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सं�वधान कायार् वयनय उपलबधध, अपेका र चनुौतध 

 
काशधराज दाहाल 1 

"The glory of justice and the majesty of law are created not just by the Constitution-nor by the courts-
nor by the officers of the law-nor by the lawyers-but by the men and women who constitute our society-
who are the protectors of the law as they are themselves protected by the law."    

- Robert Kennedy 

१. भ�ूमका 

सं�वधान शासन र �शासनको मूल काननु हो। सं�वधान नाग�रकको अ�धकार �तयाभतू गरेको राजय 
संचालन सम््धध रा��य महतवको दसतावेज हो। सं�वधानले राजय संचालनका आधारभतू मागर् चच 
�नधाररर गदर्। नाग�रकको हक अ�धकारको �तयाभ�ूततारा राजय र जनता ्धचको सम््धलाल स्ा�पत 
गदर्। आध�ुनक �व�ले सं�वधानतारा सवधकक त वयवस्ाको अधधनमा राजयश्ि �योग गन� �राल�को 
�वकास गरेको ्। �ायय स्ै मलुकुमा सं�वधान भए प�न शासन �राल� र नाग�रक अ�धकार 
�तयाभ�ूतका द��ले समान ्ैनन।् सं�वधान �नमारर गन� ���यामा प�न एकरपता दे्ख�। सं�वधानसभा, 
संवैधा�नक सममेलन, जनमतसं�ह जसता ���या्ाट ्नेका सं�वधान लोकता््चक �व�ध्ाट ्नेका 
मा�न््न।् क�तपय मलुकुका सं�वधान हकुुमध शासन्ाट समेत ्नेका ्न।् 

मलुकुको राजनध�तक अवस्ा, आ�्रक ्स्�त, सामा्जक ्नौट, धा�मरक सांसकक �तक मा्यता, रा��य सवा्र 
जसता �व�भ� अवस्ा र प�रवेशले सं�वधानका अ्तवरसत ु �नधाररर गदर्। मलुकुको आफनै य्ा्र 
प�रवेशलाल सम्ोधन गर� ्नाएको सं�वधान��त जनताको ्ढ� सवधकायरता र अपनतव हु् ्। जनताका 
चाहना र आकांकालाल सम्ोधन गर� जनताकै सहभा�गतामा जनतालाल नै �नरारयक श्ि मानेर 
्नाएको सं�वधान जधव्त हु् ्। �व�मा रहेका सं�वधानका सवरपहरको अधययन गदार मूलतय अमे�रका 
लगायतका केह� मलुकुको सं�वधानले नाग�रकको राजनध�तक अ�धकारलाल ्ढ� महतव �दएको,  
�फनलयााण,  सवधणेन,  नव� जसता क�तपय मलुकुको सं�वधानले आ�्रक र सामा्जक अ�धकारमा ्ढ� 
के्््त गरेको, चधन, कयूवा, रस जसता केह� मलुकुले खास राजनध�तक �वचारधाराका आधारमा सं�वधान 

                                                           
1 माननधय अधयक, उचचसतर�य �शासन सधुार कायार्वयन त्ा अनगुमन स�म�त 
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तजुरमा गरेको, उप�नवेश्ाट सवत्च भएका अ��का लगायतका केह� मलुकुहरले भने आतम �नररयको 
अ�धकारलाल आतमसात गर� सोह� अनरुप सं�वधानमा अ्तवरसत ुसमावेश गरेका र ्ेलायत लगायतका 
केह�ले भने आफनो परमपरा र �चलनलाल सं�हता्� गर� राजय संचालन गरेका जसता �व�भ� 
सं�वधानका सवरपहर दे्ख््न।्  

आध�ुनक मलुकुहरले लोकत्चको आधारभतू मूलय मा्यतालाल सं�वधानमा आतमसात गर� सोह� अनरुप 
राजयसंचालन गन� गर� संवैधा�नक लोकत्चको अवधाररालाल अवलम्न गरेका ्न।् लोकत्चमा 
जनताको सावरभौम अ�धकार सं�वधान माफर त राजय संय्चहरले �योग गदर्न।् राजयश्िको �ोत 
जनता हनेु, जनताले वयि गरेको जनादेश र मतादेशको आधारमा राजयससा संचालन हनेु, ��तषपधध 
्हदुल�य वयवस्ाका आधारभतू मा्यतानसुार आव�धक, सवच्, ��तषपधध �नवारचनको ���या्ाट 
राजयससाले वैधता �ा� गन�, श्िको पक् क�करर, श्ि स्तलुन र �नय्चर, सं�वधानको अ््तम 
वयााया गन� अ�धकारयिु सकम र सवत्च ्यायपा�लका, काननुध राजय, मानव अ�धकारको �तयाभ�ूत 
जसता आधारभतू �स�ा्तहरलाल आतमसात गरेको सं�वधान नै आध�ुनक लोकता््चक सं�वधान भ� े
मा�नएको ्। लोकत्चमा जनताको जधवन, सवत्चता, समानता, �ातकतव र अवसरमा समानता र 
सम्यायको वयवस्ाको स�ुन्�तता हु् ् भ�े काररले लोकत्चलाल उतकक � राजनध�तक �राल� मा�नदै 
आएको ्।  

आज �व�का क�तपय लोकता््चक भ�नएका मलुकुका सं�वधानहर प�न �व�भ� काररले असफल भएका 
्न।् यसर� असफल हनुकुो माुय काररमा  सं�वधान आफै सवतय कायार्वयन हनेु नभल कायार्वयन 
गन� पकहर नै कायार् वयनमा उदा�सन हुँदा, सं�वधानको वयवस्ा अनरुप वयवहारमा कायर नगदार, असल 
शासन �दन नसकदा, संक�रर सवा्रमा के्््त भल कायर गनर पगुदा, ��ाचार र अ�नय�मततालाल रोक्ाम 
र �नय्चर गनर असम्र हुँदा, राजय संय्चहरले जनतामा ‘समाटर सेवा’ �वाह गनर नसकदा, आ�्रक 
�वकास, राजनध�तक संसकार, लोकता््चक संसकक �तको �वकास नहुँदा, �व�धको शासन ्मो्जम कायर गन� 
�राल�को �वकास गनर नसकदा जसता �व�भ� अवस्ा र काररहर दे्खएका ्न।् सं�वधानको सव�चचता 
र काननुध शासनको मा्यता अनरुप राजय वयवस्ा संचालन गनर नसकदा क�तपय नवो�दत लोकता््चक 
मलुकुहर स�टको भ ुवँर�्ाट मिु हनु सकेका ्ैनन।् सं�वधान �नमाररमा जनताको वयापक सहभा�गता 
र सं�वधानका अ्तरवसत ुलोकता््चक मूलय मा्यता अनरुप भएको सं�वधानको सवच् अभयास्ाट नै 
सं�वधानले ग�तशधलता �ा� गदर्। कुनै प�न सं�वधान आफैमा पूरर हुँदैन। यसलाल पूरर र सफल 
्नाउने भनेको सवस् अभयास्ाट नै हो । अमे�रक� सं�वधान �नमारता जेफसरन भ्द्न–् 

'...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) 
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सन ्१७८९मा संवैधा�नक सममेलन्ाट ्नाइएको अमे�रकाको सं�वधान समय सापेक केह� संशोधन हुँदै 
सवस् र सवच् अभयास, ्या�यक वयााया र तयसको पालनाका आधारमा सफल सं�वधानको रपमा 
अमे�रक� समाजमा स्ा�पत ्। �व�को प�हलो �ल्खत सं�वधान स्ैको �न�मस सवधकायर हनेुगर� 
्नाउन ु तयस्ेला अमे�रकाको �न्मत प�न चनुौतधकै �वषय �्यो। त्ा�प उनधहरले ्ेलायतको 
संवैधा�नक अभयास र �चलन्ाट �ा� अनभुव र आफनो प�रवेश र य्ा्र समेतको अधययन र 
अनभुवका आधारमा अमे�रक� समाजमा ्यायको स्ापना, मलुकुको आ्त�रक शा््त र वा� सरुका, 
नाग�रक अ�धकारको संरकर गन� उ�ेशयले सं�वधानको सव�चचताको अधधनमा लोकत्चको संस्ागत 
सदुढ�करर गन� ल�य �लल सोह� अनरुपका अ्तरवसतहुर सं�वधानमा समावेश गरेको दे्ख््। 
सं�वधान सवयम ्प�न प�रवतरनशधल हु् ् भ�े �स�ा्तका आधारमा सं�वधान संशोधनका सम््धमा �वशेष 
���याहर सं�वधानमा नै उललेख गरेको भए प�न अ्य सामा्य काननु जसतो जनुसकैु अवस्ामा प�न 
सं�वधान संशोधन गनर नस�कने �स�ा्त समावेश गरेको दे्ख््। �वगत ४० वषरमा ३ हजार भ्दा 
्ढ� संशोधनका �सतावहर अमे�रक� कं�सेमा पेश भएको दे्खए प�न ६ वटा �सतावमाच राजय तहमा 
पठाएको,  तयसमा प�न १९७८ दे्ख कुनै संशोधन भएको दे्ख�।-"Amendments : Thousands 
Proposed, Few Ratified." Congressional Quarterly weekly, 2004 P. 533, Quoted in Larry J. 
Sabato, (2008), P. 8). यसर� अमेर�क� सं�वधान जधव्त भइरा�मुा �ग�तको �वचार��त ��त्� भल कायर 
गन� संसकार नै हो भ�े मा�नएको ्। यसतै अनभुवहर अ्य मलुकुको प�न दे्खएको ्। सं�वधानलाल 
मा�े र सोह� अनरुपको वयवहर गन� संसकक �तको कारर सं�वधान जधव्त हु् ्। 

कुनै प�न सं�वधान ्हलु �वचार र �व�वधता भएको समाजमा स्ैको चाहना, आकांका र चासोलाल सोह� 
अनरुप सं�वधानमा सम्ोधन गनर क�ठन हनेु हुँदा राजनध�तक सहम�त र सम्ौता्ाट नै सं�वधानमा 
संशोधन गन� अ्तवरसतहुर टु�याउन ुपदार स्ैका �न्मत सवरसवधकायर हनु सकदैन। �व�मान अवस्ामा 
गनरसकने अ�धकतम उतकक �तम आधारभतू मा्यताहरलालर सम्ोधन गर� तयसका आधारमा सवच् 
अभयास र सशुासनको रा�ो न्जर स्ा�पत गद� कायर गन� संसकारको �वकासले नै सं�वधान ग�तशधल हनु 
सकद्। लामो संवैधा�नक इ�तहास भएका मलुकुहरको अभयासले यस कुरालाल स्ा�पत गरेको ्। 
सवस् अभयास्ाट नै सं�वधानलाल ग�तशधल ्नाउने कायर गनुर पदर्। 

२. सं�वधानका �स�ा्तहर र कायार् वयनको ्स्�त 

नेपालमा �व.सं. २००७ सालको प�रवतरन भ्दा प�हलेदे्ख नै राजनध�तक दलहरले सं�वधानसभा्ाट 
सं�वधान ्नाउने माग गद� आएकोमा २००७ सालमा �जात्चको स्ापना भएको घोषरा गदार 
सं�वधानसभा्ाट सं�वधान ्नाउने राजनध�तक ��त्�ता वयि भएको भए प�न ततकाल सं�वधानसभा्ाट 
सं�वधान ्नाउने कायर नहुँदा मलुकुमा �व�भ� सवरपका सं�वधानहरको अभयास गनर प�ुगयो। अ्ततय 
मलुकुमा भएको ऐ�तहा�सक जनआ्दोलन र सश� संघषरको प�रराम २०६३ सालमा राजनध�तक 
श्िहरले सं�वधानसभा्ाट लोकता््चक सं�वधान ्नाउने �वषयमा सहम�त ्नाल सोह� अनरुप 



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

�नवारचनको ���या्ाट सं�वधानसभा गठन ग�रयो। प�हलो सं�वधानसभा सं�वधान जार� गनर असफल भए 
प�न अ्ततय दो�ो सं�वधानसभाले २०७२ असोज ३ गते सं�वधान जार� गर यो। सं�वधानसभा्ाट जार� 
भएको नेपालको सं�वधानले समतामूलक समाजको �नमारर गन� संकलप गद� संघधय लोकता््चक 
गरत्चातमक शासन वयवस्ाको माधयमतारा �दगो शा््त, सशुासन, �वकास र समक��को आकांका पूरा 
गन� ��त्�ता वयि गरेको ्।  

सं�वधानले जनताको ��तषपधारतमक ्हदुल�य लोकता््चक शासन �राल�, नाग�रक सवत्चता, मौ�लक 
अ�धकार, मानव अ�धकार, वा�लग मता�धकार, आव�धक �नवारचन, पूरर �से सवत्चता, सवत्च �नषपक र 
सकम ्यायपा�लका, काननुध राजयको अवधाररा लगायतका लोकता््चक मूलय र मा्यतामा आधा�रत 
समाजवाद��त ��त्� रह� समक� रा� �नमारर गन� �स�ा्तलाल आतमसात गरेको ्। सं�वधानले रा��य 
�हतलाल प�रभाषा गद� रा��हत ��तकूलको आचरर र कायर काननु ्मो्जम दाणनधय हनेु वयवस्ा 
गरेको ्।  

सं�वधानले आधारभतू मानव अ�धकारका अ्तवरसतहुरलाल मौ�लक हकको रपमा �तयाभतू गरेको ्। 
मौ�लक हकको �चलनका ला�ग संवैधा�नक उपचारको हकको स�ुन्�तता गरेको ्। यसैगर� 
सं�वधानले नाग�रक कतरवयको वयवस्ा गरेको ्। सं�वधानले राजयका �नद�शक �स�ा्त, नध�त त्ा 
दा�यतव सम््धध �वशेष वयवस्ा गरेको ्। राजयका �नद�शक �स�ा्त, नध�त र दा�यतवको �ग�तशधल 
कायार्वयन भए नभएको अनगुमन र मूलया�न गनर काननुतरा संघधय संसदमा एक स�म�तको वयवस्ा 
गरेको ्।  

सं�वधानले राजयश्ि संघ, �देश र स्ानधय तह गर� तधन तहमा �वभाजन गर� तहगत रपमा �योग गनर 
पाउने अ�धकारका �वषयहर धारा ५७ ्मो्जम सं�वधानको अनसूुचधमा तो�कएको ्। संघ, �देश र 
स्ानधय तहले पालना र संरकर गनुरपन� समान �क�समका �वषयहरलाल धारा ५६ को उपधारा (६) ले 
�न�दर� गरेको ्। संघ, �देश र स्ानधय तह ्धचको सम््ध सहका�रता, सहअ्सततव र सम्वयको 
�स�ा्तमा आधा�रत हनेु वयवस्ा ग�रएको ्। संघ र �देश ्धच त्ा �देश–�देश ्धच उतप� 
राजनध�तक �ववाद समाधान गनर अ्तर �देश प�रषदको वयवस्ा ्। सं�वधानले संघ,  �देश र स्ानधय 
तह ्धच सम्वय कायम गनर संघधय संसदले आवशयक काननु ्नाउने वयवस्ा गरेको ्। सं�वधान 
्मो्जम तहगत ्धचको अ्तरसम््धलाल ्�लयो ्नाइरा� सोह� अनरुप �वधा�यक�, ्या�यक,  

�शास�नक लगायतका �वषयहरमा सहयोगको �वशेष वयवस्ाहर अपनाउनपुन� हु् ्। 

नेपालको शासक�य सवरप ्हलुवादमा आधा�रत ्हदुल�य ��तषपधारतमक संघधय लोकता््चक 
गरत्चातमक संसद�य शासन �राल� हनेु वयवस्ालाल सं�वधानले अपनाएको ्। �म्�त सवरपको 
�नवारचन �राल�का माधयमतारा ससा संचालनको ला�ग ��त�न�धतव ्ा�े �स�ा्तलाल अवलम्न गरेको 
्। समावे्शता सं�वधानको महतवपूरर पकको रपमा रहेको ्। एक�कक त सवरपको ्याय�राल�का 
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सा्ै काननुतारा तो�कएका केह� �ववादहर स्ानधय तहको ्या�यक स�म�ततारा �नरपर हनेु वयवस्ा  
्। तधन तहको अदालतध �कंखला रहेको �नय�मत अदालतको संरचना स�हत �व्श��कक त अदालतको 
स्ापना र गठन गनर स�कने वयवस्ा रहेको ्।  

सं�वधानले अ�गामध प�रवतरन गर� समक� मलुकु �नमारर गन� उ�ेशय �लए अनरुपका वयवस्ाहर 
सं�वधानमा समावेश ्न।् मलुकुको अ्रत्चको वतरमान ्स्�तलाल हेदार सं�वधान �दस क�तपय आ�्रक 
र सामा्जक हकहर कायार् वयन गनर क�ठन हनेु अवस्ा दे्खए प�न संवैधा�नक ��त्�तालाल 
कायार्वयन गनर राजयलाल ्ढ� ्जममेवार ्नाउने अ�भ�ाय समेतले यसता वयवस्ाहर रा्खएको भ� े
दे्ख््। सं�वधानमा �कटानध वयवस्ा नगन� हो भने सामा्जक ्यायको �स�ा्तलाल वयवहारमा 
रपा्तरर गनर राजय संय्चहरले उदा�सनता देखाउन सकने अवस्ालाल मधयनजर गर� �ग�तशधल 
वयवहार महससु गराउने अ्रमा यस वयवस्ालाल �लनपुन� हु् ्। सं�वधान �दस आ�्रक, साम्जक 
हकलाल वयवहारमा रपा्तरर गनर राजयको कमता अ�भवक�� लगायत सशुासनको अनभु�ूत हनेु �क�समको 
काम कारवाह�्ाट राजनध�तक दढ इच्ाश्ि स�हतको कायरवयवहार्ाट नै ल�य �ा�ध सहज हनु 
सकद्। 

सं�वधान जार� हनुासा् सं�वधान कायार् वयनमा ततकालै गनुरपन� कामका �न्मत सं�मरकाल�न �वशेष 
वयवस्ा गर� आवशयक ऐन काननुको �नमारर,  सरकार गठनको �वशेष वयवस्ा,  �नवारचन गन� �त�् 
�म�तको सधमा �नधाररर सं�वधानमा नै तोक� तयस ्मो्जम सरकार गठन र �नवारचनको माधयमतारा 
संघधय राजनध�तक इकाइहर गठन भल सं�वधान कायार्वयनको माुय चररमा रहेको ्। सं�वधान 
्मो्जम राजनध�तक र �शास�नक इकालहर गठन भएका ्न।् संघ, �देश र स्ानधय तहले �वधा�यक� 
र कायरका�ररध अ�धकार �योग गरेका ्न ्। यसतै आ�्रक र �वकासका कायरमा स�रक भएका ्न।् 
सं�वधानले गरेको अपेका अनरुपको प�ररामको अनभु�ूत गनर भने अ्ै धेरै कायर गनुरपन� अवस्ा ्। 
सं�वधानको कायार् वयनको स्दभरमा संवैधा�नक मागर् चच अनरुप काम गन� संसकक �तको �वकास्ाट नै 
संवैधा�नक अपेका पूरा हनु सकद्। 

