गरे को िजल्लाहरु गर�बी स्तर�कर (Poverty Ranking)लाई
आधार मानी गर�बीको सूचका�मा सबैभन्द पछा�ड परे का िजल्लाह छनौट गन�।
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५.३ स्थानी तह (सा�वकका गा.�व.स.हर)को स्र�करण तथा छनौट
कायर्� कायार्न्वयन �निम् स्थानी तह (सा�वकका गा.�व.स.हर)को स्तर�कर तथा
छनौट गदार खासगर� दे हायका सूचका�हरुक आधार �लईएको हुन्छ
•

पहुँचको सूचका�

•

अ�त �बप� जनसं ख्य बसोबास गन� समुदाय सं ख्याक सूचका�

•

सामािजक �वकास सूचका�

•

आ�थरक �वकास सूचका�

•

सश�ीकरण सूचका�

•

म�हला घरमूल�को सूचका�

५.४ लिक् वगर तथा घरधुर� प�हचान
िजल्ला�भ�क स्थानी तह (सा�वकका गा.�व.स.हर) को छनौट ग�रसकेप�छ गा.�व.स.
स्तर� वैठकबाट

�ाथ�मक�करण भए अनुरुपक बस्तीम गई बस्तीस्तर भेला र

सहभा�गतात्म प��तबाट छलफल गर� सामािजक नक्स, सम्प�त स्तर�कर तथा
सामािजक-आ�थर् �ब�ेषणको माध्यमबा बस्तीक वास्त�व लिक् घरधुर�हर प�हचान
ग�रन्छ गर�ब बस्तीक प�हचान प�ात् उ� बस्तीम रहेका सम्पूण घरधुर�हरुक सामु�हक
भेलाले सामािजक तथा �ाकृ�तक �ोत साधन स�हतको सामािजक �ोत नक्स तयार गर�
उ� बस्तीम रहेका सम्पूण घरधुर�हरुक उपलब् जग्ग ज�मन, खेतीयोग् जग्ग, पशुधन,
उ�ोग व्यवसा, पेशा वा जा�गर आ�द पक्ष सूचना सं कलन गर� गर�ब घरधुर�को
बग�करण ग�रन्छ जसमा �नय�मत आम्दानील तीन म�हनासम् खान पुग्न घरधुर� “क”
वगर, ६ म�हनासम् खान पुग्न घरधुर� “ख” वगर, १वषर भन्द कम खानपुग्न घरधुर� “ग” वगर
र वषर �दनभर� खानपुग्न घरप�रवारलाई

“घ”

वगर्म �वभाजन ग�रन्छ।य

�कारको

बग�करणमध्य क, ख, र ग वगर्क घरधुर�लाई गर�बी �नवारण कोषको लिक् घर धुर�को
रुपम �लईन्छ
५.५ सामुदा�यक संस्थाक गठन
लिक् वगर तथा घरधुर� प�हचान भईसकेप�छ त्यस् घर प�रवारबाट एक जनाको दरले
��त�न�धत् हुने गर� सामुदा�यक सं स्थ(Community Organization) को गठन ग�रन्छ यस्त
सामुदा�यक सं स्थाम सामान्यतय २० दे िख ३० वटासम् घरधुर� आब� हुन्छन् यसर�
गठन भएका सं स्थाल �नि�त शतर्ह पालना गनु्पन
र
हुन्छ शतर्ह पालना भए नभएको
सम्वन्ध ग�रबी �नवारण कोषबाट स्थलग रुपम अनुगमन तथा मुल्या� गर� सोको
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आधारमा उपयु� दे िखएका सामुदा�यक सं स्थ मा� दतार्गर �माणप� जार� ग�रन्छ गर�बी
् यस्त
�नवारण कोष कायर्� स�ालनका मूल आधार भनेका सामुदा�यक सं स्थाह हुन।
सं स्थाहरु गठन र पदा�धकार�हरुक चयन पूणर समावेशीकरणको �स�ान्तम आधा�रत
रहे को हुन्छ
५.६ घुम्त कोष (Revolving Fund) को प�रचालन
आय आजर् सम्बन् प�रयोजना शुर गनु्पूव
र
दतार भएका सामुदा�यक सं स्थाक नाममा ब�कमा
खाता खोल्न पछर्।ग�रब �नवारण कोषको तफर्बा सामुदा�यक सं स्थाला �दईने सबै
�कारको अनुदान रकम ब�क खाता माफर् जाने गछर्।सामुदा�य सं स्थाल आय आजर्नक
ला�ग पेश गरे को प�रयोजना �स्तावक आधारमा अनुदान �दइने, त्यस् अनुदान सामुदा�यक
सं स्थाक घुम्ती कोषक

रुपम

रहने,

सं स्थाल

आफ्न

सदस्यहरु

आवश्यकत

र

�ाथ�मकताका आधारमा घुम्ती को प�रचालन गन�, सदस्यहरु उ� घुम्ती कोषबा
आलोपालो गर� सापट� �लने, व्याजद सं स्थाक सदस्यहरु आपसी सहम�तबाट �नधार्र गन�
व्यवस् रहेको छ।
५.७ �ामीण तथा सामुदा�यक पूवार्धा �वकास आयोजना
लिक् समुदायको मागका आधारमा साना पूवार्धा �वकास आयोजनाको कायार्न्व हुने
गरे को छ।यस्त आयोजना मूलतः दे हायका �वषयमा स�ालन हुने व्यवस् रहेको छ।
•

स्थानी बजार सु�वधा र पहुँच सम्बन् पूवार्धा

•

खानेपानी तथा सरसफाई

•

नवीकरणीय उजार

•

लघु �सं चा�

•

�ामीण सडक

•

पुल पुलेसाहर

•

सामुदा�यक भवन

•

�व�ालय तथा स्वास् चौक� भवन आ�द।

५.८ साझेदार संस्थ(Partner Organization)हरूक छनौट
समुदायमा आधा�रत सं स्थ, गैरसरकार� सं स्थ, �नजी क्षे� सं स्थ, स्थानी �वकास कोष
् यस्त सं स्थाह
जस्त सं स्थाह कोषका कायर्� स�ालनका ला�ग सहयोगी सं स्थाह हुन।
गर�बी �नवारण कोषले योग्यत �णाल�का आधारमा छनौट गन� व्यवस् रहेको छ। साझेदार
सं स्थाल सामुदा�यक सं स्थाला सामािजक प�रचालन, कायर्� स�ालनमा सहजीकरण, सं स्थ
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तथा

सं स्थाक सदस्यहरु क्षम

अ�भवृ�� र �ा�व�धक

सहायताका ला�ग

सहयोग

पुर् यउँछन्। सहयोगी सं स्थाहरू सामुदा�यक सं स्थाला सामुदा�यक आयोजनाको प�हचान,
तजु्म
र , सं रचना कायार्न्व, स�ालन र ममर्तसम्भार ला�ग सघाउ पुर् यउँछन्। उनीहरूल

आयोजनाको कायार्न्वयन ला�ग आवश्य �ा�व�धक सहायता प�न उपलब् गराउँछन् र
आयोजनाहरूक अनुगमन प�न गछर्न्
ँ ै ले सबै सामुदा�यक सं स्थाहरु सामािजक प�रचालन, व्यवस्था
कोषका कमर्चार�ह आफ

र सहजीकरण जस्त कायर गनर व्यवहा�र नहुने र �भावकार� प�न नहुने हुँदा सहयोगी
सं स्थाह प�रचालन गन� नी�त �लईएको हो।ग�रबी �नवारण कोषका सहयोगी सं स्था(Partner

्
Organization) हर मूलतः रा��यस्तरक गैर सरकार� सं स्थ (NGO) हर हुन।
५.९ कोषको सिचवालय र कमर्चार सम्बन् व्यवस्

ग�रबी �नवारण कोष �नयमावल�, २०६४ मा कोषको दै �नक कायर स�ालन गनर्क ला�ग एक
जना कायर्कार �नद� शक र आवश्य सङ्ख्या �वशेषज अ�धकृत, पेशागत अ�धकृत तथा
सहायक स्तरक कमर्चारहर करारमा �नयुि� हुने व्यस्थ छ।कोषको सिचवालय काठमाण्ड
उपत्यकाम रहने र �वगतमा यस्त सबै कमर्चार�ह कोषको सिचवालयमा रह� कामकाज गन�
व्यवस् रहेको �थयो। प�छल्ल केह� बषर्देि मा� कोषका कायर �वन्ध (Portfolio
Manager) हर कायर्� लागू भएका िजल्लाहरु नै रह� कामकाज गन� व्यवस् �मलाईएको
हो।

६. �व�ीय �ोतको व्यवस्था
कोषले कायर्� स�ालन गनर्क ला�ग नेपाल सरकार, सरकार� तथा गैरसरकार� सं घ सं स्थ, �वदे शी
सरकार वा सं स्थ, अन्तरा�� सं स्थ वा व्यि�बा समेत अनुदान सहयोग लगायत अन् आवश्य
आ�थर् �ोत जुटाउन सक्न व्यवस् छ।यस �कार ग�रबी �नवारण कोष एउटा साझा कोष (Basket
Fund)को अवधारणाबाट स�ा�लत कायर्� हो।
कायर्� �डजाइनका �ममा �ब� ब�क, एिशयाल� �वकास ब�क लगायत अन् साझेदारहर सहभागी हुने
भ�नए ताप�न कोषका कायर्�मह स�ालनमा मूलतः �ब� ब�कको साझेदार� रहे को �थयो। कायर्�मक
दो�ो चरणको अन्त्य� कृ�ष �वकासका ला�ग अन्तरार्� सहयोग �नयोग (International Fund for
Agriculture Development) तथा जापान सामािजक �वकास कोष (Japan Social Development Fund)
बाट समेत कोषलाई �व�ीय सहयोग �ा� भएको �थयो।�ब� ब�कको दो�ो चरणको सहायता सम्झौत
सन् २०१८ �डसेम्व ३१ मा पुरा भएको छ।यस कायर्�मक ला�ग प�हलो र दो�ो चरणको अव�धमा
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�व� ब�क लगायत अन् साझेदारहरुक समेत गर� क�रब र. ३२ अबर खचर भएको अनुमान रहेको
छ।कायर्�मम नेपाल सरकारको तफर्बा समपुरक कोष वापतको �नि�त रकम खचर भएको छ।
सामुदा�यक

सं स्थाहरुल

घुम्तीको

(Revolving Fund) प�रचालन

तथा

साना

पूवार्धा

�वकास

आयोजनाको रकम सम्बिन् सं स्थाक नाममा खुलेको ब�क खातामा सोझै जम्म हुने गर� पठाउने

व्यवस् छ।ग�रबी �नवारण कोष एक स्वशा�स सं स्थ हो। कोषको बा�षर् कायर्�मक स्वीकृ�
�धानमन्�ीक अध्यक्षत रहे को स�ालक स�म�तबाट हुन्छ।कोषक आन्त�र लेखापर�क् रिज�डर
चाटर्ड एकाउण्टेण्ट् र अिन्त ले खापर�क् महाले खा पर�क्षकब हुने व्यवस् छ।

७. कोषका मूलभूत उपलिब्धह
छ वटा िजल्लाबा �ारम् भएको कायर्� ३१ �डसेम्व २०१८ सम् आइपुग्द �व�भ� ६४ वटा
िजल्लाक ५५१ वटा स्थानी तहमा �वस्ता भएको छ। कायर्� स�ालनको आधारस्तम्भ रुपम
रहे का सामुदा�यक सं स्थाहरु सङ्ख् ३२,२७६ वटा पुगेको छ।कायर्� माफर् ५,६६१ वटा
सामुदा�यक भौ�तक पूवार्धा �वकास आयोजनाहर स�ालनमा रहेका छन्।यस कायर्�मल क�रव
९,७९,८३९ वटा घरधुर� समेटेको र क�रव ४९ लाख जनसङ्ख् लाभािन्व भएको अनुमान ग�रएको

छ।(../अनुसूिच-५) सामुदा�यक सं स्थाक कूल सदस्यम म�हला सदस्यह ७८ ��तशत, म�हला नेततृ ्
६८ ��तशत, मुिस्ल समुदायको ��त�न�धत् ३ ��तशत, द�लत समुदायको ��त�न�धत् २८ ��तशत,
जनजा�त समुदायको ��त�न�धत् ३० ��तशत रहेबाट यो कायर्� समावेशीकरणको �स�ान्तबा हे दार
उच् कोट�को रहेको छ। ग�रबी न्युनीकरणक ला�ग सं रचना �नमार्, �ोत प�रचालन तथा जनशि�
प�रचालनको दृ��कोणबा अन् सं स्थाहरु तुलनामा ग�रबी �नवारण कोष एक बृहत सं स्थाक रुपम
रहे को पाईन्छ
यो कायर्� लागू भएका समुदायमा समुदायको आयआजर्, क्षम �वकास, सामािजक प�रचालन र
सामुदा�यक भौ�तक पूवार्धा �वकासका क्षे� उल्लेखनी उपलिब् हा�सल हुन सकेको छ।
कायर्�मबा आ�थर् तथा सामािजक दृ��कोणल प�छ परे का खासगर� म�हला, द�लत, आ�दवासी
जनजा�त, मधे सी तथा �समान्तकृ समुदायको उत्थानम महत्वपणर योगदान पुगेको छ। सामुदा�यक
सं स्थाहरू माध्यमबा घुम्त कोष प�रचालन गर� ग�रबी �नवारणसम्बन् कायर्� स�ालन गनर
नेपाल सरकारमाफर् उपलब् अनुदान र सं स्थाक सदस्यहरू योगदानसमेत गर� हालसम् क�रब १९
(उ�ाइस) अबर बराबरको �व�ीय �ोत प�रचालनमा रहेको छ। यसका अ�त�र� ग�रबी �नवारणका
ँ ी �नमार्णम प�न ठू लो योगदान पुगेको
क्षे� कोष�ारा स�ा�लत कायर्�मक �भावबाट सामािजक पुज

छ।
ग�रबी �नवारण कोषबाट स�ा�लत कायर्�मक �व�भ� क्षे�ब स्वतन अध्यय तथा अनुसन्धानह
भएका छन्। ती अध्यय तथा अनुसन्धानहरु लिक् समुदायको ग�रबी �नवारण गन� कायर्म कोष
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सफल रहेको दे खाएका छन्। सामुदा�यक सं स्थाक सदस्यहरु घुम्त कोषबाट �दान ग�रएको ऋण
रकम पशुपालनमा ५१.७२%, कृ�षमा २७.५९% र बाँक� अन्यम �योग गरे को पाइएको छ (फलोअप
सभ�, २०१७)। ती सदस्यहरु आय आजर्नक कायर्�मबा भएको आम्दान आफ्न बालबा�लकाको
िशक्षा (८.४९%), औषधी उपचारमा (५.८४%), बैदेिशक रोजगार�मा (२.६५%) र अन् रकम आय
आजर् ग�त�व�धमा नै सदुपयोग गरे को दे िखएको छ। समय समयमा भएका केह� स्वतन अध्यय तथा
अनुसन्धानबा कायर्�मक �व�वध पक्षहर सन्दभर् दे िखएका �ा�� (Findings) हर यस �कार रहे का
छन्।
ृ त �भाव मूल्यांक, रा��य योजना आयोग (२०७५) अनुसार
७.१ वह
• घुम्त कोषको प�रचालनबाट �व�ीय पहुँच अ�भबृ�� भएको हुँदा ल� �गक दृ��ल यो
कायर्� अत्यन् लाभदायी तथा �भावकार� दे िखएको।
• कोषको कायर्� समेतबाट �वशेषगर� म�हला, द�लतहरुक आत्म�व�ा, आत्मसम्म र
चेतना अ�भवृ��मा योगदान पुगेको।
• म�हलाहरुक घरायशी �नणर् ���यामा अथर्पूण सहभा�गता बढाउन कोषको कायर्�मल
उल्लेखनी भू�मका �नवार् गरे को।
• आ�थर् �भाव, रोजगार�को अवसर �सजर्न र जी�वकोपाजर्नम �व�वधता जस्त वहुआया�मक
ग�रबीको �वषयहर सम्बोध गनर �भावकार� दे िखएको।

• घुम्तीकोषम पहुँचका कारण अन्य भन् तुलनात्म रुपम घरायशी खचर्म २२ ��तशतले
बढे र कृ�ष, पशुपालन, व्यापा, ज�मन आ�द आयआजर्नक ग�त�व�धहर माफर् उत्पाद
बढाउने उ�ेश्यम ८९ ��तशतभन्द बढ�ले �भावकार� रहे को। त्यसैगर उ� घरायशी
खचर मानव �वकासका सूचकहर िशक् तथा स्वास्थ् ४३ दे िख ५३ ��तशतले बढे को।
• ग�रबी �नवारण कोषका कारणले स्थानी साहु महाजनले लगाउने चक� व्याजद घटे को।
• सामुदा�यक सं स्थाक सदस्यहरु समाजमा �व�सनीयता र मोलतोल गन� (Bargaining)
क्षम बढे को।
• �व�भ� स्वरुप घरायशी सम्पि�ह (रे �डयो, टे �ल�भजन, फोन आ�द) र पशुधनमा वृ��
भएको।
• केह� भौगो�लक क्षे� कोषको कायर्�मबा �सजर्न भएको जी�वकोपाजर्नक अवसरहरुल
गदार कामका ला�ग भारतमा हुने मौसमी वसाइँसराई घटे को।

• समूहमा बस्न बानी र घुिम्तकोषक कारणले सामुदा�यक सं स्थाक सदस्यहरु सामुदा�यक
सं स्थाह �नरन्त र�हरहने बताएको।

k|zf;g klqsf c+s !#@/81

७.२ रोजगार� �सजर्न र व्यवसा�य �वकास सम्बन् स्वतन अध्यय (२०१८) अनुसार
• घुम्त कोषबाट प�रचालन भएको �त्ये ऋणले १.७ जना रोजगार� (Person jobs) सृजना
भएको।
• घुम्तीकोष�ार स�ा�लत ८५.५% साना उ�म तथा ब्यवसा नाफामा स�ालनमा रहेको
दे िखएको।
७.३ Independent Evaluation Group (IEG)/The World Bank (2017) का अनुसार
• कोषको प�हलो चरणको कायर्�मक �भाव मूल्या� गदार उ� कायर्�मल गर�ब
समुदायको आयआजर् १९% ले बढाएको र क�रब ४८% घरधुर� खा� सुरक्षा प�रणत
भई सकेको।
• कोषको कायर्� सम� रुपम सन्तोषजन रहेको।
७.४ घुम्त कोषको प�रचालनको पुनरावलोकन, एम��ल, भारत (२०१६) का अनुसार
• सामुदा�यक सं स्थाहरु म�हला र गर�बहरुल नेततृ ् गरे का।
• ८०

��तशत

घुिम्तको

म�हलाहरुल

व्यवस्था

िज�वकोपाजर् र नेततृ ् क्षमता बृ�� भएको।

गरे का

र

यसबाट

उनीहरुक

ँ को भौगो�लक दुर� अत्य�ध बढ�
• ग�रबी �नवारण कोष�ारा स�ा�लत घुम्त कोषले ब�कसग
भएको समुदायलाई सहायता उपलब् गराएको।

ँ को औषत दुर�
• अध्ययनल सुदरु पि�ममा कोषसँग आव� सामुदा�यक सं स्थाहरु ब�कसग
४३ �कलो�मटर र मध्यपि�मम ३४ �कलो�मटर रहेको दे खाएको।

• यस सन्दभर् घुम्त कोषले अ�त �वप� र ब�कमा पहुँच नभएकाहरुक जीवनस्त उकास्
सकारात्म योगदान पुयार्एको
७.५ कोषले कायर्� स�ालन गरे का घरधुर�मा आ�थर् सामािजक प�रवतर्, ��भुवन �व��व�ालय,
आ�थर् �वकास तथा �शासन अनुसन्धा केन् (सन् २०१४) अनुसार
• सन् २००७ मा ग�रएको बेसलाईन सव�क्षण तुलनामा सन् २०१० मा ग�रएको
सव�क्षण ग�रबी �नवारण कोषका कायर्�मह लागु भएका समुदायहरुम २२.९
��तशतको दरले ग�रबी घटे को।
• कोषको आय आजर् कायर्�महरुब सबैभन्द धे रै जनजा�तहरुम (४३.५ ��तशत) ले
व्यि�ग तहको ग�रबी न्युनीकर भएको दे खाएको छ।(कोषले सहायता �दान गनुर पूव र
र सहायता �ा� गरे प�छको तुलनाको आधारमा यस्त न�तजा आएको हो)।
• व्यि�ग तहको ग�रबी द�लत र मुसलमान समुदायमा २७.७ ��तशत न्यूनीकर
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भएको। य��प आयआजर्नक कायर्�महरु �भाव द�लत र मुिस्ल समुदायमा सबैभन्द
उच् अथार्त १०१.८ ��तशत रहे को दे खाएको छ।
• कोषको कायर्� लागू भएका समुदायहरुम सन् २००७ मा ग�रएको बेसलाईन
सव�क्षण तुलनामा सन् २०१४ मा घरायसी �नणर् �कृयामा म�हलाहरुक सहभा�गता
२७.८ ��तशतले बृ�� भएको।

• म�हलाहरुक आ�थर् सबलताले घरे ल ु �हं सामा प�न यथे� कमी आएको।
७.६ घुम्त कोषको प�रचालनबाट घरधुर�को कल्याणम परे को �भाव, ��भुवन �व��व�ालय, आ�थरक
�वकास तथा �शासन अनुसन्धा केन् र �ब� ब�क (सन् २०१३) अनुसार
• वास्त�व ��तव्यि आय उपभोगमा १९ ��तशतले बृ�� भएको।
• खा� असुरक्षा अवस्थाम १९ ��तशतले कमी आएको।
• �व�ालय भनार्दरम १५ ��तशतले बृ�� भएको।

८. कोष प�रचालनको वतर्मा अवस्था  कायर्�मक स्थानी तहमा हस्तान्त
आ�थर् रूपम �वप� तथा बिन्चतकरणमा परे का वगर र समुदायलाई �वकास ���यामा मूल�वाह�करण
गर� ग�रबी �नवारणमा योगदान पुर् यउने उ�ेश्यल एउटा उ�म (Champion) सं स्थाक रुपम ग�रबी
�नवारण कोषको स्थापन भएको �थयो। �वशेष प�रिस्थ�तम स्थापन भएको यो सं स्थाल �ारिम्भ
चरणमा उदाहरणीय काम गनर सफल भएको भए ताप�न बद�लं दो प�रिस्थ� अनुरुप कायर् तजु्म
र
एवम स�ालन र सं गठनमत्म प�रमाजर् गद� अगाडी बढ् नसक्द यसको औिचत्यमा� �व�भ�
कोणबाट ��हर उठे का छन्।
सं �वधान जार� भएप�ात् नेपाल सं घीय सं रचनामा �वेश गरे को र नेपाल सरकार तथा �व� बै��बचको
दो�ो चरणको सहायता कायार्न्व अव�ध सन् २०१८ को �डसेम्ब ३१ दे िख पूरा भएको अवस्थाला
समेत दृ��ग गर� नेपाल सरकार, मिन्�प�रषदबा �म�त २०७५/७/२५ मा कोषको पुनस�रचना
सम्बन् कायर योजना स्वीकृ गर� कायर्ह भइरहेका छन्।कोषको मुख् साझेदारको रूपम रहे को

�व� बै�सँगको सहायता सम्झौताक अव�ध पूरा भएको र स्थानी तहको �नवार्च सम्प भई सं �वधान
बमोिजम स्थानी तह ��याशील भइसकेको अवस्थाम कोषका कायर्�मह सा�वककै ढाँचा (Modality)

बाट स�ालन गनर उपयु� नदे िखएको हुँदा कोषमा कायर्र सम्पूण कमर्चार�हरुल अवकाश ग�रएको
छ। हाल कोषको सिचवालयमा अत्यन न्यु सङ्ख्या कमर्चार�ह कायर्र छन्।कोषको स�ालक
स�म�तमा नेपाल सरकारबाट मनो�नत हुने पाँचजना सदस्यक पद प�न गत का�तर् म�हनादे िख �र�

रहे को छ। साथै,चालु आ�थर् बषर्म कायार्न्व गन� गर� कोषको कुनै प�न कायर्� स्वीकृ भएको
छै न।
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सा�वकमा कोषले कायर्� स�ालन �नद� िशका बमोिजम साझेदार सं स्थ छनौट गर� साझेदार सं स्थ
माफर् समुदाय स्तरम सहजकतार्क रूपम कामकाज गनर सामािजक प�रचालकहर खटाइएको �थयो।

स्थानी तहको �नवार्च प�ात् स्थानी तहहर ��याशील हुँदै गएको र कोषलाई �ा� हुने वैदेिशक
सहायताको सम्झौत प�न समा� हुने भएकोले कोषको पुनस�रचना एवम् स्थानी तहको अ�सरतालाई
सहज तुल्याउ सम्वत २०७४ साल चै� मसान्तप� त्स्त साझेदार सं स्थाह प�रचालन ग�रएका
छै नन्। साझेदार सं स्थाहरू अनुपिस्थ�तम ती सं स्थाहरू गद� आएको कामकाज केह� हदसम् कायर

�बन्ध (Portfolio Manager) हरूबा हुँदै आएकोमा कायर �बन्धकह प�न १ जनवर� २०१९ दे िख
कायर्र रहेका छै नन्।
सं �वधान अनुसार ग�रबी �नवारण सम्बन् कायर्ह सरकारका तीनवटै तहको कायर्क् अन्तगर पन� भए
ताप�न सामुदा�यक सं स्थाह गठन तथा प�रचालनजस्त कायर्ह स्वभावत स्थानी तहको कायर्क् �भ�

पन� दे िखन्छन्।ग�रब �नवारण कोष�ारा समुदायस्तरम स�ा�लत कायर्�महरू �कृ�त हे दार त्यस्

कायर्�मह स्थानी तहबाटै स�ालन हुँदा थप �भावकार� समेत हुने दे िखन्छ स्थानी तहले ग�रबी

ँ ी तथा साना पूवार्धारक सं रक् गन�,
�नवारण कोषका कायर्�ममाफर सृजना भएको सामािजक पुज
सामुदा�यक सं स्थ वा ऋणको रूपम व्यि�हरूस रहे को घुम्त कोषको प�रचालनमा सहजीकरण गन�,
समूहका सदस्यहरू ज्ञ, सीप तथा उ�मशीलताको �वकास गन�, उनीहरूक आयआजर् तथा
रोजगार�का अवसर सृजना गन� जस्त कायर्हरू �ोत्सा�ह गदार ती क्षे� रहे को ग�रबी न्यूनीकरणक
ला�ग आधार तयार हुन जान्।
यसै तथ्यला समेत दृ��ग गर� नेपाल सरकार, मिन्�प�रषदल �म�त २०७५/०७/२५ मा ग�रबी
�नवारण कोषको पुनस�रचनाका ला�ग स्वीकृ गरे को कायर्योजनमा कोष�ारा �व��र् सामुदा�यक
सं स्थाहरू घुम्त कोष स�हतको �वस्तृ �ववरण स्थानीयतहला उपलब् गराउने भ�े उल्ले छ।साथै,
उ� कायर्योजनमा कोषले �नमार् गरे का साना पूवार्धा �वकास आयोजनाहरूक लगत �ववरण सम्बिन्

स्थानी तहलाई हस्तान्त गन�, �नमार्णाधी त्यस् साना पूवार्धा �वकास सं रचनाहर चालु आ�थर् वषर
�भ�ै सम्प गनर �ाथ�मकता �दने र कुनै सं रचना चालु आ�थर् वषर्म सम्प हुन नसकेको खण्डम

आगामी वषर्म ससतर अनुदान स�हत सम्बिन् गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �ोत र िजम्मेवार स�हत
हस्तान्त गन� भ�े व्यहोर उल्ले भएकोमा साना पूवार्धा �वकास आयोजनाहरूक लगत �ववरण
सम्बिन् स्थानी तहलाई उपलब् गराई स�कएको छ भने �व�भ� कारणले ससतर अनुदान भने पठाउन
स�कएन।
ग�रबी �नवारण कोष स�ालक स�म�तको ७० औं बोडर बैठकबाट त्यस् सामुदा�यक सं स्थ तथा साना
पूवार्धा �वकास आयोजनाहरुक व्यवस्था सम्बिन् स्थानी तहबाटै गन� �नणर् भएको �थयो। साथै
उ� बैठकले ग�रबी �नवारण कोषबाट �व��र् सामुदा�यक सं स्थाहरू तथ्यग �ववरण सम्बिन्

स्थानी तहलाई उपलब् गराउने र त्यस् सं स्थाहरु व्यवस्थापन ला�ग मागर्दशर्नसम स्वीकृ
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गरे को �थयो। सोह� �नणर् अनुसार सम्बिन् स्थानी तहलाई कायर्� हस्तान्त हुने गर� �बस्तृ
�ववरण उपलबध गराई स�कएको छ।

९. कायर्�मक कमजोर पक्ष
ग�रबी �नवारण कोष एउटा �बिश� प�रिस्थ�तम स्थापन भएको सं स्थ हो। स्थापनाक शुरुक केह�
बषर्सम यस सं स्थाक कायर �नकै �भावकार� दे िखएको प�न �थयो। कायर्� �ारम् भएको केह�

ु को राजनी�त तथा शासक�य �णाल�मा आमूल प�रवतर् भए ताप�न यस सं स्थाक
बषर्प� मुलक
स�ठनात्म स्वर र कायर्शैल�म तदनुरु प�रमाजर् नहुँदा यसको औिचत्यमा� नै �� उठे को छ।
मूलतः यसका कमीकमजोर�हरुला दे हाय अनुसार उल्ले गनर स�कन्छ
• प�रिस्थ�तम आमूल प�रवतर् हुन ु तर कोषको स�ठनात्म ढाँचा, कायर्शैल र कायर्�कृयाम
ु
कुनै फेरबदल (Intervention) नहुन।

ँ लन नगर� धे रै�तर कायर्� �बस्ता गनु्
• स�ठनात्म क्षमता आक
र
• ठु लो सङ्ख्या रहे का सामुदा�यक सं स्थाहरू प�रचालन,
ु
सुप�रवेक् कमजोर र �भावकार� नहुन।

सहजीकरण, अनुगमन तथा

ु
• कायर्� व्यवस्थापन स्थानी तह/�नकायको कुनै भू�मका नहुन।
• गैर सरकार� सं स्थाहरू भरमा कायर्� स�ालन गनु्पदा
र
आ�थर् अ�नय�मतताका साथै
जवाफदे ह� �णाल� कमजोर हुन पुग्नु
ु
• कोषमा कायर्र कमर्चार�हरु टनर्ओभ उच् हुन।

• दाताको सहयोगको भरमा मा� कायर्� स�ालन गनुर र बैकिल्प �ोतको खोजी नहुँदा
कायर्�मक �दगोपना मा�थ उिचत ध्या नपुग्नु
• ग�रबी �नवारण कोष सम्बन् कानुनहरुम कोषका उपाध्य र कायर्कार �नद� शकका �वचको
ु
कायर्क्षे दोहोरोपना हुन।
• ठू लो मा�ामा प�रचालन भएको घुम्त कोष (Revolving Fund) को सुरक्षा �बषयमा कुनै सोच
न�लनु।
ु
• कायर्�मक ब�हगर्म नी�त (Exit Strategy) नहुन।

१०. भावी कायर्�दश (Way Forward)
ग�रबी एक बहुआया�मक समस्य (Multi Sectoral Issue) भएकोले यसको समाधान प�न बहुआया�मक
तवरले नै खोज्न पन� हुन्छ नेपाल सरकारले ग�रबी �नवारणका ला�ग �व�भ� �कारका कायर्�मह
स�ालन गरे को छ। यी सबै कायर्�मक सफलता वा असफलता सम� शासन ���याको �भावका�रता

ु �व�धवत्
सँग �त्य सम्बिन् हुन्छ।�.सं . २०७२ मा नेपालको सं �वधान जार� भए प�ात् मुलक
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रुपम सं घीय सं रचनामा �वेश गरे को हुँदा ग�रबी �नवारण सम्बन् कायर्�मह प�न सं घीय प��त
(Federal Set up) अनुरु नै स�ालन र व्यवस्था गनु्पछर
र
ग�रबी �नवारण कोषले सम्पाद गद� आएका कायर्�महरु �दगोपना र �भावका�रताको ला�ग आगामी
�दनमा गनु्पन
र कायर्हरुल �नम्नानुसा उल्ले गनर स�कन्–
(क) ग�रबी �नवारण कोषको पुनस�रचना
•

नेपाल सरकारबाट स्वीकृ कायर्योजन बमोिजम ग�रबी �नवारण कोष ऐन, २०६३ को
खारे ज गन� लगायत कायार्न्व गनर बाँक� रहेका ��याकलापहरुक िश� कायार्न्व
गन�।

•

ग�रबी �नवारण कोषले गद� आएका कायर्हरू सं स्थाग अ�भले ख गनर, भ�वश्यम
समेत �नरन्तरत �दन उपयु� हुने कायर्हरूल �नरन्तरत �दन र ग�रबी �नवारण
सम्बन् सम� कायर्हरू समन्व, सहजीकरण एवम् अनुगमन गनर कोषको हालको
सिचवालयलाई पुनस�रचना गर� भूमी व्यवस्, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ाल
अन्तगर रहने गर� पुनस�रचना गन�।

(ख) कायर्�महरु एक�करण र समन्व
•

ँ �व�े�र कायर्�, ग�रबी �नवारणका ला�ग
ग�रबी �नवारण कोष कायर्�, ग�रबसग
लघु उ�म �वकास कायर्�, म�हला �वकास कायर्�, �ामीण स्वावलम् कोष र
युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगा कोष जस्त कायर्�महरु लिक् समूह तथा

कायर �कृ�तमा समानता रहेको हुँदा यस्त समान �कृ�तका कायर्�मह ए�ककृत रुपम
स्थानी तहबाट स�ालन गन� व्यवस् �मलाउने। यस �कारका कायर्�मह ए�ककृत
र समन्वयात् रुपम स�ालनका ला�ग नेपाल सरकारबाट सम्बिन् स्थानी
तहलाई सशतर अनुदानको व्यवस् गन�।
•

कायर्�मक स्थानीयकर र �दगोपना

•

ग�रबी �नवारण कोष�ारा �व��र् सामुदा�यक सं स्थ तथा साना पूवार्धा �वकास
आयोजना स�ालन सम्बन् सामान् मागर्दशर, २०७५ स्वीकृ गर� गत बषर नै
स्थानी तहमा कायर्�मक हस्तान्त भईसकेको छ। सं �वधान बमोिजम स्थनीय
तहको अ�धकार क्ष �भ� पन� यस कायर्�मक स्थानी तहले स्वा�मत �लई स�ालन
गनु्पन
र
दे िखन्छ

•

स्थानी तहले सामुदा�यक सं स्थाह र साना पूवार्धा �वकास आयोजनाहरुक अ�भलेख
अ�ाव�धक गन�, त्यस् सं स्थाहरु कायर स�ालनमा सहजीकरण गन�, ग�रबी �नवारण
कोषको उ�ेश् अनुरु घुम्त कोषको प�रचालन गन�, स्थानी तहको योजना तजु्म
र
गदार सामुदा�यक सं स्थाहरु चासोलाई उिचत स्था �दने, सं स्थाक सदस्यहरुल
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ता�लम तथा �सप �वकासको अवसर �दान गन�, सामुदा�यक सं स्थाक आ�थर्
कारोवारको �नर�क् र सहजीकरण गन�, सं स्थाला �ोत्साह गन� लगायत अनुगमन
तथा मूल्या� गद� कायर्�मक स्थानीयकर गर� �दगोरुपम स�ालन गन�।

११. �नष्कष
�व�भर� ग�रबी �नवारणको सावर्भौ �स�ान्त छैन।दे, काल र प�रिस्थ� अनुसार ग�रबी �नवारण गन�
नी�त, रण�न�त र कायर्�मह फरक फरक हुन सक्छन्।नेपालम ग�रबी �नवारण कोष एउटा �बिश�
कालखण्डम स्थापन भएको सं स्थ हो। यसले समुदायमा सबभन्द पछा�ड परे का द�लत, म�हला,
मुिस्ल, आ�दवासी जनजा�त, जोिखममा परे काहर तथा �समान्तीकृ वगर र समुदायको उत्थानक ला�ग
घुम्त कोषको माध्यमबा आयआजर्, सीप �वकास, सामािजक प�रचालन र सशि�करण गर� ग�रबी
न्यूनीकरणक ला�ग काम गद� आईरहेको छ।कोषले प�हचान गरे को लिक् वगर, समुदाय र घुम्त
कोषको

अवधारणा

ग�रबी

न्यूनीकरणक

ला�ग

�भावकार� दे िखएको

छ।

कोषबाट

स�ा�लत

कायर्�महरु �व�भ�कोणबाट मुल्या� हुँदा यसका उपलिब्धह महत्वपूण दे िखएका छन्। �व� ब�कले

कोषका सम� ग�त�व�धहरुक मुल्या� गद� औसत रुपल सन्तोषजन (Moderately Satisfactory)
भनेको छ।
ु सं घात्म र
सं �वधान जार� भए सँगै एकात्म र केिन्�कृ �कृ�तको शासन �णाल�बाट मुलक

�बकेिन्�कृ प��तमा रुपान्त� भएको छ।शासन �णाल�को पुनस�रचनाका �ममा ग�रबी �नवारण
ँ सामन्जस हुने गर� स�ालन गनुर आवश्य हुन्छ
सम्बन् कायर्�मह प�न सं घीय प��तसग

सं �वधानतःग�रबी �नवारण सम्बन् कायर्ह तीनवटै तहका सरकारको कायर्क् अन्तगर रहे को भए
ताप�न सामुदा�यक सं स्थाहरु गठन, सामािजक प�रचालन, समुदाय स्तरम घुम्त कोषको प�रचालन
एवम् स-साना �ामीण पूवार्धा �वकास आयोजनाहरुक �नमार् तथा स�ालन जस्त ��याकलापहर
स्वभावैल स्थानी सरकारको िजम्मेवार��भ पन� भएको हुँदा ग�रबी �नवारण कोष र यस्त �कृ�तका अन्

कायर्�मह स्थानी तहबाट ए�ककृत र समन्वयात् रुपम स�ालन भएमा मा� कायर्�मक
�भावका�रता र �दगोपना सु�नि�त हुने दे िखन्छ
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सावर्ज�न ख�रदः कानूनी व्यवस्, समस्य र
समाधान एक चचार

 यज्ञर कोइराला 9

ृ भूमी
१. प�
सावर्ज�न ख�रद �कृयालाई अझ बढ� खुला, पारदश�, वस्तु�न र �व�स�नय बनाउन एवम् ख�रद
सम्बिन कायर्�व�, �कृया तथा �नणर्यला व्यविस् गनर �वगतका ख�रद सम्बन् �व�वध ऐन र
�नयमलाई �वस्था�प गर� सावर्ज�न ख�रद ऐन, २०६३ र सावर्ज�न ख�रद �नयमावल�, २०६४ को
व्यवस् भएको छ। यो ऐन र �नयमावल�मा प�न समय सापेक सं शोधन गर� लागू ग�रएको छ।
सरकारको वा�षर् बजेटको क�रब ७० ��तशत बजेट ख�रद कायर्क ला�ग उपयोग भइ रहे को हुन्छ
बजेटको अ�धकांश भाग ख�रद कायर्म �योग हुने र सो को �त्य अ�त्य �भाव दे शको �वकास र

सम�ृ �मा पन� भएको हुँदा सो बजेटलाई कसर� उच्चत �योग गरे र सावर्ज�न खचर्क अ�धकतम

��तफल हा�सल गनर स�कन् त्य �वषयमा सावर्ज�न ख�रद ऐन र �नयमावल�ले मागर्दशर गरे को
छ। सावर्ज�न �नकायले आफूलाई �व�नयोिजत बजेटको प�र�ध�भ� रह� ख�रद ऐन/�नयमावल�मा
तो�कएका ख�रद कायर्�व�धहरु छनौट गदर्छन् �तनै ख�रद �व�ध अन्रगत रहे र �सलवन्द
दरभाउप�, सौझै ख�रद दे िख रा��य र अन्तरा�� स्तरक बोलप�हर प�न �योगमा ल्याउँछन् यसर�
हे दार नेपालको सावर्ज�न ख�रद कानूनलाई सुशासनको आधार स्तम्भ रुपम �लन स�कन्छ
सावर्ज�न �नकायले ख�रद गदार सावर्ज�न ख�रद/�नयमावल�को कायर�वधी पूरा गर� ख�रद गनु्पन
र ,
ऐनको ��तकूल हुने गर� ग�रएको ख�रद बदर तथा अमान् हुने (दफा ३), �दे श सरकार र स्थानी

तहले यस ऐन तथा ख�रद सम्बन् मान् �स�ान्तक ��तकूल नहुने गर� �नयमहर बनाउन सक्न (दफा
७४(३), ऐनको कायार्न्वयन ला�ग सावर्ज�न ख�रद अनुगमन कायार्लयल आवश्य �ा�व�धक

मागर्दशर, कायर्�व� वा �नद� िशका बनाउन सक्न व्यवस्था सावर्ज�न ख�रद ऐन, २०६३ सावर्ज�न
ख�रद सम्बन् छाता कानूनको रुपम स्था�प भएको छ।
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२. सावर्ज�न ख�रद कानूनको �वकास
नेपालमा २००७ साल अिघसम् बजेट �णाल�को �चलन नभएको हुँदा खचर व्यवस्था र सो
अन्तरगतक सावर्ज�न ख�रद व्यवस्थापन हुकुमी �था हावी �थयो। राणाहरुक शासनकालमा

खचर्ला िजम्मेवार र हस्तेवार गर� दुई �कृ�तका िशषर्कहरु �वभाजन गर� खचर ग�रन्थ्य ख�रद
सम्बन् कायर्�व� �यनै दुई िशषर् अन्तरग रािखन्थ्य जसमा हा�कमलाई फाँटवार� बुझाउनु पन�
गर� �दइने पेश्क रकमबाट खचर गन� िशषर्कला िजम्मेवार खचर र समय समयमा ग�रने पटके खचर्ला

ु � अ�ाबाट �नकासा �लई ग�रएका खचर्हरु
हस्तेवार खचर भ�नन्थ्य खड्
ग �नसान अ�ा वा मुलक
फाँटवार� तथा �े स्त ले खाप�रक्षण ला�ग कुमार� चोकमा पेश गन� चलन �थयो। यसै �ममा २००८

सालमा एकाउन्टेन जनरलको कायार्ल स्थापन गर� खचर व्यवस्था �णाल�को शुरुवा ग�रयो।
�शास�कय कायर्�व� (�नय�मत गन�) ऐन, २०१३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� सरकार� रुपैय खचर
सम्बन् (कायर्��ध) �नयम, २०१६ लागू ग�रयो। नेपालको सावर्ज�न ख�रद व्यवस्थापन
इ�तहासमा यो नै ख�रद व्यवस्था सम्बन् प�हलो �नयमावल� �थयो। �शास�कय कायर्�वध (�नय�मत
गन�) ऐन, २०१३ अन्तरग रहे र सरकार� आय व्य सं चालन (कायर्�वध) �नयमावल�, २०२३ लागू
भयो। जसले िजल्लास्तर ए�ककृत स्वरुप आम्दान र खचर्क व्यवस्था गन� अवधारणा
ल्यायो
समयको ग�तसगै नेपालको वैदेिशक सहायताको �ा��सँगै नेपालको सावर्ज�न ख�रद व्यवस्था
�णाल�मा प�न समसाम�यक प�रवतर् गनुर पदर् भ�े मान्यत �वस्तार स्था�प हुदै गयो र २०२६ साल
दे िख �वकास तफर्क बजेटलाई कायर्�मम आव� ग�रयो। जसअनुरु २०२६ सालमा आ�थर् �शासन
सम्बन् �नयमहर, २०२६ जार� भयो। त्य प�छ आ�थर् �शासन सम्बन् �नयमहर, २०४२ जार�
ु
भयो। त्य समयमा �व� बै�, एिशयाल� �वकास बै� र सं य�
रा� सं घीय �वकास कायर्�महरु
त्यसताक नेपालको ख�रद �णाल�मा पारदिशर्त, ��तस्पधा र जवाफदे �हताको व्यवस् गनर सरकारलाई
��मक रुपम दबाव �दइरहेको अवस्थाम ती सबै पक्षल सम्बोध गनर आ�थर् कायर्�वध ऐन,
२०५५ जार� भयो। त्यह ऐनका आधारमा आ�थर् �शासन सम्बन् �नयमावल�, २०५६ जार� भई
कायार्न्वयन आयो। प�छ नेपालको सम� ख�रद �णाल�मा एकरुपत कायम गनर र �वदे शी �व�भ�
महासन्धीम जनाइएका ��तव�ता र �वदे शी सं स्थाहरु ख�रद व्यवस्थापन दे खाएको सुधारको चासो
समेतलाई सम्बोध गनर आ�थर् कायर्�वध ऐन, २०५५ र आ�थर् �शासन �नयमावल�, २०५६ लाई
��तस्थाप गर� सावर्ज�न ख�रद ऐन, २०६३ र उ� ऐन अन्तरग सावर्ज�न ख�रद �नयमावल�,
२०६४ जार� भई हालसम् कायार्न्वयन आइरहेको छ।
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३. सावर्ज�न ख�रद सम्बन् कानूनी व्यवस्
सावर्ज�न ख�रदले मूलतः सावर्ज�न �नकायले औपचा�रक रुपम ख�रद गन� वस्त वा सेवाको �ा�ी
सम्बन् �वषयलाई जनाउछ। पन्� योजनाका अनुसार �वगत १० वषर्म सावर्ज�न खचर कूल �ाहस्
उत्पादनक अनुपातमा १९.८ ��तशतबाट ४०.३ ��तशत पुगेको छ। तसथर सावर्ज�न खचर्क
ँ ी �नमार् र �वि�य
कुशलता, �भावकार�ता र �दगोपना, उच् तथा गुणस्तर� पूिँ जगत खचर र रा��य पूज

सं िघयता यसै पर��ध �भ� रह� कायार्न्वयन रहेको छ ।पन्� योजनाका अनुसार सं घीय �णाल� अनुरु
सावर्ज�न खचर्क सं रचना र खचर गन� भू�मका एवम् िजम्मेवार�म प�रवतर् भएकोले सं घ, �दे श र
स्थानी तहले आ-आफ्न खचर िजम्मवार� बमोिजम सावर्ज�न �ोतको सन्तु�ल र न्यायोिच �व�नयोजन

गर� कायार्न्व गनु्पन� हुन्
र
सावर्ज�न खचर्क कुशल, समन्या�य र न�तजामूलक व्यवस्था गर�
उच् आ�थर् वृ�� हा�सल गन� ल�य पन्� योजनाले �लएको छ।

४. सावर्ज�न ख�रद ऐन, २०६३ का मुख्-मुख् कानूनी �ावधानहर
 सावर्ज�न ख�रद ऐनमा ख�रदको प�रभाषा स्प पा�रएको छ जसमा "ख�रद" भ�ाले सावर्ज�न
�नकायले यस ऐन बमोिजम कुनै मालसामान, परामशर सेवा वा अन् सेवा �ा� गन� वा �नमार्
कायर गन� वा गराउने कायर सम्झनुपछ भ�न उल्ले छ।
 सावर्ज�न �नकायको प�रभाषा प�न

स्प पार� कस्त कस्त �नकायलाई सावर्ज�न �नकाय

भ�े हो सो �वषयमा दफा २(ख) मा स्प उल्ले गर�एको छ।

ख�रद कायर्क िजम्मेवार
सावर्ज�न ख�रद ऐन बमोिजमको कायर्�वध पुरा गर� ख�रद सम्बन् कायर गन� गराउने िजम्मेवार
सम्बिन् सावर्ज�क �नकायको �मुखको हुन्छ ख�रद सम्बन् कायर गदार सावर्ज�न ख�रद अनुगमन
कायार्लयल �नधार्र गरे को योग्यत र ख�रद कायर सम्बन् ज्ञ भएको वा ता�लम �ा� गरे को
कमर्चार�बा गराउनु पन�छ। साथै कायर �कृ�तका आधारमा महाशाखा, शाखा, इकाई स्थापन गनु्पन
र
व्यवस् तो�कएको छ।

ख�रद�व�ध छनौट गनु्पन
र
सावर्ज�न �नकायले ख�रद गदार दे हायको कुनै एक �व�ध अपनाई ख�रद गनु्पन
र
व्यवस् रहे को छ।
(क) मालसामान, �नमार् कायर वा अन् सेवा ख�रद गनुर पदार्
 अन्तरार्��यस्त खुल्ल बोलप� आ�ान गर�
 रा��यस्तरम खुल्ल बोलप� आ�ान गर�
 �सलबन्द दरभाउप� आह्
वान गर�
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 सोझै ख�रद गर�
 उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समुदायलाई सहभागी गराई
 अमानतबाट
 एकमु� दर �व�धबाट

 उत्पाद वा अ�धकृत �व�ेता�ारा �नधार्�र दरमा (क्याटल स�प�) ख�रद गन� �व�धबाट
 �स�मत बोलप�दाताले भाग �लने (�ल�मटे ड टे ण्ड�र) ख�रद �व�धबाट
 नयाँ �लने पुरानो �दने (वाई व्या मेथड) ख�रद �व�धबाट।
(ख) परामशर सेवा ख�रद गनु्पदार
र
 ��तस्पधार्त �स्ता माग गर�
 सोझै वातार्बा

बोलप� आव्हा सम्बन् व्यवस्
बोलप� वा पूव र योग्यत �नधार्रणक �स्ता आव्हानक सूचना रा��य स्तरक दै �नक समाचारप� र
वेभसाइटमा �काशन गनु्पन
र , उ� सूचनामा खुलाउनु पन� कुराहरुक साथै रा��य स्तरक सूचनाको
हकमा कम्तीम ३० �दन, अन्तरार्��यस्त सूचनाको हकमा कम्तीम ४५ �दनको अव�ध �दनुपन�
उल्ले भएको छ।

बोलप� स्वीकृ� र ख�रद सम्झौत सम्बन् व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले न्यूनत मूल्या�� सारभूत रुपम �भाव�ाह� बोलप� मा� स्वीकृ�तक ला�ग छनौट
गनु्पन
र , छनौट भएको सात �दन�भ� बोलप� आशयको सूचना �दनुपन�, सूचना �दएको सात �दनको
अव�ध�भ� कुनै बोलप�दाताले �नवेदन नगरे मा बोलप� स्वीकृ गर� पन् �दन�भ� ख�रद सम्झौत
गनर्क ला�ग कायर्सम्पा जमानत दािखला गनर सूचना �दनुपन� व्यवस् रहेको छ।

परामशर सेवा सम्बन् व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले दे हायको अवस्थाम कुनै व्यि, फमर, सं स्थ वा कम्पनीबा परामशर सेवा ख�रद गनर
सक्न, (दफा २९)

(क) सम्बन्ध सावर्ज�न �नकायमा उपलब् जनशि�बाट कुनै काम हुन नसक्न भएमा वा,
(ख) दातृपक्षसँग सम्झौत बमोिजम वैदेिशक सहायता �ोतबाट ब्यहो�रन गर� परामशर्दाताबा सेवा
�ा� गनुर पन� भएमा,
पन् �दनको अव�ध �दई रा��यस्तको समाचारप�मा खुल्ल रुपम आशयप� माग गर� तीन दे िख छ
आशयप�दाताको सं िक् सूिच तयार गनु्पन
र
हुन्छ
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सं िक् सूिच तयार भएप�छ, सं िक् सूिचमा परे का आशयप�दातालाई �स्ता सम्बन् कागजात पठाई
कम्तीम तीस �दनको समय �दई �स्ता माग गनु्पन
र
(दफा ३१)

पुनरावलोकन स�म�तको व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले ख�रद कारवाह� वा �नणर् गदार कुनै �ुट� गरे को वा पालना गनु्पन
र
कतर्व पालन
नगरे कोले आफूलाई क्ष पुग्न वा पुग् सक्न कारण खुलाई पुनरावलोकनका ला�ग सम्बिन्
सावर्ज�न �नकाय समक �नवेदन �दन सक्नेछ त्यसम सम्बिन् सावर्ज�न �नकायका �मुखले गरे को
�नणर्यम िच� नबुझे तो�कएको ३० �दन �भ� तो�कएको रकम भन्द बढ�को ख�रद �कृयामा सावर्ज�न
पुनरावलोकन स�म�त समक �नवेदन �दन सक्नेछ।जसक कायार्न्वयन ला�ग नेपाल सरकारले एकजना
अध्य र दुईजना सदस् रहने गर� सावर्ज�न ख�रद पुनरावलोकन स�म�तको गठन गरे को छ।

पेश्क सम्बन् व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले ख�रद सम्झौत प�ात आपू�तर्कता, �नमार् व्यवसाय वा सेवा �दायकबाट अ��म
ब�क जमानत �लई ख�रद सम्झौत रकमको बीस ��तशतमा नबढ्न गर� छु �ै खो�लएको ब�क खाता
माफर् पेश्क �दन सक्ने

भे�रएशन आदे श सम्बन् व्यवस्
ख�रद सम्झौत गदार्क बखत पूवार्नुमा गनर नस�कएको प�रिस्थ� सम्झौत कायार्न्वयन �ममा
�ृजना भएमा सो को स्प कारण खुलाई

भे�रएशन आदे श जार� गनर सक्न पदा�धकार� र ��तशत

तो�कएको छ।

मूल् समायोजन सम्बन् व्यवस्
ख�रद सम्झौताम अन्यथ ब्यवस् भएकोमा बाहेक बा� म�हना भन्द बढ� अव�धको ख�रद सम्झौत
कायार्न्वयन �ममा मूल् समायोजन गनर आवश्य दे िखएमा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले मूल्
समायोजन गनर सक्ने

आचरण सम्बन् व्यवस्
सावर्ज�न ख�रद कायर्म सं लग् पदा�धकार�ले पालना गनुपन� आचरणहर उल्ले भएको (दफा ६१)
तथा बोलप�दाता वा �स्तावदाताल पालना गनु्पन
र
आचरणहर उल्ले भएको छ।
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कालो सूिचमा रा�े व्यवस्
बोलप�दाता, �स्तावदात, परामशर्दात, सेवा�दायक, आपू�तर्कता, �नमार् व्यवसाय वा अन् व्यि, फमर,
सं स्थ वा कम्पनीला �नजको कायर्क गाम्भीयर्ता आधारमा सावर्ज�न ख�रद अनुगमन कायार्लयल

एक वषर दे िख तीन वषर्सम कालो सूिचमा रा�े तथा फुकुवा गन� व्यवस्थउल्ले ग�रएको छ।

�वशेष प�रिस्थत सम्बन् व्यवस्
�वशेष प�रिस्थत उत्प भई तत्कल ख�रद नगदार सावर्ज�न �नकायलाई थप हानी नोक्सान हुने
अवस्थ आई परे मा सावर्ज�न �नकायले तत्का ख�रद गनर वा गराउन सक्न व्यवस् रहे को।

�व�ु�तय ख�रद �णाल�मा आव� हुने व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले ख�रद कायर्क कुनै वा सबै ���यामा सावर्ज�न ख�रद अनुगमन कायार्लयल
�नधार्र गरे बमोिजम �व�ुतीय कायर्�वध �णाल� मा� अपनाई �व�ुतीय स�ारको माध्यमबा ख�रद
कारोवार हुन सक्न व्यवस् रहे को छ।
यसै गर� सावर्ज�न ख�रद ऐनको दफा ७४ को अ�धकार बमोिजम नेपाल सरकारले सावर्ज�न ख�रद
�नयमावल� २०६४ को तजु्म
र गरे को छ।

५. सावर्ज�न ख�रद �नयमावल�मा भएका मुख् मुख् व्यवस्था
प्याकेिज तथा समूह �वभाजन सम्बन्
सावर्ज�न �नकायले ख�रदलाई बढ� सु�वधाजनक समूहमा �वभाजन गन� वा प्याकेजम समावेश गन� गर�
तयार� गदार अलग अलग रुपम गनर स�कने �कृ�तको �नमार् कायर्क ला�ग अ�धकतम ��तस्पधा हुने हद
सम् छु �ा छु �ै रुपम बोलप� आह्
वान गनुर पदर्छ

बजेट तथा �नमार् स्थलक व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले ख�रदको ला�ग आवश्य बजेट व्यवस् नभई ख�रद कारबाह� शुर गनुर हुँदैन।
सावर्ज�न �नकायले �नमार् स्थलक व्यवस् नभई, �नमार् स्थ तयार नभई, �च�लत कानून बमोिजम
गनु्पन
र
वातावरणीय अध्ययनक ��तवेदन स्वीकृ नगराई बोलप� आव्हा गनुर हुँदैन।

वा�षर् ख�रद योजना तयार गनु्पन
र
सावर्ज�न �नकायले वा�षर् १० लाख भन्द बढ� रकमको ख�रद गनु्पन
र
भएमा वा�षर् ख�रद योजना
तयार गनुर पदर्छ
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नेपालमा उत्पा�द मालसामान ख�रद गनु्पन
र
सावर्ज�न �नकायले यस �नयमावल�मा उल्लेिख कुनै �वधी छनौट गर� ख�रद गदार �वदे शी मालसामान
भन्द नेपालमा उत्पा�द मालसामान १५ ��तशत मह�ो भएताप�न नेपाल� मालसामान नै ख�रद गनुर
पन�छ।

बोलप�को माध्यम�रा ख�रद गनुर पन�
सावर्ज�न �नकायले २० लाख रुपैया भन्द बढ� लागत अनुमान भएको �नमार् कायर, मालसामान वा
जुनसुकै सेवा ख�रद गनु्पदा
र
खुला बोलप�को माध्यम�ार ख�रद गनुर पदर्छ

स्वदेश बोलप�दाताहर बीच मा� ��तस्पधा गराई ख�रद ग�रने
एकचरणको खुला बोलप� आव्हा गदार दुई करोड रुपैया भन्द बढ� र दुई लाख रुपैया सम्मक
लागत अनुमान भएको �नमार् कायर्क ख�रदमा तो�कएको अवस्थाम बाहे क रा��यस्तरक खुला
बोलप�को माध्यम�ार स्वदेश बोलप�दाताहर बीच मा� ��तस्पधा गराई ख�रद गनुर पन�छ।

उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समुदायबाट काम गराउने कायर्�वध
एक करोड रुपैयाँसम लागत अनुमान भएको �नमार् कायर वा सो सम्बन् सेवा सोह� स्थानम बसोबास
गन� बा�सन्द र त्यस् सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समुदायबाट
गराउने वा �ा� गनर स�कन्छ

सोझै वातार्बा ख�रद गनर सक्न
सावर्ज�न �नकायलाई उपयोगी र आवश्य पन� ताल�म, गो�ी, से�मनार, जस्त �वषयमा मा� सेवा �लनु
परे मा पाँच लाख सम्मक परामशर सेवा सावर्ज�न �नकायको �मुख आफैले र सो भन्द माथी �बस
लाख सम्मक सेवा एक तह माथीको स्वीकृ �लई सोझै वातार्बा ख�रद गनर स�कनेछ।

�वशेष प�रिस्थ�तम ख�रद गन� सम्बन् व्यवस्
सावर्ज�न �नकायले ख�रदको आवश्यकताक �लिखत �ववरण, गुणस्त, प�रमाण, शतर र कायर सम्प
गन� अव�ध जस्त �ववरण तयार गर� आकिस्म प�रिस्थ�तक सामना गनर आवश्य प�रमाण र
समयावधीका ला�ग मा� यथासम्भ ��तस्पधा गराई वा एउटा मा� �नमार् व्यवसाय, आपू�तर्कता वा
परामशर्दात वा सेवा �दायकसँग �लिखत दरभाउप� वा �स्ता �लई स्वच र उिचत मूल्यक ला�ग

वातार गर� ख�रद गनुर पन�छ।
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अ�धकार �त्यायोज
सावर्ज�न ख�रद ऐन र �नयमावल�मा व्यवस् भएका लागत अनुमान सं शोधन गन�, ख�रद सं झौता
सं शोधन गन�, ख�रद सं झौताको म्या थप गन� र भे�रएशन आदे श गन� अ�धकार �त्यायोज गनर स�कने
छै न।
अन्त्य, सं �वधानको अवधारणाका आधारमा राज्यल सावर्ज�न ख�रद सम्बन् कानूनहर �नमार्
गदर्छ �यनै कानूनका आधारमा सावर्ज�न ख�रदका कायर सम्प गनु्पदर्
र
�नम् िच��ारा
सावर्ज�न ख�रदका कानूनी पाटो र त्यसक �नयन्� र �नयमनका ला�ग तो�कएका व्यवस्थाबा स्प
हुन स�कन्छ

PPMO

PPRC

Act

Manuals

Rules
Guidelines

Govt. Executive
Control

Judicial

६. सावर्ज�न ख�रदका समस्य र च ुनौतीहर
�वकास र समृ��को मूल सं वाहरुक रुपम रहेको सावर्ज�न ख�रदको व्यवस्था आफैमा च ुनौ�तपूणर
छ। यो कायर्म सफलता �ा� गनर त्यसम सम्लग कमर्चार एवं सम्व सबैले सावर्ज�न ख�रद ऐन,
�नयम, नमूना कागजात (Standard Bidding Document) को बारे मा पूणर जानकार� हुन जरुर हुन्।

ँ ागत रुपम
नेपालको सावर्ज�न ख�रदका सम्बन्ध दे िखएका �मुख समस्य र च ुनौतीलाई दे हायमा बुद
�� पा�रएको छ।
१.