३. उपलबधध, अपेका र चनुौतध 

सं�वधान जार� हनुासा् कुनै प�न मलुकुमा ततकालै स्ै चाहना र आकांकाहर सवतयपूरा भइहालने  
हुँदैनन।् तर प�न कायरवयवहार सं�वधानको मागर् चच अनरुप सवस् �क�समले रा�ो परमपरा र न्जर 
स्ा�पत गन� �क�समले गनर सकेमा नै सं�वधानको ल�य �ा� गनर सहज हु् ्। �व�का सम�ुत राजयहर 
प�न सं�वधान ्�ासा् ततकालै समक� भएका होइनन।् अठार� शताबद�मा अमे�रकामा �वभेद र 
असमानता भएकै कारर गकहय�ुसमेत भोगन ुपर यो। जमरनधले सं�वधानसभामाफर त ्नाएको लोकता््चक 
सं�वधानलाल प�रवरतनकार� श्िहरले सह�रपमा कायार्वयन गनर नसकदा मलुकुले स�ट वयहोनुर पर यो। 
�ा्स धेरै पटक सं�वधान �नमाररको �योगशाला ्�नर�ो। अ्य मलुकुहरले प�न यसतै समसया भोगन ु
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परेको उदाहररहर दे्ख््। सं�वधानको सह� रपमा कायार्वयन गर� समाजलाल अ�गामध प्मा 
रपा्तरर गनर सकेका मलुकुहरले नै समक�ता �ा� गरेका ्न।् यस पक�भ�ूममा सं�वधानसभाले 
्नाएको नेपालको सं�वधान कायार्वयनको माुय चररमा ्। यस अव�धमा देहायका केह� उपल्बधहर 
हा�सल भएका ्न–्  

• सं�वधानले तोकेको समयसधमा �भचै संघ, �देश र स्ानधय तहको �नवारचन समप� भल संघधय 
�राल� कायार् वयनमा आएको ्। संघधय �राल� नेपालको �न्मत नयाँ भएकाले �ारमभमा संघ, 
�देश र स्ानधय तह ्धचको अ्तरसम््ध,  सम्वय र कायरसमपादनमा तादातमयताका 
सम््धमा केह� समसया भए प�न यसता केह� असम्दार� र समसयाहर ्लफल र संवादतारा 
सं�वधान �भचै्ाट समाधान गनर स�कने �कक �तकै दे्खएको ्। संघधयताको कारर 
समावे्शताको �स�ा्त अनसुार राजयका राजनध�तक इकाइहरमा म�हला लगायत �व�भ� वगर 
समदुायको ��त�न�धतव स�ुन्�त भएको ्।  

• राजनध�तक श्ि र दलहरको �नवारचनको ���यामा भएको सहभा�गताले सं�वधान��तको 
सवधकायरता ्ढेको ्। तयसतै सरकार र �व�भ� समूह ्धचको वातार,  ्लफल र सहम�तले 
सं�वधान��तको सवधकायरता ्ढाउने तफर  �व�भ� �यास भएको दे्ख््। सं�वधान प�रवतरनशधल 
भएकाले संवाद्ाटै राजनध�तक समसयाहर समाधान गनर स�कने अवसरहर सं�वधानमा रहेको  
्। समान �वचार रा� े राजनध�तक दल र श्िहर्धच एक�कररको कायर �ारमभ भएको  
्।  

• �नवारचनको ���यातारा ्हमुतको सरकार स्ा�पत भएको ्। क�र् दलु �तहाल मत �ा� 
गरेको संघधय सरकारले काम गनरसकने पयार� अवसर र आधार तयार भएको ्। सं�वधानकै 
सव�चचताको अधधनमा रह� �देश र स्ानधय सरकारहरको ��याशधलताले सं�वधानको महतव 
्ढाएको ्। यसतै स्ानधय तहमा अ�धकारको �नकेपरतारा स्ानधय जनताले आफनो न्जकमै 
स्ानधय सरकारको अनभु�ूत गनर सकने अवस्ा �कजना भएको ्। स्ानधय तहको संाया��तको 
सवधकायरता र स्ानधय तहलाल �ा� अ�धकारको �योगले �वगतको वयवस्ा भ्दा फरक 
सरकारको अनभु�ूत स्ानधय जनताले गनर सकेको अवस्ा ्।  

• सं�वधानले तोकेको समयसधमा �भचै ्यायपा�लकाको पनुरसंरचना भएको ्। यसतै महतवपूरर 
संवैधा�नक �नकायको गठन भल तध �नकायहर कायररत रहेको अवस्ा ्। केह� आयोगहर 
लाल पूररता �दनपुन� आवशयकता ्।  

• ‘समक� नेपाल,  सखुध नेपाल�’ को द�घरकाल�न सोच स�हतको प््� योजनाको आधारपच तयार 
भएको ्।प््� योजनाले तय गरेका ल�यहर पूरा गन� कायर �न�य नै केह� चनुौतधपूरर भए 
प�न सं�वधानले अपेका गरेको समाज �नमाररमा योजनाका तध ल�यहर पूरा गनुरपन� नै हु् ्। 

• सावरज�नक �शासनको पनुरसंरचना अ्तगरत संगठन संरचनाको �नमारर र कमरचार� समायोजनको 
कायर समप� भएको ्। अ् जनमखुध र न�तजामखुध �शासनका रपमा कमरचार� �शासनलाल 
रपा्तरर गनुर आवशयक ्। 
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• सं�वधानले तोकेको �म�त�भचै मौ�लक हक कायार्वयन गन� आधारभतू मौ�लक हकसगँ 
सम्््धत काननुहर �नमारर भएका ्न।् यसतै अ्य क�तपय आवशयक काननुहर तजुरमा 
भएका ्न।् मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन,  मलुकु� देवानध (सं�हता) ऐन सम््धध काननुहर 
लागू भएका ्न।्  

सम�मा यसर� हेदार सं�वधान जार� भएप�ात ् केह� राजनध�तक उपलबधधहर �ा� भएका ्न।् मूलतय 
�नवारचनको ���या्ाट संघधयताको �स�ा्त ्मे्जम संघ,  �देश र स्ानधय तहमा राजनध�तक 
इकाइहरको गठन, संरचनागत ढाँचाको �नमारर, �शास�नक पनुरसंरचना र कमरचार� समायोजन, मौ�लक 
हक कायार्वयनसँग सम्््धत ऐन लगायतका �व�भ� काननुहरको �नमारर, सं�वधान��तको सवधकायरतामा 
अ�भवक�� जसता कुराहर दे्खएका ्न।् �वगतमा ्हमुतको सरकार ्� नसकदा राजनध�तक समधकरर 
अस्तलुन हनुसकने कारर ससुत कामकारवाह� गनुरपन� ्ाधयता भएकोमा सं�वधान जार� भएप�ात ्
�नवारचन्ाट दलु �तहाल ्हमुत �ा� सरकारको गठनले काम गनर सं�वधानतय सहज अवसरहर �ा� 
भएको अवस्ा ्। यस अवस्ामा जनताको जधवनसतर उठाउन, ग�र्ध �नवारर गनर, आ�्रक समक�� 
हा�सल गनर ‘समक� नेपाल, सखुध नेपाल�’ को अवधाररालाल लाग ुगनर, वयवहारमा सशुासनको अनभु�ूत 
�दन, कुशल राजनध�तक वयवस्ापन र वयव्स्त पाट� �राल�तारा सं�वधानलाल स्जव �लखतको रपमा 
रपा्तरर गर� लोकत्चका लाभहर आम नाग�रकमा सम्या�यक �वतररको अपेका आम नाग�रकले 
गरेका ्न ्यसता चाहना र अपेकाहर पूरा गनर दढ राजनध�तक इच्ाश्ि स�हत राजय वयवस्ा स्ल 
र स��य हनुपुन� आवशयकता ्।  

सं�वधानले अवसर �दान गरेको ्। �वगतका वयवस्ाहरले �भ�याएको �वकक �तहरलाल सधुार गन� मौका 
्। जनताको चेतनाको सतर ्ढेको ्। ��व�धमैचध राजयवयवस्ा उ्मखु ्। सं�वधानले समय 
सापेक हनेुगर� लचकता अपनाएको ्। सं�वधान �नमारर गन� श्िहरलाल नै सं�वधान कायार्वयन गन� 
वैधा�नकता �ा� ्। सं�वधानको ममर र भावना अनरुप काम गनर सं�वधान �नमारर गन� श्िहरलाल 
अवसर ्। सं�वधानले आधारभतू मानव अ�धकारको �तयाभ�ूत, सशुासनको अवधाररा, लोकता््चक 
मा्यता, आव�धक �नवारचन, जनताको सव�चचता, �व�धको शासन जसता �स�ा्तको अवलम्नले शासन 
संचालन गन�हरलाल सवेच्ाचार� हनु सकने अवस्ा �दएको ्ैन। यसर� सं�वधानले लोकता््चक 
वयवस्ाका आधारभतू मा्यतालाल सवधकार गरेको भएप�न कायार् वयनका स्दभरमा �न�य नै केह� 
चनुौतधहर रहेका ्न।् 

सं�वधानलाल ग�तशधल ्नाल जनताको जधवनसतर उठाल समक� मलुकु �नमारर गनरका ला�ग दे्खएका 
चनुौतधहर समाधान गनर राजयससा तय�तकै स��य र संवेदनशधल हनु ुजरर� ्। यसता चनुौतधहरमा 
मूलतय सोच र कायरवयवहारमा रपा्तररको समसया, संघधय �राल� आफै प�न महंगो र ज�टल वयवस्ा 
भएकाले अ्रत्च ्�लयो हनु नसकेमा �शास�नक खचरमा हनेु ्ढोसर� धा�े समसया, तहगत अ्तर 
सम््धका ्धच उतप� हनेु असम्दार�, महंगो �नवारचन वयवस्ाले पान� �भावको समसया, ग�र्ध 
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�नवाररको समसया, ्ेरोजगार�को समसया, �दगो �वकासको समसया, तहगत रपमा �भावकार� सम्वयको 
अभाव,  �शास�नक ज�टलता जसता समसया र चनुौतधहर रहेका ्न।् यसता समसया र चनुौतधहरलाल 
समाधान गनर सोह� अनरुपको राजनध�तक वयवस्ापन आवशयक ्।  

यस स्दभरमा देहायका कायरहर समयमै समप� गर� रा�ो परमपरा र अभयासको �वकास गनुर पन�  
हु् ् – 

• २०६३ मागर ५ गतेको �वसतकत शा््त सं्ौतामा अ्त�नर�हत �स�ा्तका आधारमा शा््त 
���याका ्ाँक� कामहर समप� गर� मलुकुमा �दगो शा््त कायम गन�, 

• सं�वधानको अनसूुचधमा तो�कएको संघ,  �देश र स्ानधय तहको सा्ा अ�धकारको �वषयलाल 
तहगत रपमा सप� �वभाजन गनर समयमै संघधय ऐन ्नाउन ु पन�, यस ऐनले तहगत 
अ्तरसम््ध, सम्वय र परामशरको ���यालाल सम्ोधन गन� वयवस्ा गनुरपन�,  सा्ा सूचधका 
�वषयमा रा��य नध�त, आधारभतू मापदाण र रा��य खाकाहर संघले �नधाररर गन�, संघ खासगर� 
रा��य महतव र अ्तरार��य �वषयमा के्््त भल काम गन�, �देशले �देशसतर�य काममा के्््त 
भल संघ र स्ानधय तहलाल सम्वय गन� कायरमा आफनो भ�ूमकालाल ्ढ� स��य ्नाउने, 

स्ानधय तहले स्ानधय �वकास र ‘समाटर सेवा �वाह’को भ�ूमका �नवारह गन� कायर गनुरपन� 
तहगत रपमा तधनै तहको ्जममेवार� सं�वधानको ममर,  भावना र वयवस्ा अनरुप तहगत 
सरकारले सोह� अनरुप �योग गन�, 

• �नवारचन नै लोकत्चको आधार्शला एवम ् शासन गन� वैधता �ा� गन� माधयम भएकाले 
�नवारचन आव�धक, ��तसपधार, समावेशध र �न्�त हनुपुदर्। �नवारचनमा मतदाताको वयापक 
सहभा�गता हनेु वयवस्ाका सा्ै �नवारचनलाल सवच्, सवत्च र मयार�दत ्नाल जनताको 
मतादेश �ा� गनर सोह� अनरुपको काननु �राल�, �नवारचन संचालन गन� संय्च र �नवारचन 
सम््धध गनुासो सनुध समयमै �नराकरर गन� �भावकार� वयवस्ा र �राल�को �वकास गनुर 
सशुासनका �न्मत आवशयक हु् ्। �नवारचनमा हनेु असवस् र अनावशयक अनतुपादक खचरको 
��तसपधारलाल रोकन राजनध�तक दलहरलाल �नवारचनमा �ा� गरेका मतको आधारमा �नवारचन 
खचर राजयकोष्ाट �दने प��तको �वकास गनर सकेमा �नवारचनमा दे्खएका �वकक �तहरमा सधुार 
हनु सकने दे्ख््। यसैगर� लोकता््चक मलुकुहरले मतदाताको �नवारचन ���यामा वयापक 
सहभा�गताका �न्मत अवलम्न गरेको “मा�्को कुनै प�न उममेतारलाल मत न�दने” भ� े 
NOTA �राल�लाल हा�ो स्दभरमा प�न लाग ु गनुर पन� आवशयकता ्। यस वयवस्ाको 
अवलम्नले �नवारचन व�हषकार गनुर नपन� अवस्ा �कजना भल समाजमा रा�ो ्�व भएका योगय 
वय्िहरलाल �नवारचनमा उममेतार ्नाउन सहयोग परु याउन सकने हु् ्, 

• राजयका कामकारवाह�लाल काननुध राजयको �स�ा्त अनरुप �नगरानध गन� कामका �न्मत 
समेतका कायर गनर संसद र संसद�य स�म�तहरलाल ्ढ� �भावकार� ्नाउन सोह� अनरुप 
आवशयक पूवारधारको वयवस्ा, �ोत साधनको उपलबधता, कमता अ�भवक��, संसद र संसद�य 
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स�म�तहरले सं�वधान र काननुको अ�धकार�भच रह� आदेश र �नद�शन गन� �राल�को �वकास र 
संसद र संसद�य स�म�तले �दएको �नद�शनको पालना, कुनै प�न �वषयमा काननु ्नाउँदा 
समाजमा तयसले पान� �भावका सम््धमा वयापक अधययन, अनसु्धान र �व�षेरका आधारमा 
काननु ्नाउने �राल�को �वकास गन� र ्नेका काननुहरको �भावकार� कायार्वयन गन�, समय 
समयमा कायार्वयनको समधका स�हतको आव�धक ��तवेदन सरकारका तफर ्ाट संसदमा �सततु 
गन� �राल�को �वकास गन�, 

• ्यायमा आम नाग�रकको सहज पहुँच ्नाउन र ्यायपा�लका्ाट सं�वधानले अपेका गरे 
अनरुप सं�वधानको संरकर गनर र नाग�रक हकको �चलन शध�,  सलुभ र गरुसतर�य रपमा 
�दान गनर �व�मान �नयु्ि वयवस्ामा सधुार गर� ्यायपा�लकाको काम कारवाह���त 
जनआस्ा अ�भवक�� हनेु �क�सम्ाट कायर गन� �राल�को �वकास गन�, 

• ��ाचारको रोक्ाम र �नय्चर गन� �नयामक �नकायहरको �भावका�रता सशुासनका �न्मत 
आवशयक ्। यसका �न्मत ‘अनु् चत कायर’ का सम््धमा अनसु्धान गन� काननुध 
वयवस्ाको अभाव भएकाले यसलाल अ�वलम् काननुतारा सम्ोधन गनुरपन� र �व�मान ��ाचार 
सम््धध काननुलाल संयिु रा� संघधय ��ाचार �वर�को महास््ध अनकूुल ्नाउने,  

��ाचारको रोक्ाम र �नय्चर गन� संरचनाहरलाल ्ढ� स्ल, सकम र �भावकार� ्नाल 
�देश र स्ानधय तहमा समेत ��ाचार हनु न�दन तत–्तत ् तहले समेत सशुासनमैचध काननु 
्नाल आ्त�रक अनगुमन र �नगरानध �राल�लाल ्ढ� �भावकार� ्नाउने, 

• सशुासनका �न्मत सावरज�नक �शासनलाल जनमखुध र प�रराममखुध हनुपुदर्। सेवा �वाहलाल 
चसुत र �भावकार� ्नाउन एउटै ्ाना म�ुन्ाट सेवा �वाह गन� �राल�को �वकास गनुरका सा्ै 
सेवा �वाह गन� ्जममेवार� पाएका कमरचार�हरको वक् स �वकास �नजहरले समपादन गरेको सेवा 
�वाहको ्स्�त, वहन गरेको कायरसमपादनको मूलया�न जसता आधारमा गन� �राल�को �वकास 
आवशयक ्। यसैगर� संघधय �स�ा्त अनसुार �शासनको संगठन संरचना र कमरचार� 
दर््द�को पनुरावलोकन गर� �शास�नक पनुरसंरचनातारा सेवा �वाहलाल चसुत र �भावकार� 
्नाउने, सं�वधान र काननु ्मो्जम �देश र स्ानधय तहमा हसता्तरर हनेु �वभाग र 
कायारलयहर समयमै हसता्तरर गन�, सावरज�नक �शासनलाल जनमखुध, �वकासमखुध,  
प�रराममखुध र कानूनध शासन��त ��त्� भल सेवा�ाह���त उसरदायध ्नाउने उ�ेशय अनरुप 
�शासन सधुार आयोग स�म�तले �दएका �व�भ� सु् ावहरका आधारमा �व�मान अवस्ाको 
पनुरावलोकन गर� दढ राजनध�तक इच्ाश्ि स�हत �शासन सधुारका कायरलाल वयवहारमा 
रपा्तरर गन�, 

• सम्या�यक रपमा आम नाग�रकले �वकासको लाभ र ��तफल �ा� गनर सकेमा नै 
लोकत्च��तको �व�ास ्ढेर जाने भएकाले �तयेक वषरको जेठ १५ गते नै संघको वा�षरक 
्जेट संसदमा पेश गन� संवैधा�नक वयवस्ा भएको,  �देश र स्ानधय तहमा काननुले ्जेट 
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पेश गन� असार म�हनामा नै समय �नधाररर गरेको भए प�न ्जेट कायार् वयन समयमै नहुँदा 
‘असारे �वकास’ को �वकक �तलाल रोकन समयता�लका स�हत समयमै काम समप� गन� �राल�को 
�वकास गनुरपन�, 

• �वसधय स�धयताको �स�ा्तलाल आतमसात गर� राजसव र �ाकक �तक �ोत साधनको ्ाँणफाँण 
सम््धमा वसतगुत आधार र मापदाण तयार गर� तहगत रपमा ्यायो्चत र सम्वा�यक 
�क�समले राजसव र �ाकक �तक �ोतको ्ाँणफाँण गन�, 