सबै सावर्ज�न �नकायमा ख�रद योजना बनाई ख�रद कायर गन� नगरे को साथै ख�रद
इकाइ/शाखा/महाशाखाको गठन गन� प�रपाट� नभएको।

२.

पयार् तयार� �बना योजना/कायर्� बनाउने र �बना तयार� ठे �ा/टे ण्ड गन� प�रपाट�/ न्यू
कबोलबाट कायर्सम्पा गनु्पदा
र
गुणस्त कमजोर हुने अवस्था

३.
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४.

ठे �ाको प्याके बनाउदा ठू लो वा सा-सानो बनाई �स�मत बोलप�दातालाई �दने �क�समले
तयार� गन� एवं �नि�त �ाण्डसँ मा� �मल्न गर� स्पेिश�फकेश तयार गन� �वृि� बढ्द
गएको।

५.

अस्वभा�व लागत अनुमान तयार गन� र गलत त�रकाले �वस्तृ प�रयोजना ��तवेदन तयार
गन� �वृि� बढ्दो

६.

मो�वलाइजेशन पेश्क �लए प�छ काम नै शुर नगन� �वृि�।

७.

�ुट� सच्याउन अव�ध (DLP) को गलत अपव्याख् गर� फाइदा �लन खोज्ने

८.

सम्बिन् पदा�धकार�लाई ख�रद सम्बन् पयार् ता�लमको व्यवस् हुन नसक्न जसले गदार

९.

अपेिक् उपलब्ध हा�सल हुन नसक्नु
आवश्यकत अनसार राज्यल Norms/Standard Bidding Document र Specification को
तयार� गर� �काशन गनर नसक्नु

१०. �वशेष प�रिस्थ�तक नाममा अिन्त समयमा अभर पार� ज�त मन लाग्य त्य�तम ख�रद गन�
प�रपाट� बढ्दो
ु
११. कानूनमा तो�कए बमोिजम आचरण सम्बिन कुराको प�रपालना नहुन।
१२. �नमार् व्यवसायीहरु आफ्न पेशा र व्यवसा ��त व्यवसा�य क्षमता �वकास अपेिक्
रुपम हुन नसकेको।
१३. तो�कएको �नकायको रुपम रहे को सावर्ज�न ख�रद अनुगमन कायार्लयम साधन �ोत
�ा�व�धक जनशि�को अभावले अनुगमन कायर्ला �भावकार� बनाउन नसक्नु
१४. छाता ऐनको रुपम रहेको सावर्ज�न ख�रद ऐन र �नयमका आधारमा सबै �दे श र स्थानी
तहले आफ्न स्वरुप सावर्ज�न ख�रद �व�नयमावल� बनाउन नसक्नु
१५. सावर्ज�न ख�रदलाई ��तस्पध बनाउन र सबै सावर्ज�न �नकायलाई e-GP System मा
आव� गराउन ��व�ध, साधन �ोत र ता�लमको पूणर व्यवस् गनर नसक्नु
१६. दातृ �नकायका आफ्न आफ्न �नयमहर र नयाँ नयाँ �ादुभार् भएका आधु�नक ख�रद �व�ध
ल्या हा�ा कानूनको दायरामा ल्या सो�ह अनुरु काम गराउन नसक्नु
१७. वैदेिशक

सहायताबाट

�ा�

रकमलाई

बजेट

�णाल�

�भ�

राखी

सावर्ज�न

ख�रद

ऐन/�नयमावल� बमोिजम ख�रद व्यवस्था गनर नसक्नु
१८. Contract Management लाई पूणर �व�ु�तय �णाल�मा आव� गर� समय सापेक गनर
नसक्नु
१९. सावर्ज�न ख�रद कायर्म सं लग् कमर्चार�ला उ�रदायी र जवाफदे ह� बनाउन नसक्नु
२०. ख�रद कायर्म सं लग् पदा�धकार�लाई दण् र पुरस्कारक प�रवेशमा आव� गर� कायर गन�
गराउने प��तको �वकास हुन नसक्नु
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७. समाधान र सुझावहर
मा�थ उल्ले ग�रएका समस्य र च ुनौ�तहरुला सम्बोध गर� अिघ बढ् दे हाय बमोिजमका सुझावहर
�स्तु ग�रएको छ। ती सुझावहर अवलम्व गनर सकेमा सावर्ज�न ख�रद कायर्क व्यवस्थापन
समय सापेक सुधार ल्याउ स�कन्छ
१.

सबै सावर्ज�न �नकायले वा�षर् ख�रद योजना बनाई सो�ह बमोिजम ख�रद कायर गन� बाध्यकार
व्यवस् लागू गन�।

२.

सबै सावर्ज�न �नकायले आफ्न �नकायमा अ�नवायर रुपम ख�रद महाशाखा/शाखा/इकाई गठन
गनुर पन� बाध्यकार व्यवस् लागू गनु्पन�
र

३.

आवश्यकत अनुसारका बोलप� सम्बन् कागजातहर सावर्ज�न ख�रद अनुगमन कायार्लयबा
तयार गर� �काशन गन� र सबै सावर्ज�न �नकायले सारभूत रुपम फरक नपन� गर� �तनै
कागजातबाट ख�रद कायर सम्प गनु्पन�
र

४.

सावर्ज�न ख�रद सम्बन् ता�लम, से�मनार, गो�ी, अन्तर��य जस्त कायर्� �दे श र स्थानी
तहसम् व्याप रुपम सम्प गर� सावर्ज�न �नकायहरुक ख�रद क्षम �वकास गन�।

५.

सबै सावर्ज�न �नकायहरुला �व�ु�तय ख�रद �णाल�मा आव� हुने गर� साधन, �ोत र
व्याकअपक व्यवस् �मलाउने।

६.

नयाँ नयाँ �वधीका ख�रद �णाल�का ढाँचाका नमूना बोलप� तयार गर� लागू गन�।

७.

सावर्ज�न �नकायहरुबा सम्पाद भै रहेका ख�रद सम्बिन कायर्हरु पयार् अनुगमन गनु्पन
र
व्यवस् �मलाउने।

८.

�नमार् व्यवसाय र आपू�तर्कतार्हरु व्यवसा�य दक्ष अ�भवृ�� गन� तफर अ�सर गराउने।

९.

गुनासो व्यवस्था गनर, �नद� िशका बनाई Online Grievance Redressal Mechanism (GRM)
System लागू गन� व्यवस् �मलाउने।

१०. हालको

�मुख आवश्यकताक

रुपम

रहेको Design & Build, Engineering-Procurement

Construction (EPC/Turnkey), Framework Agreement Goods and Relative Services, NonConsulting (other) Services, Catlog Shopping का Standard Bidding Document बनाई यथािश�
�योगमा ल्याउने
११. सावर्ज�न ख�रद �वज्ञ रो�र तयार गर� साल बसाल� न�वकरण गर� �ववरण �काशन गनु्पन�
र
१२. ख�रद व्यवस्थापन बारे मा �िशक् गनर सक्न �िशक्षक Accreditationगन� सम्बन्ध कायर
�नद� िशका बनाई लागू गनु्पन�
र
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१३. सबै �दे श र स्थानी तहलाई �मल्न �क�समको सावर्ज�न ख�रद �व�नयमावल� तयार गर� लागू
गन�।
१४. सं चा�लत E-GP System लाई अझ बढ� वृहत र व्यविस् एवं समय सापेक बनाउने।
१५. उजुर� �दन रा�ु पन� धरौट�को �ेसहोल् �समा तारन्ता फेरबदल हुँदा त्यसल नकारात्म असर
ल्याउन हुँदा कम भन्द कम धरौट�को �समा तोक� सबैले �नवेदन �दन सक्न व्यवस् �मलाउनु
पन�।
१६. सोझै ख�रदका नाममा ख�रदलाई साना साना टु �ा बनाई सोझै ख�रद गन� �वृि� बढे को हुँदा
त्यसला �नरुत्सा गनु्पन�
र
१७. नेपालका �व� �व�ालय स्र र लोक सेवाको पाठ्
य�ममा तलदे खी मा�थल्ल पदसम्मक
पाठ्
य�ममा सावर्ज�न ख�रदको �वषयलाई समावेश गन�।
१८. महाले खा प�रक्षक कायार्लयबा नमूनाका रुपम भएप�न �वज टोल� बनाई छु �ै रुपम ख�रदको
�भावका�रता मापन गनर Procurement Audit को �चलन थालनी गनु्पन
र ।
१९. सावर्ज�न ख�रदका सन्दभर् दे िखएका �व�वध समस्याह जस्तो नी�तगत समस्य (Policy
Problem), ख�रद सम्झौत सम्बन् समस्य (Contract Management Problem), पेशा�वदको
योग्यत र क्षम (Accreditation) प�हचान गन� समस्य, मापदण्डह अध्याव�ध नहुने (Standard
Update Problem), सं स्थाग �मले म�ो र गुटबन्द (Institutional Collusion and Cartelling),�बमा
व्यवस्था समस्य (Insurance Management Problem), सामान् �वृि�मूलक समस्य (General
Trend), न्यू कबोल �वृि� (Low Bid Tendency), परामशर सम्बन् समस्य (Consulting Sector
Problem), सेवा करार सम्बन् समस्य र पेश्क सम्बन् समस्याहरुल प�हचान गर� छु �ा-छु �ै
ढं गले हल गनु्पन�
र
२०. इमान्दा�रत, नै�तकता, �नणर् क्षम लाई आत्मसा गद� जवाफदे ह� र उ�रदा�यत् बहन गनर
सक्न गर� कानूनहरुम प�रमाजर् गर� दण् र पुरस्कारक पाटोमा स�ह �नणर् गनर सकेमा समस्य
घटे र जाने हुन्छ

८. �नष्कष
�वकास र समृ��लाई पूण्त
र �दन कुनै प�न राज्यबा त्य राज्यक सावर्ज�न खचर्क उिचत �योग र
व्यवस्था गनु्पन
र
हुन्छ सरकारले सुशासनको �त्याभू� गराउन सावर्ज�न ख�रदको पकलाई सवल
गराउनु पछर् अ�हलेको सं घीय सं रचनालाई समेत दृ��ग गर� �व�मान सावर्ज�न ख�रद ऐन �नयममा
समायनुकूल सुधार गद� न�तजामूलक बनाउनु आजको आवश्यकत हो। सावर्ज�न ख�रद कायर्ला
भरपद� र सरल�कृत गनर महत्वपूण भू�मका खेल्न �व�ुतीय ख�रद �णाल�लाई सबै �दे श र �नकायहरुम
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अ�नवायर लागू गराउन जरुर छ। जसको उच् स्तरम �योग गन� र �त्ये ठाउँ र स्थानम

व्याकअपक जरुर छ। सावर्ज�न ख�रदमा �वशेषज्ञ समेत जरुर हुँदा त्यस बमोिजमको जनशि�

हुन ु जरुर छ। सावर्ज�न ख�रद सम्बन् कायर्�वध, �कृया तथा �नणरयलाई अझ बढ� खुला, पारदश�
र वस्तु�न एवम् �व�स�नय बनाई

ख�रद �कृयामा ��तस्पधा, स्वच्छ, इमान्दा�रत र जवाफदे �हता

हा�सल गर� मूल् साथर्कताक पक्षल आत्मसा गर� सावर्ज�न खचर्क अ�धकतम ��तफल हा�सल
गनुर आजको समयको माग हो।

सन्दभर् सामा
१.

सावर्ज�नक ख�र ऐन, २०६३ तथा �नयमावल�, २०६४
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राजनी�त र �शासन

भागवत खनाल 10

ृ भू�म
१. प�
नेपालको सं �वधानले सं घीय लोकतािन्� गणतन् नेपालको मूल सं रचना सं घ , �दे श र स्थानी तह गर� तीन
तहको हुने व्यवस् गरे को छ। सं �वधानले नेपालको राज्यशि�क �योग सं घ �दे श र स्थानी तहले
सं �बधान र कानून बमोिजम गन� व्यवस् गरे को छ।यसैगर� सं �बधानमा सं घ, �दे श र स्थानी
तहवीचको सम्बन सहका�रता, सह अिस्तत र समन्वयक �स�ान्तम आधा�रत हुने व्यवस् ग�रएको
छ।

१

सं �बधानमा सावर्ज�न �शासनलाई स्वच , सक्, �नष्क, पारदश� , ��ाचार मु� , जनउ�रदायी

र सहभा�गतामूलक बनाउदै राज्यबा �ा� हुने सेवा सु�वधामा जनताको समान र सहज पहुँच सु�नि�त
गर� सुशासनको �त्याभू� गन� नी�त उल्ले भएको छ।
हा�ो सं घीय �णाल� परस्प सहयोगमा आधा�रत छ। सवै सं घीय इकाइहर एक आपसमा स्वतन छन्,
तर स्वच्छ छै नन्, अन्तर�नभर छन्।नेपालको स्वतन्�, सावर्भौमस�, भौगो�लक अखण्ड़त र
स्वाधीनताला अक्षु राख्द मौ�लक हक तथा अ�धकारको सं रक् र सं व�र्, राज्यक �नद� शक
�स�ान्तहरु अनुसरण तथा राज्यक नी�तहरुक �मश: कायार्न्व गद� नेपाललाई समृ� तथा
सम्मुन बनाउनु राज्यक दा�यत् हो।
लोकतािन्� गणतन् नेपालको सम� ल�य ��तष्पधार्त लोकतािन्� �णाल�, नाग�रक स्वतन्�,
मौ�लक हक, मानवअ�धकार, बा�लग मता�धकार , आव�धक �नवार्च, पूणर �ेस स्वतन्� तथा स्वतन ,
�नष्प र सक् न्यायपा�लक र कानूनी राज्यक अवधारणा लगायतका लोकतािन्� मूल्य र मान्यता
आधा�रत समाजवाद ��त ��तव� समृ� रा� �नमार् गन� हो।

मा�थ उल्ले भएका �स�ान्, उ�ेश्, नी�त र ल�यहर पूरा गन� दा�यत् सं घ, �दे श र स्थानी तह गर�
राज्यक तीनै तहका सरकारको हो। ती ल�य हा�सल गनर राज्यला दक, तटस्, �नष्प र व्यावसा�य

10

पूव र सह सिचव, नेपाल सरकार
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जनशि�को आवश्यकत पदर् । यस आले खको उ�ेश् स्थानी तहमा कायर्र त्यह सहयोगी जनशि�
र स्थानी राजनी�त वीचको अन्तरसम्बन् आयामहरुक बारे मा चचार गनुर रहे को छ।

२. तटस् कलमहरुक मौन धारण
नेपालमा राजनी�त र �शासन वीचको अन्तरसम्ब बारे हाल केह� वषर्यत सेवारत र पूव्कमर्चार�ब
र
मा� अ�भव्यि�ह मुख�रत भइरहे का छन्। �वशेष गर� राज् व्यवस् तथा सुशासन स�म�तमा �व�भ�
खालका अ�भव्यि�ह �कट भएको पाइन्छ तर ती मन्तव्य गहन अध्यय र �नजामती सेवाको
महत् बुझेर भन्द प�न कायर्र कमर्चार�क रवैयाबाट है रान भएर �कट भएका आ�ोशको रुपम
ज्याद आएका छन्। अर अनुभवी सं सद सदस्यह र पूव र �वभागीय मन्�ीहरुब खासै आ�धका�रक
धारणा आएको पाइदै न।
कमर्चार वृ�बाट �नरन्तररुप आइरहे का अ�भव्यि�हरु स्वाभा�वकरुप आफ्न वग�य �हतका
बारे मा र राजनी�त ��त �कि�तरोषहर प�न मुख�रत भएको पाइन्छ कमर्चार�वगर्ब आएका यी
मन्तव्यहर �शासन सुधारका ला�ग केह� सुझावहर समेत आएका छन्, तर ती पयार् छै नन् ।ज�तसुकै
�व�तापूणर कलमले ले खेको �कन नहोस वग�य कलम तटस् हुन सक्दैन अ�हले राजनी�तले �शासनको

उ�छतो काढ्न र �शासनले िच� दुखाउँदै आलोचना र राजनी�त��त मन् �कारको �नन्द गन�मा सी�मत
छ यो �नजामती बु���वलाश।
ु लाई समृ��को
सं घीय �णाल�को मूल उ�ेश् जनताका अ�धकार जनताको घरदै लोमा पुर् यउनु र मुलक
मागर्म लैजानु हो। यस पुनीत अ�भयानमा सरकारलाई सहयोग गनर एक स्थाय, दक, तटस्, �नष्प र
व्यावसा�य कमर्चार�तन्� आवश्यकत पदर्छ �शासन र राजनी�त एउटा मालाका दुई फूल हुन।
ु
राजनी�त र �शासन अ�वभाज् छन। तर �यनीहरुक अिस्तत स्वतन छ ।यी दुवैको सं य�
�यास
�बना समृ�� या�ा सफल हुदैन। यी एउटा रथका दुईटा पाङ्� हुन,् एकको अनुपिस्थ�तम रथ चल्दैन

दुईवटै पाङ्� हुँदा प�न एकको असहयोग या अयोग्यताक कारण अक�ले प�न काम गनर सक्दै,
या�ाको लय �मल्दैन

यस्त �वषयमा बहाल वाला मन्�ीह, राज् व्यवस् स�म�तका सदस्यह र कमर्चार बाहे कका स्वतन
बु��िजवीहरुबा जुन�कारको धारणा र सुझाव आउनुपदर्थ्, त्य �ा� हुन सकेन ।तमाम ले खक र
िचन्तकहरुब राजनीती बारे धे रै ले �े काम भइरहे को छ। �कन्त राजनी�त र �शासन वीचको अन्त
सम्बन बारे खासै चासो �लने गरे को पाइं दैन। रा��य जीवनको �व�भ� क्षे� कायर्र बु��जीवी,
नाग�रक अ�भयन्त र समाजशा�ीहरुक कलम यस �वषयतफर आक�षर् नहुन ु दुभार्ग्य ह यसले गदार
यो �वषयमा तटस् कलमबाट आउन सक्न सम्य सुझावबाट यो क्ष विन्च हुन पुगेको छ।उता
राज् व्यवस् तथा सुशासन स�म�त र सम्बिन् मन्�ालयल प�न त्यस् सुझाव �लने तफर ध्या
�दएको पाइं दैन।
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३. राजनी�तक नेततृ ् र �शासन
राजनी�तक नेततृ ्वसँ राजनी�तक शि� रहे को हुन्छ राजनी�तक नेततृ ्लाई ज्ञ हुन ु आवश्य छ

ँ भएको शि�को माध्यमबा दे शको सम्पूण जनताको भ�वष् �नधार्र हुन्छ राजनी�तक
,राजनी�तसग

ँ असी�मत सावर्ज�न िजम्मेवार
नेततृ ्वक ग�त�व�धले दे शको सुदूर भ�वष्यक खाका कोदर्छ राजनी�तसग
हुन्छ यो िजम्मेवार �योग गन� �सल�सलामा सानो मा� गल्त हुनगयो भने दे शको भ�वष् नै बरवाद
ु र बु��मानीपूणर �नणर् र नी�त �नमार् गनर स�कयो भने दे शकै भ�वष् उज्ज्
हुन सक्द तर सुझबझ

हुन् । राजनी�तले नी�त र कानून बनाउने हो, त्यसला कायार्न्व गन� कतर्व कमर्चार�तन्� हो।
खराव नी�त बनाइयो भने असल कमर्चार�तन्� प�न असल कायार्न्व गनर सक्दै ।य�द असल नी�तनै
बनेको रहे छ भने ता प�न खराव कमर्चार तन्�ल असल त�रकाले कायर्न्व गनर सक्दैन।दक् पूव्
र
काम फ�े गनर दक कमर्चार नै चा�हन्छ
कमर्चार वगर सरकारको आज् पालक समूह हो। �कन्त यसलाई अ�ाएको काम मा� गन� र राजनी�तक

नेततृ ्वला खुसी रा� स्थापन ग�रएको सं स्थाक रुपम हेन रु हुँदैन। कमर्चार सचेत, दक र व्यावसा�य
ु को
हुन ु जरुर छ, तर यो योग्यत र दक्ष राजनी�तक नेततृ ्वक आत् र�तका ला�ग नभई सम� मुलक
ृ �र �हतमा उपयोग हुन ु आवश्य छ। व्यावसा�य रुपम काम गनर्क ला�ग कमर्चार सं यन्�ला
वह
�नष्प र तटस् रहन �ेरणा �दने �ोत राजनी�त नै हो। कमर्चार�ला सृजनशील ब� �ेरणा �दने �क
लाए अ�ाएको काम गन� र आफ्न अनुयायी का�रन्द बनाउने, राजनी�त कै हातमा छ।

लामो समय दे िख बिन्तीकरणमा परे का जनताको ला�ग राजनी�तक नेततृ ्वक दया, करुण र समवेदना
चा�हएको छै न। उनीहरुला चा�हएको भनेको अ�धकार हो, समावेसी र समतामूलक समाजको स्थापन
हो। �ायःराजनी�त र �शासनमा हावी हुने व्यि�ह एउटै वगर्क ��त�न�धत् गदर्छन यस्त अवस्थाम
नी�त �नमार् दे िख कायार्न्व सम् जानी नजानी वग�य वचर्स रहन जान् र व्यवस्था प�रकल्पन
गरे अनुरुपक न�तजा आउन सक्दैन समान वगर्क ��त�न�धत् गन� नेता र कमर्चार�क वीचमा बा�हर
बा�हर दे ख्द तटस्थत र सवर वग�य �हतमा आधा�रत ��याकलाप दे िखएता प�न �भ�ी अचेतन बु��ले
उनीहरुला आफ्न �हतमा काम गराइरहेको हुन्छ।राजनी�त नेततृ ्वम सं बैधा�नक वाध्यताक कारण
म�हला, जनजा�त, द�लत आ�दको ��त�न�धत् सन्तोषजन दे िखएता प�न मा�थल्ल �नणार्य नेततृ ्वम
�नि�त जा�तय वगर्क ��त�न�धत् हावी र�हरहे को हुँदा, त्यस् मौका पाउने म�हला, जनजा�त या

द�लतवगर्क ��त�न�ध आफूलाई मौका �दलाउने नेताको समथर् ब�े सम्भावन हुन्छ उनीहरुम आफ्न
मौ�लक आवाजको अिस्तत �तरो�हत भई आफ्न नेताको आवाज बोल्न ‘रोबोट’ ब�े डर हुन्छ
अ�हले स्थानी तहमा रहने राजनी�तक नेततृ ्वम कमोवेस यस्त �वृि� दे िखएको छ। स्थानी नेततृ ्
आफ्न अन्तरात्मा आवाज सुनेर काम गन� भन्द प�न आफ्न राजनी�तक उत्थानम सहयोग गन�
नेताको अनु�ह ��त नतमस्त भई सोह� आवाज बोल्न अवस्थाम छ। �नवार्च सम्प भई स्थानी
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सरकार ��याशील भएप�छ समेत स्थाय र तटस् कमरचार� सं यन् �नमार् गनुर भन्द ��तव� र आफ्न
आज्ञापा तदथर �शासन स्थापन गन� चाहनाको अन्तयर् यह� वग�य चेतनाले काम गरे को छ।
राजनी�तक नेततृ ्वक मनमा सम�ृ �को चाहनाको ज्वाल छ । नेततृ ्वला के गन� भ�े रा�र� थाहा छ , तर
कसर�, �कन, क�हले, कहाँ र कसले गन� भ�े थाहा छै न। नेतालाई �ोत साधनको कमी छ भ�े थाहा छ,
तर त्य साधनको जोरजाम गन� ज�रया थाहा छै न। यह� अज्ञान,

हतारो र �दशाह�नताको कारण

स्थानी तहका धे रै जसो �नणर्यह �ववाद�स् हुन पुगेका छन्। यसको मूल कारण दक कमर्चार�क

अभाव नै हो , तर सं घ दे िख स्थानी तह सम्मक नेताहरुल यो कुरालाई आत्मसा गरे को पाइं दैन।

एका तफर स्थानी तहमा दक कमर्चार�क अभाव छ, अक� तफर यो तहमा काम गन� कमर्चार�ला अक�
फसादले है रान पारे को छ। हा�ा राजनी�तक दलहर आफ्न महानताको खुव �शं शा गदर्छ।पाट� एक
�ढ�ा रहेको र अपार मतैक्यत र मेल�मलाप रहेको बयान गनर प�न उनीहर खिप्प छन्। आफ्न
पाट�लाई उ�म र अक� पाट�लाई अधम दे खाउन प�न �यनीहर सा�ै �सपालु छन्। �कन्त जव जनताको

काम गन� बखत आउँछ , जव जनताको, सम�ृ �को ला�ग केह� गन�बेला आउँछ , समान दलका अध्य र

उपाध्य र वडाध्य वीच मत�भ�ता हुन्छ स्थानी तहमा समान दलबाट ��त�न�धत् गन� अध्य र
उपाध्य वीच धे रै ठाउमा बोलचाल छै न यस्त अवस्थाम कमर्चार�ल कसर� काम गन�? यस्त िस्थ�तम
कमर्चार समेत कुनै एक पदा�धकार�को �पछ्लग् हुन वाध् हुने र कतै प�न नलाग्न �नष्प कमर्चार
कसैको प�न नहुने वातावरण पैदा भएको छ।

४. उ�ेश् , चाहना र कायर्शैल
रा� �नमार्णक ला�ग दे शमा नयाँ प��त आरम् भएको छ। दे शवासीहर स्वाभा�व रुपम अव त समृ��
आउला �क भनेर बाटो हे रेर वसेका छन् भने राजनी�तक नेततृ ्वल जनताले सोचेको भन्द प�न �तु ग�तमा
समृ�� हा�सल गन� आकांक् जगाइ�दएको छ ।हा�ो सं �बधानले प�न �वगतमा जे ज�त कुरा भए, ती सवै

गलत भए, धे रै नै अन्या भयो, हा�ा पुखार्ल धे रै गल्त गरे भनेर स्वीका गरे को छ। यी सं बैधा�नक
अ�भव्यि�हले वतर्मा राजनी�तक नेताको काँधमा अत्यन् ठू लो िजम्मेवार बोकाएको छ। नेततृ ्वम
�वगतमा गद� नगरे को कारण केह� भएन, अव ग�रन् र हुन् भ�े भावना दे िखन्छ
राजनी�तमा लाग्न व्यि�क मूल उ�ेश् सेवा हो भने कमर्चार बनी सेवा �वेश गनु्क
र
उ�ेश् व्यवसा
ज�नत सेवा हो। �नजामती सेवाको सदस् हुनको ला�ग आवश्य योग्यत हा�सल गरे र मा� पुग्दैन
योग्यत �ा� व्यि मध्य अव्व घो�षत भएर मा� �नजामती सेवा या स्थानी सेवामा �वेश गनर
पाइन्छ राजनी�तक नेततृ ् जनताको मतबाट च ु�नने हुँदा उनीहरुल जनताको ��त�न�धत् गदर्छ, तर

कमर्चार च ु�नएर नभई छा�नएर आएको हुन्छ। सरकार� सेवालाई पेशाको रुपम अपनाएर आएको
हुन् र सेवा गरे वापत �ा� हुने सु�वधाको माध्यमबा आफ्न जीवन वृि� चलाउने र जहान प�रवार

पाल्न उ�ेश् �लएको हुन्छ �कन्त राजनी�तक नेततृ ्वल राजनी�तलाई पेशा या जीवन �नवार्हक
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माध्यमक रुपम स्वीका गरे र आएको हुँदैन । �हं जो आज यह� उ�ेश्यक आधारभूत कारण बुझ्न
�यास नगर� कमर्चार�क सु�वधा र सेवाको सुरक्षा सम्बन्ध राजनी�तक नेततृ ्वबा �व�भ�

् राजनी�तक नेततृ ्वल राजनी�तमा लाग्न र कमर्चार बनेर आउने मूलभूत
अ�भव्यि�ह आएका हुन।
कारण

र त्य �भ�को अन्तयर् ख्या गनर नसक्द कमर्चार�ल पाइरहेका सु�वधा र सेवाको सुरक्

सम्बन्ध धे रै अन्योलताह उत्प भएका छन। कमर्चार�ल �च�लत कानून र सु�नि�त ग�रएका आचरण

पालन गद� आफ्न सेवा गरे पुग्दछ।सं�वधानल जनमुखी �शासनको प�रकल्पन गरे को हुँदा �शासन प�न
ु दर्छ तर राजनी�तको िजम्मेवार र उ�रदा�यत्वक दायरा फरा�कलो छ।
जनता ��त उ�रदायी हुनप
राजनी�तले कानूनको पालना गरे र मा� पयार् हुदैन, जनताको िच� समेत बुझाउनु पदर्छ
धे रै जसो स्थानी तहहर साधन �ोतको अभावमा छन।जुन जुन स्थानी तहहर साधनह�न छन , त्यह �
नै सम�ृ �को खाँचो ज्याद छ।तर राजनी�तले च ुल्या �दएका आकांक्षा असी�मत छन।पछा�ड परे का
�यनै पा�लकाहरुम सामािजक, आ�थर्, जातीय �वभेद झन बढ� छ।ज�हले सम् पछा�ड परे का स्थानी
तहरुला रा��य समृ��को मूल �वाहमा ल्याउ स�कदै न तव सम् दे श समृ� भएको मा�
ु हर समेत अझै
स�कदै न।अ�हले सं सार भ�र सम�ृ �को लहर च�लरहेको छ।हामीले समृ� मानेका मुलक
पुगेन भन्द दौ�डरहेको अवस्थाम हामीले कुन ग�त समा�ु पदर्, �� छ।अ�हले हा�ो अवस्थ त्यस्
ता�लम र खुराक नपुगेको खेलाडीको जस्त छ, जो बे�हसाव दौडोस त लडखडाएर ल�डने डर , �वस्तार
�हं डोस कह� ँ पु�गदै न।
द�र�ताबाट पार पाउन सिजलो छै न।अझ वग�य, �ल�ीय, जातीय र क्षे� �वभेद �नराकरण गर�
समानतामा आधा�रत समाज स्थापन गनर बडो क�ठन छ।यस अवस्थाम कमर्चार र राजनी�तका
कदमहर समानुपा�तक त�रकाले चल् सकेनन भने केह� हुने वाला छै न।यो या�ा सफल पानर्क ला�ग
राजनी�तक नेततृ ्वल कमर्चार�तन्�ल �व�ास र �ोत्साह गनुर आवश्य छ।नेततृ ्वम पुगी रा�का

लागी काम गन� अ�भभारा बोकेको नेताले मेरो र मेरा , हा�ो र हा�ा भ�े �वृि�लाई समूल त्या गनुर
आवश्य छ।राजनी�तक नेततृ ्वल तलव , सु�वधा र सेवाको सुरक्षा मा�मलामा आफ्न र कमर्चार�क
तुलना गन� �वृि� त्याग् जरुर छ।कमर्चार�ला तटस् र पक्षप र�हत रहन �ोत्सा�ह नगर� कुनै
दल �वशेष ��त �न�ा वा नरहन र �बल्लाक आधारमा सेवा �वाह गनर उक्साउन ग�रयो भने त्यस्
नेततृ ् असफल हुन्छ।तटस कमर्चार रु हुन पुग्दछ भने पक्षप ग�रएकाहरुल टे न र छाड्दछन

५. कमर्चार�तन्� �वशेषता
राजनी�त शि�को लागी सं घषर हो।राजनी�त गनुर भनेको एक व्यि�ल अर व्यिलाई आफ्न �भावमा
पारे र उनीहरुला आफ्न अनुयायी बनाउनु हो।राजनी�त गन� व्यि�म श�ी �ा� गन� उत्कृ चाहना
हुन्छ।राजनी�त व्यि�म �किन्च अहं कार प�न हुन सक् र जस्त स्वभा भए प�न र जस्त
अ�भव्यि �कट गरे प�न एक पल् अनुयायी बनेका समथर्हर हतपती उसको साथ छाडे र
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जादै नन।तर कमर्चार�ला यी सु�वधा �ा� छै न।कमर्चार योग्यत पर�क्षा उ�ीणर भएर सेवा �वेश
गरे को हुन्छ। राजनी�तबारे जान्द, समाज र आफूले सेवा गन� समुदायबारे जानकार हुन्छ।स्थान
तहमा कामगन� �स�भल इिन्ज�नय आफ्न कामबारे पूणर जानकार हुन्छ।त ऊ राजनी�त गनर जान्दै,
जाने प�न चाहदै न।कमर्चार�क सेवा �वेशको मो�टभ नै अक� हुन्छ।कमर्चा आफ्न नोकर�लाई पेशाको
रुपम रोजेर आएको हुन्छ।उसल रोजगार�का अन् तमाम सम्भा�व क्षे�ल छाडे र सरकार� सेवा
रोजेको हुन् र त्यसक लागी धे रै प�र�म गरे को हुन्छ।उसल सरकार� सेवालाई आफ्न आजी�वकाको
माध्य बनाएको हुन् र समान्य: अर काम गनर पाउदै न।ऊ जीवनका धे रै आकांक्षाल ब�ल चढाएर
आएको हुन् सेवामा।स्था�यत, जीवन यापन गनर पुग्न तलव, सु�वधाहर, साम�यक पदो��त र
अवकाशप�छ �ा� हुने राहतलाई �वचार गरे रनै ऊ सेवा �वेश गदर्छ।यस् व्यि�म शि�को भोक

हुँदैन, बर गुमनामीमै रमाउँछ।उसको प�र�मको प�हचान गरे र सरकारले सम्मा गरे ता प�न त्य
सावर्ज�न सरोकारको �वषय बन्दै, आफ्न सेवा �भ�का सी�मत व्यि�क चासोको �वषय हुन् त्यो।
धे रै मौ�लक हकहर स्थ�ग गरे र सेवामा हािजर भएको हुन्छ।उसक सारा रा�ा कामहरुक जस
सरकारको पोल्टाम जान्, उसका नरा�ा काम वापतको अपयश ऊ आफैले एक्ल व्यहोनु पदर्छ
राजनी�तले यो कुरा बुझ्न �य�नै गरे न।कुनै प�न िशिक् युवा सरकार� सेवामा �वेश गन� अ�भ�ायले
रात�दन मेहनत गरे र पढ्द जा�गर खाए प�छ राजनी�तक नेता सं ग स�त गन� हो, गुटवन्द गन� हो, अमुक
पाट�को कायर्कता ब�े हो भनेर सोचेको हुदैन।सेवा �वेश प�छ हुने सारा कृयाकलापहर त सवै
राजनी�तकै उपज हुन।

६. सम्बन्ध दे िखने समस्याह
डा. हे नर� �क�सिन्ज भन्न "राजनी�तक नेततृ ्वक काम जनतालाई त्यहा पुर् यउने हो, जहाँ उनीहर यस
अिघ क�हल्य पुगेका �थएनन।" कमर्चार�क मनमा लागेको हुनसक्द �क यो मूखर स्थानी नेताले के पो

बुझेको छर ! यसले न लोकसेवा आयोगको मुख दे खेको छ , कुनै ढ� छ।तर नेता त्यस् मूखर
हुँदैन।नेता जनता वीच घुल�मल हुने हुँदा उसले जीवन बुझेको हुन् , समुदाय बुझेको हुन् र जनताका
मनका कुरा बुझेको हुन्छ।उसल समाज, सं स्कृ�, �छमेक, स्वाथ र दाउपेच जानेको हुन्छ।कमर्चार�

�कताव पढे को हुन् भने नेताको �कताव समाज हो।शि�मा पुगेप�छ मदोन्म भएन भने, व्ि�गत
स्वाथर् �ल� भएन भने र होस गुमाएन भने उसले धे रै गनर सक्छ
स्थानी तहमा दे िखएका समस्य व्यि�ग स्वाथर् �े�रत नै बढ� छन्।तर क�तपय समस्य कानूनी ,
ँ समेत सम्बिन् छन।कसैको नजरमा कमर्चार�ह डामेको साँढे जस्त
मनोवैज्ञा� र अहं कार सग

छाडा छन भने कसैको नजरमा नेताहर कमर्चार�ला आफ्न दास नै सम्झन्छन।श �ा� भएप�छ
मा�नसमा मात चढ् थाल्दछ।अ पदासीनहरुला �ोत प�रचालनको अ�धकार र सम्मा �ा� हुन
थाले प�छ स्वभावैल �� प�न हुन थाल्दछन।लड एक्टनल भनेका छन् , शि�ले �� बनाउछ, अ�तशय
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शि�ले अ�तशय �� बनाउछ।हुन त िजतेको नेता बढ� शाल�न हुनपु न� हो, तर हा�ो स्थानी तहमा
उल्ट छ।�वसं ग�त ल्याउनुम स्थानी तहका कमर्चार�क राजनी�तक नेततृ ् ��त लघुता पूणर मूल्यांक
र नेततृ ्वम आएको अकस्मातक चमक दुवै िजम्मेवा छन।नेतालाई आज अ�हले नै स�कहाल्नु भने
कमर्चार�ला �नयमकानूनको प�न पालना गनुर छ।दुभार्ग्य केह� झमेलामा प�रयो भने नेतालाई खासै
फरकपद� न, कमर्चार�क जीवननै बवार् हुन्छ।य अनुभव ग�रएको कुरा हो।

नेताहर च ुनावको बेलामा धे रै नै बोलेका हुन्छन।सक् नसक्न सारा आ�ासन प�न �दन्छन।�वार्िच
भएका नेताहर �भडका उन्माद व�ा ब�न�दन्छन।त जव कायर्क्षे पुग्दछ, उनीहरुल आफूले
सोचेको भन्द �भ� सं सार पाउछन।कमर्चार�तन उनीहरुक मागर्क ठू लो व्यवधा बनेर खडा
हुन्छ।ज जनताको

दवाव पनर थाल्द, उनीहर कमर्चार�ला

दोष

�दएर उम्कन्छन।भतमा

"�ामपन्चाय"का �धानको स्वेच्छाचा�र बारे पूव र मन्� मिणशंकर अय्यरल भनेका छन " इन �दनो
पन्चाय राज नह� सर पन्चरा है ।" यहाँ प�न क�तपय स्थानी तहमा अध्य/मेयरको राजचलेको
गुनासो छ।�नयम कानून र प��तको पालना गर� भ�े कमर्चार�क उ�छतो का�ढन्छ�हं जो आज स्थानी
राजनी�तक नेततृ ्वल कमर्चार मा�थ हातपात

गन� कृयाकलाप केह� स्वाथर् ट�र हो भने �ायःकानून र

आचरणको पालनाको समस्य हो।राजनी�तक नेततृ ् मा�थ हातपात हुँदा त्यस् उत्पातीला कारवाह�
गनु्क
र
बदला झन उत्सा�ह भएको दे खेर कमर्चार �पटे र चिचरत हुने आकांक् अरुम प�न जाग्
सक्छ
नेततृ ्

र

कमर्चार

वीच

झमेला

पैदा

हुने

अक�

कारण

हो

राजनी�तक

नेततृ ्वक

चेक

मोह।जन��त�न�धहरुक चेक��तको आश�ी बढे र गएको छ।चेक सँग अर केह� कुरा जो�डएको
छ।राजनी�तक नेततृ ् र कमर्चार समाजमा रहने हो, समाज राजनी�तक नेततृ ् र कमर्चार�म रहने

् �कन्त स्थानी तहमा आफूलाई च ु�े जनताको घर आगनको
है न।नेता र कमर्चार समाजका सेवक हुन।
निजकै जनताकै सामु�ेमा �नवार्िच ��त�न�धको "�भपाइपीकरण" भइरहे को छ।यस कायर्क ला�ग
कमर्चार�तन्� �योग ग�रएको छ।एउटा दलको �नवार्िच ��त�न�ध दलको नेता मा� है न।ऊ
समाजको ��त�नधी प�न हो।ऊ जुन वातावरणमा हुक�को होर ऊ जेहो, त्य भन्द बढ� उसबाट खोज्न
समाज र ऊ प�न पद पाउन साथ आफूलाई आफ्न धरातल भन्द माथी सोचेर अपाच् व्यवहा गन� र
सो ग�त�व�धमा सहायक हुन कमर्चार�तन्�ल �योग गन� �वृि�ले कमर्चार�तन समेत �ववादमा
ता�नएको दे िखन्छ

७. खतनार् पाटो
नेपालको सं घीय �णाल� अनुपम छ।सं बैधा�नक रुपम जनताको �नकटमा अ�धकार पुर ्याउने मा�मलामा
नेपाल सं सारकै ठू लो उदाहरण बनेको छ।�ा� अवसरको समुिचत उपयोग गनर स�कयो भने केह� वषर
�भ� नेपाल समु�त लोकतन्�क रुपम �व� सामु उदाउनेछ।�कन्त यो अवसर गुम्य भने नेपाल
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ु को रुपम द�रने छ।नेपाल� सं घीय �णाल�को मूल जरो स्थानी तह
लोकतन् अफाप हुने मुलक
हो।सं घीय �णाल� अपनाएका धे रै दे शले यस्त शि�शाल� स्थानी सरकार स्थापन गनर सकेका
छै नन।गणतन् भारतको सं �बधानको ��ह�ार� र चौह�र� सं शोधनले स्थानीयतहला राज्यल �दएको
ु राज् अमे�रकामा प�न स्थानी तहले �योग गन�
अ�धकार मा� �योग गन� अ�धकार �दएको छ।सं य�
धे रै

जसो

कानून

राज्यल

बनाउछ।तर

हा�ो

सं �वधानले

अ�धकारको

बाँडफाँडकै

माध्यमबट

स्थानीयतहला अ�धकार सम्प बनाएको छ।
�ा� अ�धकारहर अभूतपूव र छन।तर च ुनौती प�न ठू लो छ।आफ्न अ�धकारको समुिचत �योग गन�
कायर्म स्थानी सरकारलाई दक्षतापू सहयोग पुर् यउनु स्थानी कमर्चार�तन्� पुनीत कतर्व हो।
स्थानी तहमा अ�हले ठू लो �ोत जान थालेको छ।तर �ोतको उपलव्धताक तुलनामा स्थानी
राजनी�तक नेततृ ् र कमर्चार दुवै सक् छै नन।स्थानी तह अ�हले �ोतको दुरुपयो गन�मा अ�णी
रहे को जानकार� �ा� भइरहेका छन।सवै भन्द बढ� उजुर�हर स्थानी तहकै ग�त�व�ध उपर प�ररहेका
छन।स्थानी तहलाई �नयन्णमा रा� र �नयमन गनर अिख्तया दुरुपयो अनुसन्धा आयोगबाट लामो
सूची स�हतका �नद� शनहर जार� भएका छन।अझै सम् सं घीय

�नजामती सेवा ऐन पा�रत हुन सकेको

छै न भने �दे श लोकसेवा आयोग स��य हुन सकेका छै नन।�दे श र स्थानी तहका कमर्चार सम्बन्
कानूनको अभावमा कमर्चार तन् तदथर्वादम झु�लरहेको छ।�दे श र स्थानी तहमा समायोजन भएका
कमर्चार�क आत्मब खस्केक छ, उनीहर आफूलाई राज्यक दो�ो दजार्क कमर्चार�क रुपम महसुस
गनर वाध् छन्।
स्थानी तहमा कमर्चार "क्याड" छै न।एका तफर कमर्चार र राजनी�तक नेततृ ् वीच मनोवैज्ञा�
"टसल" छ भने अक� तफर नेततृ ् र कमर्चार वीचको अप�व� गठबन्धनक कारण अ�नय�मत कायर्हरु
��य पाउने हुन �क भ�े डर छ।�ोतले ओत�ोत स्थानी तहको राजनी�तक नेततृ ्वला �ोतको
दुरुपयो गनर उक्साउन कमर्चार र कमर्चार�ला उक्साउन नेततृ ्, दुवैको अिस्तत्व सं भावनालाई
नकानर स�कदै न।राजनी�तक नेततृ ् यस तफर सदा सजग रहनु आवश्य छ।सदाचार�हर आफ्न
सोचलाई

आत्म�न

नभई

वस्तु�न

बनाउँछन्।समाजका

अगुवाहरूक

च�र�लाई

सवर्साधार

मा�नसहरूल आदशर मानी त्यसैक अनुसरण गन� हुदा त्यस् व्यि�ह झन् च�र�वान र सदाचार� हुन ु
आवश्य छ।वास्तवम समाजको �त्ये व्यि�क च�र� �मले रै रा��य च�र� बन्दछ।अ�हल स्थानी
तहका कमर्चार�म व्यि�ग , व्यावसा�य

र कानूनी आचरण पालनको समस्य छ।�वशेष गर�

राजनी�तक व्यि�हरु आचरणमा धे रै ��हर खडा भएका छन।ठाँउठाँउका बे�थ�तहरुल गदार सवै
स्थानीयतहह आरोपको बा�छटामा परे का छन।
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८. उपसंहार
कमर्चार�तन रा�को सेवक हो।यो राजनी�तक नेततृ ्वक सहयोगी हो।राजनी�तक नेततृ ्वल कमर्चार�ला
तटस् रहन �दनु पदर्छ।राजनी�त नेततृ ्वल कमर्चार�तन्�ल आफ्न दलको समथर्को रुपम भन्द
सम� रा�को ला�ग काम गन� सं यन्�क रुपम �वक�सत र उ�त हुने अवसर जुटाइ�दनु पदर्छ।स्थान
तहका जन��त�नधीहरुल बुझ् आवश्य छ, सं घीय �णाल�कै कारण स्थानी तह अभूतपूव्रुप
र
शि�शाल� हुन पाएको हो र जनता जुन ठाउँमा वसोवास गछर्, त्यह � अ�धकार पुगेको हो।यसर� �ा�
अ�धकारहरुला अझै

समृ� र समु�त बनाउनका ला�ग नेततृ ् �नरन्त ला�गरहनु आवश्य

छ।कमर्चार सम�ृ �का सारथी हुन।कमर्चार�ल आफ्न जीवन नै सरकार� सेवामा सम�पर् गर� सेवामा

�वेश गरे को हुँदा उनीहरुक सु�वधा र सेवाको सुरक्षा समुिचत ध्या पुग्न आवश्य छ।स्मर रहोस
ु दर्, राजनी�तक नेता जस्त होइन।
कमर्चार कमर्चार जस्त हुनप
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सुशासन: नेपालमा �स�ान्तक रटान �क, व्यवहारम �स्फुट

केदार कोइराला 11
10

सारांश
जीवन दशर्, सं गठन, �ोतसाधान र आधु�नक ��व�धको उिचत तालमेल �मलाउने बाहेक कुनै �वकल्
हामीसँग छै न। तथ् र तकर्क �माणमा टे केर ग�रएको �वष्लेषणक आधारमा न्यायशी कानुन

ब�ुपछर् त्यस् कानुनहरुक उिचत कायार्न्व हुनपु छर् यसले राज् र कानुन ��त बफादार
ु � �शासनको स्थापन गनर सघाउनुपछर् सं �वधानले प�रकल्पन गरे को गन्तव्य पुग्न एक मा�ै
मुलक

अच ुक अ� भनेको राजकाज, शासन र �शासनका हरे क यु�नटमा सुशासन कायम गनर सक्न
हो।

सुशासन आदशर समाजको प�रकल्ना हो, जसमा सवर्साधारणक इच्छ र आकांक्षा सह� ��त�न�धत्
हुन्छ �वकास �नमार्णक खाका को�रन् एवं सफलताका साथ कायार्न्व हुन्छ सुशासन

नेताहरूक �निम् स�ा �ा��को आकषर् नारा, �शासकका �निम् समस्याक �वषय र सवर्साधारणक
�निम् आशाको �करण र�हआएको छ।

सबैभन्द असल, उ�म, जा�त, वेश, रा�ो र उम्द शासन नै सुशासन हो। असल शासक�य व्यवस्था

खोजीसँगै सुशासन (Good Governance)को अवधारणाको �वकास भयो। शासन व्यवस्था सम्पूण
आयामहरूला सुधारका एजेन्डाम समावेश गर� राज्य�णाल�ला बढ� कानुनसम्म, �वकेिन्त तथा

सहभा�गतामूलक, पारदश� र जबाफदे ह� बनाउने �यास नै सुशासन हो। यस आले खमा जनताका
अपेक्षाहर आधारमा सुशासनको प�रभाषा गन� जमक� गरे को छु । दे श, काल र प�रिस्थ� अनुसार
सुशासनको अथर फरक हुन् भ�े मेरो मान्यत रहेको छ। �वक�सत रा�, �वकासिशल रा�,
�वकासोन्मु रा� तथा अल्प�वक�स रा�मा सुशासनको अथर फरक फरक हुन्छ

सम्भावनाक क्षे�हर �ववेकशील लगानी गर� त्यसबा �ा� उपलिब् आवश्यकताक क्षे� �योग
11

उपसिचव (कानून), रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धक

110/

k|zf;g klqsf c+s !#@

गनर सक्न नी�त ज्ञान �वकास गनर सक्न नै सुशासन हो। दे शको स्वाथ र जनताको �हतमा कुनै
प�न दु�षत र कलु�षत मान�सकताको �मसावट हुन न�दनु नै सुशासन हो।

गुगल गरे र वा �वदे श �तरका सारे र वा अनुवाद गरे र वा दे शको आन्त�र हावापानीको जानकार

समेत नभएका आिजवन �वज तथा पदे न �वज्ञहर धारणाको आधारमा बनेका अनी�तको रटान

सुशासन होईन। तथ्यम आधा�रत नी�त �नमार् हुनपु छर् भ�े कुरा �स�ान्त �स�मत गनर खोज्न
सुशासन होईन।

सं �वधानको ल�य दे शलाई �दगो शािन्, सुशासन, �वकास र समृ��मा पुर् यउनु रहेको छ। यो

ल�यमा पुग्नक ला�ग सं घीय लोकतािन्� गणतन्�ात् शासन व्यवस्था अवलम्ब गरे को छ।
राज्यक �नद� शक �स�ान् तथा नी�तहरुल उ� ल�यमा पुग्न बाटोहर दे खाएको छ। िशक्,

स्वास्, खा�ा�, बसोबास, रोजगार र यातायातलाई नाग�रकका अ�नवायर आवश्यकताक बस्तुह

हुन भ�न सं �वधानले �कटान गरे को छ। अ�नवायर आवश्यकताक बस्तुहरु पू�तर नभई �वकासका
अन् कुरा पुरा हुन सक्दैनन् ती बाटोहरुम सजगतापूव्
र
�हं डेमा�ै गन्तव सुशासनमा पुग्
स�कन्छ

नेपालको शासक�य �णाल�मा स्थानी सरकार भनेको सरकार छ भनेर नाग�रकहरुल अनुभ�ू त गन�

सं स्थ भएकोले यसलाई भाई�यान्, िजवन्, जनताको अपेक् पुरा गनर सक्न, वातावरणीय रुपम
सं रिक् तथा स्-शा�सत कसर� तुल्याउ स�कन् ? भ�े तफर बहस केिन्� हुन जरुर छ।यस्त
बहसले मा�ै सुशासनको �त्याभू� गराउन सक्न अनुमान गनर स�कन्छ

ृ भू�म (Background)
प�
�वकासको बाधक, नाग�रकका हक अ�धकार कुिण्ठ गन�, अ�गामी सोचमा ��तवन् लगाउने, राज्यक
�ोत र साधनको दोहनमा अपारदिशर्त लगायतका कुराहरुक मुख् तत्वक रुपम हे �रएको शासन
व्यवस्था �व�धवत अन्त भयो। अव यस्त दोष लगाउने सं स्थ छै नन्। १० बषर लगाएर जनतालाई

सावर्भौमस�ासम् बनाउँदै सं घीय लोकतािन्� गणतन्�ात् शासन व्यवस्था माध्यम�ार �दगो
शािन् सुशासन, �वकास र सम�ृ �को आकांक् पुरा गनर सं �वधान सभाबाट पा�रत गर� नेपालको सं �वधान

(२०७२) जार� गय�।
सं घीय लोकतािन्� गणतन्�ात् व्यवस् सुदृ गन�, रा��य एकता सुदृ गन�, समाजवाद उन्मु
स्वतन र समृ� अथर्तन्� �वकास गन�, �व� समुदायमा रा��य सम्मानक अ�भबृ�� गन� जस्त राज्
स�ालनका आदशर मागर्दशर �स�ान्तह अवलम्ब गन� सोच सं �वधानमा उतार गय�। यी आदशर
�स�ान्तहरु कायार्न्व गनर्क ला�ग राज्यल �लने नी�तहरुक प�न सं �वधानमा व्याप उल्ले
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गय�। सं �वधानलाई अ�धकारमा आधा�रत सं �वधान (Right Based Constitution) बनाय�। राज्यक
दा�यत् �कटान गय�। नाग�रकका कतर्व समेत सं �वधानमा �कटान गय�।
राज् स�ालनका मागर्दशर, राज्यक दा�यत् तथा नाग�रकका कतर्व्यहर �बच ग�तिशल सन्तलन
ल्याउनक ला�ग सावर्भौमस�ाक समेत �वभाजन गर� कायर्का�रण, व्यवस्थाप� तथा न्या�य
अ�धकार तीन तहको सरकारबाट �योग हुने गर� सं वैधा�नक �बन् गय�। न्यायपा�लक स्वतन रहने