• सं�वधानले राजयका �नद�शक �स�ा्त र नध�तहर माफर त वयि गरेका ��त्�ताहरलाल 
वयवहारमा रपा्तरर गनर सोह� अनरुपको कायर योजना स�हत समयता�लका ्नाल लाग ुगनर 
गराउन सकेमा नै सं�वधानमा उ्लल्खत �नद�शक �स�ा्त र नध�तको सा्रकता रहने भएकाले 
सोह� अनरुप कायार्वयन गन� गराउने, 

• सशुासनका �न्मत राजनध�त र �शासन सेवामखुध हनुपुदर्। आचरर र वयवहार सवच् र 
मयार�दत हनुपुदर्। प�रवतरनलाल आतमसात गर� कायर गन� संसकारको �वकास्ाट नै सं�वधानले 
सफलता �ा� गनर सकने हुँदा सं�वधानको उ�ेशय अनरुप राजनध�त र �शासन रपा्तरर हनुपुन�, 

• ्यायमा आम नाग�रकको पहुँच ्ढाउने, मलुकु� देवानध (सं�हता), मलुकु� अपराध (सं�हता) 
सम््धध काननुहरलाल �भावकार� रपमा लाग ुगनर गराउन आवशयक पूवारधारको �वकास गन�,  
्या�यक सशुासन कायम गन�, फौजदार� ्याय �राल�लाल भरपद� र �व�ा�सलो ्नाउन 
अनसु्धान, अ�भयोजन, ��तरका लगायतका �राल�मा सधुार गन� र सोह� अनरुपको साधन 
�ोतको उपलबधता र कमता �वकास गन�,  

• संघधय �स�ा्त ्मो्जम संघ, �देश र स्ानधय तहले आ–आफनो संवैधा�नक दा�यतव  र 
्जममेवार� पूरा गनुर पदर्। संघले के्््कक त सोच्ाट के््मा नै �शास�नक संगठन र संरचना 
्ढ� खणा गन�,  �देशले संघकै जसतो �शास�नक संरचनाहर ‘क�प पे�’ गन� र स्ानधय तहले 
प�न तयसतै गन� गर� �शास�नक संरचनाहर खणा गर� खचरहर ्ढाउन ु हुँदैन। जनतालाल 
के््�व्द ु मानध �शास�नक खचर कम गर� �वकासमा ्ढ� खचर गन� �राल�को �वकास गनर 
सोह� अनरुपको कायर गनुर पदर्। संघ, �देश र स्ानधय सरकारले �शास�नक संगठन र 
संरचना भ�ा, ्ो््लो र काममा दोहोरोपन हनेु �क�समले गनुर संघधयताको ममर अनरुप हनेु 
नभएकाले यसता �वषयहरमा जयादै गमभधर ्नध अनावशयक �शास�नक खचर ्ढाउने गर� 
संरचनाहर �नमारर नगन�, 

• मलुकुमा सशुासन भएन भने शासन गन� वैधता गमुने भएकाले �शासक�य सशुासन, आ�्रक 
अनशुासन, �वसधय �राल�मा सधुार, दाणह�नताको अ्तय गर� जवाफदे�हता वहन गन� 
संसकक �तको �नमारर र सदाचार नध�त �नमारर गर� तयसको �भावकार� कायार्वयन, अनगुमन र 
�नगरानध गन� गराउने �राल�को �वकास गन�  
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• लोकत्चको माधयमतारा नाग�रकको हक अ�धकारको संरकर र संव�रन गनर �वधा�यकाको 
स��यता, कायरपा�लकाको जवाफदे�हता र ्यायपा�लकाको �नषपकता र �न�भरकता, 
ख्रपा�लकाको पहरेदा�रता जसता भ�ूमकाहर आ–आफनो केच्ाट स��यतापूवरक �नवारह गन�, 
संवैधा�नक �नकायहरले सं�वधानतारा अपे्कत भ�ूमका �नवारह गन�, संघधय �स�ा्त अनसुार 
तहगत रपमा सहकायर, सा्ेदार� र सशुासनको �स�ा्त ्मो्जम कायर गन� संसकक �तको 
�वकासतारा सं�वधानलाल ग�तशधल दसतावेजको रपमा जधव्त ्नाउन तधनै तहका सरकारहर 
सं�वधानले �न�दर� गरेको ग्तवय तफर  ��याशधल भल �वकास र समक��को न�तजा र प�ररामको 
अनभु�ूत  �दने। 

सं�वधानलाल सफल ्नाउनका �न�मत माुय चनुौतध भनेकै ग�र्ध, ्ेरोजगार� समसया,  ��ाचार, ्शका, 
सवाससय र ्यायमा आम नाग�रकको सहज पहुँचको समसया जसता माुय चनुौतधहर ्न।् राजनध�तक 
दलहरको आ्त�रक क्चंगल, दल�य संसकक �तको अभाव, सं�वधान �भच ्सन नचाहाने संसकार, सं�वधान 
कायार्वयनमा देखाइने उदा�सनता, तहगत ्�लयो अ्तरसम््धको �वकास जसता �वषयहरमा केह� 
समसया, चनुौतध र असम्दार�हर दे्खएका ्न।् यसता समसया र चनुौतधहरलाल समयमै सम्ोधन गद� 
जान सकन ुपदर् ।  

४. उपसंहार 

सं�वधानले �तयाभतू गरेको लोकता््चक वयवस्ा माफर त जधवन, सवत्चता, सखु र खसुधको स�ुन्�तता 
नाग�रकको अपेका हो । लोकता््चक वयवस्ाको सवस् अभयास्ाट नै नाग�रक अपेका पूरा हनु 
सकद्। लोकता््चक वयवस्ामा �व�ध र अ्तरवसत ु महतवपूरर हु् ्। लोकता््चक ���यातारा 
�नवार्चत जन��त�न�धहरले सं�वधानसभा्ाट जार� गरेको नेपालको सं�वधान कायार्वयनको माुय चररमा 
्। सं�वधानले लोकता््चक मूलय मा्यता स�हतको काननुध राजय, ��तषपधध ्हदुल�यता,  मानव 
अ�धकार र मौ�लक हकको �तयाभ�ूत, सवत्च र सकम ्यायपा�लका, आव�धक �नवारचन,  समावे्शता 
लगायतका आधारभतू कुराहरलाल आतमसात गरेको र संघधय लोकता््चक गरत्चातमक शासन 
वयवस्ाको माधयमतारा समक�ता �ा� गन� स�लप गरे अनरुपको नध�त, �स�ा्त र राजयको दा�यतव 
�नधाररर गरेको स्दभरमा सं�वधानको �भावकार� कायार्वयन आवशयक ्।  

कायरसमपादन्ाटै सं�वधान��तको �व�ास अ�भवक�� गनुर पदर्। यसका �न्मत सं�वधानले माग गरेका 
काननुहर समयमै तजुरमा गर� �भावकार� रपमा कायार् वयन गन� -Implementing_, सं�वधानको उ�ेशय 
पूरा गनर आवशयक �व�रनातमक कायरहर गन� -Promoting_ र सं�वधानलाल सापेकता अनरुप ्नाउँदै 
सं�वधानको रका, ��तरका जसता संरकरातमक कायर गन� -Safeguarding_ कामहर हनुपुदर्। सं�वधानको 
उ�ेशय पूरा गनर राजयको कमता अ�भवक��का सा्ै सम�ुत अ्रत्चको �वकासमा के्््त हनु सकन ुनै 
अ�हलेको माुय आवशयकता हो। नेपाललाल �वकासशधल मलुकुमा सतरो�तध गन� र �वकासको 
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��तफलको सम्या�यक �वतरर गन� नध�त राजयले �लएको दे्ख््। �व.सं. २०७९ समममा अ�तकम 
�वक�सत मलुकु्ाट �वकासशधल देशमा सतरो�तध गन� र �व.सं. २०८७ समममा �दगो �वकास ल�य 
हा�सल गद� उचच मधयमसतर भएको मलुकुमा सतरो�तध हनेु गर� तयार ग�रएको द�घरकाल�न सोचको 
ल�य पूरा गन� कायर �न�यनै चनुौतधपूरर ्। तर प�न यस ल�यलाल पूरा गनर दढताका सा् लागन ुपन� 
हु् ्। सं�वधानले मागर् चच माच �दन सकद्, ्�ु� र �ववेक त �योगकतारमा नै �नभरर हनेु हुँदा 
राजनध�तक वयवस्ापनलाल चसुत ्नाल मलुकुमा सशुासनको अनभु�ूत �दन राजयका �नकाय र संय्चहर 
सशुासन मैचध कायर गनर ��याशधल हनुपुदर्। सं�वधानले प�रवतरनशधलताका गरुलाल आतमसात गर� 
लचकताको �स�ा्तलाल सवधकार गरेको अवस्ामा सं�वधानकै ���या्ाट राजनध�तक �वमतधहर 
टंुगयाउने �राल�को �वकास गनर सकेमा संवैधा�नक लोकत्चको संस्ागत सदुढ�करर हनु सकद्। 
सं�वधानको ममर, भावना र उ�ेशय अनरुप सवस् अभयास �ारमभ्ाटै हनुपुदर्। सं�वधानका कुनै �वषयमा 
्लफल र वहस हनु सकद्। सं�वधान संशोधन नै नहनेु भ�े होइन। तर �न�हत सवा्र पूरा गनर 
सं�वधानलाल कमजोर ्नाउने र दरुपयोग गन� कायर भने गनुर हुँदैन। सं�वधानलाल सम�ुत रा� 
�नमाररको आधार ्नाउने �क�समको कायर वयवहार हनुपुदर्। सं�वधानलाल जधव्त ्नाउन ु भनेको 
कायर समपादन र वयवहार्ाटै हो  कुनै प�न सं�वधान आफैमा पूरर हुँदैन, पूररता भने सवच् र सवस् 
अभयास्ाट नै हनेु हो।  

सं�वधानले लोकता््चक मागर �सततु गरेको ्। लोकत्चको मागर�भच रह� आफना ��याकलाप 
दलहरले संचालन गन�, राजयवयवस्ा सं�वधानको ल्कत उ�ेशय पूरा गनर ��याशधल हनेु, नाग�रक 
समाजले पहरेदार� गन�, जनताले सरकारका काम कारवाह�को मूलयांकन गर� रहने, आव�धक �नवारचनको 
���यामा सहभागध भल �ववेकको मत वयि गन� जसता कायर् ाट नै लोकता््च �राल� जधव्त ्� 
सकद्।  

अ्तमा, 

• '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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सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर 

 

गोपधना् मैनाल� 1

2 

१. पक�भ�ूम 

असधको दशक सावरज�नक �शासनका �वधामा ्ैचा�रक ्लाङको उतकषर अव�ध र�ो। सावरज�नक 
�शासनलाल कसर� �भावकार� ्नाल गमुाउदै गएको जन�व�ासलाल पनुआजरन गनर स�क्् र आध�ुनक 
राजयको ्ैधता प�ु� गनर स�क्् भ�े स्दभरमा अवधाररा, खोज, अनसु्धान, आ�वसकार र �योग समेत 
यस अव�धमा हनुपगुयो। सावरज�नक संगठनमा दे्खएको कमरचार�त्चधय कायरशैल�का �वर� यध �यास 
ल्कत �्ए, ता �क सवाद र चाखअनरुप सेवा�ाह���त �तयक उसरदायध ्नाउन स�कयोस।् दशकको 
शरु�तर ्ालनध भएको नयाँ द्करप््ध आ्दोलन सरकारको कायरकचे समेत घटाउन के््�त �्यो। 
यसैको �नषकषरमा परमपरागत �शास�नक संगठनलाल प�रमाजरन गर� सध�मत वयवस्ापक�य सवायसता 
स�हत एजे्सध ढाँचा स�ालन गन� ‘पायो�नयर’ ््यो संयिु अ�धराजय वेलायत ‘नेकस सटेप एजे्सध’को 
�योगमाफर त।  

परमपरागत सावरज�नक संगठनहर कायरसमपादनका स्दभरमा आफना सेवा�ाह���त �तयक सम््धमा 
रहदैनन।् सवरसाधारर (Principal) र सेवा�दायक (Agent) ्धच �तयक सम््ध �वकासका ला�ग एजे्सध 
�स�ा्तको �वकास भएको हो, जहाँ Principal ��त Agent �तयक जवाफदेह� रह््न।् सावरज�नक सेवा 
र �नजध केच्ाट �दइने सेवामा मौ�लक रपमा �भ�ता रहेकाले Principal-Agent Relation सधुानर 
�शास�नक सेवाको एजे्सधकररको अवधाररा �वकास भएको हो। एजे्सध मूलत: करार�य सम््धको 
संय्च हो, नाग�रक सेवा र स्त�ु�का ला�ग यसको �वकास ग�रएको हो। यो मूलतय सेवा �दायक 
�नकायलाल सरकार� संरचना्ाट सध�मत सवायसता �दल न�तजा के््�त गन� �व�ध हो।  

                                                           
2 स्चव, नेपाल सरकार 
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२. अ्र र अवधाररा �वकास   

सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर सेवा �दायक �नकायलाल सरकार� संरचना्ाट सध�मत सवायसता �दल 
न�तजा के््�त गन� �व�ध हो। सेवा �वतरर �राल� सधुारका ला�ग परमपरागत संगठनलाल 
कमरचार�त्चधय सवरप र शैल�्ाट सधुार गर� सध�मत सवायसता �दइ स�ालन गन� �व�ध नै �शास�नक 
सेवाको एजे्सधकरर हो। एजे्सधहर सरकार� सेवा �दान गनर �वशेषधकक त कमरचार�, सावरज�नक ्जेट र 
सवत्च कायरशैल� अवलमवन गन� �नकाय हनु ् (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)। एजे्सधकररलाल �शास�नक �वके््�कररका रपमा प�न �लने ग�र््। 
यसका दलु भाग ्न ् (क) आ्त�रक �वके््�करर र (ख) ्ा� �वके््�करर (सध�मत सवायसता 
स�हतको कायर �व�नयोजन)। �शास�नक एजे्सधकरर ्ा� �वके््�कररको रपमा रह््, जहाँ 
सेवा�दायक संस्ा सवायसताको उपयोग गर� काननुध वय्िको रपमा रह््न।् मूलत: सावरज�नक सेवा 
वा �शासनको एजे्सधकरर कमरचार�त्चमा�्को �वकलपका ला�ग अ्घ सा�रएको �व�ध प�न हो, जसले 
सावरज�नक सेवालाल नाग�रक��त �तयक �हरशधल र उसरदायध ्नाउ् भ�े मा्यता  
रा्ख््।  

एजे्सधहर कमरचार�त्चधय शैल�भ्दा पक् क वयापारमैचध (Business-like) शैल�्ाट स�ा�लत हु् ्न।् 
यसका कमरचार� वयवस्ापन,  �वसधय �राल� र वयवस्ापन सवायसता रह््। तर यसको सतर भने 
एजे्सधकररको माचा अनसुार फरक हनेु गदर्। �शासक�य संगठनका तलुनामा पदसोपान शक�ला र 
औपचा�रकता कम हु् ्। वयवस्ापन राजनै�तक �भाव्ाट प�न अपेकाकक त पर नै हु् ्। नध�त तजुरमा, 
अनगुमन त्ा मूलयांकन गन� र नध�त कायार्वयन गन� एकै हनु ु हदैुन भ�े मा्यताका आधारमा 
कायार्वयन गन� �नकायलाल नध�त �नकाय्ाट ्ु�ाल एजे्सधकररको सवरप �दइएको हो।  

एजे्सधकक त संगठन�भच माुयतय तधन सारभतू च�रच रहन ेगदर्: 

• प�हलो, यसको संगठन संरचना म्चालय्ाट ्ु��एको हु् ् (It is structurally disaggregated from 

a ministry) यसले सावरज�नक कायर नै समपादन गदर् (It carryout public tasks) 

• यसको वयवस्ापन परमपरागत कमरचार�त्चधय शैल�्ाट नभै वयापारमैचध अवधारर्ाट ग�रएको 
हु् ्  (Its operates under more businesslike conditions than traditional government bureaucracy)   

नयाँ सावरज�नक वयवस्ापनको अवधाररा नै एजे्सधकररको अभयासलाल परु याउने कारकका रपमा 
दे्खएको ्। नयाँ सावरज�नक वयवस्ापनको एक �वशेषताका रपमा रहेको एजे्सधकरर (Distributed 

Governance) मा तधन ततव �्ए: 
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• प�हलो संरचनाको �भिधकरर गर� कायरमूलक संगठन खणा गन� (Structural disaggregation or 
Creation of Task Specific Organization .)  

• दो�ो, कायरसमपादन सम्ौता गर� ल�य �कटानध गन� र यसैका आधारमा कायरसमपादन अनगुमन 
र ��तवेदन गन� (Performance contracting-some form of target Setting, monitoring and 
reporting.)   

• ते�ो, वयवस्ापनलाल �नयमनभ्दा प�न लचकता �दल कायरसमपादन संग तयसको आव�धकरर 
गन� (Deregulation (more properly regulation) of contract over personnel, finance & other 
management matter.)  

सावरज�नक संगठनले समपादन गद� आएका कामलाल म्चालयको �वभागधय सधमा्ाट पर लगध  
�वशेषधकक त संस्ाका रपमा सवायसता �दइ स�ालन गन� काम नै �शास�नक एजे्सधकरर हो। सेवा 
�दायक र नध�त �नमाररका संस्ाहर ्ु�ा्ु�ै हनुपु र् भ�े नयाँ सावरज�नक वयवस्ापनको मा्यताका 
सा् सेवाको एजे्सधकररलाल महतव �दइदै आएको ्। अक� अ्रमा यो सेवालाल �ाहकमखुध ्नाउन 
अवलमवन ग�रएको ्जार संय्च हो। एजे्सधकररको अवधाररालाल �नमन कुराले ्ल परु याएको ्:    

• नयाँ सावरज�नक वयवस्ापनका �स�ा्तहर  
• सावरज�नक सेवामा यरुोपधय अवधारराको �भाव    
• सावरज�नक केचको ्ढदो ज�टलता (भ�ापन) का कारर वयावसा�यक रपमा कायरस�ालन 
गनुरपन� ्ाधयता  

• सेवा�ाह�को अस्त�ु� र नयाँ सवादको चाहना   
• कायरमा संयम त्ा लागत��तको ्ढदो संवेदनशधलता   
• �शासन�भचको आ्त�रक माग �्क् स र अ�सरता �वकास  
• �वशेष अवस्ामा अधरसवायस �नकायको औ्चतय  
• फेशन वा �नयम काननुको कणा �नयमन्ाट पर रहने �्क् स ।   

सवरसाधाररले दलु �कारको सेवा पाउने गदर्न,् प�हलो �नजध तवर्ाट र दो�ो उसैले �सजरना गरेको 
नाग�रक �हतकार� संस्ा राजय्ाट। �नजध तौर्ाट सेवा �क� ज�त स्जलो ्, राजय्ाट �ा� हनेु 
सेवामा पहचु, चयन सवत्चता, उपलवधता, सतर�यता र सेवा �लने �दने्धचको सम््ध अपे्कत रपमा 
रा�ो दे्खदैन। यध काररले सावरज�नक सेवा दरुह ््दै गएको ्। राजय नाग�रक �हतकार� गठु� 
भएकोले उस्ाट �ा� हनेु सेवा ्नै अनभुतू तहको,  सहज, सतर�य र समयमै �ा� हनुपुन� �्यो। 
सवरसाधाररकै आदेश (मत) र साधन (कर) ्ाट स�ा�लत राजय सेवा �कन दरुह भैरहेको ्?  
संगठनको भ�ापन, कमरचार�को अकमरायता, ्ञ्�टलो कायर�व�ध र उचच सेवालागत नै यसका �मखु 
कारक दे्खए। सेवा�ाह�–सेवा�दायक (��्सधपल–एजेाट) सम््ध सौहादर दे्खएन। के गरे सेवा 
सम््ध सधुानर स�क्् भ� े स्दभरमा ्ेलायतध �धानम्चध जोहन मेजरले केह� �नकायमा पर�कर 
सवरप ‘नेकस सटेप एजे्सध’ लाल उपयोगमा लयाए। बयवस्ापकलाल �मखु कायरकार� अ�धकक तका रपमा 
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�लइयो, उपल्वध करार ग�रयो र कायरस�ालन सवायसता �दइयो। यो �व�ध �योग्ाट दे्खएका 
आशालागदा न�तजालाल �वसतार गर� अ्य �नकायमा प�न एजे्सध मोणल �योग ग�रयो। सन ्१९९१ 
्ाट २००० मा आइपगुदा नपगुदै ्ेलायतध �नजामतध सेवाले समपादन गन� क�रव ७६ ��तशत काम 
एजे्सध मोणल्ाटै �वतरर गनर ्ा�लयो। अ्य यरुोपधय मलुकु, अमे�रका, अ�े�लया, अ��का हदैु 
गोलाधरका सवै कुनामा राजय सेवाको एजे्सधकररको �योग हनु ्ालयो।  

के कसता सेवा एजे्सधकरर गनर स�क्् ?  

यसको एकल उसर ्ैन। सामा्यतय राजयका �मखु सेवाहर एजे्सधकक त हनु सकदैनन।् राजयका �मखु 
सेवाहर भ�ाले यध पाँच सेवाहर पदर्न,् जसको वयवस्ापन गनर नै राजयको �सजरना ग�रएको �्यो:  

• राजयइच्ा �नधारररसंग सम्््धत कामहर (नध�त, �नयम र कानून �नमाररका कामहर)।  

• सरुका (जधवन, सवत्चता, सावरभौमससा र समप्सको सरुकाका कामहर)। 

• वैदे्शक सम््ध (स््ध, अ�भस््ध, कुटनध�त र य�ु सम््धध कामहर)।  

• मु् ा त्ा �वस (मु् ा �नसकासन र करारोपर सम््धध कामहर)। 

• ्याय �नरपर (�व�भ� चाख, �ववादको �नरपर गर� ्याय �दने कामहर)।  

अ्य कायरहर, जसको दायरा अ�तनै ठूलो ्, संभावना र �व्श�ताका आधारमा एजे्सधकररमा लैजान 
स�क््। सा््ा भान ्धलका अनसुार पाँच �कारका संगठन संरचनामाफर त राजयसेवा वयवस्ापन 
ग�र््।  

• प�हलो (‘०’टाइप) का संगठनहर यध परमपरागत �शासक�य संगठन हनु।् म्चालय,  �वभाग 
यसका उदाहरर हनु।्  

• दो�ो, (टाइप ‘१’) संगठनहर: सरकार� संरचनाअ्तगरत सध�मत सवायसताको उपयोग गर� 
कानूनध वय्िको रपमा रह््न।् जसतो �क नेकस सटेप एजे्सध।  

• ते�ो (टाइप ‘२’) संगठनहर: कानूनध सवायसतास�हत म्चालय्ाट अलग रा्ख््न ्र सवायस 
संस्ा कहलाउ्न,् जसतो �क लगानध वोणर नेपाल।  

• चौ्ो (टाइप ‘३’) संगठन: सरकार मातहतका सध�मत शेयर कमपनधका रपमा वयापार� सेवा 
स�ालन गदर्न।् 

• पाँचौ (टाइप ‘४’) संगठन:  ्हरुा��य र केचधय सतरका संगठन यसका उदाहरर हनु।् 

टाइप १, २ र ३ संगठनहर एजे्सधकररका संरचना हनु ्भने टाइप ‘०’ र टाइप ‘४’ कमरचार�त्चधय 
�वशेषता रााद्। राजयसेवालाल जनमुखध, �हरशधल र न�तजामखुध ्नाउन �शास�नक संरचनालाल 
सध�मत सवायसतास�हत कायर �व�नयोजन गन� काम नै �शासनको एजे्सधकरर हो।  
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सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर एकाएक �योगमा आएको अवधाररा होइन, यसका पक�भ�ूममा ्�ु ै
कारकहर ्न।् सावरज�नक �शासनका केचमा वयवस्ापनवादको �वेश र �वशेषतय नयाँ सावरज�नक 
वयवस्ापनको अवधाररा �वकासप�् ्जार ग�तशधलताका कुरालाल सावरज�नक सेवा महतव �दन  
्ा�लयो। यरुोपधय संघको �नमाररप�् यस अ्तगरतका सेवालाल महतवका सा् एजे्सधकरर ग�रयो, 
जसको �भाव ्ाँक� �व�मा प�न पनर गयो। सरकार� कमरचार�त्च��त सवरसाधाररको �वतकषरा प�न र�ो 
भने जनताको चेतनाको सतर, लोकत्चको लोक��यता र समयलाल उचच महतव �दने �वक् स �वकास  
भयो। क�तप अवस्ामा कायरसमपादनका ला�ग �वशेष संरचना खणा गन� �वक् स प�न ्�ो। �शास�नक 
संरचना�भच्ाट प�न सधुार र अ�सरताले महतव पायो। यध काररहरले नै ्�रतो र सवायस सेवा 
एजे्सध �सजरना गनर �व�वयापध रपमा माग त्ा दवाव हनु गएको हो। तर ते�ो �व�मा फेसन, लहण र 
कानूनको कणा �नगरानधमा ्सन नचाहने �्क् स प�न केह� हदमा सेवा एजे्सधकररका कारक हनु।् चाहे 
जे होस ्सावरज�नक सेवाको माग, �णजाइन र �वाहका ढाँचामा प�रवरतन आएकाले सरकारको के््�कक त 
अ�धकार, कायरकेच र ्जममेवार�को प�ुन�वरतरर ���या, कायरमलुकता �वसतार, संरचनाको ्�रतोपना,  
कमरचार� वयवस्ापनको ढाँचा प�रवतरन, सेवाशतरको पनुव�ध, कायरसरल�करर र सवायसता �वसतार र नध�त 
र �दायक �नकायको पक् क�करर गनर ्ा�लयो। ्ेलायतका नेकस सटेप एजे्सध, अमे�रकाका चाटरणर 
�व�ालय र सवायस कायरकार� संस्ा, चधनको अधरसरकार� एजे्सध, को�रयाको सवायस �शास�नक �नकाय 
यसका �व्श� उदाहरर हनु।्  

३.  �कन एजे्सधकरर ?  

सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर एकाएक भएको होइन। सरकार� संगठनलाल कायरमूलक र सेवा�ाह�मैचध 
्नाउने स्दभरमा यध �भावहर दे्खन ्ाले : 

• सेवा�ाह� नयाँ सवाद र स्त�ु�को माग गनर ्ाले  
• सेवा�ाह�को माग अनरुप सेवा संरचना प�रवतरनको दवाव पनर ्ालयो 
• सेवा�ाह�को माग र दवावका कारर सरकारको �दशा�नद�श ्द�लयो  
• सेवा �वाहको तौरत�रकामा सधुार नलयाल नहनेु भयो।  

राजयसेवाको पनुस�रचना र आ�वषकार �नर्तर चलने ���या हो र �वसौ शताबद�को उसराधर् ाट �वकास 
भएको नवउदारवाद र ए�ाइसौ शताबद�मा तध�सर रपमा �वसतार भएको नाग�रक चेतनाको सतरले सेवा 
�वतरर �राल�लाल अर �भावकार� एवम ् सवायस ्नाउने माग गर यो। संकेपमा भ्दा सेवाको 
एजे्सधकररका औ्चतय यध काररले दे्खएको हो।  

• सेवा गरुसतर �वसतार गनर   
• सेवा लागत घटाउन  
• सेवाको साम�यकताका ला�ग  
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• �तयक जवाफदे�हता कायम गनर 
• सांगठ�नक कायरमूलतामाफर त �भावका�रता ्ढाउन  
• मौ�्क मूलय सा्रकता कायम गनर  
• ��तसपधारतमकता र सेवा�ाह� स्त�ु� �वसतार गनर  
• शासक�य ्ैधता �वसतारका ला�ग 

• सधुार,  सधुार,  सधुार वा �नर्तर सधुार र सेवा अ्वेषरका ला�ग।  

सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर लहण वा फेसन होइन। यसलाल तय्सकै अवलमवन प�न गनर  
स�कदैन। यसका ला�ग �वसतकत सावधानध चा�ह््। प�हलो राजनै�तक चेतनाको सतर र वासत�वक 
��तव�ता नभै अपनाइएमा ्�ु ै �वकक �त आउनसक्। दो�ो, सेवा ्जारको ्स्�तको रा�ो �व�षेर 
आवशयक पदर् । सामा्जक सोच्क् स र सेवा�ाह� संसकक �तले सा् �दन ुपदर्। कायरसमपादन सूचक 
स्ापना नगर� सेवालाल एजे्सधकरर गनर हदैुन। एजे्सधको कमता र कायरसमपादन �राल� प�न 
महतवपूरर हु् ्। �राल��भच सधुारको ततपरता संधै दे्खन ुपदर्। आवशयक पूवारधारहर �वकास भएको 
हनुपुदर्। यध पूवरशतरहर पूरा नभएमा स्ा�पत �राल� प�न भ्तकने तर नयाँ �राल� स्ापना नहनेु 
्स्�त दे्खन पगु्, जनु अलप�वक�सत मलुकुहरमा दे्खदै आएको ्।  

४.  नपेालमा सावरज�नक सेवाको एजे्सधकरर  

नेपाल प�न सावरज�नक सेवा एजे्सधकररको ���या्ाट अ्ुतो ्ैन। सावरज�नक संस्ान, तद्र 
संगठनहर (स�म�त, कायरदल, आयोजना आ�द) स्ापना गर� सरकार� �शासक�य सेवालाल वयवस्ापनको 
सध�मत सवायसता �दइएको �्यो। यो एजे्सधकररको �ार्मभक ढाँचा �्यो। जनआनदोलन भाग १ 
प�् ्नेको �्म �नवार्चत सरकारले �शासन सधुारका ला�ग ��तवेदन पेश गनर ग�ठत उचचसतर�य 
�शासन सधुार आयोगले भनेको �्यो �क सरकार� तौर्ाट परु यालएका सेवाले जनताका अनभुतू 
आवशयकतालाल सं्ोधन गरेन, सेवाहर ल्कत वगरमा पगुन सकेनन,् सेवाहरको गरुातमक सतर 
स्तोषजनक ्ैनन,् सेवाहर अतय्त सध�मत संायाका जनतामा माच पगुन सकेका ्न,् सेवाहर परु याउने 
�ममा उपलवध साधनहर (मानवधय, �वसधय र ्सतगुत) कुशल उपयोग हनु सकेको ्ैन। औलंयाइएका 
कमजोर� सम्ोधन गनर सरकार� भ�ूमकालाल �्रोलने काम भयो। �नजध केच्ाट समपादन हनुसकने 
सेवा्ाट सरकारले हात ््कने, �नजध त्ा गैरसरकार� केचको समभावनाको भरपूर उपयोग गनर वातावरर 
्नाउने, �व�भ� �वशेषधकक त र सवायस �नकाय एवम ् तद्र संरचना उपयोगमा लयाउने काम  
भए। जसतो �क �वभागधय संरचना ्ा�हर संस्ान, �ा�धकरर, ्ोणर, स�म�त, कोष, सवायस संस्ा र 
सा्ेदार� संस्ाको स्ापना र उपयोग गन� काम भयो। �शासक�य संरचना�भचै प�न कायरसमपादन 
सूचक, उपल्वध करार, �ोतसाहन जसता एजे्सध उपकररहर �योगमा लयाइयो। अपे्कत उपल्वध 
हा�सल नभए प�न यसले �योगको एउटा पाटो भने पूरा गर यो। �कनक� सधुारको �व�वयापध लहर्ाट 
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नेपाल अ्ुतो रहनसकने संभावना �्एन। फे�र सधुारका नध�त संरचना र �योगमा हामध क�तपय 
मलुकुभ्दा अ�ग नै दे्खने गरेका ्ौ।  

५. एजे्सधकररका �नधाररक ततवहर: 

• कायर सवायसता (Autonomy)  

• �नय्चर र �दशावोधको माचा (Steering & control) 

• संगठनातमक प�हचान (Organizational Identification) 

• संगठन संसकक �त (Organizational Culture)  

• उपल्वधको सतर (Organizational Performance) 
 

एजे्सधकरर सेवा वयवस्ापन समसयाको एकल समाधान होइन। यसका पायो�नयर मलुकुहरमा प�न 
सवाससय, कक �ष ्जार�करर सेवामा �म्�त उपल्वध दे्खएको ् भने शहर� सेवा र खानेपानधमा �नमन 
उपल्वध। धेरै्ोरै सेवा केचमा जहाँ एजे्सधकररका ला�ग आवशयक पूवरशतरहर पूरा भएका ्न,् तयहाँ 
माच केह� रा�ा उपल्वध दे्खएका ्न।् नेपालकै कुरा गन� हो भने स�ालनका द��मा खानेपानध, 
सामदुा�यक �व�ालयमा रा� ैउपल्वध दे्खएको ्, कोष त्ा वोणर, संस्ान �राल�मा �म्�त र �वकास 
स�म�त र सवायस संस्ाहरमा ्यून न�तजा दे्खएको ्। सेवा एजे्सधकररका ला�ग सवायसता, �व�रन 
र �नय्चर, सांगठ�नक प�हचान, कायरसंसकक �त, उपल्वधको �दशरन र द�रलो �नयमनले पूवरशतरका रपमा 
काम गदर्न।् हा�ा स्दभरमा एजे्सधकररलाल हालेसोल सपोटर वा �रजेकसन होइन �क ्ा�नएका सेवा 
�वतरर �नकायलाल एजे्सध मोणेलमा लैजान ्प सवायसता �दनपुदर् (जसतो �क संस्ान, �वकास वोणर, 
कोष र सेवा उतपादक सरकार� �नकाय)। कायर �राल�को �नकेपर गर� सेवा लागत घटाउने स्दभरमा 
स्ानधय सरकारका वणा त्ा सेवा के््लाल कायरमूलक ्नाउन स�क््। तयसतै हलुाक जसतो 
सामा्जक �व�ासको संरचनालाल ्हउु�ेशयधय सेवा काउ्टरको एजे्सधमा लैजान स�क््। �वभागधय 
कायरसंगठनमा उपल्वध वयवस्ापन �राल� सवल ्नाइ आ्त�रक एजे्सधकरर गनर स�क््। तर 
�योग र पर�करका रपमा माच सेवा वयवस्ापनलाल �गजोलन भने हदैुन।  

६. नपेालमा अवलमवन ग�रएका एजे्सधकरर मोणेलहर : 

• सावरज�नक संस्ान (सरकार� संस्ानहर)  
• सवायस संस्ाहर (�ा�धकरर, �वशेष ्जममेवार�का संस्ाहर)  
• सरकार� कमपनध (�्मा कमपनध, टे�लकम, कक �ष �वकास व कै �ल.)  
• �वकास स�म�त (तरकार� �वकास स�म�त, �सचाल �वकास स�म�त)  
• ्ोणरहर (सहकार� ्ोणर, लगानध ्ोणर, उपतयका खानेपानध वोणर) 
• �वशेषजता मूलक कोष (नगर �वकास, ग�र्ध �नवारर, सवरोजगार कोष) 
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• सेवा वयवस्ापन के्् (वयवस्ापन स�म�त, �नमारर स�म�त, कक �ष के््) 
• संयिु स�ालन उप�मका संरचनाहर (सा�नसाका संस्ाहर)  
• वयवस्ापन करार वा कायरसमपादन करार (बय्िगत र संस्ागत)  
• आ्त�रक ्जार�कररको सध�मत �योग  
• कायरसमपादान करारमाफर त �मखु कायरकार�लाल नै न�तजा जवाफदेह� ्नाउने �चलनको 
शरुवात।  

७.  उपसंहार 

एजे्सधकरर सेवा वयवस्ापन समसयाको एकल समाधान होइन। यसका पायो�नयर मलुकुहरमा प�न 
सवाससय, कक �ष ्जार�करर सेवामा �म्�त उपल्वध दे्खएको ् भने शहर� सेवा र खानेपानधमा �नमन 
उपल्वध। धेरै्ोरै सेवा केचमा जहाँ एजे्सधकररका ला�ग आवशयक पूवरशतरहर पूरा भएका ्न,् तयहाँ 
माच केह� रा�ा उपल्वध दे्खएका ्न।् नेपालकै कुरा गन� हो भने स�ालनका द��मा खानेपानध, 
सामदुा�यक �व�ालयमा रा� ैउपल्वध दे्खएको ्, कोष त्ा वोणर, संस्ान �राल�मा �म्�त र �वकास 
स�म�त र सवायस संस्ाहरमा ्यून न�तजा दे्खएको ्। सेवा एजे्सधकररका ला�ग सवायसता, �व�रन 
र �नय्चर, सांगठ�नक प�हचान, कायरसंसकक �त, उपल्वधको �दशरन र द�रलो �नयमनले पूवरशतरका रपमा 
काम गदर्न।् हा�ा स्दभरमा एजे्सधकररलाल होलसोल सपोटर वा बलाइाण �रजेकसन होइन �क 
्ा�नएका सेवा �वतरर �नकायलाल एजे्सध मोणेलमा लैजान ्प सवायसता �दनपुदर् (जसतो �क  
संस्ान, �वकास वोणर, कोष र सेवा उतपादक सरकार� �नकाय)। कायर�राल�को �नकेपर गर� सेवा लागत 
घटाउने स्दभरमा स्ानधय सरकारका वणा त्ा सेवा के््लाल कायरमूलक ्नाउन स�क््। तयसतै 
हलुाक जसतो सामा्जक �व�ासको संरचनालाल ्हउु�ेशयधय सेवा काउ्टरको एजे्सधमा लैजान 
स�क््। �वभागधय कायरसंगठनमा उपल्वध वयवस्ापन �राल� सवल ्नाइ आ्त�रक एजे्सधकरर 
गनर स�क््। तर �योग र पर�करका रपमा माच सेवा वयवस्ापनलाल �गजोलन भने हदैुन। 
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मानव पूजँध �नमारर त्ा उ�मशधल कायरसंसकक �तको �वकास र 
उपयोगय नेपालको रा��य समक�� र रपा्तररको समवाहक 