कुरा सं �वधानमा ले ख्य� नाग�रक स्वतन्�, मानव अ�धकारको सं रक् तथा �व�र्, पूणर �ेस

स्वतन्�, कानुनी राज्यक �त्याभू� गराउने कुरा �ल�पब� गय�। शािन्, �वकास, सुशासन र समृ��
हा�ो मुख् गन्तव हो भनेर सं �वधानको प�हलो पानामा नै �कटानीका साथ ले ख्यौ
सं �वधान हुन ु र सं �वधान भएको अनुभ�ू त हुन ु फरक कुरा हुन। सं �वधान भएको अनुभ�ू त सवर्साधार
नाग�रकमा �दलाउनको ला�ग यसको कायार्न्व गनर हामी मन, वचन र कमर्ल लाग्न पन� दे िखन्छ
समायानुकल �वकासका ला�ग आवश्य पन� ग�तिशल सं वैधा�नक आधार (Dynamic Constitutional
Foundation) तयार भएको छ। जीवन दशर्, सं गठन, �ोतसाधान र आधु�नक ��व�धको उिचत तालमेल

�मलाउने बाहे क कुनै �वकल् हामीसँग छै न। अवको हा�ो कायर्�दश भनेको सं �वधानको सोचलाई

व्यवहारम उतानर्का ला� आवश्य पन� सं यन्�हरु फैलावट (Expansion) �त्ये नाग�रकसम्
पुर् यउने तथा राज्यबा �वाह हुने बस्त तथा सेवालाई सबैको समान र सहज पहुँच रहने अवस्थाक

�सजर्न गन� हो। सं �वधानको भावनालाई कायार्न्व गनर्क ला�ग आवश्य पन� नी�त �नयमहर
�नमार्णक �ममा �ववेकपूणर �नणर् गनर सक्न, स्वच छ�व

र क्षमताव व्यि�क व्यवस्था�पका

��त�न�धत् छ भ�ेमा सबै सरोकारवालाहर ढु � छन्। तथ् र तकर्क �माणमा टे केर ग�रएको
�वष्लेषणक आधारमा न्यायशी कानुन ब�ुपछर् त्यस् कानुनहरुक उिचत कायार्न्व हुनपु छर्

ु � �शासनको स्थापन गनर सघाउनुपछर् सं �वधानले प�रकल्पन
यसले राज् र कानुन��त बफादार मुलक
गरे को गन्तव्य पुग्न एक मा�ै अच ुक अ� भनेको राजकाज, शासन र �शासनका हरे क यु�नटमा
सुशासन कायम गनर सक्न हो।

शासन र सुशासनको अथर तथा प�रभाषा
सुशासनको अथर �व�भ� �व�ानहरुल �व�भ� तर�काले गरे का छन्। प�रभाषाहर प�न आफ्न आफ्न
ु
त�रकाबाट गरे का छन्। �व� बै�ले सन १९९३ मा र सं य�
रा�स�ीय �वकास सं स्थ (UNDP) ले
सन् १९९७ को नी�त प� (Policy Paper) मा शासनलाई प�रभा�षत गरे का छन्। जसअनुसार शासन
(Governance) ले राज्यक सबै मामला र तहमा आ�थर्, राजनी�तक र �शास�नक अ�धकारको अभ्या
गनर नाग�रक तथा समुदायको �हत रक् र स्वाथर्पू�, अ�धकारको अभ्या, उ�रदा�यत्वक प�रचालन तथा
�वभेदको समायोजन गन� सं यन्, ���या र सं स्थाला �वकासका �निम् समावेश गदर्छ साथै यस
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शब्दल समाजका व्याप स्वरूप अ�भयन्त (Actors) हरूबी �भ��भ� उपयोग र उ�ेश्यक �निम्
समन्व र सम्�तामा �दगोपनाको न�तजा �दन्छ
शासनका सन्दभर् तीनवटा आधारस्तम भएको मा�नन्छ �तनीहरूम राजनी�तक रूपम �त्य
लोकतािन्�कर, सावर्ज�न व्यवहारम उ�रदा�यत्वक सु�नि�तता र सबै सरोकार रा�े पक्ष
सं स्थाग सक्षम पदर्छन् शासनका �मुख पक्षहर राजनी�तक, आ�थर्, सामािजक, नै�तक, सुरक्,
�ा�व�धक, सहकायार्त्, �दगो �वकास आ�द पदर्छन् हामीले �व�ेषणात्म रूपल हे दार शासनका
राजनी�तक, �शास�नक, आ�थर्, नाग�रक र अ�ीय (Systematic) पाँचवटा कायार्न्व केिन्� दायरा
पाउन सक्छ�
पूव�य सभ्यतमा स्वग वा रामराज्यक स्वरूपस �मल्न आदशर शासन वा सुशासनलाई �व�भ� �क�समले
प�रभा�षत ग�रएको पाइन्छ सुशासन शब्दक �योग पूव� एवं पि�म दशर्नह दुवैमा पाइन् । पूव�य
दशर्नम सुशासनको उल्ले वाल्मी� रामायण, महाभारतको शािन्तपव, शु�नी�तलगायतका दशर्नम
पाइन्छ ��स� दाशर्�न कौ�टल्यल राजाको सुख �जाको सुखमा र राजाको �हत प�न �जाको �हत नै
रहन्छ।यसैल (राज् शासन) राजालाई ��य हुने कुरा मा�े होइन, �जालाई ��य हुने कुरालाई नै �हत
मा�ुपदर् भनेको पाइन्छ पि�मी दशर्नम यस शब्दक �योग ��क दाशर्�नकह प्लेट, अरस्त र
वतर्मानम वेबर र सुम�पटरले गरे का छन्।
सुशासन आदशर समाजको प�रकल्पन हो, जसमा सवर्साधारणक इच्छ र आकांक्षा सह� ��त�न�धत्
हुन्छ �वकास �नमार्णक खाका को�रन् एवं सफलताका साथ कायार्न्व हुन्छ सुशासन नेताहरूक
�निम् स�ा �ा��को आकषर् नारा, �शासकका �निम् समस्याक �वषय र सवर्साधारणक �निम्
आशाको �करण र�हआएको छ।
सबैभन्द असल, उ�म, जा�त, वेश, रा�ो र उम्द शासन नै सुशासन हो। असल शासक�य व्यवस्था

खोजीसँगै सुशासन (Good Governance)को अवधारणाको �वकास भयो। शासन व्यवस्था सम्पूण

आयामहरूला सुधारका एजेन्डाम समावेश गर� राज्य�णाल�ला बढ� कानुनसम्म, �वकेिन्� तथा
सहभा�गतामूलक, पारदश� र जवाफदे ह� बनाउने �यास नै सुशासन हो।
सुशासनले शासक�य व्यवस्था सबै आयामहरूला समेट्न �यास गदर्छ जसले असल शासक�य
�णाल� स्थापन गनर योगदान पुग्छ राजनी�तक, व्यवस्थापक र नै�तक आयाम गर� सुशासनका तीन
ू गनर स�कन्छ राजनी�तक आयामले जनसहभा�गता, आधारभूत मानव अ�धकार,
आयामहर अनुभत
स्वतन आमस�ार, राजनी�तक बहुपनावाद, स्वतन न्यायपा�लक, कानुनी राज्यक स्थापन, नाग�रक
समाज

सुदृढ�कर,

सावर्ज�न

उ�रदा�यत्वला

समेट्छ

व्यवस्थापक

आयामले

सरकारको

कायर्दक्, आ�थर् उदार�करण, व्यवस्थापक ठे �ा, �मतव्य�यत र �भावका�रता, मानवीय सं शाधन
�वकास, �दगो �वकासको अवधारणा, सूचना ��व�धको �योग, छ�रतो सरकारको अवधारणा, �नजीकरण
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तथा सक् �शासनलाई समेट् भने नै�तक आयामले पारदिशर्त, ��ाचार �वह�नता, स्वच �शासन,
जनता��तको िजम्मेवार, नै�तक मूल्यक सम्व�र तथा आचरण र अनुशासन जस्त �वषयहरुला
समेट्छ
�व� बै�ले (क) भ�वष्यदश खुला र िशक्षा नी�त �नमार् (ख) व्यवस�यक कमर्चार�तन्� �वकास,
(ग) पारदश� र जनउ�रदायी सरकार, (घ) सश� र सहभा�गतामा आधा�रत नाग�रक समाज, (ङ)
ु रा� स�ीय �वकास कायर्�
कानुनको शासनलाई सुशासनका अवयवहरुक रुपम �लएको छ । सं य�
(UNDP) ले (क) राजनी�तक वैधा�नकता र उ�रदा�यत् (ख) �नष्क र भरपद� न्या �णाल�, (ग)
�शास�नक उ�रदा�यत् (�वशेषतः आ�थर् कारोबारमा), (घ) अ�भव्यि तथा सूचनाको हकको �त्याभू�,

ँ को सहकायर्ला
(ङ) च ुस् र �भावकार� ढ�बाट सावर्ज�न क्षे� व्यवस्था, (च) नाग�रक समाजसग
सुशासनका अवयव मानेको छ। आ�थर् सहयोग तथा �वकास सं स्थ (OECD) ले सहभा�गतामूलक
�वकास, जनमत, वैधा�नकता, उ�रदा�यत् तथा बहुपनावादमा आधा�रत लोकतािन्�कर, कानुनको शासन,
�भावकार� सावर्ज�न व्यवस्था, ��ाचार �नयन्� तथा कम सै�नक खचर्क व्यवस्थास�हत शासन,
राजनी�तक र नाग�रक अ�धकारस�हतको मानव अ�धकारको �त्याभू� जस्त �वषयहरुला सुशासनको
अवयव मानेको छ। डा�नयल कौफमेन समेतको �व� बै� सं स्थाक सूचका�ले (क) आवाज र
उ�रदा�यत्, (ख) राजनी�तक िस्थरत र �हं सार�हत अवस्थ, (ग) सरकारको �भावका�रता, (घ) �नयामक
ु
गुण, (ङ) �व�धको शासन, (च) ��ाचार �नयन्� तथा सं य�
रा� स�का �व�भ� �नकायहर (UN
Agencies) (क) सहभा�गतामूलक, (ख) पारदश�, (ग) उ�रदायी, (घ) समतामूलक, समन्या�य र
समावेशी, (ङ) �भाव�ाह�, (च) कायर्द र �भावकार�, (छ) कानुनी शासन, (ज) सवर्सम्म उन्मुखताला
सुशासनको अवयवको रुपम उल्ले गरे को पाईन्छ

सुशासन के हो ?
यस आले खमा जनताका अपेक्षाहर आधारमा सुशासनको प�रभाषा गन� जमक� गरे को छु । दे श, काल
र प�रिस्थ� अनुसार सुशासनको अथर फरक हुन् भ�े मेरो मान्यत रहे को छ। �वक�सत रा�,
�वकासिशल रा�, �वकासोन्मु रा� तथा अल्प�वक�स रा�मा सुशासनको अथर फरक फरक हुन्छ
लोकतिन्� शासन �णाल�मा राजनी�तक व्यि रहने सरकार र गैर राजनी�तक योग्यत �णाल�बाट
अब्ब ठह�रएर आएका पेशागत व्यि रहने कमर्चार�हरु फरक भू�मका, शैल�, मयार्द र अनुशासन
गर� चारवटा अवयव हुन्छन ।यी नै अवयवहरुक सन्तुलनबा जनताका हरे क चाखहरुला सम्बोध
गनर सक्न सुशासन हो। राज् सं यन्�क हरे क यु�नटहरुल गुमाउन लागेको छ�व सुधारे र जनताको
�व�ास िज� सक्न सुशासन हो। द�लय भागबण्डाला योग्यत र दक्षता �वस्था�प गद� सरकारको
क्षम र दकता �दशर् गन� ह�तयार कानुनको सब�च्चत पालन गनर सक्न अनुशासन हो भनेर स्था�प
गनर सक्न नै सुशासन हो।
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राज् सं यन्�क हरे क ओहदामा बसेका व्यि�हरु नी�त तथा कायर्� कायार्न्व गनर सक्न ज्ञ,
�सप, क्षम र दक्षता �त्यभू� हुन,ु मानवोिचत व्वहार गनर सक्न, �ोतसाधन तथा ��व�धको
�योगलाई �ववेकशील बनाउन सक्न र हरे क नाग�रकमा भएको ज्ञ, �सप र अनुभवको �योग गनर
सक्न नेततृ ् �वकास गनुर नै सुशासन हो। नी�त ज्ञान मुख् उ�मस्थ नै राजनी�त हो तर उ�
ज्ञान राजनी�तक दुग्र न �म�सन न�दनु सुशासन हो।
सम्भावनाक क्षे�हर �ववेकशील लगानी गर� त्यसबा �ा� उपलिब् आवश्यकताक क्षे� �योग

गनर सक्न नी�त ज्ञान �वकास गनर सक्न नै सुशासन हो।दे शको स्वाथ र जनताको �हतमा कुनै प�न
दु�षत र कलु�षत मान�सकताको �मसावट हुन न�दनु नै सुशासन हो।
तथ् र तकर्ला टे केर �नणर् गनर सक्न, कमर्काण् शैल�को �नबन् ले �े कायर्ला �तला�ल� �दन
सक्न, िचप्ल र िचल्ल शब्दल �रझाउने कायर्�व�धला आयर्घाटम लगेर अन्त्ये गनर्सक्, ई�तहासलाई
�दशा �दने र सारवान कानुनको सोचलाई सम्बोध गन� नी�त तथा कायर�म बनाएर कायार्न्व गनर सक्न
नै सुशासन हो।
अवसर आफ्न पोल्टाम मा�ै हाल्न आत्मकेिन् �बृि�को दे हबसान तथा आत्म�व�ा, आत्मसम्म र

ँ जो�डएका �वषय��त सं वेदनशीलता दे खाउन सक्न नै सुशासन हो। सबै नाग�रकहरुक
रा��य ��त�ासग
सं रक्, सशि�करण तथा �वकासमा राज् सं यन्�हरु पयार् ध्या जानु सुशासन हो। जनताका हक
�हत र अ�धकारका �वषयमा िजम्मेवा र उ�रदायी हुन ु नै सुशासन हो।
शासक�य सं रचनाहरुक अन्तरसम्ब र कायर्शैल तथा कायर्वातावर सं �वधान, सं वैधा�नक कानून र
अवलिम्व राजनी�तक प��तले �नधार्र गरे को हुन्, शासन स�ालन वं श �वज्ञ र िजव �वज्ञान
आधारमा नभई �वधी र प��तको आधारमा हुन् भ�े मान्यत स्था�प गनर सक्न नै सुशासन हो।
नाग�रक र �शासन�बच दे िखएको �व�ासको दरार पु�रनु सुशासन हो। सी�मत �ोत र साधनलाई
जनताका अ�स�मत आवश्यकत पुरा गन� च ुनौतीपूणर कायर्ला अवसरमा प�रणत ग�र अपेिक् न�तजा �दन
सक्न सुशासन हो। सं �वधानले नाग�रकका आधारभूत आवश्यकताक रुपम प�हचान गरे का िशक्,

स्वास्, बसोबास, खा�ा� यातायात जस्त क्षे� सहज, सरल र सुलभ पहुँच सु�नि�तता नै सुशासन

हो। दुरदिशरता, �शास�नक क्षम, कुटनै�तक दक्ष र लगनिशलताको �योगगर� �हजोको अनुभवका
आधारमा आजको च ुनौतीलाई अवसरको रुपम �लने र भ�वष्यक अ�नि�ततालाई सु�नि�ततामा प�रणत
गन� अनुकुल वातावरण �सजर्न गनर सक्न सुशासन हो। ��ाचारलाई जरै बाट उखेलेर नै�तकता र
आचरणको स्तु� गानलाई व्यवहारम उतानुर चाँ�ह सुशासन हो।
कानुनको शासन, ��ाचार मु� र च ुस् �शासन, अकेिन्�कर तथा �वकेिन्�कर‚ आ�थर् अनुशासन

तथा सावर्ज�न कायर र �ोतको कुशल व्यवस्था, �ा� उपलब्धीहरु समानुपा�तक तथा समन्या�य
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�वतरण जस्त असल शासनका मान्यताह जनजी�वकामा �त्यक्षर दे िखनु सुशासन हो। सवर्साधार
नाग�रकको �हत‚ कल्या ‚सुख, समृ�� र असल जीवन �णाल�को �वकास र �वस्ता सुशासन हो।
भरपद� सूचना, प�रपक् �व�ेषण, सन्तु�ल ले खाजोखा र समयको उिचत प�रपालना नै अनुकल प�रणाम
�नकाल्न साधन हुन भ�े कुरालाई व्यवहारम उतानर सक्न सुशासन हो। सूचनाको स�ह �योग गन�,

अनावश्य हल्लाला �नयन्� गन�, अवसरको दुरुपयो हुन न�दने, तथ् तथा आधार�हन कुराको प�छ

नला�ग �व�ध, प��त र �स�ान्तक आधारमा तथ्या�क �वष्लेष गन� र �ा� प�रणाम व्यवहारम उतान�,
�वपद व्यवस्थापनल तथ्या �वष्लेषणबा �ा� तथ्यक आधारमा �भावकार� वनाउन सक्न, दुरासय
पुणर �वष्लेषणबा बच्न तथा समय व्यवस्था उिचत त�रकाले गनर्सक् सु�नि�तता गनुर नै सुशासन
हो।
समाज र नाग�रकहरुक समसाम�यक चाहना र सम्बन्रुक राजनै�तक �वज्ञानल व्यवहारम उतानर
सक्न नै सुशासन हो। अनुशासनमा र�ह ईमान्दा�रक साथ नी�त तथा कायर्�महरु कायार्न्व गर�
�ा� उपलिब्धहरु �वतरणलाई समन्या�य वनाउन सक्न च ुस् �शास�नक सं रचना र कायर्�व�
स्था�प गनुर नै सुशासन हो।
नी�त तथा कायर्� �नमार् र कायार्न्व गदार बढ� भन्द बढ� नाग�रकहरुक अथर्पूण सहभा�गताको
सु�नि�तता हुन ु सुशासन हो। �व�व्या�पकर तथा उदार�करणले ल्याएक च ुनौतीहरुक सामना गन� र
अवसरहरुला स्थानीयकर गन�, सूचना ��व�धको �योगलाई �ाथ�मकता �दई �व�ु�तय शासनको
अवधारणलाई व्यवहा�र बनाउन सक्न सुशासन हो। जलवायु प�रवतर् तथा वातावरण व्यवस्थापनल
केन्��बन्दु रा�े, सामािजक सशि�करण स�हतको साथर् समावेशीकरण गनर सक्न, �ोतसाधन, शि�
र अ�धकारको अ�धक अकेन्��कर तथा �वकेन्��करण�ार शासन तथा �शासन स�ालन गनुर सुशासन
हो।
�व�ाव्यापीरुप अवलम्ब ग�रएका मानवअ�धकार र मानव �वकासका मान्यताला स्था�प गराउने
लगायत समसाम�यक मा�मलाहरुल नाग�रकहरुक जीवनस्तरम �त्य अनुकुल �भाव दे िखने गर� कायर
गनर सक्न �णाल� स्थापन गनुर नै सुशासन हो।
�ोत साधनको �ा�� र �योगलाई दुरुपयो भएको छै न भनेर नाग�रकले �व�ास गन� वातावरण सुशासन

हो। अपेिक् ��तफल समयमा नै लागत �भावकार� रुपम हा�सल हुन ु सुशासन हो। कायार्न्व
क्षम ,दक्ष र ��व�धको व्याप �योग हुन ु सुशासन हो।
Citizens are the king, Government has to fit the rhythm of life of People भ�े मान्यताला
आन्त�रक�कर गनर सक्न सुशासन हो। सावर्ज�न सेवाको सं स्कृ�तला स्था�प गनर्क ला�ग

सावर्ज�न सेवाको मूल् बुझ् सक्न, यसका अवयवहर नेततृ ्, �स�ान् र �व�ध, मूल् र मान्यत,
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कायर्संस्कृ तथा सावर्ज�न सेवाको �दघर्काल� ल�य तथा उ�ेश्यला आत्मसात गनर सक्न सुशासन हो।
ईमान्दा�रत �दशर् गनर्क ला�ग के सह� वा गलत हो? भ�े कुराको तथ् र कारणका आधारमा

छु �ाउन सक्न, सोह� आधारमा कुनै प�न मूल्यम कायर सम्पाद गनर प�छ नपन� तथा यो कारणले सह�

वा गलत छ त्यसैल यो काम गरे को वा नगरे को हो भ�े खुला रुपम सूचना �वाह गनर सक्न नै
सुशासन हो।
अध्याित् िचन्तनल सबै नाग�रकहरुला सं �बधानले �सजर्न गरे को दा�यत्वक मूल् र अथर आधारबाटै
बुझाउने शि� �दान गन� हुनाले सावर्ज�न क्षे� Be Spiritual but not Religious को भावनालाई
आत्मसात गनर सक्न सुशासन हो। राज्यक स्वाथ हुन् तर ह्द हुदैन त्यसैल राज्यक हरे क
��याकलापहर दे शको स्वाथ र जनताको �हतमा मा�ै हुन्छन भ�े कुराको �व�ास हरे क नाग�रकमा
�दलाउन सक्न सुशासन हो। राज्यक स्वथर भनेको नै जनातको खुशी हो भ�े भावना हरे क नग�रकमा
जागृत गराई सोह� बमोिजम हरे क ग�त�व�ध स�ालनमा रा��य ��त�ालाई ध्या �दन सक्न सुशासन
हो।

सुशासन के होईन ?
गुगल गरे र वा �वदे श �तरका सारे र वा अनुवाद गरे र वा दे शको आन्त�र हावापानीको जानकार समेत
नभएका आजीवन �वज तथा पदे न �वज्ञहर धारणाको आधारमा बनेका अनी�तको रटान सुशासन
होईन। �वकासले ग�त �लन नसक्नुक मुख् च ुरो य�ह रटान हो भ�े कुरा बुझेर प�न बुझ पचाउन
खोज्न सुशासन होईन। नी�तको क्षे� काम गन� स्: अनुसन्धानकतार्हर ठम्याईला नजरअन्दज
गनुर सुशासन होईन। तथ्यम आधा�रत नी�त �नमार् हुनपु छर भ�े कुरा �स�ान्तम �स�मत गनर खोज्न
सुशासन होईन।
नी�तको ला�ग आवश्य पन� ज्ञ �सजर्न गन� सं यन् र �ववेकको �ोत मा�नसको �दमाग हो ।
मा�नसको �दमागमा भएको ज्ञ र �ववेकको आधारमा बस्त (अब्जक्) र धारणा (कन्सेप) को �नमार्
हुन्छ दु�षत मुहानबाट स्वच पानी �पउने आशा र स्वस् जीवन िजउने भरोसाको अपेक् गनुर बेकार
हुन्छ िशक्, स्वास्, रोजगार�, यातायात, खा�ा� लगायत तल्ल तहका नाग�रकहरुक दै �नक
आवश्यकताक क्षे�हर केह� भएको अनुभ�ू त हरे क नाग�रकहरुम गराउन नसक्नुक प�छको मुख्

कारण नै �ोत दु�षत हुन ु हो। �ोत र मुहान स्वच बनाउन पयार् उपायको अवलम्ब नगनुर सुशासन
होईन।

तथ्, तथ्या र सूचनाको आधारमा बस्त र धारणालाई मुतर रु �दने मागर समातेको खण्डम कुनै प�न
धारणा वा �वचार सवर्मान बनाउन स�कन्छ सत् र तथ् बटा�रदै न। सत्यला सत् भ� साहस
आउँछ। �वरोधका ला�ग �बरोध गनर मनै दे िख लाग्दैन आलोचक र समालोचकको कदर गनर सक्न

�हम्म बढ्छ आलोचना वा समालोचनाबाट �सक्न बानीको �वकास हुन्छ यो सं स्कृ�तल नी�त माटो
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सुहाँउदो बन्छ नेपालको नी�त �नमार् र कायार्न्वयन क्षे� यो अवधारणा चा�ह लोप हुँदै गएको
जस्त दे िखन्छ आलोचना र समालोचना सबै सखाप पान� �मसाईल नै हो भ�े मान�सकताबाट हामी
मा�थ उठ् नसकेकै हो।आलोचना र समालोचनालाई आत्मसात गनर नसक्न सुशासन होईन।
तकर र तथ्यला आत्मसत् गद� कुनै प�न व्यि �वशेषको धारणा वा �वचार��त पूवार्� नराखी �नष्प

ँ मा�ै हुन्छ य�ह अद्
�वष्लेष गनर सक्न क्षम मा�नसको �दमागसग
भुत क्षम भएको कारणले मा�नस
जनवार भन्द फरक हुन्छ।त �दमाग दे श �वकास भए म, मेरो प�रवार, समुदाय, समाज र अन्तर��य
समुदाय सबैलाई फाईदा हुन् भ�े िचन्तनम व्यस र अभ्यस हुनपु छर् यस्त �दमागले मा�ै
�ववेकशील, ग�तिशल र प�रवतर्नकार नी�त �नमार् गनर सक् तर त्य �क�समको �दमाग प�ा लगाएर
�योग गनर सक्न क्षम राजकाज र शासन गन�हरुम हुन ु जरुर हुन्छ व्ि� र गुटमा पसेर फुटे को
�दमागले �दने धारणा वा �बचारले स�ह मागर्दशर �दन सक्दै भ�े तथ्यला आन्त�रक�कर गनुर
अप�रहायर हुन्छ।य अप�रहायर्ताला बुझ् नसक्न सुशासन होईन।
मा�नसको �दमाग केह� न केह� ��हर �नमार् गनर स��य हुन्छ मा�नसको �दमागले आफ्न, प�रवार,
समाज, समुदाय हुदै दे श तथा �वदे शको बारे मा केह� न केह� सोिचरहेको हुन्छ कल्पन ग�ररहेको
हुन्छ शासन तथा �शासन स�ालन गन� कानून, �व�ध, ��व�ध तथा नयाँ नयाँ सं यन्�क बारे मा समेत
सोिचरहे को हुन्छ यस्त सोचले नयाँ ज्ञ तथा धारणाको �नमार् ग�ररहन सहयोग गछर् �दमागलाई
दे श �वकासको जै�वक अवधारणाको बारे मा सोच् बाध् बनाउन स�कयो भने सबैधन्द ठू लो �ोत नै

य�ह बन्छ �ोत साधनको अभावको महसुश नै हुँदैन। नेपाललाई नेपाल बनाउने सोच आजको
आवश्यकत हो, स्वीटजरल्या वा �सं गापुर होईन भनेर बुझ् नसक्न सुशासन होईन।
ज्ञ र धारणा बीचको च��य सम्बन हुने कुरालाई ढाटे र हुँदैन, यो सम्बन सा�त् सत् हो। ज्ञान

धारणा प�रवतर् गनर सहयोग गछर भने प�रव�तर् धारणाले नयाँ ज्ञ प�ा लगाउन सहयोग गछर् कुनै
ँ ै ज्ञ र धारणाको �समा प�न
ज्ञ वा धारणा उत्पि भएकै रुपम अमर हुँदैन। समयको ग�त सग

प�रवतर् भईरहेको हुन्छ तर प�रव�तर् सन्दभर् प�न अन्त�नर्� रहेको आधारभूत पक वा सं रचना भने
जी�वत नै हुन्छ यो नै हामीलाई वी.पी. कोइराला तथा मदन भण्डार�ला बेला बेलामा सम्झाउन कडी
हो। यो कडीलाई छडीको रुपम �योग गरे र दे शलाई ग�तशील अवतरण गराउने सं कल् गरे र बोल�लाई
व्यवहारम उतानर खोजेमा माटो सुहाँउदो नी�त आउनबाट कसैले रोक् सक्दैन बोल� र व्यवहा
बीचको खाडल दे श �वकासको अवरोध हो। यो अवरोध हटाउन �नकै क�ठन छ, महँगो हुन् र समय
धे रै लाग् तथा नै�तकता र आचरणको क्षे� �नकै ठू लो मूल् च ुकाउनुपन� हुन्छ त्य मूल् च ुकाउन

सक्न नेततृ ् र सोह� अनुसारका अनुयायीहर नेपालको आजको आवश्यकत हो भ�े कुराको
आन्त�रक�कर गनर नसक्न सुशासन होईन।
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ज्ञान ला�ग औपचा�रक िशक् नै आवश्य पछर भ�े प�न होईन। जीवनको अनुभवले ज्ञ प�ा
लगाउन सहयोग ग�ररहे को हुन्छ तर अनुभवहरुला भेला गरे र �व�भ� तथ् र � ुवसत्यताक आधारमा

�वष्लेष र सं �ष
े ण नगर� नयाँ ज्ञ हा�सल चा�ह हुँदैन।स्वतन र �नष्प रुपम �वष्लेष र सं �ष
े ण
गन� क्षम, दक्ष, आट र साहस भने चा�हन्छ आफुले �ा� गरे को ज्नले �नस्वाथ रुपम प�रवार,