 
�ताप कुमार पाठक 2

3 

१. �वषय �वेश 

“समक� नेपाल, सखुध नेपाल�” मूलम्च स�हतको द�घरकाल�न सोचका सा् राजयले प््ौ योजनाको 
आधारपच नेपाल सरकार्ाट सावरज�नक भैसकेको ्। यसमा समक� नेपालको रा��य ल�यका रपमा 
मानवधय पूजँध �नमारर र समभावनाको पूरर उपयोगलाल �लइएको ् र यस्ाट नै सखुध नेपाल�को 
प�रकलपना ग�रएको ्। यसका ला�ग आधारपचले सामा्जक आ�्रक रपा्तररको माुय समवाहकमा 
“गरुसतर�य मानव पूजँध �नमारर, उ�मशधल कायरसंसकक �त �वकास र समभावनाको पूरर उपयोग” लाल 
आतमसात गरेको ्। नेपालको सं�वधानले �तयेक नाग�रकलाल आधारभतू ्शका,  रोजगार�, सामा्जक 
सरुका र आधारभतू सवाससय सेवा पाउने अ�धकार स�ुन्�त ग�रसकेको ्।  

�व�मा हाल आएर सवस् र त्दरुसत, द�घर आय ुभएको, धनसमप्स कमाउन सकने त्ा सखुध मानवका 
ला�ग धयान के्््त हुंदै गएको ्। यसका ला�ग जान र सधपको �वकास र �वसतार, ्शका र ता�लमको 
वयवस्ा, सदुढ मानव सवाससय,  जनसंायाको उ्चत वयवस्ापन जसता �वषयलाल �ा्�मकता �दल मानव 
पुजँध �नमाररमा जोण �दने �वक् स ्ढदै गएको ्। सन ् २०१७ मा �का्शत The Global Human 

Capital Report ले भ�वषयको कायरका ला�ग सकम र ससंुसकक त मानव ��तभाको तयार�लाल माुय 
सरोकारका रपमा अगा�ण लयाएको ्। यसका अनसुार 

“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 पूवर स्चव, नेपाल सरकार 
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२. मानव पूजँधय रा��य समक��का ला�ग ग�तशधल आधार 

मानव पूजँधको अवधाररा सवर�्म �व�मा सन ्१८९७ मा Irving Fisher नामक �वतानले अ्रशा�धय 
द��कोरले ��तपादन गरेको पाइ्् जसमा उनले मानवको सधप र उतपादन कमतालाल मानव पूजँधको 
आधारका रपमा �सततु गरेका ्न।् Oxford English Dictionary का अनसुार मानव पूजँधलाल “the 

skills the labor force possesses and is regarded as a resource or asset”  का रपमा वयााया गरेको  
्। मानव पूजँधको अवधारराले स्ै मानव�म र कमतालाल समान रपमा हेद�न। यसका अनसुार 
मानव पुजँधको गरुातमकता अ�भवक��का ला�ग ्शका, अनभुव त्ा कमतालाल आ�्रक उपाजरनका सा्ै 
मलुकु र समाजको समक��मा योगदान गनरसकने ्नाउन ुजरर� हु् ् र यसका ला�ग योजनाव� रपमा 
लगानधको आवशयकता पदर्। 

मानव पूजँध भौ�तक,  मनोवयवहा�रक,  नै�तक र वौ��क पूजँधको संयो्जत रप हो। मानव पूजँधका 
महतवपूरर ततवमा मानव जान र सधपको �वकास, सो को उपयोग र उतपादनमा योगदान गन� कमता, 
��तसपधारतमकताका ला�ग नवधकरर, नव�वतरन र सकजनातमकता त्ा नै�तक सकदढता र संसकारगत 
सवलता रहेका ्न।् मानव पूजँधले वसत ुर सेवा उतपादन गन� मानवधय कमता स�ुन्�त गदर् जसमा 
उतपादनमूलक सधप, उ�ेशयमूलक ्शका, काम र उतपादनको संसकार अंगालेको हु् ्। यसलाल 
सकारातमक र अ्रपूरर त�रकाले ��याशधल तलुयाउन उतपादनशधलता, उ�मशधलता, सकजनातमकता,  
नै�तकता,  वयावसा�यकता जसता मानवधय पूजँधगत सकमताको आवशयकता पदर्। यसमा वय्िगत त्ा 
सामू�हक ्�ु�मसा र �ववेकको उ्चत संयोजनको खाँचो रहेको हु् ्। मानव पूजँधलाल आ�्रक उपाजरन 
कमता, रा��नमाररमा योगदान गन� कमता, सामा्जक उसरदा�यतव वहन गन� कमता, नै�तक त्ा 
भावनातमक कमता, आ�दले �नधाररर गदर्। 

मानव अ्रशा�का �व��वायात �वतान Amartya Sen ले मानव पूजँधको कचेमा कमताको द��कोर 
(Capability Approach) को ��तपादन गरेका ्न।् यसका माुय अवधाररामा सधप र दकताका 
आधारमा ��याशधलता स�ुन्�त गन�, उपयोगका आधारमा न�तजा र लाभ हा�सल गन� कमता त्ा 
मानवको वय्िगत र सामू�हक ल�य हा�सल गन� मूलय र सामसयर समा�हत रहेका ्न।् यसले मानव 
पूजँधलाल साधनका रपमा माच न�लल कमताको उपयोग गर� मानव पूजँधको प�रराम र लाभलाल 
आतमसात गनुरपन� कुरामा जोण �दएको ्। 

The Global Human Capital Report, 2017 का अनसुार मानव पूजँधका आधारभतू ततवका रपमा मानवको 
�वकासका ला�ग महतवपूरर पक उललेख गरेको ्। �यनमा (क) मानव पूजँध �नमाररका लगानध कमता 
्ढाउने, (ख) मानव संसाधनको सधप र दकताको नवधकरर र �वकासका ला�ग ्शका र ता�लमको 
अ�धकतम उपयोग गन�, त्ा (ग) कामको उतपादकतव अ�भवक�� गन� �वशेष र गहन सधप एवम ्अनभुवध 
त्ा सधप �ा� जये� नाग�रकको सधप र दकताको उपयोग र �वकास गन� कुरा उललेख गरेको ्। 
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उि ��तवेदनले यो प�न उजागर गरेको ् �क मानव ��तभाको �वकासका ला�ग सम� जधवनच�का 
चररमा ्शका र रोजगार�मा ग�रने लगानधले नै मानव पूजँधको संव�रन गदर्। यस ��तवेदनले भनेको 
्य 

“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.” 

समक� समाज आ�्रक, सामा्जक त्ा साँसकक �तक रपमा सवल र सदुढ हु् ्। आ�्रक रपमा समक� 
समाज �नमाररका ला�ग उतपादनशधल मानव पूजँध र मानव उतपादकतवको अप�रहायरता हु् ्। सामा्जक 
रपमा सदुढ र समक� समाजका ला�ग सवस्,  ्श्कत,  संसकारयिु त्ा समावेशध मानव पूजँधको 
महतवपूरर भ�ूमका रह््। तयसैगर� सांसकक �तक रपमा समक� समाजको स्ापना कामको संसकार, �मको 
सममान गन� संसकक �त, �दगो �वकासमखुध द��कोर र नै�तक गरुको संव�रन्ाट माच समभव हु् ्। 
सम�मा भ�ुपदार �तयेक मानवले आफनो वय्िगत त्ा वयावसा�यक �वकासको आवशयकता पूरा गन� र 
सो ्ाट �स्जरत सामसयरको उपयोग गन� अवसरले नै समक� समाजको �नमारर  हु् ्।  

३.  मानवधय पूजँधको �व�वयापध �वक् स 

The Global Human Capital Report, 2017 का अनसुार ��व�धको केचमा आएको प�रवतरन र यसको 
�म्जारमा परेको �भावको मूलयांकन गन� हो भने �व�मा मानव पूजँधका ला�ग कसर� लगानध ग�रएको 
् र स्ैका ला�ग सामा्जक समप�ता र आ�्रक समक��मा यसको के कसतो योगदान रहेको ् भ� े
�वषयमा �व�षेर जरर� रहेको ्। यसले ्शका �राल� र रोजगार�का ला�ग आवशयक पन� सधप र 
दकता ्धचको खाणल ्ढदै गएको त्ा ्ढदो माचामा ��व�धमा भएको �वकास त्ा आ�्रक केचमा 
आएको प�रवतरनले यो खाणललाल ्न ्फरा�कलो तलुयाएको कुरालाल उजागर गरेको ्। 

मानव पूजँधका सम््धमा �व�वयापध �वक् सको �व�षेर गन� हो भ�े महतवपूरर �वषय हामध साम ु सप� 
रपमा दे्ख््न।् हालका �दनमा ज�त वयावसा�यक उ�मशधलताको महतव ्ढदै गएको ् तयो भ्दा 
्ढ� सामा्जक उ�मशधलता (Social Entrepreneurship) ले मानव पूजँधलाल सामा्जक�करर गनर र 
वयावसा�यक सामा्जक जवाफदे�हता (Corporate Social Responsibility) अ�भवक�� गद� सोको सामा्जक 
वैधता संव�रन गनर तय्सकै महतवपूरर भ�ूमका �नवारह गद� आएको ्। यसले मानव पूजँधको केचमा नयाँ 
आयाम ्पेको ् जसले आ�्रक �वकास, वयावसा�यक �व�रन र सामा्जक रपा्तरर्धच तादातमयता 
कायम गद� समक��मा एक�कक त रपमा योगदान गनर सकारातमक वातावरर �नमारर गरेको  
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्। नाग�रक समाजको सशिधकररको माधयम्ाट मानव पूजँधको सामा्जक वैधता (Legitimacy) 
हा�सल गन� कुरामा यस �वक् सको योगदान महतवपूरर रहेको पाइएको ्। सन ्२०१८ मा �का्शत 
Global  Human Capital Trends Survey का अनसुार सामा्जक उ�मशधलता �वसतार भएको ् जसले 
वातावररधय त्ा सामा्जक केचका सरोकारवालाको स्जाललाल सममान र सहयोग गद� आयमा वक�� र 
लाभ �ा� गन� �वक् समा उललेाय ्ढोसर� भएको ्। 

�वकासको कलयारकार� अवधाररा (Welfare Approach) हदैु आवशयकताको प�रपू�तरमा आधा�रत 
द��कोर (Needs-based Approach) ्ाट अ्घ ्ढ� हाल �वकासमा मानव अ�धकारको द��कोर 
(Rights-based Approach) कायार्वयनमा आइसकेको ्। मानव �वकासको अ�धकारमखुध द��कोरले 
मानव पूजँधलाल मानव अ�धकारको �ा�धको महतवपूरर आधारका रपमा स्ा�पत गन� �म च�लरहेको  
्। संयिु रा�संघले सन ्नब्ेको दशकमा शरु गरेको मानव �वकास ��तवेदनहरले मानव �वकासलाल 
माुयतया चार पक्ाट मूलयांकन गरेको ्। �यनमा मानव कमताको �वसतार गन�, मानवका ला�ग 
्नौटका कचेलाल फरा�कलो तलुयाउने, मानव सवत्चतालाल सदुढ तलुयाउने र मानव अ�धकारको �ा�ध 
स�ुन्�त गन� �वषय माुय रपमा �व�षेरका पक रहेका ्न।् यसले नै मानव �वकासका आधारभतू 
सतमभका रपमा समानता, सशिधकरर, उतपादनशधलता र �दगोपनालाल स्ा�पत गरेको ्। मानव 
अ�धकारमखुध द��कोरले मानव पूजँधको �वकास, उपयोग र सशिधकररका ला�ग �व�वयापध मापदाण 
कायम गन� त्ा राजयको दा�यतव र जवाफदे�हता �नधाररर गन� जसता �वषयलाल समा�हत गरेको ्। 

�व�मा �म र रोजगार�लाल मयार�दत ्नाउने अ�भयानको नेतकतव गन� �व�वयापध संगठनका रपमा 
भ�ूमका खेलदै आएको अ्तरा��य �म संगठनले मानव पूजँधलाल मयार�दत कामको �स�ा्त (Decent 

Work Principle) का आधारमा �ववेचना गन� �राल� स्ा�पत गरेको ् र यसका सदसय रा�हरलाल 
�म र रोजगार�का केचमा मयार�दत कामको �व�रन हनेुगर� आआफनो नध�त, संरचना र प��तमा 
रपा्तरर गनर �ोतसाहन ग�ररहेको ्। यस �स�ा्तले मानव पूजँधको �वकास र उपयोगमा ��मक र 
कामदारको अ�धकारको स�ुन्�तता (Rights at work), रोजगार�मा उ��त (Advancement in 

Employment), सामा्जक सरुकर (Social Protection) र सामा्जक समवाद (Social Dialogue) लाल 
कायार्वयनमा लयाउन मागर�शसत गरेको ्। यसैको फलसवरप �म त्ा रोजगारसम््धध नध�तगत 
त्ा काननुध वयवस्ामा मयार�दत कामको �स�ा्त अनकूुल हनेुगर� मानव पूजँधसम््धध वयवस्ा 
समयानकूुल प�रमाजरन र सधुारको �यास हदैु रहेको अवस्ा �व�मान ्।  

�व�मा �वसता�रत सूचना त्ा स�ार ��व�धको �वकास त्ा उपयोगको �वक् सले मानव पूजँधको केचमा 
�ा््त नै लयाएको दे्ख््। यसले उतपादनका कचेमा मानव पूजँधको �तयक �मको उपयोगलाल 
�वस्ा�पत गर� मानव पूजँधको ्�ु�मसाको उपयोग हनेुगर� परमपरागत मानव �मलाल �वस्ा�पत गन� 
�म ्ढदो रपमा रहेको ्। �व�तुधय शासन (e-Governance), �व�तुधय वयापार वयवसाय (e-

Commerce), �व�तुधय मानव संसाधन वयवस्ापन (e-HRM),  �व�तुधय �सकाइ (e-Learning) जसता 
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�यासले मानव पूजँधलाल वयावसा�यक कायर���याको पनुस�रचनागत सधुार (Business Process 

Reengineering) को माधयम्ाट कायरकमता र �भावकार� सेवा �वाहका ला�ग सकम तलुयाउन र मानव 
पूजँधको ��तसपधारतमक कमता अ�भवक�� गद� जाने कुरामा जोण �दने �वक् स ्�ढरहेको ्। सन ्२०१९ 
मा ग�रएको Global Human Capital Trends Survey का अनसुार Artificial Intelligence (AI) , 

मनोवयवहार समव� ��व�ध (Cognitive Technologies) एवम ्या््चक�करर (Automation)  का कारर 
मानवको �सकाइ त्ा उतपादनशधलतामा नव�वतरन आवशयक दे्खएको ्। यसका अनसुार अवका 
�दनमा वैक्लपक �मश्ि, काम्ाट महाकाम (Super job)  मा जोण, नेतकतव �वकास, कमरचार�को 
अनभुवको साटो मानवधय अनभुव, समूह ग�तशधलतामा आधा�रत कायरसमपादनको �वक् समा जोण, 

कायरसमपादनमा आधा�रत �ोतसाहन �व�धको अवलमवन, ��तभाको खोजध र उपयोग, कायरजधवनका स्ै 
चररमा �वशेषधकक त �सकाइमा जोण �दने जसता पकमा �वशेष धयान �दन ुपन� कुरा उललेख ग�रएको ्। 

अ्रवयवस्ाको �व�वयापधकरर र �म केचको उदार�कक त ्जार वयवस्ाले मानव पूजँधको 
ग�तशधलतालाल नयाँ आयाम �दान गरेको ्। यसले अलप�वक�सत मलुकु्ाट अदक मानव पूजँध 
�वक�सत �म ्जारमा �नयारत हनेु र �वक�सत मलुकु्ाट दक मानव पूजँधको �नयारत अलप�वक�सत 
मलुकुमा हनेु �म ्ढेको ्। यस �वक् सलाल मानव पूजँधको शोषर हनेु काररका रपमा प�न �लन 
स�क््। सा्ै यसलाल अ�तयक आ�्रक औप�नवे्शकताको शरुआतका रपमा �लइएको ् र अदषय 
रपमा हनेु वयापार घाटाको माुय काररका रपमा समेत। यसले गदार अलप�वक�सत मलुकुका मानव 
पूजँधलाल दक र ��तसपधारतमक तलुयाउन राजयले आफनो नध�तगत त्ा संरचनागत कमता सदुढ गद� 
उचच �ा्�मकता स�हत लगानध �वाह गनुर अप�रहायर दे्खएको ्। यसका सा्ै �व�षेरमा आधा�रत 
अ्रवयवस्ा्ाट औ�ो�गक �व�रन र आयमूलक रोजगार�मा ्क�� गन� र �व�षेर्ाट �ा� आयलाल 
पनुलरगानध गर� सवदेशमानै �म्जारको गरुातमक �वसतार त्ा मानव पूजँधको �वकास र उपयोग गनुरपन� 
चनुौतध माुयरपमा पैदा भएको ्।   

�व�मा ्शका, सवाससय त्ा मानवजधवनका ला�ग अतयावशयक सेवा त्ा वसतकुो उपल्बध एवम ्
मानवजधवनको शार��रक, मान�सक त्ा मनोवयवहा�रक गरुसतर�यता �व�रन गन� �व�भ� �यासका कारर 
मानवको ्ाँचने उमेरमा उललेाय ्ढोसर� हुंदै गएको ् जस्ाट लाभांश (Longevity Dividend) मा 
वक�� समेत भएको ्। ्ढ� ्ाँचेको काररले हनेु लाभले मानव सवाससयका सा्ै सामा्जक त्ा 
आ�्रक फाइदाको �वल समभावना रहेको ्। यसले गदार �मश्ि यिु जनश्िको उपलबधतामा 
वयापकता आउनकुा सा्ै ्ढ� उमेरका मानवको उपयोगका ला�ग कचेगत वयापकताको सह� प�हचान 
गन� र सोका ला�ग उपयिु ररनध�तगत कमता हा�सल गनुरपन� चनुौ�त ्�ढरहेको ्। यसका सा्ै 
जनसां्ायक संरचनामा आएको प�रवतरनले आ�्रक रपमा सकम मानव पूजँधको ग�तशधलतामा �भाव 
परेको ्। यस प�रवतरनले मानवको ्ाँचने उमेरमा उललेाय ्ढोसर� हदैु गएको र यवुाको जनसंायाको 
तलुनामा सधपयिु अनभुवध �ौढावस्ाको जनसंायाको अनपुात ्ढदै गएको ्। यसले गदार मानव 
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पूजँधको ग�तशधल उपयोग्ाट नै मलुकुको आ�्रक समक�� हा�सल हनेु य्ा्रलाल आतमसात गर� मानव 
पूजँधको �वकास र प�रचालनसम््धध कमतामा सारभतू प�रवतरनको आवशयकता दे्खएको  
्। 

४.  गरुसतर�य मानव पूजँधय अवधाररा र औ्चतय 

मानव पूजँधका आधारभतू पकका �वषयमा मा�्का अनचु्ेदमा वररन ग�रस�कएको ् । मानव पूजँधको 
गरुसतर�यतालाल माुयतया चार गरुले वयााया गन� गरेको पाइएको ्। �यनमा देहायका गरुातमक 
�वशेषता समावेश भएका हु् ्न।् 

(क) मलुकुको आ�्रक त्ा सामा्जक रपा्तररमा मानव पूजँधको योगदानको सतर 
(ख) उ�मशधल समाजको स्ापनामा मानव पूजँधको भ�ूमका 
(ग) मानव पूजँधको उपयोगतारा आयमूलक रोजगार� सकजना र अ्रपूरर उपयोग 