समाज, समुदाय तथा रा�लाई कुनै फाईदा गरे न वा बेफाईदा मा�ै गछर भने त्यसला ज्ञान कोट�मा

रा� स�कदै न र रा�ु हुँदैन। यसले मा�ै कुनै प�न वस्त वा �वषय��तको मा�नसको धारणालाई प�रवतर्

गनर उक्साउँछ सो उक्साहटल व्यि, समाज, समुदाय वा राज्यला बािञ्छ �दशामा लै जानको ला�ग
तत् तत् अवस्थाहरु सामना गनर सक्न क्षमता �वकास गनर सहयोग गछर् यस्त क्षमता उपयोग
ग�रकन बनेको नी�तले ��तफल अवश् �दन् । यस �क�समको क्षम �वकास गनर राज्यक लगानी
�यार् चा�हन्छ क्षम �वकास राज्यक लगानी बढाउनु आवश्य छ भ�े कुरा भाषणमा मा�ै �स�मत

बनाउनु सुशासन होईन।
ज्ञ र धारणा �वना राज् स�ालन गनर सम्भ हुँदैन। ज्ञ तथा धारणालाई वैधा�नक त�रकाबाट
नी�तको रु �दईसकेप�छ मा�ै राज् स�ालनको आ�धकार�क मागर्दशर वन्छ भाषण र आ�ासन राज्
स�ालनको मागर्दशर ब� �नकै खानु्पछर
र
खान� �नउमा डढायो भने �ततो हुन् जसले वेस्वा �सजर्न
गछर् सकर्सी त�रकाबाट मागर्दशर बन्दै र ब� सम्भ प�न छै न। यो अवधारणालाई आत्मसात गनर
नसक्न हा�ो ठू लो कमजोर�को रुपम दे िखएको छ। यसलाई घटाउन र त्यसप� हटाउन जरुर छ
भ�े कुरालाई व्यवहारम उतानर नसक्न सुशासन होईन।
हामीहरुक अनुभवहरुक ए�ककृत रु नै नी�त हो। मेरो अनुभव, अरुक अनुभव र हा�ो अनुभव
ज�हल्य जुनसुकै काल र प�रिस्थ�तम एकै हुँदैन भ�े सत्यला स्वीकानुर्पछ अनुभव पूणर हुन प�न

सक्दन। अनुभव नै पूणर नहुने भएप�छ नी�त पूणर हुने �� नै उठ्दैन त्यसैल मा�नसको �दमागले प�ा

लगाउने ज्ञ र �नमार् भएको धारणा पूणर नभई ग�तिशल हुन् भ�नएको हुनपु छर् यसो �बचार गदार
होईन भ� सक्न आधार प�न दे िखदै न। यस कुरालाई नी�त �नमार् ���याको हरे क चरणमा
आन्त�रक�कर गनुर अ�नवायर हुन्छ आलोचना र समालोचनालाई आदर, कदर र सम्मा गन�
क्षमता �वकास गन� आधार नै य�ह हो र यसैलाई टे केर नी�त �नमार्णम लागेको खण्डम ब�े नी�तले
���यामा एकरुपत र ��तफलको सु�नि�तताको �त्याभू� गनर नसक्न सुशासन होईन।
�ोत (�दमाग) नै अपूणर भएको कारणले ग�तिशलता खोज् र प�रवतर्नशी छ भने नी�त �नमार्णक
���या प�न अनन्तकालसम एउटै हुने कुरा भएन। �वगतमा वा फलानो सालमा यस्त �थयो वा

फलानो दे शले यसो गरे को �थयो र अ�हले प�न यस्त हुनपु छर वा यस्त हो भ�े धारणा कसैले बनाउँछ र

व्य गछर भने प�रवतर्नला आत्मसात गनर सकेको छै न वा आत्मसात गन� क्षमता अभाव कतार्म

ँ लन गनर सक्नुपछर कुनै अमूक
रहे को ठहछर् कतार्ल दे श, काल र प�रिस्थ�तला समयमा नै आक

प�रिस्थ�तला मा�ै समातेर अिघ बढ्न कतार नेततृ ् कह�लदै न। स�ह नेततृ ् गनर्ला फरक �क�समको
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प�रिस्थ�तला फरक त�रकाबाट सफलतापूव्
र
�ववेकशील अवतरण गनर र गराउन सक्न दक्ष र
क्षम आवश्य पछर् त्यस् दक्ष र क्षम भएको व्यि िच� र �योग गनर नसक्द अवलम्ब
ग�रएको �व�ध, प��त र ���याले अपेिक् ��तफल �ददै न। यो समस्याबा नेपाल गुि�रहेको हो �क
जस्त भान हुन्छ यो �म िचनर उिचत कदम उपयु� समयमा �लन नसक्न सुशासन होईन।
नी�तको अ�धनमा रहे र ग�रएको काम बैध हुन् तर उ� कायर्ल बैधा�नकता �ा� नगनर सक्छ नी�तको
मनसाय बैधा�नक बनाउने नै हो तर बैधा�नक भएको अनुभ ु�त सरोकारवालाहरुल गरे नन् भने त्य नी�तगत
डकैती कहलाउछ। नी�तमा रहे को अन्त�नर्� �वषयबस्त, नी�त �नमार्णक ���या, नी�त �नमार्णक
�वषयबस्त तथा क्षे�हरु त्यहा रहे को आधारभूत तत्वक �वनास नगर� समसाम�यक बनाउनको ला�ग
हालसम् �ा� गरे का सकारात्म तथा नकारात्म अनुभवहरुला ए�ककृत गर� नयाँ ज्ञ र धारणा
�नमार् गनर जरुर छ। नयाँ �न�मर् ज्ञ र धारणाको �चार�सार र बजार�करण उिचत त�रकाले गनर
सकेको खण्डम मा�ै नेतामा नेततृ ् र पा�मा पा�ता दे िखन्छ नेतामा नेततृ ् र पा�मा पा�ता िच��त
गनर नसक्न सुशासन होईन।
व्यि नी�तको ला�ग वा नी�त व्यि�क ला�ग भ�े �वषयमा ���वधामा रहनु हुँदैन। नी�त ���या हरे क

ु छर् व्यि �पच्छ फरक फरक ���या हुन हुँदैन तर ��तफल भने फरक
व्यि�क हकमा एउटै हुनप
पनर सक्छ नी�तको औपचा�रक वा शािब्द व्याख्या मा�ै प�न ��तफल सु�नि�त गनर सम्भ

र
तर नी�तको मनसाय मरे को ��तफल �ा�
हुँदैन। नी�तको क्षम अनुसार �नमार् र कायार्न्व गनु्पछ

भयो भनेर �चारचा�ह गनुर हुँदैन। नाग�रकहर प्या�स �र�स�पयन् मा�ै हुन ् भ�े अवधारणा गलत
हो। नाग�रकहरुला एिक्ट पा�टर्�सपेन हुन भ�े कुरालाई नजर अन्दा गनुर हुँदैन। नी�तको
��तफलको �त्याभू� भएको य�कन सबै नाग�रकहरुम अनुभ ुत भएको वा हुने वातावरण बनाउनुपछर्
राज् स�ालनको मूल ममर नै य�ह हो। यसलाई मुलमन् बनाउन नसक्न सुशासन होईन।
् नयाँ नी�त तथा कानूनको मस्यौद
नी�त तथा कानून �नरन्त प�रमाजर् र सुधार भईरहने �वषय हुन।
तयार गदार पुरानै ढाँचामा गन�, पयार् अध्यय र अनुसन्धा �वना मस्यौद तयार गन�, समसाम�यक
�वषयलाई समेट् नसक्न वा कायार्नयनमा ज�टलता थ�पने गर� मस्यौद गन�, छ�रएर रहेका
�वषयहरुला एक�करण गर� ए�ककृत नी�त तथा कानून बनाउन नसक्न वा ए�ककृत नी�त तथा कानून
बनाउने तफर ध्या न�दने, पुनरावलोकन गन� नी�त र कानूनको समयमा नै पुनरावलोकन गनर नसक्न,
खारे ज गनु्पन
र
नी�त तथा कानून खारे ज नगन� लगायतका कारणहरुल गदार नाग�रकहरुम कानूनको
शासन ��त �वतृष्ण छाउँछ। यस तफर सजग र सचेत रहन नसक्न सुशासन होईन।

सुशासन के हो र के होईन बीच सन्तुल कसर� ?
सं �वधानको ल�य दे शलाई �दगो शािन्, सुशासन, �वकास र समृ��मा पुर् यउने रहेको छ । यो ल�यमा
पुग्नक ला�ग सं घीय लोकतािन्� गणतन्�ात् शासन व्यवस्था अवलम्ब गरे को छ। राज्यक
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�नद� शक �स�ान् तथा नी�तहरुल उ� ल�यमा पुग्न बाटोहर दे खाएको छ। िशक्, स्वास्, खा�ा�,
बसोबास, रोजगार र यातायातलाई नाग�रकका अ�नवायर आवश्यकताक बस्तहर हुन भ�न सं �वधानले

�कटान गरे को छ। अ�नवायर आवश्यकताक बस्तुहरु पू�तर नभई �वकासका अन् कुरा पुरा हुन
सक्दैनन् ती बाटोहरुम सजगतापूव्
र �हं डेमा�ै गन्तव सुशासनमा पुग् स�कन्छ
िशक् क्षे�ल व्यविस् बनाउनको ला�ग तीनै तहका सरकारको समन्वयम राज्यक िशक् क्षे�
लगानी व्याप हुनेछ। शानदार �व�ालय भवनहर ब�ेछन्। आधु�नक ��व�ध मै�ी िशक्षक
हुनेछन्। बालमै�ी िशक् िशकाई ��याकलाप हुनेछ। �व�ाथ� िशक्षक अनुपात �मल्नेछ

राजनी�तक दलका झोले मास्टरहरुब सावर्ज�न �व�ालयले मुि� पाउनेछन्। नेपाल� माटो सुहाउँदो
शैिक् पा��म ब�ेछन्। बजारबाट ज्ञ र �वज्ञान भ�रपूणर जनशि� ल्याए ता�लम �दई
व्यवहा�र जनशि� बनाई शैिक् क्षे� लगाईनेछ। िशक् पेशालाई अन् सबै पेशा भन्द मयार्�द
पेशाको रुपम �वकास ग�रनेछ।आवश्य जनशि� र िशक्षा तालमेल हुनेछ। आगामी एकसय
बषर्क ला�ग आवश्य पन� गुर, डक्ट, ईिन्ज�नय, प्लम्, �सकम�, डकम�, �ाईभर लगायत ज्ञान
आधा�रत जनशि�को समेत व्याप योजना ब�ेछ र कायार्न्व हुनेछ। आम्दानीक कारणले कोह�
प�न चाहेको �वषय पढ् नपाएर भौता�रने अवस्थको अन्त हुनेछ। �वदे शमा रहेका सबै �कारका
नेपाल� जनशि� नेपाल �फन� वातावरण ब�ेछ। �व�ालय तथा कलेजमा �व�ाथ� सं गठनका नामका
द�लय राजनी�त बन् हुनछ
े न्। राजनी�तक दलका झोला बोकेर �हड्न िशक् तथा �ाध्यापकहरु �दन
जानेछन्। शैिक् सं स्थाह �वशु� शैिक् र �ािज् �वषयको बहस गन� थलो ब�ेछन्। शैिक्
जगतलाई �ोत र साधनको खाँचो हुनेछैन। शैिक् र �ािज् क्षे� बहस र अनुसन्धा गन�
व्यि�त्वहर सान र मान ठू लो हुनेछ। शैिक् जगतलाई आवश्य पन� सम्पूण जनशि� पूण्रुप
र
योग्यत �णाल�मा आधा�रत हुनेछ। राहात, करार, ज्यालादार�म रहने पदहरुम समेत राजनी�तक कोटा
मापदण् खारे ज हुनेछ

भौ�तक तथा शैिक् उ�ती र �गतीको �वषयमा ��तस्पधा हुनेछ। सरकार�

ँ ै तारे �व�ालय तथा क्याम्पस रसातालमा
लगानी व्याप बनाई शैिक् क्षे� गुणात्म सुधार सग
ु ले �वकासको ग�त �लनुभन्द अगाडी राज् ब�लयो
पुग्नेछन र राज् ब�लयो हुनेछ। �व�का हरे क मुलक

बनाएकाछन्। राज् सं यन् ब�लयो नभई �वकास नहुने कुरा िशक् क्षे� प�न लागु गराउन सक्न

सुशासन हो।
स्वास्थ् हरे क नाग�रकहरुक सहज र सरल पहुँच हुनेछ मा�ै हो। उपचार गनर्क ला�ग रकम
अभावको कारणले नै कुनै प�न व्यि�क ज्या जाने छै न। कसैलाई कडा रोग लागेमा रकम अभावले

सताउने छै न। म �वरामी भए भने मेरो उपचार राज्यल गछर भ�े अनूभ�ू त हरे क नाग�रकमा हुनेछ।
उच्चपदस्थ �गलो �दशा आउने �वि�कै उपचारका ला�ग �वदे श कु�े छै नन्। माहामार� तुरुन्

�नयन्� हुनेछ। जीवनजल र �सटामोल समयमा नपाएकै कारणले झाडापखाला र ज्वरोबा दुग्
र

गाउँका जनता छटपटाउनुपन� अवस्थाक अन्त हुनेछ। गर�बहरुक अ�वभावक राज् पूण्रुप
र
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हुनेछ। राज् ग�रबीको �सफा�रस गन� �नकायको रुपम रहनेछैन। स्वास् क्षे� हालसम् तयार

भएका जनशि� कुनैप�न हालमा �नयार्त हुनेछैनन् य�ह अवस्थ सुशासन हो।

भू�मको बैज्ञा� व्यवस्थापन ला�ग उपयु� नी�त ब�ेछ र �भावकार� कायार्न्व हुनेछ। आफुलाई

चा�हने दाल, साग, भात, अचार, माछामासु, दुध, फलफुलमा दे श आत्�नभर् हुनेछ। बसोबासलाई

व्यविस् बनाईनेछ। छ�रएर रहे को गाउँमा �ामीण पूवार्धा स�हत नयाँ �ामको स्थापन हुनेछ। पुराना

शहरहर बाटो �वस्तारक नाममा तहसनहसन हुनेछैनन्। पुराना शहरहर भनेका पुरानो सभ्यत हो र
पुरानो सभ्यताक सं रक् गनुर सबैको कतर्व हो भ�े आत्मबो हुनेछ। नयाँ शहरहर ब�ेछन्। शहर�
पूवार्धारहरु पयार् �वकास हुनेछ। जग्ग दलाल� पेशामा खडे र� लाग्नेछ भू�मको मूल् शुन् बनाई

उपयो�गताको आधारमा भू�मलाई वग�करण ग�रनेछ। चाउचाउ बोकेर गाउँ �छरे को �ाक्ट कोदो,
फापर, �सस्न, �पडालु �लएर शहर �फन�छ। उ�छ��एर पि�म पुगेको हा�ो पू�वर् दशर् अनुसारको खाने
आनीबानी पुन: �फरे र आउनेछ। �ढडो, रोटो, साग, �सस्न, �ाङले स्था पाउने छ । यो अवस्थ नै
सुशासन हो।
स्वदेशम सम्भावनाक क्षे� रोजगार�का अवसरहरुक पयार् �सजर्न हुनेछ। जल, ज�मन, ज�ल,
ज�डबुट� ��तक्ष ��तबषर एकलाखका दरले रोजगार� �सजर्न गन� �बस बष� योजना ब�ेछ। उ� योजना
कायार्न्व गद� रोजगार�को �दगोपना �तर राज् लाग्नेछ �वदे शबाट कुनै प�न क�फन नेपालमा
आउनेछैनन्। मा�सक पन् हजार कमाउन �वदे श भा�सएर �पडामा रहे का ब�ल� पाखुरा तथा बु�ढन

लागेको जनशि� नचाउ�रदै नेपाल फ�कर्ए आफुले �सकेको ज्ञ, �सप र कमाएको केह� पैसा प�न

उत्पादनमूल क्षे� लगानी गन� वातावरण राज्यल बनाउने छ। उत्पा�द बस्त तथा सेवाको लगानी

ँ पाखुरा होईन रोजगार� माग्नक ला�ग �म सम्झौत
र बजारको सु�निश्तत राज्यल गन�छ। नेपालसग
गनर अर दे श नेपाल आउनेछन्। नेपाल�हरुल अ�हले वैदेिशक रोजगार�का �ममा खाएको हण्ड
�ब�सर्ए मानबोिचत व्यवहा स�हत रोजगार� ती दे शहरुला �दने बाटो बनाउनेछ। नेपाल र नेपाल�
दयालुका पयार् हुन भ�े कुरा �व�मानिच�मा फे�लनेछ। यो अवस्थ नै सुशासन हो।
ँ े रा बाटो
डोजरे ईिन्ज�नयरक चपेटामा गाउँघरका लुरेहरुक सम्पि �वनास हुने छै न। पानी पध
पु�रनेछैनन्। गोठ मतान बाँदरे कटे रा �तर सडक पुर् यउने �नउमा भत्काईन छै न। हालसम्मक धुले र
�हले राजमागर आवश्यकत र ईिन्ज�न�य�क �हसावले अ� पुगेका मा�ै �ाभेल र �पच �तर गई चौ�वसै
घण्ट सवार� साधन चल्न हुनेछन्। सावर्ज�न सवार�साधन चौ�वसै घण्ट भरपदार हुनेछन्। �नजी सवार�
साधन �क�ुपन� बाध्यत हुनछै न। सावर्ज�न सवार�साधनबाट गन्तव सु�नि�त, सुरिक् र भरपद�
भएप�छ �नजी सवार�साधन �क� �योग हुने पैसा रा��नमार्णम लाग्नेछ रु पर�मट�वना कुनै
सवार�साधन गुड्न छै नन्। सावर्ज�न यातायात सेवाका ला�ग �योग हुने �नजी सवार�साधनहर सरकार�
क्षे� सावर्ज�न यातायातको सेवा सु�वधा र मूल्यसँ ��तस्पधा गनर नसकेर हराउनेछन्। यो नै
सुशासन हो।
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�व�ालयहर राजनी�त गन� अखडाको रुपम हुनेछैनन्। �व�ा आजर् गन� मिन्दरक रुपम �व�ालय
स्था�प हुनेछन्। �व�ालय व्यवस्था स�म�त मास्ट �ड�ी गरे का गुरुहरुल समेत �नधार्�र ल�य
�ा���तर लगाउन सक्न �ववेकशील हुनेछ। स�म�तमा रहने पदा�धकार�हर ज्न र �ववेकले भ�रपूणर

हुनेछन्। �ववेक भनेको धे रैवटा �ड�ीका स�टर्�फके झोलामा हाले र पलाउने �वषय होईन भ�े कुरा सबै
सरोकारवालाहरुल मनन गन�छन्। यो नै सुशासन हो।

स्थानी स्तरक �जातािन्� अभ्या गन� सं स्थाह स्वतस्फूतर्र आफ्न नेततृ ् छा� सक्
हुनेछन्। स्थानी स्तरक त्यस् सं रचनाहर राजनी�तक दलको छायाँको रुपम �वकास हुनेछैनन्।
स्थानी स्तरक जनताका मागलाई समयमा नै सम्बोध गन� �क�समका हुनेछन्। स्थानी स्तरम
एसो�सइ�टभ डे मो�ेसीको दे हवसान हुनेछ। यो नै सुशासन हो।

सुशासन �ा��को ला�ग अवको उपाय
दे श सं घीय शासन �णाल�को �वल�करण तफर लागेको छ। यस तफर ला�गरहँदा कुनै प�न राजनी�तक
�णाल� खराब भ�े हुदैन य�द जनताका आधारभुत आवश्यकताक बस्तुहरु पु�तर गद� जनताको क्षम

�वकासको बाटोमा जान् भने, असल प�न हुँदैन जनताका आवश्यकताला उपेक् गछर भ�े कुरालाई

सबैले मनन गनुर जरुर छ। राजनी�तक खेलाडीहर तथा �शासकहरुक �नयत स�ह हुनपु छर, जनताको

ु छर, समुदायको �हत भएमा म प�न त्यह समुदायको एक सदस्
�हतमा हुनपु छर, रा�को �हतमा हुनप
भएकोले समुदायमा भएको �हतले मेरो �हत गछर भ�े भावनालाई आत्सात् गनर सक्नुपछ, यो सक्य भने
त्य राजनी�तक �णाल� असल हो, सकेन भने त्य राजनी�तक �णाल� खराव हो, सत् कुरा य�ह हो।
नेपालको सं �बधान तथा �च�लत कानुनले सं घ, �दे श तथा स्थानी सरकारहरुला �त्याभू गरे का
अ�धकारहरुक �भावकार� रुपम सम्पाद गनर्क ला�ग लगानी आवश्य छ। लगानी जुटाउने �ोत
आन्त�र भयो भने �वकास �दगो हुन्छ �वकासको अपनत् बढ्छ आन्त�र �ोत भनेको नेपालमा
् त्यस् �ाकृ�तक �ोत र साधनहरुक �योगलाई �दगो बनाउन
रहे का �ाकृ�तक �ोत र साधनहर हुन।
सबै तहका सरकारको समन्व र साम�स्यत आवश्य पछर् त्य समन्व र साम�स्यत हा�सल गन�
तफर लाग्न चा�ह अवको बु��मानी कदम हुनेछ। कर तथा शुल्कक बारे मा अनावश्य �ववाद �सजर्न
गन�, उचाल्न तथा पछान� ग�त�व�ध �तर लाग्न भन्द स्थानी सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा अन्त
सरकार� �व� व्यवस्था ऐन, २०७४ कायार्न्व गनर्क ला�ग आवश्य �नयमावल� तथा आवश्य
कायर्�व� र �नद� िशका ल्याउ तफर बहस चलाउन जरुर छ। यसले गन्तव सुशासनलाई सहज

बनाउँछ।

सम्भावनाक क्षे� �ोत र साधनहरुक चनाखो र सजग अडान स�हत प�रचालन गर� �ा� ��तफल
आवश्यकताक क्षमा लागनी गन� ध्ये सबै तहका सरकारको हुनपु छर् हा�ा �ाथ�मकताहर धेरै

छन्। �तनै �ाथ�मकतालाई अनावश्य राजनी�तकरण हुनबाट जोगाउँदै �ाथ�म�ककरण गनर सक्न चा�ह
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नेततृ ्वक क्षम हो। स्थानी, �दे श तथा सं घको राजनी�तक तथा �शास�नक नेततृ ्वल त्यसला ध्यन
�ददै सोह� �क�समका रणनी�तक योजना तथा प�रयोजना ल्याउनुपछ, योजना कायार्न्व योग् हुनपु छर,

ु छर, स्थानी �म, सीप, �ोत र साधनको अ�धकतम �योग गन�
चाडो ��तफल �दने �क�समका हुनप

�क�समका हुनपु छर् रोजगार�का पयार् अवसरहरुक �सजर्न गर� �वदे िशएका नेपाल�हरुला स्वदे
फकार्उद हुने सामािजक लाभको �हसाव क�त हुन् ? सबैले मनन गनुर जरुर छ।

यसका ला�ग तीनै

तहका सरकारहर �बच रणनी�तक क्षे� हो�रजेन्ट तथा भ�टर्क समन्व आवश्य छ। केन्
सरकारले तल्ल तहका सरकारलाई दोष लगाउने अ�न तल्ल तहका सरकारले केन् तहको सरकारलाई
दोष लगाउने खेलको अन्त गनुर जरुर छ। नेपालको सं �वधानको धारा २३५ (१) बमोिजमको
समन्व कानुन बनाई यसलाई समाधान गनुर सं घीय सरकारको प�हलो र चलाखीपुणर समाधान हो।
लगानी भनेको बरण्डाम बसेर लगानी गनर आउ भनेर कराउदा आउने �वषय होइन। लगानी तथा
मुनाफाको सुरक्षा �त्याभू� नभई लगानी आउदै न। कागजी कुरालाई व्यवहारम उतान� सु�नि�तता

प�हलो सतर हो। ले िखएको कानुनको कायार्न्व अनुमानयोग् हुँदैन भने लगानी मै�ी वातावरण
बन्दैन लगानी मै�ी वातावरणको ला�ग शासक�य िस्थरत आवश्य पछर् शासक�य िस्थताले

नी�तगत �नरन्तरताला जनाउँछ। एक सरकारको पालामा शुर भएको रणनी�तक महत्वक काम अक�
सरकारले मेटाउने रणनी�तले दे शको �वकास सम्भ छै न। यस्त गैर िजम्मेवा सं स्कृ�तक अन्त गनु्क
र
�वकल् दे िखदै न।लगानीको ला�ग िजम्मेवा सं स्कृ�तक �वकास गनर्क ला�ग पाँच वटा रणनी�तहरुम
बहस चलाउनुपछर्
प�हलो, दुरगामी महत् रा�े रणनी�तक लगानी गन� तथा सो बाट �सजर्न हुन सक्न हानी र �ा� हुने

��तफलमा सबै तहका सरकारको पहुँच स्था�प गनर्सक् कायर्�दश तय गनु्पछर
र
नाफा मा�ै �लने तर

हानीको दोष अरुम थोपन� सं स्कारक अन्त हुनपु छर् हानी बहन गनर सक्न बनाउनका ला�ग �तनै
तहका सरकारको शासक�य क्षम बृ�� गन�पछर्।शासक� क्षमता शासक�य वातावरणलाई �नयन्�णम

�लएर गन्तब्य पुग् सक्न अवस्थाला जनाउँछ। हाल बजारमा आएका कर तथा शुल् बृ��का
ह्
वीमहरुक �नयन्� गनर सक्न प�न शासक�य क्षमता एक अं श हो ।ह्
वीम कस�र �नयन्� गनर
स�कन् भने बहस चलाउनुपछर् अनावश्य ह्
वीम �नयन्� तथा शासक�य िस्थरत नै लागनीयोग्
वातावरणको महत्वपूण अवयव हो।
दो�ो, �वकास साझेदारहरुक लागत साझेदार� स�हतको सं लग्नत हो। सं �बधानले सरकार�, �नजी र
सहकार�लाई अथर्तन्� तीन खम्बाक रुपम �लएको छ। सरकार� क्षे� �तन तहका सरकारहरुल

लागत साझेदार�मा योजनाका सबै चरणहरुम काम गनु्पछर
र
सेवा �वाहको �मि�त मोडलमा काम

गनु्पछर
र
लागत साझेदार� भएमा बाबुले �कनेको भैसी भन्द आफुले बाटे को दाम्लको माया लाग् भ�े

पुखार्हरु �दएको ज्ञ आन्त�रक�कर हुन्छ।केन सरकारको आयोजना, �दे श सरकारको आयोजना,

स्थानी तहको आयोजना, एमालेको आयोजना, काँ�स
े को आयोजना, फलानो र �तलानो पाट� तथा
124/
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नेताको आयोजना लगायतका अनावश्य बहस भन्द प�न सबै तहका सरकारहर तथा नेततृ ्वल हा�ा

आयोजना, जनताका आयोजना भ�े बहस गन� वातावरण बनाउनुपछर्।यसम व्याप बहस चलाउनु

पछर्

�नजी क्षे� लगानी गन� क्ष सरकारले य�कन गनु्पछ
र , �नजी क्षे� होइन। लगानीलाई अपेिक्
�दशामा लाने वातावरण बनाउने सरकारको काम हो। बजारको व्वस्थ, मूल् �नधार्र, माग र

आपू�तर्क सन्तुल, आवश्य पूवार्धा (सडक, उजार, स�ार लगायत) �नमार् गन�, अथर्तन्� सम्पूण

क्षे� ए�ककृत �वकास गन� वातावरण बनाउने कामबाट सरकार पिन्छ �मल्दैन सरकारको

�नयमनकार� भू�मका �भावकार� भएन भने नाफामुखी �नजी क्षे� मार जनतामा पछर । यो �बषयमा
ु छर्
�तनै तहका सरकार चनाखो हुनै पछर । बहस यो �बषयमा हुनप

ते�ो, दे शमा उपलब् भएको �ाकृ�तक �ोत र साधन, क्षम, �सप, जनशि�को प�रचालन �भावकार�

ँ लगानीयोग् धन छ, तर बल छै न तथा ग�रब
रुपम एकै चोट� गनु्पछर
र
धनी जे� नाग�रक जो सग
युवा जो सँग जोस, जागर, सीप, ��व�ध, बल तथा ज्ञ छ तर लगानी गन� धन छै न आजको �व�व्याप

समस्य हो। नेपाल प�न यो समस्याबा बा�हर चा�ह छै न। यो समस्याला �तनै तहका सरकारले मनन

गर� उपलब् �ोत तथा साधनको अत्यु� �योग गनुर पछर् यो कसर� र कुन क्षे� गन� भ�े बहस
चलाउनुपछर्