(घ) उतपादनशधलता र वयवसाय वक��मा मानव पूजँधको उपयो�गता र योगदान 

 
मानव �वकासको उपयिु संरचनाको सफल कायार्वयन्ाट नै मानव पूजँधको गरुसतर�यता कायम  
हु् ्। सवस्, उ�मका ला�ग जान र सधप भएको, उ�मशधल कायरसंसकक �त भएको मानव पूजँध्ाट नै �म 
उतपादकतव अ�भवक�� र आ�्रक सामा्जक समक�� समभव हु् ् । तयस्र गरुसतर�य मानव पूजँधका 
सम््धमा माुयतया देहायका आयाम महतवपूरर रहेका ्नय् 

(क) प�हलोमा मानव कमताको आयाम हो जसअ्तगरत गरुसतर�य र उतपादनमखुध ्शका, सवाससय र 
त्दरुसतध, आयमूलक रोजगार� जसता गरु र �वशेषता समावेश भएको हु् ्।  

(ख) दो�ोमा राजनध�तक, नाग�रक त्ा मानव अ�धकारसम््धध आयाम पदर् जसमा आफनो �वषयमा 
�नररय गनरसकने, �भावकार� रपमा सहभागध हनु सकने र आ�्रक रपमा योगदान गनरसकने 
सामसयर पदर्न।्  
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(ग) ते�ो आयाममा आ�्रक योगदानको आयाम पदर् जसमा वयावसा�यक कमताका सा्ै 
उ�मशधलताको उपयोग गर� उतपादन गन� र आय आजरन गनर सकने त्ा वय्िगत, समदुाय, 

समाज र मलुकुको आ�्रक समक��मा योगदान गनर सकने सकमता पदर्।  
(घ) सा्ै अक� महतवपूरर पकका रपमा नै�तक सवलताको आयाम पदर् जसमा �तयेक वय्ि 

नै�तक रपमा सवल र सकम हनेु र सभय र ससंुसकक त समाजको �नमाररमा स��य भ�ूमका 
�नवारह गनरसकने कमता पदर्। 

प््ौ योजनाको आधारपचले आतमसात गरेको �दगो आ�्रक �वकास र समक��स�हतको रपा्तररको 
समवाहकका रपमा मानव पूजँधलाल स्ा�पत गनर र यस्ाट मलुकुको रपा्तरर र समक��मा अपे्कत 
योगदान हा�सल गनर मानव पूजँध �नमाररलाल गरुसतर�य तलुयाउन ु आवशयक हु् ्। यसका ला�ग 
गरुसतर�य ्शका, नै�तकता र कामको संसकारको �वकास, उतपादनशधलता, उ�मशधलता र कमता, भौ�तक 
त्ा मान�सक सवाससय र त्दरुसतध हा�सल हनेु कमता एवम ् सकजनशधलता र नव�वतरनधय सकमता 
हा�सल हनु ुजरर� ्।  

५.उ�मशधल कायर संसकक �त र मानव पूजँध 

आध�ुनक समाज उ�मशधलतामा आधा�रत हु् ् जसमा स्ै वय्िमा कामगन� संसकार र भावना त्ा 
उत�रेरा हनेु, कामको सममान गन� �वक् स, कामको सह� मूलयांकन गन� त्ा नयाँ नयाँ �व�ध र शैल�को 
उपयोग गर� उतपादनशधलता अ�भवक�� गन� गरु हु् ्न।् तयसैगर� उ�मशधल कायरसंसकक �तमा जो्खम 
वहन गन�, सकजनातमकता र नव�वतरनधय कमता हनेु, उतपादनको मूलय र मा्यता रहने, कायरसमपादनको 
संसकार हनेु, �म र ्�ु�को सममान, पेशागत सधप र दकताका आधारमा न�तजा त्ा उपल्बध हा�सल 
गन�, �वकासमूलक �वक् स, उचच मनोवल र आतम �व�ास कायम रहने त्ा जो्खम वहन गनरसकने र 
�नर्तर सधुार गद� जाने जसता �व्श�धकक त कमता �व�मान रहेको हु् ्। मानव पूजँधलाल गरुसतर�य 
तलुयाउनका ला�ग मानव �वकासका स्ै पकमा उ�मशधल गरुलाल एक�कक त गनुर आवशयक हु् ् 
जस्ाट मानव पूजँधको प�रराममखुध उपयोग हनु गइ मलुकुको आ�्रक समक��मा अपे्कत योगदान पगुन 
जा््। 

६. मानव पूजँधको �वकास र सु् ्ु्  (Intelligence) 

सु् ्ु्  भ�ाले तकर  र वयाायाका आधारमा कुनै �वषय वा समसयालाल सम� रपमा ्झुने, तसयको 
संयोजन गन�, जान र �वचारको �योग गन�, �व�षेर गन�, �ववेकशधल तवरले समसयाको समाधान गन� वा 
�वषयवसतकुो यक�न गन� मानवको वौ��क कमतालाल जनाउद्। मानवधय एवम ् सांगठ�नक 
द��कोर्ाट �तयेक वय्िले अनभुव्ाट �सकने, समसयालाल सकारातमक रपमा �लल समाधान गन�, स्ै 
�क�समका अवस्ालाल �हर गर� सह� रपमा ��याशधल हनेु सामसयरलाल नै सु् ्ु् का रपमा �लइएको 
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्। सु् ्ु् ले वातावररसंगको मानवधय र सांगठ�नक सम््धलाल सकजनातमक, �हरशधल र समुधरु 
तलुयाउने त्ा आइपरेका समसयालाल नवधन र कारगर उपायस�हत समाधान गन� मनोवयवहा�रक कमता 
हो। मानव पूजँधको �वकासका ला�ग �व�भ� �कारका सु् ्ु् को अप�रहायरता रह्् । �वतान Robert 

J. Sternberg ले सफल सु् ्ु्  (Intelligence of Success) Triarchic Theory का रपमा (Analytical 

Intelligence) �सततु गरेका ्न।् यसमा वय्िको �व�षेर गनर सकने सु् ्ु्  (Analytical 

Intelligence) सकजनातमक सु् ्ु्  (Creative Intelligence) र वयवहा�रक सु् ्ु्  (Practical 

Intelligence) का रपमा �सततु गरेका ्न।्  

सु् ्ु्  सम््धध �व�भ� �वधाको �व�षेर र वयाायाका आधारमा यसलाल वहपुकधय र वहआुया�मक 
त�रकाले वररन गनर स�क््। �यनमा खासगर� ्�ु�संग सम्््धत सु् ्ु्  (Wisdom Intelligence) 
जसमा �कक �त र मानवसंग सम्््धत स्ै �कारका अवस्ाको ्�ु�मसापूरर तवरले वासत�वकता ्झुने, 

�व�षेर गन�, उपयिु उपायको ्नौट गन�, तयस्ाट पन� सकारातमक र नकारातमक पकको �ववेचना गन� 
र अ�धकतम रपमा सकारातमक न�तजा लयाउनका ला�ग �य� गन� ्ौ��क र �ववेकशधल सामसयर  
पदर्। तयसैगर� चा�र�चक सु् ्ु्  (Character Intelligence) जसमा नै�तकताका आधारमा वय्िको 
जान, सधप र वयवहारलाल �नद� ्शत गन� र उचच नै�तक च�रचका आधारमा वय्िगत, सामा्जक र 
सांगठ�नक ग�तशधलता हा�सल गन� सामसयर �न�हत रहेको हु् ्। यसैको अक� महतवपूरर आयामका 
रपमा सामा्जक सु् ्ु्  (Social Intelligence) रहेको ् जसले नेतकतवलाल सामा्जक रपमा जागकत, 

सामा्जक पकहरको �ववेचना गन� कमता,  सकारातमक न�तजाको �वाह गन� कमता, सामा्जक 
प�रवतरनका ला�ग अ�भ��ेरत हनेु सकमता, सामा्जक �वकास सँग सम्््धत मूलय र मा्यताको समव�रन 
गन� सामसयर जसता पक महतवपूरर रहेका ्न।् तयसैगर� आधया्तमक सु् ्ु्  (Spiritual Intelligence) 

लाल समेत महतवपूरर आयामका रपमा �लइएको ्। यसमा वय्िले आफनो जधवनको अ्रलाल 
रा�ोसंग ्झुने र जधवनको उ�ेशय �ा�धका �ममा आइपन� र आइपरेका �व�भ� �क�समका समसया त्ा 
त्त समाधानका ला�ग आधया्तमक जान, सधप र सूचनाको �व�षेर गन� उपयोग गन� त्ा वय्िगत 
अहमको वयवस्ापन गन� सकमता रााद्। 

वौ��क सु् ्ु्  (Intellectual Intelligence) समेत महतवपूरर पकका रपमा रहेको ् जसमा वय्िले 
आफनो जान र सधपको �योग गर� तकर  र काररको �व�षेरका आधारमा कुनै प�न �वषयमा �नषकषरमा 
पगुने कमता राखेको हु् ्। यसले वय्िलाल �व�भ� �क�समका जान र सधपको �वकास गन� उत�रेरा 
�दान गदर्। तयसैगर� नव�वतरनातमक सु् ्ु्  (Innovative Intelligence) सकजनशधलता, �व�षेरातमक 
कमता त्ा वयावहा�रकताको संयोजन्ाट नव�वतरनातमक सु् ्ु् को अवस्ा �व�मान हु् ् जसले 
��तसपधारतमक ��याशधलतालाल जागरक तलुयाल नवधनतातफर  उ्मखु ्नाउंद्। यसमा �व�भ� वसत,ु  
जान वा अवस्ाको समानताको �व�षेर र तलुना गन�, फरक ढंग्ाट हेन� वा चनुौतध �दने, नयाँ कुरा 
जोडने वा मूलय अ�भवक�� गन�, समूहमा राखध �व�षेर गन�, ्नावट वा सवरपमा प�रवतरन गन�, जसता 
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सकजनशधल कमताको �योग गन� सामसयर पदर्न।् मनोवेगातमक सु् ्ु्  (Emotional Intelligence)  ले 
वय्िलाल आफनो संवेगका वारेमा जानकार� रा�,े ्झुने, �नय्चरमा रा� ेर उ�ेशय हा�सल गनरका ला�ग 
गरु�ाह� रपमा उपयोग गन� मनोवयवहा�रक कमता �दान गदर्। यसमा कायरसमपादन सकमताका ला�ग 
भावनातमक संवेगको उपयोग गन�, कायरसमपादन एवं सामा्जक सम््धको वयवस्ापन गन�, मान�सक र 
शार��रक सवाससय �व�रन गन� त्ा जधवन ्जउने कला हा�सल गन�, तनाव र त्तको वयवस्ापन गन�, 
उत्ानशधलता �व�रन गन�, आ�द सकमता पदर्न।् 

७.  गरुसतर�य मानव पूजँध �नमाररका समभावना र सोको उपयोगका त�रका 

मानव पूजँध �नमाररका ला�ग मलुकुको समक��मा अ्रपूरर त�रकाले योगदान गनर सकने सकम मानवको 
�ा�धका ला�ग जान, सधप, वयावसा�यक दकता र उ�मशधल कायर संसकक �तको �वकास गन� र सोको ला�ग 
आवशयक नध�तगत वयवस्ा, संरचनागत वयवस्ा, लगानध एवम ्�व�ध र प��तको �नमारर गनुर पन� �वषय 
समावेश भएको हु् ्। उ�मशधल कायर संसकक �त भएको गरुसतर�य मानव पूजँधको �वकास र प�रचालन 
गन� समभावना र सो को उपयोगका वारेमा गहन रपमा सोच ्नाउने, ररनध�तगत कमता अ�भवक�� गन�, 
सकम संरचना �नमारर गन�, उपयिु �व�ध र प��तको �नमारर र स�ालन गन�, सकारातमक सोच र 
मनोवयवहारको �वकास गन� त्ा वयापक रपमा सहकायर र सा्ेदार� �नमारर गन� लगायत �नर्तर सधुार 
�व�धको अवलमवन गनुर पन� हु् ्।  

नेपालमा गरुसतर�य मानव पूजँधको �वकास र उ�मशधल कायरसंसकक �तको �वकासका ला�ग समभावना 
�शसतै रहेका ्न।् चाल ु आ�्रक ्षरदे्ख नै कायार् वयनमा आइसकेको प््� योजनाले मलुकुको 
आ�्रक समक�� र सखुध समाजको ला�ग प�रवतरनको समवाहकका रपमा गरुसतर�य मानव पूजँधको 
�वकास, उपयोग र योगदानको �वषयलाल आतमसात ग�रसकेको ्। यस अ्तगरत गरुसतर�य र रोजगार 
मूलक ्शका, आधारभतू सवाससय सेवा, रोजगार� �व�रन, मानव सधप र दकताको �वकास त्ा 
उ�मशधलता �व�रनको �वषय �मखु �ा्�मकतामा रहेका ्न।् यस्ाट मलुकुको सवरतोमखुध समक��का 
ला�ग मानव पूजँधको �वकास र प�रचालन गन� राजयको ��तव�ता रहेको सप� हु् ्। �व�म�मा 
अ्तरार��य �वकासको योजनाव� �यासमा मानव �वकासका ला�ग �व�वयापध अ�भयानलाल �ा्�मकतामा 
रा्खएको ्। यस ���यामा नेपालको स��य सहभा�गता रहने ��तव�तासमेत वयि ग�रस�कएको ् 
जसका ला�ग अ्तरार��य समदुायको सहयोग र सदभाव �ा� गन� �वल समभावना रहेको ्।  

�दगो �वकास ल�य २०३० ले �दगो मानव �वकासको अवधाररालाल आतमसात गर� “कोह� प�न ्ुटन ु
हुंदैन (Leaving no one behind)” को मूलम्चस�हत कायार्वयनमा स्ै रा�लाल एउटै ्ातामा 
लयाइसकेको ्। नेपालले यसका सम््धमा रा��य ररनध�तपच तयार गर� पूरर कायार् वयनका ला�ग 
आफनो ��तव�ता जाहेर ग�रसकेको ्।  
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�व�वयापधकरर र आ�्रक उदार�करर एवम ् उदार �म्जारले नेपालमा गरुसतर�य मानव पूजँधको 
�वकास गनरका ला�ग पयार� अवसर �दान गरेको ्। नेपालको �मश्िको माग �व� �म ्जारमा 
्ढदै जानलेु हालको अदक नेपाल� कामदारलाल गरुसतर�य मानव पूजँधका रपमा रपा्तरर गर� �व� 
�म ्जारमा नेपाल� �मश्िको सरु्कत, दकतामा आधा�रत र द�रलो उप्स्�त जनाउनका ला�ग 
समभावना देखाएको ्। यस्ाट हालको ��तवय्ि ्यून �व�षेर, �म असरुका र शोषर, आध�ुनक 
उतपादन ��व�ध हा�सल गन� ्यून अवसर जसता नकारातमक अवस्ा ्ाट गरुसतर�य र सरु्कत रपमा 
�व� �म्जारमा आफनो ्स्�त सदुढ तलुयाउनका ला�ग ररनध�तगत त्ा संरचनागत तयार� गनर मागर 
�शसत गरेको ्। 

नेपालको सं�वधानले ्शका, सवाससय, रोजगार�, सामा्जक सरुका, सामा्जक ्याय र समावेशध मानव 
�वकासलाल नाग�रकका अ�धकारका रपमा स्ा�पत ग�रसकेको ् र यध अ�धकारको प�रपू�तरका ला�ग 
राजय संय्चलाल जवाफदेह� तलुयाइसकेको अवस्ा ्। संघधय शासन �राल�ले के््�कक त शासन 
�राल�लाल �देश त्ा स्ानधय तहमा सरकारको उप्स्�त हनेुगर� शासनको पनुस�रचना ग�रसकेको  
्। पूवारधार �नमाररको वयापक आवशयकता, मानव �वकासका सेवाको वयापकता, आ�्रक समक��का 
केचगत �वसतार, सामा्जक �वकासको ्ढदो ्जममेवार� र जवाफदे�हता संघधय संरचनाले सकजना गरेको ् 
र यसले तधनै तहमा गरुसतर�य मानव पूजँध �नमारर गर� मलुकुको तहगत समक�� हा�सल गन� 
समभावनालाल �वल तलुयाएको ्।  

गरुसतर�य मानव पूजँध �नमारर, प�रचालन र सधुारका ला�ग �व�भ� द��कोर राजयले अवलमवन गनुरपन� 
हु् ्। �यनमा ररनध�तक �ा्�मकताको द��कोर, के्््भतू लगानधको द��कोर, प�रचालन र उपयोगको 
द��कोर, ��तभा �ोतसाहनस�हत कायरउत�रेरा र मनोवलको �वकासको द��कोर, रोजगारमूलक ्शका र 
उ�मशधल कायर संसकक �तको �वकासको द��कोर, �भावकार� अनगुमन र मूलयांकनस�हत �नर्तर सधुार 
प��तको द��कोर र सहकायर र सा्ेदार� �व�रनको द��कोर अवलमवन गनुर अप�रहायर दे्खएको ्। 
गरुसतर�य मानव पूजँधको �वकास र उ�मशधल कायर संसकक �तको �वकासका समभावनाको पूरर उपयोगका 
ला�ग देहायका पकमा धयान �दन ुजरर� दे्ख््य 

(क) गरुसतर�य मानव पूजँध �नमारर र प�रचालनलाल रा��य �ा्�मकताका रपमा समावेश गर� सो 
सम््धध द�घरकाल�न योजना, केचगत नध�त त्ा ररनध�त �नमारर गर� कायार्वयन गन�। 

(ख) गरुसतर�य मानव पूजँधको �वषयलाल सम�धगत आ�्रक नध�त, �देशको आ�्रक नध�त त्ा स्ानधय 
तहको आ�्रक नध�तका स्ै केचगत कायरनध�त र योजनामा मूल�वाह�करर गन�। 

(ग) मलुकु� �ा्�मकताका आधारमा स्ै तहमा गरुसतर�य मानव पूजँधको �वकासका ला�ग लगानध 
सम््धध �वशेष ररनध�त �नमारर गर� सोका आधारमा योजना, कायर�म र ्जेटको स�ुन्�तता 
गन�। यसमा �नजध त्ा वयावसा�यक केच र नाग�रक समाजलाल समेत आआफनो लगानधमा 
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गरुसतर�य मानव पूजँध �नमारर र उ�मशधल कायर संसकक �तको �वकासको �वषय �ा्�मकताका 
सा् समावेश गर� कायार्वयन गनर ��ेरत गन�। 

(घ) वतरमानमा माुयरपमा जान �व�रन गन� ्शका �राल�लाल रोजगारमूलक, वयावसा�यक, �ा�व�धक र 
उतपादनमूलक ्शका �राल�मा रपा्तरर गर� उ�मशधलता �वकाससगँ ्शका �राल�लाल 
साम्जसययिु ्नाउने।  

(ङ) स्ै नाग�रकको आधारभतू सवाससय र त्दरुसतध �व�रन गर� गरुसतर�य मानव पूजँधको सतर 
हा�सल गनर सवाससय संस्ाहरको पूवारधार, जनश्ि, सेवास�ुवधा,  �वसधय साधनको वयवस्ापन, 

अनगुमन र मूलयांकन कमतामा मापदाण ्मो्जम हनेुगर� सधुार गन�। 

(च) गरुसतर�य मानव पूजँधको महतवपूरर आवशयकताका रपमा रहेको उतपादनशधल संसकक �त स�हतको 
समाज �नमारर गनर र नाग�रक तहमा उ�मशधलता �वकास गनर अ�भयानमूलक कायर�म 
स्चालन गन�। यसमा उ�मशधल कायर संसकक �त सम््धध सूचना,  ्शका र स�ारको कायरनध�त 
्नाल खासगर� यवुावगरलाल ल्कत गर� सचेतना र जागरर अ�भयान स�ालन गन�। 

(्) उ�मशधल कायरसंसकक �तको �वकासका ला�ग आवशयक पन� नै�तक ्शकालाल �व�ालयसतर दे्खनै 
समावेश गर� नै�तकतामा आधा�रत कायरसंसकक �तको �वकास गनर अ�नवायर वयवस्ा गन�। 

(ज) मलुकुको ्शका �राल�लाल उ�मशधलतामैचध तलुयाउनका ला�ग शै्कक ��त�ान र उ�ोग 
वयवसाय्धच तादातमयता कायम गन� गर� सम्वय, साम्जसय र सहकायर गन� वातावरर �नमारर 
गन�।  

(्) उदार�कक त �व� �म्जारलाल गरुसतर�य मानव पूजँध अनकूुल उपयोग गनर र नेपालको वैदे्शक 
रोजगार�लाल सरु्कत, गरुसतर�य, दकतामा आधा�रत ्नाउन स्ै अदक कामदारलाल कमतधमा 
प�न रोजगारमूलक सधप र ��व�धयिु तलुयाउने गर� कायरगत उपाय अवलमवन गन�। 

(ञ) राजनध�तक केचमा उ�मशधलता �व�रन गनर सहकायर र सा्ेदार�मा �वशेष कायर�म स�ालन 
गन�। 

(ट) सम�धगत त्ा केचगत तहमा गरुसतर�य मानव पूजँधको योजना, �वकास, प�रचालन र सधुारको 
कायरमा नेतकतव �दने र वयवस्ापन गन� गर� रा��य योजना आयोगमा मानव पूजँधसम््धध �वशेष 
संय्च स्ापना गन�। सावरज�नक केचमा गरुसतर�य मानव पूजँधको नध�तगत त्ा योजनागत 
वयवस्ापनका ला�ग हालको संघधय मा�मलासमेत हेन� गर� संस्ागत वयवस्ा ग�रएको सामा्य 
�शासन म्चालयलाल मानव संसाधन म्चालयका रपमा �वकास गन�। तयसैगर� सावरज�नक 
केचमा कायरसमपादन वयवस्ापन �राल�लाल अ�नवायर रपमा कायार्वयनमा लयाउने। 

(ठ) गरुसतर�य मानव पूजँधको �वकास, प�रचालन र �नर्तर सधुारका ला�ग स्ै सरोकारवालाहर सँग 
वयापक रपमा सहकायर र सा्ेदार� �नमारर गन�। 
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८. गरुसतर�य मानव पूजँध �नमाररय कसको भ�ूमका र ्जममेवार� 

मानव पूजँध �नमारर खासगर� तधन तहमा ग�र््। प�हलोमा सरकारले सकारातमक वातावरर �नमारर, 

सहकायर र सा्ेदार� �व�रन, उपयिु नध�तगत वयवस्ा, ररनध�तक योजना �नमारर, मानव पूजँध �नमाररका 
ला�ग पयार� लगानधको वयवस्ा र �व�रन सकम र जवाफदेह� संस्ागत वयवस्ा गनुरपन� हु् ् जस्ाट 
मलुकुमा उतपादकतव, रोजगार� र समक��्धच अ्रपूरर सम््ध कायम गनर स�क््। यसका ला�ग 
सरकारले हालको साधारर सामा्य जान �दने ्शकामखुध ्शका प��तलाल उतपादनमा के्््त हनु ्
�ा�व�धक र वयावसा�यक ्शका प��तमा रपा्तरर गनुर आवशयक हु् ्। वयावसा�यक समाजले 
उतपादनशधल रोजगार�मा आधा�रत ्शका, ता�लम र उ�मशधलता �व�रन गनरका ला�ग �ा�व�धक त्ा 
�वसधय सेवा �दान गनुरका सा्ै �नजध केचसंगको सहकायरमा मानव पूजँध �नमाररका ला�ग लगानध गन� 
कमता हा�सल गनुर आवशयक हु् ्। तयसैगर� नाग�रक समाजले रोजगारमूलक त्ा �ा�व�धक ्शका 
�लन स्ैलाल �ोतसाहन �दने र उ�मशधलता �व�रनको ला�ग अ�भयानमूलक कायर�म स�ालन गर� 
सचेतना �वकास र वयवहार प�रवतरनमा योगदान गनुरपन� हु् ्।  
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नै�तकता र आचार (Morality and Ethics) 

 
 शरद च्् पौणेल 3

4 

१. पक�भमूध 

यातायात र संचारका साधनले �वगत शताबद� दे्ख मा�नसको ग�त्शलता ्ढेको ्। मा�नस, वसत ुर 
सेवाको अ्तरसधमा वारपारले �व�वयापधकररलाल ्ढाल रहेको ्। वढदो ग�त्शलता र 
�व�वयापधकररले फरक मूलय म्यता, संसकार र संसकक �त भएका मा�नस वधचको सम््ध अप�रहायर र 
सघन भएको ्। फरक फरक मूलय मा्यता वधचको अ्तर��याले तध�ता पाएको ्। �वजान र 
��व�धको केचमा भएको नव�वतरनले स्ा�पत मूलय मा्यता भ्तकएका, कय र जो्खममा परेका  
्न।् नयाँ मूलय मा्यता आवशयक भएको ्। नाग�रक अनशुासनको ला�ग प�हले दे्ख अनसुरर 
ग�रएका मापदाण �वस्ा�पत वा प�रवतरन भएका ्न।् मानवधय र सामा्जक समसया समाधानमा 
राजयको ्ढदो संलगनताले परमपरागत मूलय मा्यता नयाँवाट �वस्ा�पत भएका ्न,् हदैु ्न।् 
वय्िगत र साम�ुहक वयवहार �नयमन गन� कायर चनुौतपूरर ््दै गएको ् । फे�र, मा�नसको वयवहार 
वय्िगत माच नभएर समहुगत ्� े�म प�न ्ढ� रहको ्। साम�ुहक कायरको प�रमारमा माच वक�� 
भएको ्ैन समहुको आकार र संायामा प�न अभतूपूवर वक�� भल रहेको ्। समहुगत वयवहारलाल 
�नद� ्शत गन� कायर ्प ज�टल ््दै गएको ्।   

सामा्जक स�ालको वकहद म�ले अ�भवय्िको �कक �तमा वयापक प�रवतरन लयाएको ्। गोपनधयता र 
पारद्शरताको नयाँ प�रभाषा आवशयक भएको ्। सवयं �नयमनको भार गरौ हदैु गएको ्। 
सेवा�ाह�को वय्िगत सूचना उपयोग गरेर ठूला ��व�ध कमपनध आफना सेवा�ाह�को वयवहारलाल 
�नय्चर गनर ला�ग परेका ्न।् यस �कारको नरम श्िको �भाव �नयमनको खाका सतहमा आउन 
सकेको ्ैन। �नजध केचको ्ढदो आ�्रक ग�त्शलताले मा�नसको सावरज�नक र �नजध केच वधचको 
आउने जाने �वक् सलाल ्ढाएर सावरज�नक ्जममेवार�मा त्�को अवस्ा सकजना गरेको ्। यसलाल 
�्चन �नता्त जरर� ्। पूवर �नधार�रत मापदाणले माच सावरज�नक जधवनको �व�वधतालाल समेटन 
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नसकने अवस्ा �नमारर भल रहेको ्। मा�नसको आ�्रक सामा्जक ग�त्शलतासँग वयवहार �नयमनको 
संस्ागत वयवस्ाले तादामयता रा� गाररो हदैु गएको ् ।अक� �तर एउटै मा�नसले �व�वध भ�ूमका 
�नवारह गन� अवस्ा आएको ्। यध भ�ूमका वधच सधमा कोन� र समानता खोजने काम चनुौतधपूरर ््दै 
गएको ् ।  

सामा्जक �ारध भएकोले एक मा�नसले गन� �नररय र वयवहारले अक� मा�नसको �नररय र वयवहारलाल 
असर गदर्। अ�नय�मत कचेमा र �नय�मत केचको प�न क�तपय अवस्ामा उसले गन� �नररय र 
वयवहार वय्िगत मूलय मा्यताले �नधाररर गदर्। तयसै गर� उप्स्त हनु आउने आ�्रक सामा्जक 
र राजनध�तक केचका चनुौ�तको ततकाल सामना प�न वय्िगत मूलय मा्यता र �स�ा्त र वयवहारवाटै 
गनुर पदर्। वा� �नयमन महतवपूरर हुंदा हदैु प�न सव�नयमनको कचे �वसतार भल रहेको ्। वय्िको 
सव�नयमन नै�तकता र आचारवाट �भा�वत हु् ्। वतरमानमा उप्स्त र भ�वषयमा आउने नै�तक 
ज�टलतालाल ्चनर दशरनको सहारा चा�ह््। नै�तकता र आचारले माच अ््तम दाशर�नक वयााया �दन 
सकद् । नै�तकता र आचारको �वषय यसकारर वतरमान समयमा महतवपूरर हदैु गएको ्। 
सावरज�नक �हत नै �धान रहने सावरज�नक कचेमा त नै�तकता र आचारको योगदानवाट �कजना हनेु 
सदाचारको महतव ्न ््ढ� ्। 

२. नै�तकता 

नै�तकता अ्ारत ्Morality �धक शवद Mor वाट उतप्स भएको हो। �धकमा Mor को अ्र सामा्जक 
परमपरा एवं संसकक �त हु् ्। यस अ्रमा नै�तकता भनेको सामा्जक परमपरा र  संसकक �तका मूलय 
मा्यतामा आधा�रत �स�ा्त वु् ्््। औपचा�रक प�रभाषा गदार कुनै कुरा ठ�क र वेठ�क ्ु�ाउन 
वय्िले उपयोग गन� �स�ा्त र मूलय नै नै�तकता हो। नै�तकता भनेको ठ�क र वेठ�क वारेको 
वय्िगत �व�ास हो। एक �क�समले भ�े हो भने अलम�लएको अवस्ामा वय्िको वयवहारलाल �दशा 
�दने कमपास हो। नै�तकताले खाल� कुनै कुरा ठ�क वा वेठ�क ्ु�ाउने काम माच गद�न, वय्िले के 
गदर् भ�े कुराको भ�वषयवारध प�न गदर्। नै�तकता खास गरेर कुनै वय्िको वय्िगत �नजध 
जधवनमा उसले देखाउने आ�्रक करोवारको �व�सनधयता, �नयम काननुको पालना र इमा्दा�रता, सतय 
�न�ा र यौन सम््धध �वषयमा वय्ि वय्ि वधचको सम््धमा के कसतो ? सवधकायर मापदाणको 
अनसुरर गदर् भ� ेकुरासंग सम्््धत हु् ्।  

नै�तकता भ�े कुरा वय्िको �भचवाट आउ् न�क अरको वा� �भावमा। “�महले यह� ठ�क देख� भ� े
भनाल यसतै वय्िगत �स�ा्त र मूलयमा आधा�रत हु् ्। नै�तकताको कायार्वयन अर कसैले गन� 
होइन, वय्ि सवयंले गन� हो। नै�तकताले वय्िगत वयवहारमा एकरपता लयाउँ्। वय्िले सवयंसेवध 
रपमा कायार्वयन गन� भएकोले नै नै�तकताको सतर कुनै दलु वय्ि र एकै वय्िमा प�न फरक 
समयमा फरक फरक हु् ्। नै�तकताको सतर स्ै मा�नसमा वरावर हदैुन। 
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नै�तकताको उतप्सको वारेमा फरक फरक धाररा पाइ््। कोह� मा�नस नै�तकतालाल भगवानको भाषा 
भ्द्न।् उनधहर वय्ि माफर त भगवानको भाषा नै�तकताको रपमा वा�हर आउँ् भ्द्न।् यसको 
�वप�रत वैजा�नक �वचारमा �व�ास गन� जमात नै�तकता यसतै स्ै वय्िगत गरु जधव कोष �भच रहेको 
�ण एन एको �हससाको उतोधन ्शवाय केह� होइन भ्द्न।् एक्र� मा�नस यसलाल मानवधय चेतनाको 
अधारभतू च�रच मा्द्न ्भने कोह� सामा्ज�ककररको �भाव वा वाधयता भ्द्न।् 

३. आचार  

यो शबद लया�टन Ethikos वाट उतप्स भएको हो। लया�टनमा यसको अ्र च�रच भ�े वु् ्््। यसर� 
आचार वय्िको च�रचसँग सम्््धत हु् ्। आचार कुनै कुरा ठ�क वा वेठ�क के हो भनध �नधाररर 
गनर वय्िले उपयोग गन� मागरदशरक �स�ा्त हो। आचार असल वा खराव आचरर सगँ समव््धत 
्। असलपन भएको आचरर रा�ो र कम भएको वा खरावपन भएको आचरर नरा�ो  
हु् ्। आचारमा रा�ो ठह�रन वय्िले असलपन भएको आचारर देखाउन ुपदर्। आचार नै�तकताका 
�स�ा्त र मूलय मा्यता, वयवसा�यक मूलय मा्यता, आव� संस्ाको मूलय मा्यता र सामा्जक मूलय 
मा्यतावाट �नधाररर भएको हु् ्। आचारले मा�नसलाल �नररय गनर र असल जधवनयापन गन� कायरमा 
महतवपूरर �भाव पादर्। वकहत अ्रमा आचारले �वरोधाभाषपूरर नै�तकता -Moral Dilemmas_,असल 
जधवनयापन, अ�धकार र ्जममेवार� त्ा के असल ? र के खराव ? भ�े कुरा समेटेको हु् ्।     

यो वय्िगत भ्दा प�न साम�ुहक मूलय मा्यतासगँ सम्््धत हु् ्। ्च�कतसक ्गरको वयवसा�यक 
आचार इ््ज�नयर सँग �मलदैन। आचारका मापदाणको पालनाले वय्ि वा समहुको वयवहार असल 
हु् ् खराव हदैुन भ�े मा्यता रा्खएको हु् ्। यस अ्रमा आचारको सार भनेको असल जधवन 
यापनका मागरदशरक �स�ा्त र मूलय मा्यताको अनसुरर गन� हो। वासतवमा आचार वय्ि र 
समाजको �हतसगँ समव््धत हु् ्।  

धेरै मा�नसका स्ै ��याकलाप खसुध �ा�धमा के््�त हु् ्। यसर� �न्�त खसुधको ला�ग ग�रने 
मानवधय कायरको असलपन वा खरावपनको द��कोरवाट ग�रने वयव्स्त अधययन नै आचार हनु  
आउ्। आचार ्जममेवार�संग सम्््धत हु् ्, ्जममेवार� नभएको कुरामा आचारको उपादेयता कमजोर 
हु् ्। अ्ारत ् वय्िगत ्जममेवार� �भचको मानवधय वयवहार असल वा खराव के हो ?  भनध ्ाहा 
पाउने वसतगुत वु् ाइ नै आचार हो। �वसतकत रपमा भ्दा आचार भनेको समाजले आफनो वयवहार, 
्नौट र कायरको मागर दशरनको ला�ग उपयोग गन� �स�ा्त हो।आचार सावरज�नक �शासनसँग प�न 
घ�न� रपमा सम्््धत हु् ्। आचार एक सावरज�नक �शासकले रा�ो वयवहार गनर के कुरामा धयान 
�दन ुप र् ? भ�े कुरामा के््�त भएको हु् ्। 

आचारका केह� �वषेशताहर ्न।् आचारको मापदाण सदावहार हदैुन समय र स्ान अनसुार फरक 
पदर्न।्अ्ारत ् आचारका मापदाण ग�त्शल हु् ्न।् य्ा्रमा आचार समा्जक �राल�को उतपादन 
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हो। आचारको प�रभाषामा पालना गन�को योगदान रहेको हदैुन, अरले नै प�रभा�षत गरेको हु् ्। 
आचारको कायार्वयन प�न अरले नै गदर्। आचार काननुध र वयवसा�यक मागरदशरनले �नधाररर गरेको 
हु् ्। कतधपय अवस्ामा आचारका मापदाण नै�तकताको मापदाणसँग �वरोधाभाषमा रहेका हु् ्न।् 
उदाहररको ला�ग जयानमारालाल वचाउने काम नै�तक द��कोरवाट कुनै प�न हालतमा ठ�क होइन तर 
व�कलको पेशेवर आचररले यसलाल ��त्््धत गद�न। 

आचारका तधन हाँगा ्न।् प�हलो के गनर हु् ् र के गनर हदैुन भ� े �ववरर भएको �ववररातमक 
आचार -Descriptive Ethics_, दो�ो, असल वा खराव कायर ्ु�ाउने सतर वा वयाायातमक आचार  
-Normative or Prescriptive_ र ते�ो आचारको उतप्स र अवधारराको वारेमा अधययन गन� मेटा आचार 
-Meta Ethics_। तयसै गर� �व्श� कायर केच अनसुारको �योगातमक आचारलाल -Applied Ethics_ चौ्ो 
हाँगा सरह मा�े ग�र््। 

४. नै�तकता र आचार वधचको फरक  

नै�तकता ठ�क वा वेठ�क ठहर याउने वय्िगत �स�ा्त वा मूलय मा्यतासंग सम्््धत ् भने आचार 
असल वा खराव च�रचसंग सम्््धत ्। यह� अ्तरनध�हत फरकको आधारमा नै�तकता र आचारको 
तलुना देहाय वमो्जम गनर स�क््।   

�.सं. नै�तकता आचार 

१ 
ठ�क वा वेठ�क वारेको वय्िगत 
�व�ास नै�तकता हो। 

के असल वा के खराव ्ु�ाउन म�त गन� मागर 
दशरक �स�ा्त आचार हो। 

२ नै�तकता सामा्य �स�ा्त हो। आचार Ethikos शबदवाट उतप्स भएको हो। 

३ 

सामा्जक र सांसकक �त मूलय 
मा्यताले नै�तकता �नधाररर गरेको 
हु् ्। 

वय्िगत, काननुध र पेशेवर मूलय मा्यताले आचार 
�नधाररर गरेको हु् ्। 

४ 
नै�तकता अ�धकाश अवस्ामा 
वय्िगत हु् ्। 

समहु वा साम�ुहक हु् ्, समहुसंग सम्््धत  
हु् ्। 

५.आचारका �स�ा्त 

आचारको वयााया गनर माुयतय तधन �स�ा्त �चलनमा ्न।्  

 