चौथो, कानुनको कायार्न्व �भावकार� बनाउनुपछर् खुला अथर्व्यवस्थ बस्त तथा सेवाको उत्पाद,
मूल् �नधार्र, आपु�तर व्यवस्था तथा माग र आपू�तर सन्तुलनम �नजी क्षे� उल्लेख भू�मका
हुन्छ �नजी क्� स्वभावैल नाफामुखी हुने भएकोले सामािजक उ�रदा�यत् प�न बहन गनर सक्न

बनाउने र उत्�े�र गन� काम चा�ह सरकारको हो। कालोबजार�, काट� �ल�, �सण्डीके, �मले मतो जस्त
��तस्पधार्ल रोक्न ग�त�व�ध �नयन्� गनुर सरकारको दा�यत् हो। तीन तहका सरकारले के कस्त

क्षे�म के कसर� �नयन्� तथा �नयमन गनर सक्छ भन्ने पो बहसको �वषय ब�ुपछर् राज्यल

उपलब् गराउने बस्त तथा सेवाहर पिब्ल ब्या (एक प�छ अक� गद� �मश: �नयमन गन� रणनी�त)

्
को रणनी�तबाट पिब्ल गुड हा�सल गन� तफर तीनै तहका सरकारलाई डोरयाउन
सक्न बहस चा�ह

आवश्य छ।

पाँचौ, न�तजा र �सकाईमा जोड �दनुपछर् गभार्धा भएको नौ म�हना प�छ मान्छेक बच्च जिन्मन,

रोपेको �नि�त समय प�छ �वरुवाल फल �दन्छ गभार्धा भएको केह� समयप�छ दे िखने म�ँ नर्

�सक्नेसला समस्य मानेर एबोसर् ग�रयो भने बच्च नजिन्मन प�ा छ, रोपेको �वरुवाक पुरानो पात

झय� भनेर उखले र फ्याक् भने फल नफल्न प�ा छ। त्यसर नै कुनै प�न शासक�य व्यवस्
कायार्न्वयन आएको �नि�त अव�ध व्य�त हुन न�दई उखले र फाले मा खराव हो वा असल छु �ाउन

स�कदै न। नेपालको सं घीयता प�न � ुण वा भखर् रोपेको �वरुवाक अवस्थ मै छ। यसको अपेिक्

न�तजा आउन केह� समय लाग् तर �त्ये �दनका �सकाहरुला समायोजन गद� लैजाने बहस
चलाउनुपछर् � ुण हत्य गन� वा �वरुव उखेल्न बहस अनावश्य तथा वा�हयात हो।
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सरकार� खचर जनताले �तरे को करबाटै गन� हो। गाडी �कन्ने, कागज �कन्ने, कलम �कन्ने, कम्प्यु
�कन्ने,

बाटो

बनाउने,

पुल

बनाउने,

�वमानस्थ

बनाउने,

�वदे श

�मण

गन�,

कमर्चार

तथा

पदा�धकार�हरुक औषधी उपचार गन� … आवश्य सबै सामान �क�े वा बनाउने काम जनताले �तरे को
करले नै हो । जनताले �तरे को करले पुगेन भने बैदेिशक सहायता वा ऋण �लने हो । ऋण �तन� फे�र

जनताले �तरे को करले नै हो। जनताले �तरे को करले बनाएका यस्त बस्त तथा सेवामा जनताको

अपनत् बढ्छ तर सरकारले हामीले �तरे को कर तथा शुल्कक दुरुपयो हुँदैन भन्ने �वषयमा जनता
ढु � हुने बातावरण �सजर्न अ�नवायर गनु्पछर
र
�तरे को करको सदुपयोग हुने र राज्यबा बस्त तथा सेवा

पाउने �त्याभू� सवर्साधार नाग�रकमा भएमा कर �ववाद आउँदैन। सरकारको लगानी सवार्साधारणल

�योग गन� दै �नक आवश्यकताक बस्त तथा सेवामा हुनपु छर, वातवारण, मा�नस र �वकासलाई सन्तुल
गन� गर� गनु्पछ
र , सवर्सधारण नाग�रकहरुक िजवनस्त उकास् उल्लेख भू�मका खेल्न क्षे� गनु्पछ
र
भ�े बहसलाई मूत्र
र
�दन चारवटा क्षे� व्याप बहस गनु्पन
र
दे िखन्छ

प�हलो, सं घीयताको ममर्ला कायार्न्व गनर सक्न �वि�य सं रचनाको �बकास र कायार्न्व

गनु्पछर
र
यसले तीनै तहका सरकार �बच हुने �वि�य व्यवस्थापनल लगानीयोग् बनाउन म�त गछर,
आम्दानीक �ोतहरुक सु�नि�तता गछर, खचर्क क्षे�हर �नधार्र गछर, आन्त�र राजस् तथा

शुल्कक दायरा र दरको बारे मा स्प�त पाछर्।सावर्ज� ख�रद व्यवस्थापनल ��तस्धात् तथा

�मतव्यय बनाउँछ, ले खा �णाल� तथा ले खा पर�क्षणल रा��य ले खा बमोिजमको बनाउँछ ।बै� तथा
�वि�य क्षे� पहुँच सवर्साधार नाग�रकमा पुयार्उँछ

समपुरक अनुदान र �वषेश अनुदानका क्ष तो�कनुपछर, आन्त�र राजस् तथा शुल्क दायरा र दरको

बारे मा स्प�त पान� कानुन बनाउनुपछर, तल्ल तहका सरकारहरुल गन� ख�रद कानुनको बनाउनुपछर,

ु छर, बै� तथा �वि�य पहुँच
स्थानी तहको ��तवेदन �णाल� �दे श तथा केन्�म गन� �क�समको हुनप

सवर्साधार नाग�रकमा हुनपु छर लगायतका �वि�य क्षे� जल्दाबल् �वषयलाई बहसमा लै जानुपछर्

दो�ो, उ�रदायी र पारदश� �वि�य व्यवस्थापन �त्याभू� सबै तहका सरकारमा हुनपु छर् एक रुपैय

ु ँद
राजस्वक खचर प�न तज�वजी त�रकाले हुनह
ु ै न। कुन कुन क्षे� बजेट �व�नयोजन भएको छ र

त्यसक औिचत् के हो ? भन्ने कुराको तकर र तथ् �दन सक्न गर� �वि�य व्यवस्था हुनपु छर्

ु छर् न�तजाले सवर्साधार नाग�रकको जीवनस्तरम सुधार
�व�नयोिजत बजेटबाट न�तजा �ा� हुनप
ु छर् राज् स�ालनका सबै सरोकारवाला तथा साझेदारहर �वि�य व्यवस्था
आएको अनुभ�ू त हुनप

पारदश� र उ�रदायी हुने बातावरण चा�हन्छ यस्त �वषयहरुम बहस चलाउनु पछर्

ते�ो, सबै तहको सरकारले पारदश� र रणनी�तक सावर्ज�न ख�रद �णाल�को अवलम्ब गनु्पछर
र
ु छर् जुम्लाम र काठमाण्डौम एउटै
स्थानी तहको भौगो�लक अविस्थ� अनुरुपक ख�रद कानुन हुनप

ख�रद कानुनको �योग �ववेकशील भएन। कन्सल्टेन मोडलको ख�रद कानुनले काम गरे न। �वभागीय

जनशि�बाटै हुने काम प�न कन्सल्टेन मोडलमा लगेर अनुिचत लाभ �लने काम भएको छ। �वभागीय

जनशि�बाटै काम गराउने र उ�नहरुला अ�त�र� काम गरे बापत �ोत्साह गन� व्यवस् स�हतको
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ख�रद कानुन चा�हन्छ टु �े ठे �ा �णाल�ले सावरज�नक �नमार्णक कायर �भावकार� भएको छै न। �न�मर्

बस्त तथा सेवामा �नमार् व्यवसायीह र ईिन्ज�नयरह तथा सं लग् पदा�धकार�हरुला उ�रदायी

बनाउन स�कएको छै न। यी र यस्त सवालहरुक बारे म बहस चलाउनुपछर्

चौथो, सबै तहका सरकारहरुक �नयमन क्षमता गुणस्त�रयत र स्था�यत हुनपु छर् बस्त तथा सेवाको

उत्पाद, �शोधन, �वतरण, लागनीको क्ष �नधार्र, गुणस्त �नधार्र, �ववाद समाधान लगायतका सबै

क्षे� सरकारलाई कसर� �भावकार� बनाउनुपछर ? �नयमन क्षम कमजोर भएको स्थानी सरकारको

क्षम �वकास गनु्पछर
र
�णाल� नै बनाउन नसक्न सरकारलाई �नयमन �णाल�
�वकासको रणनी�तक योजना �दनुपछर्

स�हत क्षम

�नष्कष:
नेपालको शासक�य �णाल�मा स्थानी सरकार भनेको सरकार छ भनेर नाग�रकहरुल अनुभ�ू त गन� सं स्थ

भएकोले यसलाई भाई�यान्, िजवन्, जनताको अपेक् पुरा गनर सक्न, वातावरणीय रुपम सं रिक् तथा

स्-शा�सत कसर� तुल्याउ स�कन् ? भ�े तफर केिन्� हुन जरुर छ। केन् सरकार, �दे श सरकार

तथा स्थानी सरकारको कतर्व र दा�यत्वक बारे मा सरकार स्वय तथा नाग�रकलाई सुसूिचत तथा
द�िक् गराउने काम राजनी�तज, नाग�रक समाज, �शासक तथा िजम्मेवा नाग�रकको हुनपु छर् सेवा वा

पदमामा रहुन्जे सबै �णाल� �ठक दे �े तर सेवा वा पदबाट हटे को �दन सबै �णाल� भताभु� भएको

दे �े गैर िजम्मेवार�पनाक अन्त गनु्पछर
र
नाग�रक है �सयतमा सं �बधान तथा कानुनले �दएको
अ�धकारको माग गन� मा�ै है न, नाग�रकले �नवार् गनु्पन
र
भनेर तो�क�दएको कतर्व प�न पुरा गनु्पछ
र

भ�े तफर बहसलाई घ�नभूत बनाउनु नै सं घीयताको �मठो ��तफल सबैले पाउने वातावरण �सजर्न गनुर

हो।यो नै सुशासनयु� शासन �णाल� हो । सुशासन भनेको नै य�ह हो।
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Rights of LLDCs: An Outlook of Trade and Development

Mina Aryal 12

Executive Summary
Since the international trade is one of the fundamentals of the economic globalization, meaningful
integration of LLDCs into global trading system is quite essential but it is challenging due to lack of
territorial access to the sea and remoteness from international markets, among others. The LLDCs
are facing unique challenges including about 20% to 50% higher trade transaction cost.Several
initiatives at the global and regional level are underway to ensure the freedom of transit to LLDCs,
addressing their issues concerning trade, trade facilitation, trade related infrastructure
development, capacity building, integration into MTS, among others. LLDCs need to change the
mind-set of land-locked country and look for multiple opportunities available at the global, regional
and national level for the integration into MTS, achieving sustainable development and prosperity.
As a land-locked least developed country, Nepal has initiated a number of undertakings at the
national level to reap the benefits from the provisions of bilateral, regional and global level. Thus
article provides an outlook on rights of LLDCs and initiatives taken up at the global, regional and
bilateral level, national level initiatives, and strategic direction, way forward and conclusion.

1. Issues and Challenges of LLDCs in the Context ofTrade and Development
The land-locked countries (LLCs) are bordered by the land of other countries and lack territorial
access to the sea. They face special trade and development challenges due to lack of access to the
sea. At present, the numbers of LLCs are about 40, out of them 32 are landlocked developing
countries (LLDCs). Among the 32 LLDCs, 24 are WTO members. LLDCs characterize, such as, far
from the sea, geographical remoteness to and from international markets, high transit and
transportation cost, and faces special challenges related to trade, connectivity, investment, human
development, among others. There are 17 countries that are least developed and land-locked
countries (LDLC), including Nepal.
Studies show that the cost of cross border trade of LLDCs is 20% to 50 % higher than that of coastal
country. LLDCs face additional challenges than that of the LLDCs due to their vulnerable socioeconomic condition. LLDCs comprise about 440 million of global population while their share in the
global trade is less than 1%.
Exports and imports of LLDCs require to transit through at least one neighboring state and often
have to change the modes of transport which increases the cost of international trade transaction
12
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making LLDCs less competitive in the international markets. In addition to the cost of trade which
prohibits effective integration into the global trading system, geographical challenges often
compounded by weak transit-transport infrastructure, inefficient customs operations, and overdependence on exports of primary commodities that have made LLDCs less competitive and
marginalized in the global trade.
According to the UNCTAD, LLDCs spend twice as much of their export earnings on transport and
insurance services compare to the average developing countries and three times more than that of the
average developed country. For instance, in 2011, Burundi's average exports took 47 days to arrive
at their destination, compared to only 5 days for Denmark's exports. Similarly, Danish exporters
needed 4 documents for their exports, whereas their Burundian counterparts had to obtain 9
documents. The cost of exporting one container from Burundi was with US$ 2,747, much higher
than those exported from Denmark (US$ 744). It is apparat that the Landlockedness is a major
obstacle to international trade and development as the higher transport and transit costs lead to lower
level of competitive capacity for international trade, which impacts negatively in achieving
sustainable development. Most LLDCs share common problem of geographical remoteness and
dependence on trade and transport system of neighboring coastal countries.

2. International Initiatives and Rights of the LLDCs
There are a number of attempts made to ensure the transit rights of LLDCs including freedom of
transit, access to the high sea, right of Vessel-Flag and fishing, rationalization of documentary
requirements and charges, among others. Some of the major international initiatives are as
followings:
(i)

Barcelona Convention and Statute of Freedom of Transit 1921

The Barcelona Convention is the first international instrument regarding transit rights of LLDCs. It
has freedom of transit for commercial goods across national boundries. It prohibits the governments
from charging fees other than the designated fees and operational costs. It is not much effective due
to limited ratification (50) and overtaken by later conventions.
(ii) GATT, 1947
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) focuses on freedom of transit independent of flag
of vessels, prohibits unnecessary delays and restrictions, adopts MFN principle in regard to fees,
charges, among others. WTO TFA has incorporated relevant aspects of Article 5, 8 and 10 of GATT
in the Article 11 (Freedom of Transit) of TFA with a view to further expediting the movement,
release and clearance of goods, including goods in transit.
(iii) UNCLOS and Other International Instruments
The UN Convention on Law of the Sea (UNCLOS), 1965, is the most comprehensive international
instrument on rights of the LLDCs. This is the successor of the Geneva Convention on the Law of
the Sea, 1958. It established that the landlocked states have right to access to and from the sea for
their traffic in transit by all means of transport. It also acknowledges the rights of the landlocked
states on marine resources of the high sea which are common heritage of human being. However, it
recommends on the necessity of the reciprocity.
(iv) UNOHRLLS
United Nations General Assembly (UNGA) established the United Nations Office of the High
Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small
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Island Developing States (UNOHRLLS) in 2001. Its main function is to support the SecretaryGeneral, the Economic and Social Council, the General Assembly and Member States to carrying
out the Programmes of Action and to advocate for least developed countries (LDCs), landlocked
developing countries (LLDCs) and Small Island developing States (SIDs) together with relevant UN
agencies, civil society, the media and academia.
Pursuant to General Assembly Resolution 57/242 of 20 December 2002, the International Ministerial
Conference of Landlocked and Transit Developing Countries together with development partners
and Institutions related to Transit Transport Cooperation held in Almaty in 2003 adopted Almaty
Program of Action (APoA) for the decade 2003 to 2013 as a first step to address the challenges of
LLDCs. APoA had aimed at addressing the special transit needs of LLDCs.
(v) Vienna Programme of Action (VPoA)
The Vienna Programme of Action (VPoA) 2014 -2024, a successor of the APoA, is the most
dynamic and holistic document which not only focuses on transit issues but also trade related
infrastructure, ICT and energy infrastructure, international trade, trade facilitation and logistic,
regional integration and connectivity, structural economic transformation, and centered upon
addressing the challenges faced by landlocked countries. VPoA aims to contribute to the eradication
of poverty existed due to their landlockedness through the implementation of specific actions in the
priority areas.
Six Priorities of the Vienna Programme of Action
Priority 1: Fundamental transit policy issues
Priority 2: Infrastructure development including transport, energy and ICT infrastructure
Priority 3: International trade and trade facilitation
Priority 4: Regional integration and cooperation
Priority 5: Structural economic transformation
Priority 6: Means of implementation
(vi) International Think Tank on LLDC
The idea of establishing a Think Tank for LLDCs (ITT-LLDCs) originated in the International
Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries held in Almaty,
Kazakhstan, 2003. The UN General Assembly in 2007 adopted the Ulaanbaatar declaration and in
2008 passed a resolution in establishing the ITT. The ITT-LLDCs was officially launched in
Ulaanbaatar by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon in 2009. The overall goal of the
International Think Tank is to use top-quality research and advocacy to improve the ability of
LLDCs to build capacity with a view to benefiting from the international trade and WTO
negotiations. Nepal deposited the instrument of accession as the 10th member of ITT-LLDCs, thus
fulfilling the minimum requirement for the Agreement to come into force.
(vii) WTO Trade Facilitation Agreement
The Trade Facilitation Agreement (TFA) of the WTO entered into force on 22 February 2017
following its ratification by two-thirds of the WTO membership. Nepal is the 108th member to
submit the instrument of ratification. TFA aims to reduce time, cost and red tape of cross border
trade through simplification, modernization and harmonization of export and import processes.
The TFA contains provisions for expediting the movement, release and clearance of goods,
including goods in transit. The Article 11 of the TFA (Freedom of Transit) clarifies and improves the
provisions of the Article 5, 8 and 10 of GATT and focuses on the facilitation of traffic in transit. It
emphasizes that formalities, documentary requirements, fees and charges, customs procedures,
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among others, should not be burdensome. Similarly, Article 11 also has the provisions of appointing
National Transit Coordinator for effective functioning of the transit procedure. So far, 148 WTO
members, out of 164, have submitted instrument of ratification including Nepal, Bangladesh, China
and India.

3. Regional Initiatives
Considering very low regional integration in South Asia, there are several initiatives are underway in
transit, connectivity and trade facilitation to enhance deeper connectivity in the South Asia Region to
facilitate regional trade. SAARC Regional Multimodal Transport Strategy, South Asia Sub regional
Economic Cooperation (SASEC), Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN), among others, provide
a framework for regional connectivity in South Asia. Likewise, the Bay of Bengal Initiative for
Multisectoral, Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)Transport Infrastructure and
Logistics Study (BTILS) are also fundamental for the development of transport and logistics systems
for connectivity within and between South Asia and Southeast Asia.

4. Bilateral Initiatives for Transit, Connectivity and Trade Facilitation
While talking about transit and trade facilitation situation of Nepal, the initiatives at the bilateral
level are equally important. In this context, a brief overview has been provided below.
(i) Nepal- India Transit Treaty
As Nepal is bordered by India in East, West and South, the transit agreements with India are very
significant for Nepal. Last renewed in 2013, the present transit treaty was valid until 5th of January
2020. As per the agreement held at the Commerce Secretary level IGC meeting of last year, the
treaty is renewed for another 7 years without any changes. However, Nepal is working to include
some issues including Inland Waterways, expansion of bulk cargo facility from Biratnagar, Birgunj
and Bhairahawa, among others. The Treaty recognizes Nepal’s needs of Freedom of Transit
including access to sea for international trade.
In addition to the bilateral trade, Nepal’s transit trade is routed through twenty-two designated routes
between India-Nepal border and the ports of Kolkata/Haldia and Vishakapatnam. Likewise, Nepal’s
trade with and through Bangladesh also transits through India. Nepal is receiving support from India
for building cross-border trade related infrastructures including upgradation of four major custom
checkpoints, namely, Birgunj-Raxaul, Biratnagar/Jogbani, Bhairahawa/Sunauliand Nepalgunj/
Rupediya, and other road networks. Integrated Check Posts (ICP) at Birgunj is in operation and rests
are under construction. Both the Governments have now operated Electronic Cargo Tracking System
(ECTS) mechanism for transit cargo on a pilot basis and discussions are continuing to make it
permanent.
Though the distance between Visakhapatnam and Birgunj is roughly double than that of the KolkataBirgunj route (700 km), it is expected that Vizag port is equally important as it reduces the cost for
Nepali traders significantly – tentatively saves $200 per container- due to its efficient and scientific
operations.
The Rail Service agreement (RSA) between Nepal and India governs the transit issues through rail
movement. Basically, the operationalization of the Inland Container Depot (ICD) and Integrated
Check Points (ICPs) in Birgunj is important for us. The efforts are underway to expand ICP in
Bhairahawa, Nepalgunj and Biratnagar.
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Similarly, Nepal is seeking to use three inland waterways on Ganges River expanding its transit
options to the sea. These include the Kolkata-Kalughat-Raxaul, Kolkata-Sahebgunj-Biratnagar, and
Kolkata-Varanasi-Raxaul routes.Access to the Indian waterways is expected to facilitate efficient
movement of cargo imported from third countries to Nepal.
(ii) Nepal-China Transit Treaty
Nepal and China signed the protocol on Transit during the visit of Rt. Hon. President Bidya Devi
Bhandari to China. The protocol allows Nepal to use four ports namely, Shenzen, Lianyungang,
Zhanjiang and Tianjin seaports for overseas trade and three dry/land ports, namely, Lanzhou, Lhasa
and Xigatse. As per the protocol, Nepali traders are allowed to use any mode of transport— rail or
road — to access the seaports for third-country trade.
(iii) Nepal-Bangladesh Transit Treaty
A bilateral transit agreement between Nepal and Bangladesh was signed on 2 April 1976. Article
VIII focuses on facilitation of movement of goods and trade Cargo and Article 9 deals with no
restriction and unnecessary delays. The agreement allows Mogla and Chittagang ports for Nepal’s
transit traffic. However, due to several reasons, it is not in operation. Only Fulbari -Banglabandha
route, which is not for transit to and from sea, is in operation.

5. National Initiatives for Transit, Connectivity and Trade Facilitation
As a WTO member, Nepal has market access with 163 members. In addition, Nepal has a good
global network that comprises diplomatic relations with 168 countries, bilateral trade agreements
with 17 countries, 39 Nepali Embassies abroad (30 embassies, 3 Permanent Missions and 6
Consulate General).
However, due to our supply-side constraints, including weaknesses in institutional, policy and
strategic coordination among the Ministries, public agencies and business sectors, low level of
industrial development, low competitive capacity of SMEs, low productive and competitive capacity
in most of the sector, as well as market access barriers in destination markets, Nepal has not been
able to reap the benefits to the maximum level from available global and regional mechanisms. The
export-import ratio of Nepal foreign trade in 2004/05 was about 1: 3.5, which is continuously
increased and reached 1:15.3 in FY 2017/18 and 1:14.6 in FY 2018/19 and 1:12.4 in the first four
months of 2019. These data depict continuous balloning the trade deficit, except in first four months
of 2019 which has shown some good signs.
As a land locked least developed country, Nepal share similar challenges and challenges with other
LLDCs members related to international trade, transit and overall socio-economic development
mentioned above. The other major challenges Nepal faces include: limited options of modes of
transport, poor connectivity (physical and digital), low institutional and productive capacity, low
investment and technology transfer, high cost of doing business, non-tariff barriers at the destination
markets, among others.
Nepal is continuously striving for converting the land-lockedness into land linked status in order to
meaningful integration at the regional and global trading system. It is actively engaging at global,
regional and bilateral level to enhance connectivity and promote trade facilitation. The national level
initiatives in this respect are as follows:
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(i) Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS)
The MoICS is working as the Focal Ministry for conducting international trade, pursuing trade
agreements, developing trade related infrastructures, coordinating with concerned
ministries/departments and business community for facilitating as well as enhancing production and
productivity. Implementation of trade related policies, strategies for reaping the benefits from global,
regional and bilateral initiatives.
(ii) Nepal Intermodal Transport Development Board (NITDB)
Established in 1997, NITDB is responsible for economical and efficient management of Inland
Clearance Depots (ICDs) for facilitation of Nepal's foreign trade. At present, there are three ICDs
under NITDB, namely, Birgunj, Biratnagar, Bhairahawa and one Integrated Check Post (ICP) in
Birgunj. NITDB is striving for developing, managing and promoting ICD terminals for the
facilitation of Nepal's exports and imports.
(iii) Nepal Transit and Warehousing Company/NTWC (Ltd.)
Nepal Transit and Warehousing Company (Ltd.) is a public sector undertaking responsible for
carrying out port and cargo handling and warehousing activities to facilitate Nepal’s transit trade.
The Company is also responsible for clearing, forwarding and undertaking of Nepalese cargo in
accordance with Nepal-India Treaty of Transit. Thus, the Company has a very important role in
facilitating Nepalese trade in general and the third country trade in particular.
(iv) Nepal India Regional Trade and Transport Project (NIRTTP)
With the support from International Bank for Reconstruction and Development and International
Development Association (IBRD and IDA) NIRTTP is in operation. The project aims to reduce
transport time and logistics costs for bilateral trade between Nepal and India and transit trade along
the Kathmandu-Kolkata corridor. The project includes to (a) modernize the transport and transit
arrangements between Nepal and India (b) strengthen trade-related institutional capacity in Nepal (c)
improve selected trade related infrastructure in Nepal, and so on.
(v) Customs Reform and Modernization Strategies
The Government is implementing Fifth phase of Customs Reform and Modernization Strategies and
Action Plan (CRMSAP) 2017-2021 with the aim to reduce time and cost of international trade. The
main areas of the reform inclue trade facilitation, automation, capacity building and infrastructure
development among others. It incorporates the implementation of related international instruments
including WTO Trade Facilitation Agreement, WCO’s Mercator Programme, Revised KyoProtocal,
among others.

6. Strategic Direction, Way Forward and Conclusion
Pursuant to low trade and economic performance against the opportunities and special preferences
received as an LDC and LLDC, Nepal need tostrive continuously for reaping the benefits in this 21st
century global village. To this backdrop, following recommendations
have been suggested as
a strategic direction and way forward.
(i) Diversification of transit routes, countries and modes of transport
The efforts for diversification of transit routes with India, China and Bangladesh have to be
continued. Smooth operation of existing Kolkata/Haldia and Vizag Port of India, materialization of
Waterways, effective operation of Railway Service Agreement with India are very important.
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Additional feasible Ports have to be studied by both sides. Similarly, all modes of transport routes
including air, water, rail and road have to be extended with India as far as possible.
Similarly, the Transit Agreement with China needs to be implemented. Attempts need to be
continued to reap the benefits from Belt and Road Initiatives (BRI), specifically, the rail connectivity
with China may be the ‘Game Changer’ for Nepal in terms of diversification of international trade
and transit and in achieving economic prosperity. However, the cost-benefits analysis has to be
undertaken in a pragmatic ground.
Accordingly, the operationalization of Transit Agreement with Bangladesh is equally important.
Efforts have to be continued for trilateral negotiations (Nepal-India-Bangladesh) to resolve the
issues. It is important to note that connectivity matters significantly to transform LLDCs to landlinked countries.
(ii) Mainstreaming of VPoA
Since the Vienna Programme of Action (VPoA) is holistic and comprehensive, mainstreaming of its
main components including transit issues, trade related infrastructure, ICT and energy infrastructure,
international trade, trade facilitation and logistic, regional integration and connectivity, structural
economic transformation etc. into national mechanism in a coordinated way could bring positive
result in the ground.
(iii) Implementation of TFA
Nepal has started implementation of WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) after its ratification
by Parliament in 2017. Nepal has notified all categories (A, B, and C) to the WTO. It is the beauty of
TFA that without external support, the members are not compelled to implement category C TF
measures. However, most supports are ‘software’ in nature. Thus, we need to focus to balance
between hardware and software support building physical and digital infrastructure at the border and
behind the border based on our priority and need.
(iv) Deeper Regional Connectivity
Effective implementation of regional initiatives including BIMSTEC Transport Infrastructure and
Logistics Study (BTILS), sub-regional initiatives including South Asia Sub regional Economic
Cooperation (SASEC), Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) and rationalizing administrative
procedures, documentary requirements, harmonization of trade regulations, building efficient and
integrated border management arrangements, including single-window systems, among others, has
to be strengthened for deeper regional integration.
(v) Trade Related Infrastructure Development (physical +digital)
Effective management of existing facilities and construction and expansion of new road, railways,
waterways, cold storage, dry ports, ICD, ICP, EPZ, SEZ, ICT Park, etc. are also equally important in
this respect.
(vi) Customs Reform and Modernization
Customs reform and modernization in Nepal are continuously taking good progress. Current Fifth
phase reform and modernization initiatives have to be expended in all Customs Points, as far as
possible.
(vii) Enhancing Competitive Capacity
Competitive capacity has to be increased through increasing production and productivity, reducing
production, transportation and trade cost, quality assurance, branding, among others. Similarly,
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focusing on export of processed, value added, and high value-low volume products and services
trade is also important. It is important to note that UNCTAD study concludes that about 90% LDCs
are commodity dependent which does not support their meaningful integration into global trading
system and in achieving economic development.
(viii) Increasing e-Commerce
Effective implementation of recommendations of UNCTAD’s e-trade readiness assessment related
to 7 policy area including e-commerce strategy, physical and legal infrastructure, payment solution,
e-signature, logistics, e-trade awareness and skills and Nepal’s National E-Commerce Strategy are
significant. Online trade could be an innovative opportunity for LLDC if we could enhance our
productive capacity. Enhancing productive and competitive capacity of SMEs including skills and
awareness, creating enabling environment for e-commerce is important in this respect.
(ix) Diplomatic Dealing
Nepal could use its diplomatic networks i.e. 30 Embassies, 3 Permanent Missions, 6 Consulate
General to harvest international support through enhanced economic diplomacy. Result-based action
plans can be used to mobilize embassies for effective economic diplomacy. The countries having
diplomatic and trade relations with Nepal, Foreign Embassies in Nepal and Nepali Diaspora abroad
also could be mobilized for this purpose.
Finally, Being an LLDC is not a problem in this 21st century global village where interdependency
is a common phenomenon. We may need to change our mind-set and strive for enhancing national
interest though establishing balanced relations with neighbors and maintaining cordial global
partnership.
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Happiness: An End Goal

Ram Prasad Wagle 13

Abstract
All human beings wish to be happy and they are engaged in continuous search for happiness.
Happiness is the state of feeling or showing pleasure or contentment. Several scholars have defined
it as a positive emotion that arises at the time of fulfilled desire. Healthy life, better relationship,
better work performance and income, helpful nature, creativity and removal of all pain, grief and
sorrow, empathy and devotion to help others are some results of happiness leading towards success
in life. Dopamine, Oxytocin, Serotonin and Endorphins are known as happy hormones those are
essential in brain to cultivate happiness related emotions and can be produced by following some
practices mentally and physically. There are several factors like individual, social, economic,
spiritual, ecological contributing to happiness. Depending upon these factors various theories of
happiness have been developed. Being focused on the characteristics and durability of happiness, it
can be classified into different levels which are the steps gradually from temporary to permanent.
Some mental attitudes like love, contributing to others, pro-activeness, acceptance, gratitude, sense
of humors and living a purposeful life are essential to achieve happiness. On the other hands, UN
has stressed on economic and environmental factors for happiness and it has taken happiness as a
development indicator.
Introduction
Happiness is the nature of humankind. Everything else we do is in order to be happy in one way or
another. Although we find much temporary, illusionary or false happiness in day to day life; our
quest is for permanent happiness.
It is an umbrella term for different notions of what is good. Human can judge life cognitively by
comparing life as it with notion of how it should be. We feel good or bad about particular things and
our mood level signals overall adaption. Happiness is the state of feeling or showing pleasure or
contentment. It is a state and is not necessarily an internal or external experience but can be both. So
it can be termed as wellbeing' or 'quality of life '(Veenhoven, 2012).
A happy person is a person who has pleasant feelings most of the time, and feels satisfied with
his/her life overall (Uchida and Oishi, 2016). It is said to be associated with the three basic elements
of subjective well- being such as frequent and repeated positive effect elevated life satisfaction and
uncommon negative effect (Okechukwa, 2017).
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Kesebir and Diener see happiness as a mental state of well-being characterized by positive emotions
that ranged from contentment to profound delight( Kesebir and Diener, 2008 ).RuutVeenhoven says
overall happiness is the degree to which an individual judges the overall quality of his/her own life
as a whole favorably (Veenhoven, 2012). The Greek philosopher Aristotle observed that all human
beings wish to be happy and search for happiness. Aristotle says," Happiness is the meaning and the
purpose of life, the whole and end of human existence (Spitzer, 1999)."
Since the 1960s, research in happiness has been conducted in a wide variety of scientific disciplines.
Importance of Happiness
Dalai Lama says, "I believe that the very purpose of life is to be happy"(Goldstein, 2011). Happiness
has become a life-goal for each person, not only for the reason it provides pleasure. It is still
important because it has some undeniably positive benefits and co-occurring factors.
As explained by Courtney E. Ackerman (Ackerman, 2020), the benefits of happiness are as follows:
Happy people;
•
are more successful in multiple life domains, including marriage, friendship, income, work
performance, and health.
•
are more helpful and more likely to volunteer—which also makes you happier!
•
are happy with what they have rather than being jealous of others.
•
are healthier all around and more likely to be healthy in the future.
•
more productive and more creative, and this effect extends to all those experiencing are positive
emotions.
•
get sick less often and experience fewer symptoms when they do get sick.
•
have more friends and a better support system.
•
donate more to charity (and giving money to charity makes you happy, too).
•
have an easier time navigating through life since optimism eases pain, sadness, and grief.
•
have a positive influence on others and encourage them to seek happiness as well, which can
act as reinforcement.
•
engage in deeper and more meaningful conversations.
•
smile more, which is beneficial to your health.
•
exercise more often and eat more healthily.
•
live longer than those who are not as happy.
Scientific Reasons for Happiness
Our brain controls all our emotions. In brain, there are 4 major chemicals responsible for happiness.
They are dopamine, oxytocin serotonin and endorphin. Each of these chemicals plays a vital role in
the way our bodies functions: physically, mentally, and emotionally. Many events can trigger these
neurotransmitters and there are ways we can intentionally cause them to flow. Here are some simple
ways to produce these neurochemicals (Nguyen, 2017):
Dopamine
Dopamine motivates us to take action toward goals, desires, and needs, and gives a surge of
reinforcing pleasure when achieving them. Procrastination, self-doubt, and lack of enthusiasm are
linked with low levels of dopamine. Meditation, sunlight exposure, listening favorite instrumental
music, regular exercise, enough sleeping and eating protein-rich food are some ways to boost
dopamine level (www. healthline.com/nutrition).
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Oxytocin
Oxytocin helps to promote intimacy, empathy, trust, and healthy relationships. Often called the “love
hormone,” oxytocin is essential for childbirth, breastfeeding, and strong parent-child bonding.
Animals will reject their offspring when the release of oxytocin is blocked. The cultivation of
oxytocin is essential for creating strong bonds and improved social interactions. Oxytocin levels
generally increase with physical affection like kissing, cuddling, and sex.
Serotonin
Serotonin flows when one feels significant or important. Loneliness and depression appears when
serotonin is absent. Reflecting on past significant achievements allow the brain to re-live the
experience. If there is need of serotonin boost during a stressful day, few moments is to be taken to
reflect on a past achievements and victories. Absorption of UV rays by skin promotes vitamin D and
serotonin production. Although too much ultraviolet light isn't good, some daily exposure is healthy
to boost serotonin levels.
Endorphins
Endorphins are released in response to pain and stress and help to alleviate anxiety and depression.
Similar to morphine, it acts as an analgesic and sedative, diminishing our perception of pain.
Along with regular exercise, laughter is one of the easiest ways to induce endorphin release. The
smell of vanilla and lavender has been linked with the production of endorphins. Studies have shown
that dark chocolate and spicy foods can lead the brain to release endorphins.
General Theories of Happiness
The fundamental striving of human being appears to be one of seeking happiness in life regardless of
his race, religion, language or nationality. A person who enjoys full happiness can truly say that he
has found meaning in life and that his life is at a pinnacle of achievement, a state of selftranscendence. Happiness is understood from different perspective including environmental,
sociological, political and psychological. Here are some theories of happiness from the
psychological perspective (Mathews, 2013).
Drive- reduction theory
Needs are basic to human beings and they drive them to action in order to reduce the
physical tension created. When the needs are fulfilled, tension will be reduced and happiness arises.
Need-Satisfaction Theory
Human beings display an array ofpsychological needs like the need for status, recognition, money,
power, achievement, etc. when there is lack ofsatisfaction of needs, it bringsmisery and sadness.
Accomplishment of the objects or states related these needs leads to happiness.
Social comparison theory
Human being has nature of comparing oneself with others. In comparison, if he finds his position is
good he becomes happy otherwise he becomes unhappy.
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Social relations theory
Keeping good social and interpersonal relations is a source of happiness. Ability to weave a web of
supportive caring and genuine relationships bring in happiness. Sincere social networks add charm to
our lives thereby resulting in joyful moments.
Ecological theory
Living in a natural environment of beauty, hills, rivers and mountains generate happiness in the
minds of human beings.
Social exchange theory
Social exchanges involve transactions that are based on rewards and costs. If the costs like travel
expenses, time and other resources outweigh the rewards obtained, it happens to be not a
happy situation. But happiness appears if reward exceeds cost.
Quality of life theory
Thelevel of income, education, residence and dwelling areas, family life and the social condition
contribute to happiness.
The content and contextual theory of happiness
Content factors include autonomy in life, responsibilities, freedom of thought and expression,
self- confidence, assertiveness and feelings of superiority, whereas contextual factors refer to the
general life situations that the individual comes to have. According to this theory, happiness is
an outcome consequent to the presence of content and contextual elements.
Sensory arousal theory of happiness
Continuous and moderate arousal of sensory modalities generates pleasant emotions. Sensory
pleasures like tasty food, sublime fragrance are the lowest forms of happiness. Over and above the
sensory pleasures come perceptual pleasures where the individual comes to have a deeper form of
pleasure with inputs from the intellect.
Spiritual theory of happiness
By meditation and yogic practices, person becomes able get stable and permanent inner happiness
and peace. This is the reason why many eastern and western spiritual masters are teaching
meditation and yoga.
Levels of Happiness
Happiness is the nature of humankind. We all strive for happiness. Everything else we do is in order
to be happy in one way or another. Although we seek permanent happiness, we frequently come to
see much temporary, false or illusory happiness. Depending upon the nature of it, Sirshreer, in his
book ' The Secret of Happiness', has described different 7 levels of happiness (Sirshree, 2007).
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First level – Artificial Happiness
In artificial happiness, ignorance prevails and happiness actually does not even exist. If happiness
arises in a situation where a fake object is being considered to be an authentic one and our entire life
is spent thinking it to be true, it is artificial happiness. Although there is no rational reason to be
happy but it seems that is real and felt pleasurable. If one is using unfair and deceitful means to be
benefited, then it is artificial happiness. If any person gets more money on exchange and becomes
happy, it is artificial happiness.
Second level – Second hand Happiness
Second hand happiness is derived by using others or having fun at the expense of others. In this type
a person likes to enjoy by teasing, taunting, bullying or troubling others. It is just like some friends
get together to harass one person and they enjoy it. In every school or college, such scenes of
ragging are common. This is second hand happiness. When man does not know what real happiness
is, he indulges in such kind of happiness.
Third level – Stimulation Happiness
When happiness is aroused by excitement, it is known as stimulation happiness. if a person attending
a social gathering or a celebration finds much hustle and bustle happening around, it creates
excitement and stimulation.
Examples: Happiness gained due to parties, picnics, festivals, celebrations, etc. is stimulation
happiness.
Fourth level – Formula Happiness
Formula happiness is created by linking two types of pleasures. Each and every person has devised
some formula in his life so as to feel some happiness. If everything goes well as per his formula, he
is very happy. The formula may be like these: (1) For those who has to go to work early in the
morning - “Saturday morning waking up lately + a heavy breakfast. (2) For children it could be –
"whole day of play + A movie to end the day.”These are the examples of formula happiness. In fact,
people are not aware of real joy; hence they are indulging in such kind of pleasures. After the
advancement, people will rise above these levels of happiness and a time will come when they
would want to go towards the higher levels.
Fifth level – Happiness through Service
This is the first amongst the higher levels of happiness. Some people serve others to achieve
happiness. After recovering from own maladies and disorders, people start serving the destitute, the
deprived, the aged, and work for the welfare of the society. They get contentment and happiness due
to such service. There are many people who are associated with some voluntary service. They know
what immense happiness they attain when they serve others or when they become instrumental for
others. During the process of service, the ego must be dissolved effectively that results happiness.
So, the more one serves, the more happy one becomes, the more Nature rewards him.
Sixth level of Happiness – Divine Happiness
At this level of happiness, a person experiences joy due to his devotion to God. Happiness acquired
from divine devotion is the sixth level of happiness. If devotion is done to attain real happiness, only
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then it is divine devotion. But there is no room for entertainment type of devotion in such happiness.
Neither business type of worship nor entertainment type of devotion cultivates such happiness. At
this level, man is in love with the Creator. He sings the praises of God and admires everything
created by God. Everything that happens in his life is fully acceptable to him. It is a very beautiful
state born out of surrendering. There is a level of understanding and spiritual growth out of which
this happiness emanates. One is always in a feeling of gratitude and devotion at this level.
Seventh level– Eternal Bliss
Each one of us bears the eternal bliss within, but we are not aware of it.When a person is free from
all false beliefs and misconceptions, and he knows the answer to, “Who am I?” then he attains this
happiness. This happiness arises out of the experience of the Self or the sense of being.It is
permanent happiness. It is causeless, unremitting, pure joy that never diminishes and never ends. All
the miseries and sorrows, all the aches and pains of the body simply vanish in such happiness.
How to be happy in life?
After knowing the importance and the levels of happiness and it have been a life goal for each
person, it is better to know about the technique to be happy. Several researches have been done in
this respect. According to esteemed psychologist and bestselling author Martin Seligman, happiness
is not the result of good genes or luck. Real, lasting happiness comes from focusing on one’s
personal strengths rather than weaknesses and working with them to improve all aspects of one’s
life. Here are some qualities to be adopted for happiness (Seligman, 2002):
1. Love: Performing loving and generous acts or thinking with “loving kindness” towards
yourself and others is a first step toward happiness. So it is powerful tool for happiness.If you
love yourself you feel worthy, competent, ready to achieve, to work and love. Loving yourself
means loving to own mind, body and experiences.Similarly loving others mean building
positive relationship and being ready to help others unconditionally. Love is one of the few
items in the world such that the more of it you give away, the more of it you have!
2. Optimism: Optimism is the attitude of seeing the glass as half full and truly appreciating that
half. The half-empty half is still there and is no less true or real; however, when we focus on the
half-empty, our lives are more difficult. Optimism, too, gives us power over fear of the future
and regret for the past.
3. Live One Day at a Time: Too many people fret about the past - what was or might have been.
Since one can't change the past and the future may not arrive (at least not in the form you think
it will), he should live as fully as possible in the here and now. Psychologists call this “presentmoment living”.
4. Humor/ Laughter: Many people concentrate too much on their misfortunes and the tragic side
of their life. But sense of humor keeps away from these unfruitful things.
5. Avoid Self-Defeating Behaviors: Anger, blaming, complaining, guilt and worry are 5
behaviors those are enemies of happiness. So, these are to be eliminated.
6. Sense of freedom: Everyone has the power to make choices, but many people don’t
acknowledge that freedom and becomes unhappy. Choice is available to anyone who has the
courage to exercise it.
7. Pro-activeness: Happy people don’t wait for events or other people to make them happy. They
forge their own happiness.
8. Acceptance: Happy people know that nothing lasts forever – not money, not achievement, not
even life itself. They don’t try to “hold onto” things. They have the power of acceptance what
situation arrives.
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9. Health: Happiness and health are interdependent. Happy people tend to live healthier lives.
10. Purpose: People who lack meaning in their life tend to be unhappy with all aspects of life.
They usually suffer all sorts of physical and psychological symptoms. These people lack a set
of guiding principles, and a feeling that life is worthwhile. Happy people know why they’re
here on earth. They are doing what they are meant to do. If anyone who is unaware about his
purpose of life, he can't be satisfied in his life.
11. Thankfulness: One must be thankful to his friends & family because they are a part of his life
and they have a great contribution to place him in present situation. Similarly, thankfulness
goes to the higher power for the blessings that have been bestowed on him. Such thankfulness
provide happiness in his life.
Recognition of Happiness as a Development Indicator
Many countries and world agencies, now, have started to take life satisfaction and happiness as
central research areas in the social sciences, including in 'mainstream' economics (Ortiz-Ospina and
Roser, 2017). We can't ignore the fact that, to promote world happiness, initiatives must be taken to
eradicate poverty, establish equality, and protect the environment. These are the goals pursued by the
UN member states and humanitarian organizations through "sustainable development"
In this context, the resolution 66/281 of 12 July 2012 of the United Nations General Assembly
proclaimed 20 March as the International Day of Happiness stating the relevance of happiness and
well-being as a goal and aspirations in the lives of people around the world. Since 2013, the
International Day of Happiness is celebrated and it's a day to value yours and others happiness and
make people happy. The International Day of Happiness was originally conceptualized and founded
in 2006 by Jayme Illien, CEO of the United Nations New World Order project
(www.en.wikipedia.org)This day gives a call to other countries as well to approach public policies in
ways that improve the well-being of all peoples.It is celebrated to spread and make people
understand that happiness is one of the best gifts that you can give and is also an important goal of
several organizations working for it.
Bhutan initiated the resolution to recognize the value of national happiness over national income
since the early 1970s and adopted the goal of Gross National Happiness over Gross National
Product. The UN in 2015 launched 17 Sustainable Development Goals, which seek to end poverty,
reduce inequality, and protect our planet. These are the three key aspects to lead well-being and
happiness.
Annual publication of World Happiness Report by UN is another step to enhance happiness that
contains articles, and rankings of national happiness based on respondent ratings of their own lives.It
is a well-known source of cross-country data and research on self-reported life satisfaction. As of
March 2020, Finland was ranked the happiest country in the world three times in a row.
(www.jagranjosh.com.)
Conclusions
Happiness is the ultimate goal of humankind. Happiness doesn't only provide pleasure but it has a
tremendous support in the management of life. Most of the people are engaged to obtain temporary
or illusionary happiness but it would be wise to escape from such easy and narrow circle and to
plunge into a stable and long lasting region of happiness. True knowledge of life and universe, some
spiritual and physical practices, love and affection to others, sense of gratitude lead everyone
towards the permanent happiness. If a person experiences the sense of being thorough the continuous
142/

k|zf;g klqsf c+s !#@

practice of meditation, all the miseries, sorrows, pains and aches diminish and reaching to final
destination or permanent happiness. Contemporary world has taken it as a development indicator
focusing on economic and environmental aspect and recommends application of respective policies
for attaining it.
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Use of ICT in Administrative Reform: Prospects and
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Abstract
This paper is an explanatory discourse on the use of information and communication technology
(ICT) in administrative reform. ICT is one of the essential tools and mechanisms of administrative
reform and examines the scope. It has been affecting the administrative reform from time to time. Its
impact has seen since the time of the mainframe computer via the PC revolution to the Internet and
e-governance. This paper concludes that poor organizational skills, insufficient infrastructural
support, and poor or limited human capital resources, new hardware and software applications,
expensive technology, are major challenges of administrative reform. The computer virus, data
security, cloud security, cybercrime are identified as the latest challenges in e-administration. ICT
policy, law, transparency, and strategic planning are the reform areas in administration. Foreign
actors and national requirements play a judicious responsibility in administrative reform.
Technological Determinism Theory was adopted to explain the effects of technology on
administration.
Keywords: technology, administrative reform, e-government, prospects and challenges

1. Introduction
Administrative reform is a fundamental component of the development process in every nation [47].
Gautam [4] states that reform is necessary for improving the quality of public services, making the
operation of government more efficient, implementing public policies effectively. Administrative
reform includes the interaction between politics and administration [46]. It is a universal claim of
contemporary societies [42]. It is only possible to achieve the global of administrative reform if
bureaucracy is an accountable, effective, efficient, competent, people-oriented and transparent [46].
It helps to improve the administrative capacity for professional and successful performance [42]. The
public administration in Nepal is too complex, rigid, centralized, delayed in decision making and
adhering to rigidly to rules and regulations [4]. Developing countries like Nepal are following the
global trends of administrative reform [45].
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Globalization, technology innovations, the quest for more efficient resource management, and
alternative, cost-effective service delivery, as well as new perceptions of work-life policies, oblige
governments to seek more flexible systems to manage their personnel. There is however no single
solution- more than any other reform process, political, economic, social and cultural conditions
which shape the way for civil service reform is implemented in any country [44, 45]. ICT policy,
law, transparency, and strategic planning are the reform areas in administration [4].
Nakamura & Koike [1] state “The quest for administrative reform emanates crises in governance.
Reform goes beyond exploring ways to improve the quality of public management”. Effective civil
service and administrative reforms in developing countries hardly ever get established [2]. In 2015
Nepal adopted a new constitution which declares that the country is a federal democratic state
(Constitution of Nepal, Article 4). It also mentions three main levels of governance: federal (central),
provincial, and local (Article 56). Administrative reforms in Nepal started in the early 1960s and
continue to date [1]. The practice of forming commissions or committees has been repeated time and
time again and become ritualistic. More than a dozen reform initiatives have already been made.
Nepal is a typical developing country at the threshold of change, and it faces a problem in its search
for an appropriate model of reform. ICT is one of the issues affecting administrative reform due to
its utilized in all sectors of e-governance and e-government. It helps to maintain good governance in
the nation [48]. E-government provides all information and services on the Web to people. The
investment on ICT has been increased in all government levels, technical expertise is being stronger
and more widely spread, the government is managing all information using MIS. Administration
reform is a way from being a final result of new technologies like ICT [15]
Problem of statement: Since long, a complete administrative reform has not been accomplished till
the date.
Objectives: To analyze the use of ICT in administrative reform in Nepal.
Research Questions:
Q.1. How administrative reform is possible through ICT?
Q.2. what is the implication of ICT on administration?
Q.3. What are prospects and challenges to use ICT on administrative reform?
This article involves that ICT remains a useful supporting tool for administrative reform. The
descriptive methods have adopted to complete the study and international practiced has been
reviewed. This article recapitulates four key propositions of the administrative reform through ICT,
implications of ICT on administration, administrative reform in Nepal, challenges of administrative
reform using ICT and concludes with a summary of the likely future relationship between ICT and
administrative reform [6].

2. Literature Review
2.1 Administrative Reform through ICT
The ICT revolution started when computers found their way into our workplaces and homes. ICT
helps to influence a stage of transparency into the running of both public and private administration.
The appearance of private computer systems and internet networks provided the technical capability
for less difficult and more cost-effective facts broadcasting and administration. The world became a
global village due to ICT and its integration. The use of ICT in administration eliminates mistakes
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and ensures efficiency. Official work became smart and easy through the use of ICT [8]. With autocorrection in place, in a laptop device, errors and mistakes are eradicated [7].
Many studies of ICT were centralized in business organizations and government organizations. ICT
has been affecting the efficiency and effectiveness of the organizational structure and impact on
service delivery. Actually, the government studies were concerned with whether ICT is a catalyst or
supporting tool of administrative reform [16, 17, 18, 19, 20]. Decisions about ICT use are made by
top managers and their direct subordinates. They use ICT in the broad interests of the organization,
but those broad interests usually intersect with their own interests. They use IT to enhance the
information available to them; to increase their control over resources; to rationalize decisions to
superiors, subordinates, and clients; to provide observable deliverables with the support of the
technology, and to represent professionalism and wisdom in their management practices [6].
ICT is a strong tool of administrative reform due to its versatile use and reliability 49]. The efforts of
ICT could be seen in every sector of service delivery. It has changed the working culture and
environment of organizations. Sometimes the organization may be failure due to poor management
of ICT and staffs. It could say that ICT has been used most often to reinforce existing organizational
arrangements and to power distributions rather than to change them [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28].
2.2 Implications of IT on Administration.
Impact of ICT has been seen since 1945 when first-generation computers were in use and ICT
applications were used prior to 1990 when the Internet became a major strength. The potential of the
Internet to modify the prospects of e-government dramatically can be indirect from the
transformation of business organizations using ICT. It is true that much of the research cited in the
previous arguments were done in the 1960s, 1970s, and 1980s, 1990 and that important changes in
technology occurred between the 1990s and the present. It’s true that ICT applications have not only
changed the task of government organizations but also it’s working environment and culture too.
Many of studies were carried out have done since 1990 [16, 17, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37].
The role of the internet is strong to enable a component of e-government. The use of ICT has
affected many business organizations and sectors in the past decade. Business organizations and
other sectors have changed their shape since the Internet arrived. ICT has brought major productivity
gains to business organizations [35]. A good example is seen in the personal computer industry [36].
Some remarkable examples of business changes associated with ICT use, such as Wal-Mart,
Amazon.com, eBay, and Google, YouTube, Facebook. The overall effects of ICT on business are
more complicated than they might first appear. While Amazon.com, eBay, YouTube, Facebook, and
Google are stunning examples of the dot.com era, many companies that tried to change their
industries or to create new industries failed completely and disappeared when the dot.com boom
went bust [6].
The e-government can be defined as the use of ICT within the government to attain efficient service,
enhanced quality of government actions, and easy community access to government information and
service [6]. Official website, blue notice board, e-business, e-banking, e-ticketing, e-education, etraining, e-health, MRP, smart driving lesion, online jobs, smart weapons, robotics’ service, file
processing using email, message exchanging using social media, decision making using MIS and
export system are the few examples of ICT used administrative reform. These are supporting digital
governance [52]. The government services have improved through ICT application. Today’s e146/
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government initiatives are part of a broader government reform agenda that emphasizes customer
service [38, 39].
2.3 Administrative Reforms in Nepal
Administration reform is a continuous process in Nepal for a long time. It has tried to modernize
civil carriers over a length of six decades [43]. Administrative hints of American presidential
commissions since the Thirties, and British administration reforms because the Fifties have been in
large part disasters of administrative reform inside the starting [42]. Most of the studies display that
the political dedication, bureaucratic background and administrative ability to be primary
determinates of reform consequences. A few historic administrative reforms in the public
governance have been attempted since 1960 in Nepal. Various administrative reforms include the
executive Reform Commission-1968, Administrative Reform Commission-1975, Administrative
Reforms Commission -1991, Governance Reform Commission -2001, vision paper for civil carrier2007, and Administrative Reform Committee-2014. These committees and Commissions endorsed
initiatives to encourage public management to make public providers extra smart and green [4].
Administrative reform as efforts to bring change in government, ICT has been viewed as an
instrument of such reforms. Such instruments are illustrated by urban information systems,
integrated municipal information systems, computer-based models for policymaking, geographic
information systems, and, most recently, e-government [16, 26, 36].
2.4 Challenges of Administration Reform using ICT
The government of Nepal has been facing lots of challenges during administrative reform. The 2013
ARC report recommends e-governance instead of the traditional model, the assumption being that
using ICT reduces paperwork and minimizes the frequency of citizens’ visits to public offices: they
can simply apply or register for services online [44]. ICT can be used to make important marginal
improvements in efficiency and effectiveness and, in some cases [39, 40]
Some of the challenges to include poor organizational skills, inadequate infrastructural support and
poor or limited human capital resources [9]. There is a lack of trained and qualified personnel to
handle or operate modern ICT accessories and applications [13]. Regular power supply, lack of
regular maintenance and upgrading of hardware and software applications, expensive technology,
lack of budget, low internet speed are challenges of e-administration. [14, 10]. The computer virus,
data security, cloud security, cybercrime are other identified latest challenges [11,12]. Making
prompt decisions is another big challenge for the Nepalese administrative system and its reform.
Delays in decision-making are common, and the decision usually passes through many layers of the
politico-administrative system. The need for time-bound decision-making with managerial autonomy
and accountability is thus an emerging issue of reforms in Nepal [48, 49, 52, 53].

3. Discussion
The accountability of civil servants is more essential [4]. Not all the federal, provincial, and local
administrative structure s have been set up yet since there is still confusion amongst the political and
bureaucratic actors on how to transform the longstanding unitary administrative system into a federal
model of governance. The constitutionally mandated federal model of administration needs to be set
up as soon as possible at all three levels. It is anticipated that the local and provincial administration
in the federal structure would be more powerful and service-oriented than in the unitary system. In
this case, three-level of the government should interline with ICT tools and applications to make
uniformity in service delivery and to maintain good governance.
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4. Conclusion and Recommendations
Since the constitution of 2015 declared Nepal a federal democratic state, the country’s administrative
system has been undergoing great transition. The general elections to the federal, provincial, and
local levels were held in late 2017. Finally, regardless of whether the country keeps its unitary
system of governance or implements the federalism announced in the new constitution. ICT is one of
the essential tools and mechanisms of administrative reform and examines the scope. It has been
affecting the administrative reform from time to time. Its impact has seen since the time of the
mainframe computer via the PC revolution to the Internet and e-governance. Poor organizational
skills, insufficient infrastructural support, and poor or limited human capital resources, new
hardware and software applications, expensive technology, are major challenges of administrative
reform. The computer virus, data security, cloud security, cybercrime are identified as the latest
challenges in e-administration. ICT policy, law, transparency, and strategic planning are the reform
areas in administration. Foreign actors and national requirements play a judicious responsibility in
administrative reform.
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