 



k|zf;g klqsf c+s !#@/37 
 

५.१ स�गरु  �स�ा्त -Virtue Theory_ 

यो �स�ा्तले कमर वा वयवहारभ्दा प�न वय्िगत गरुलाल महतव �द््।वय्िगत गरुमा 
आधा�रत यो �स�ा्तको ��तपादन इशापूवर तधन सय वषर अगा�णका कलेटो (इपू ४२८–३३७) र 
ए�रसटोटले (इपू ३८४–३२२) गरेका �्ए। उनधहर मानवमा �व�मान गरुले नै कमर असल वा 
खराव भनध �नधाररर गदर् भ्द्न।् उनधहर आचार कमर भ्दा मा�नसका गरुमा खोजन ुपदर् 
भ्द्न।् यो �स�ा्तले �न्�त गरु भएको वय्िले माच आचारयिु कमर गनर सकद् भ� े
मा्यता रााद्। यो �स�ा्तले जान -Prudence_, ्याय -Justice_, संयम -Temperance_ र तागत  
-Courage_ चार गरुलाल �दवयसदगरु -Cardinal Virtue_ मा्द्। यध चार गरु जनु वय्िमा 
हु् ् उसले नै असल कमर गनर सकद् र जसमा यध गरु हदैुनन ्तयसको कमर प�न असल हनु 
सकदैन भ�े मा्यता यस �स�ा्तका अनयुायध रााद्न।् 

यध चार सदगरुलाल यसर� प�रभा�षत गनर स�क््। कुन समयमा कुन कायर ठ�क हो ? भनध 
्ु�ाउन सकने कमता जान हो ।पूवार�ह �वह�न अवस्ा वा �नषपकता ्याय हो। सव�नय्चर 
अ्वा आवेग मा�् �नय्चर गरेर �ववेकको �योग संयम हो। सहन्शलता र कुनै कुरा 
चलायमान गराउन सकने कमता तागत हो।   

५.२ कतरवय र दा�यतव  �स�ा्त -Deontological Theory_ 

यो �स�ा्तको ��तपादन इमानएुल का्टले (ल सं १७२४–१८०४) गरेका �्ए। यो �स�ा्तले 
आचारको पर�कर गनरको ला�ग कमर गन� कतार वा प�रराम भ्दा कसर� कमर ग�रयो भ�े कुरामा 
जोण �द््। यसले मनखसुध ग�रएको होइन �क कतरवय वा द�यतवको रपमा ग�रएको कामको 
माच आचार पर�कर गनुर पदर् भ�े कुरामा जोण �द््। आफनो कतरवय के हो ? र यो �नवारह 
गदार अरको अ�धकार ��तको दा�यतव के हु् ् ? भ�े कुरामा धयान �दएर �नररय गनुर पदर्। 
फे�र, कतरवय र दा�यतव माच भएर प�न हदैुन, ग�रएको कमर �नयम काननु �भच परेको हनु ुपदर्। 
वासतवमा का्ट तकर  �स�ा्तका -Theory of Rationality_ ��तपादक �्ए। उनले तकर मा 
आधा�रत �नररयलाल माच ठ�क �नररयको संजा �द््े। तकर लाल जोण �दने का्टले �नयम काननु 
्नाउने कामलाल तकर यिु काम मा्द्न।् �नयम काननुको प�र�ध �भच ग�रएको काम माच 
कतरवयसंग समव््धत हु् ्। तयसकारर उनको �वचारमा �नयम काननु अनसुार भएको काम 
माच तकर पूरर हु् ्। यो �स�ा्तले रा�ो आचार �भच पनर काननु वमो्जम कतरवय र दा�यतवमा 
परेर माच पयार� हदैुन तयो कमर गदारको मनशाय प�न ठ�क हनु ुपन� कुरामा जोण �द््।  
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५.३ प�ररतधवाद �स�ा्त -Teleological Theory_ 

यो �स�ा्त इं्गलस दाशर�नक जे�रमध वे््ामको (ल सं१७४८–१८३२) उपयो�गतावाद  
-Utilitarianism_ मा आधा�रत ्। यो �स�ा्तले कसैको वयवहार ठ�क ् वा ्ैन ? भ� े
कुराको �नकययल वयवहारको प�ररतधवाट गनुर पदर् भ्द्। तयसतो वयवहार ठ�क हु् ् जसले 
अ्तमा रा�ो न�तजा लयाउँ्। यो �स�ा्तले पाच वा माधयमलाल महतव �ददैन, खाल� 
वयवहारको प�ररतधलाल माच जोण �द््। मतलव अ्तले माधयमको औ्चतय स्ा�पत -End 

justify the means_ गदर् भ� ेमा्यता रााद्।  

यो �स�ा्तले खसुध �ा� गन� मानवको एकमाच अ�भ� हो भ्दै प�ररामको असलपन खसुध 
्ढाउने र पधणा कम गन� वयवहारमा ्ढ� हु् ् भ्द्। अ्ारत ्धेरैको �हतगन� र धेरैको खसुध 
्ढाउने वयवहार रा�ो आचारमा पदर्। अ�धकांश सावरज�नक �नररयहर खसुध र �पणाको �हसाव 
�कताववाट गन� ग�र््।सावरज�नक �नररयको आचारको पर�कर तयसले �कजना गन� �हत र 
लयाउने खसुधको प�रमारको आधारमा गनुर पदर् भ्द् यो �स�ा्तले। 

प�ररतधवाद �स�ा्त �भच खाल� सखु र पधणाको लेखाजोखा गन� -Hedonistic_ वे््ामको 
उपयो�गतावाद माच आउदैन। यस �भच अर �क�समका प�ररतधको पर�कर गन� �व�ध प�न  
्न।् �वशेष गर� राजयले गन� लोककलयारका कायरलाल ठ�क ठहर याउने राजय प�ररतधवाद  
-State consequentialism_, अरलाल वाहेक गर� आफनो सवा्रको ला�ग माच ग�रने कायर भएको 
कमजोर आचारको (Ethical Egoism) र आफुलाल वाहेक गर� अरको �हतको ला�ग माच कायर 
गन� आचार सघन भएको (Ethical Altruism) लाल प�न यो वगरमा राखेर पर�कर गनर स�क््। 

५.४. मेटा आचारका �स�ा्त -Meta Ethical Theory_  

मेटा आचारले, आचारका अवधारराको मूलयाकंन गदर्, यो कमर वा वयवहारसंग समव््धत  
हदैुन। यसले आचारलाल दाशर�नक ततव �दान गदर्। यो �स�ा्त �वशेष गर� आचार सवत्च 
रपमा रहेको हु् ् वा आचार �दमागको मनोवैजा�नक ��कयाको उपज माच हो भ� े �वषयसंग 
सम्््धत ्। यस �भच आचार शवदको प�रभाषासंग सम्््धत शवदा्र �स�ा्त -Semantic 

Theory) आचारको मापदाण मा�्को �व�ाससंग सम्््धत आधारभतू �स�ा्त -Substantive 

Theory) र आचार जान �नषकषरको -Inference_ रपमा �ा� हु् ् भ� े औ्चतय �स�ा्त  
-Justification Theory) रहेका ्न।् 

शवदा्र �स�ा्त �भच प�न आचारको वाकयले �नररय वा �वचार �द्् र यसको �व�षेर गरेर 
साँचो वा ्ुठँो के हो ? ठहर ् याउन स�क्् भ�े संजानातमक -cognitive_ र आचारको वाकयले 
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�नररय वा �वचार �दन सकदैन, तयसकारर यसवाट साँचो वा ्ठुो ठहर याउन स�कदैन भ�े 
असंजानातमक -non cognitive_ आचार गर� दलु मत रहेका हु् ्न।् 

५.५. �योगातमक आचार -Applied Ethics_ 

�योगातमक आचार खास खास �ववादासपद नै�तक म�ुासंग सम्््धत ्। यो तयसतो वेला 
ज�टल हु् ् जव सवै �नररयका �वकलपहर उ्सकै गरौ हु् ्न।् असाधय रोगमा मनर पाउने 
इच्ामरर र गभरपतनको �वषयलाल यस�कारका �ववादासपद नै�तक म�ुाको रपमा �लन  
स�क््। यसता �ववादासपद �वषयमा नै�तक �स�ा्तसगँ सम्््धत जानको म�त �लने कायरलाल 
�योगातमक आचार भ�न््। �वशेष गर� देहायका �वषयमा नै�तक �स�ा्तको जानले �ववाद 
�नरपरमा म�त गदर्।  

१.  जै�वक आचार: जधव र औषधध �वजानका ज�टल नै�तक म�ुासँग सम्््धत  
२.  वयवसाय आचार: संग�ठत कचेको वयवसा�यक �वषयका नै�तक म�ुासँग समव््धत  
३.  सगठनातक आचार:  साम�ुहक कायर गन� समहुका सदसय वधचको कायरसम््धसँग 

सम्््धत  
४.  या््चक आचार: कक �चम �व�ताका ज�टल नै�तक �वषयका म�ुासँग सम्््धत 

५.  सै�नक आचार: वल �योग �वषयका ज�टल नै�तक म�ुासँग सम्््धत  
६.  राजनध�तक आचार: राजनध�तक काम र तयो काम गन� राजनध�तजको कायर वारेका ज�टल 

नै�तकतासँग सम्््धत  
७.  सावरज�नक कचे आचार: सावरज�नक अ�धकार�लाल आफनो कतरवय ��त �नद�्शत गन� 

नै�तकताका �वषयसगँ सम्््धत  

६. आचार �नधाररर (Determination  of Ethics_ 

आचार कुनै प�न मा�नसको वयवहार ठ�क ् वा ्ैन ? भ�े कुराको �नधाररर गन� ततव हो। कुनै प�न 
वयवहार ठ�क वा वेठ�क के हो ?  भ� े कुराको �नधारररको ला�ग तधन ्चजमा धयान �दन ु पदर्। 
प�हलो हो वसत,ु दो�ो हो अ्त, र ते�ो हो, प�रवेश। मा�नसले आफनो इच्ा अनसुार मन, वचन र 
कमरले कुन ्चज समपादन गनरको ला�ग वा नगनरको ला�ग ्नौट गदर् तयो प�हलो �नरारयक ततव  
हो। अ्ारत ्�वषयको �कक �त, खराव �वषयको ्नौट असल आचारयिु ्नौट हनु सकदैन। अक� ततव 
अ्त, कतारको मनसायसंग सम्््धत ्। के उ�ेशयको ला�ग कुनै काम ्नौट ग�रयो ?  वा काम 
ग�रयो भ�े कुराले तयो वयवहार असल आचारमा प र् पद�न भ�े कुराको �नधाररर गदर्। गलत मनसाय 
राखेर गनर खो्जएको वा ग�रएको वयवहार आचारमा ठ�क हनु सकदैन। मानवधय कायर वा नै�तकताको 
�वषय भ्दा फरक रहेर प�रवेशले आचारलाल महतवपूरर रपमा �भा�वत गदर्। प�रवेशले आचारको 
�वषय वसतलुाल नै उलटपलुट गर� �दन सकद् भने कुनै कायरको असलपन र खरावपनको माचा तल 
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मा�् पा�र�दन प�न सकद्। प�रवेशलाल पारख नग�रकन खाल� वसत ुर मनशायमा आधा�रत भएर माच 
आचारको �नधाररर पूरर हनु सकदैन। तयस कारर कुनै प�न मानवधय वयवहार आचारको �हसावले असल 
हनु आचारका मलुय मा्यताहर �कक �त, मनशाय र प�रवेश गर� �तनै ततवमा असल ठह�रन ुपदर्। कुनै 
प�न मानवधय वयवहारमा यध �तनै ्चजको माचाको �हसाव �कताव गरेर तयो वयवहारको आचार �नधाररर 
गनुर पदर्। यध �तनै ततवमा ज�त ्ढ� असलपन हु् ् तयो वयवहार उ्सनै ्ढ� असल हु् ्।  

७. आचारको प�रराम -Consequence of Ethics_ 

कुनै वयवहार समप� भल सके प�् उतपादन हनेु न�तजाले लयाउने �भाव प�रराम हो  मनसाय त खाल� 
माधयम माच हो, प�रराम चाह� न�तजाको �भाव हो। कुनै वयवहारको गरुसतर तयो वयवहारले �कजना 
गन� प�रराममा रहेको असलपनले �नधाररर गदर्। प�रराममा असलपन धेरै ् कायरको गरुसतर प�न 
रा�ो हु् ् कम ् गरुसतर प�न कम नै हु् ्। आचारको प�ररामको वयााया गनर ्पैु �स�ा्त 
��तपादन भएको ्। वे््मको उपयो�गतावादले कुनै कायरको प�रराममा के क�त सखु र क�त पधणा 
रहेको ् ? भ�े कुराले प�ररामको गरुसतर �नधाररर गदर् भ्द्। यसमा प�ररामको असलपनलाल 
सखु र पधणासँग जो�णएको हु् ्। अ्ारत ्धेरै सखु �दने वा पधणा कम गन� प�रराम रा�ो आचारमा पदर् 
भने कम गन� कमजोरमा। रसोले सवत्चतालाल नै�तकता र आचारसँग जोणेका  
्न।् उनले जनु नै�तकता र आचारका मूलय मा्यताले मानवधय सवत्चता ्ढाउ् तयो प�रराम नै 
रा�ो हु् ् भ्द्न।् का्ट जसता माधयम �स�ा्तका पकपातध प�ररामभ्दा प�न माधयमलाल जोण 
�द््न।् उनधहर �नयम काननुको प�र�ध�भच रहेर ग�रएको कायरले माच असल प�रराम �द्् 
भ्द्न।् कोसन र हे�लगर त संसारमा नै�तकता र आचार भ�े ्चज नै ्ैन खाल� गनर हनेु र नहनेु 
कायर माच रहेको हु् ् भ्दै गनर हनेु कायरवाट प�रराम प�न असल आउ् भ्द्न।्  

८. नाग�रक सेवामा आचारको महतव 

मा�नसको असल जधवनको ला�ग नै�तकता र आचारको महतव ्। नै�तकता वय्िगत जधवनसगँ ्ढ� 
सरोकार राा् भने आचार माुयतय साम�ुहक वयवहारसगँ सम््ध रााद्। यध दवैुको काम वय्िगत 
वयवहारलाल अनशुा�सत राखेर असलपन ्ढाउने नै हो। सरकार� अ�धकार सामा्जक �हतको ला�ग 
समाज �दस अ�धकार हो। औपचा�रक र तयो प�न एका�धकारको अ�धकार �योग गन� नाग�रक सेवाका 
अ�धकार�को वयवहारलाल ्ढ� माचामा असलपन भएको सावरज�नक �हतमा �नद� ्शत गनर सकदा माच 
समाजको अपेका परुा हु् ्। सावरज�नक अ�धकार�को वयवहारलाल अनशुासनमा रा� �नयम काननुको 
वयवस्ा ग�रएको हु् ्। तर, सदावहार सावरज�नक सवा्र र �नजध सवा्रको तनावमा रहने सावरज�नक 
अ�धकार�को वयवहारलाल काननुध वयवस्ाले माच अनशुा�सत रा� स�कदैन। फे�र, समहुमा काम गन� 
अ�धकार�लाल अनशुा�सत रा� वय्िगत नै�तकता वाहेक प�न साम�ुहक आचारको जररत पदर्। यसर� 
सावरज�नक अ�धकार�लाल अनशुा�सत रा� �नयम काननुको अलवा नै�तकतामा �दइने जोण र आचार 
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सम््धध वयवस्ाले प�न महतवपूरर भ�ूमका खेलेको हु् ्। आचारले सावरज�नक अ�धकार�को 
वयवहारलाल असल ्नाल रा� देहाय वमो्जमको भ�ूमका खेलेको हु् ्।  

कायरसमपादनको �ममा �तयेक सावरज�नक अ�धकार� वय्िगत र सावरज�नक �हत कुन ्नौट गन� ? 

भ�े तनावमा रहेका हु् ्न ्।य��प, कतरवयको रपमा उसले सावरज�नक �हत नै ्नौट गनुर पदर्। 
उसलाल �ा� अ�धकार वय्िगत सवा्र �व�रन वा सावरज�नक �हत �व�रनको ला�ग उपयोग गनर 
स�क््। साम�ुहक वा वयवसा�यक आचारले �नजलाल वय्िगत �हत��त उ्मखु हनु न�दल सावरज�नक 
�हत �व�रनमा लागन सघाउँ्।  

सावरज�नक सेवा वा वसत ु �वाहको �ममा सावरज�नक अ�धकार� असाधयै धेरै र फरक फरक च�रच 
भएका सरोकारवालासंग अ्तर��यामा रहेका हु् ्न।् फरक फरक सरोकारवालासंग फरक फरक 
ढंगले वयवहार गनुर पन� हु् ्। �व�वधतायिु सरोकारवालासँगको अ्त��र यालाल �नद� ्शत गनर स�कएन 
भने अ�धकार� सावरज�नक सम््धको अकठेरोमा पनर सकद्न।् अ्त�कर यालाल �नद� ्शत नगदार कसतो 
वयवहार असल हो ? भ� े कुरामा अ�धकार� अलम�लन सकद्न।् आचार माफर त अ�धकार�को 
अ्त��र यालाल मागरदशरन गनर स�कने हदुा सावरज�नक अ�धकार�लाल अकठेरो पन� अवस्ा प््ाउन 
स�क््।  

कुनै प�न सावरज�नक �नकायमा �नवार्चत, �नयिु र योगयता �राल�वाट आएका गर� तधन �क�समका 
अ�धकार� कायररत हु् ्न।् सै�ा््तक रपमा नध�त �नमाररको कायर �नवार्चत अ�धकार�को हु् ्। 
योगयता �राल� वा राजनध�तक �नयु्िवाट आउने सावरज�नक अ�धकार� सै�ा््तक रपमा नभए प�न 
वयवहा�रक रपमा नध�त �नमाररको भ�ूमकामा संलगन भएका हु् ्न।् �वषेशतय तहगत �कंखलाका 
मा�्लला अ�धकार� नध�त �नमाररमा �तयक संलगन भएका हु् ्न।् आफनो दा�यतव �भच नपन� कायरमा 
संलगन हनु ु पदार सावरज�नक अ�धकार�ले आफनो भ�ूमकालाल आफनो सवा्र �व�रन तफर  ढलकाउन 
सकद्न।् अ�नवार्चत अ�धकार�ले �नवार्चत पदा�धकार�ले गन� काम गदार हनु सकने �वचलन आचार�ारा 
वयव्स्त गरेर रोकन स�क््।  

औपचा�रक अ�धकार �योग गन� अ�धकार�हरलाल �ा� अ�धकारलाल आफनो वा आफ्त वा आफना 
न्जकका मा�नसको �हतमा पूवार�ाह�ढंगले �योग गनर स�क््। यसलाल सवा्रको �्दको अवस्ा 
भ�न््। सवा्रको �्दको यो अवस्ालाल आचार समव्धध वयवस्ा�ारा �्चन स�क््।  

नाग�रक सेवाका अ�धकार�ले काननु वमो्जम काम गनुर पदर्। �तयेक काननुले के काम गनर हु् ् ? र 
के गनर हदैुन ? भनेर प�हले नै �नधाररर गरेको हु् ्। तर, यसतो काननुध वयवस्ाले माच अ�धकार�को 
वयवहारलाल �नयमन गनर स�कदैन �कन क� यसतो वयवस्ा क�हलयै पयार� हनु हदैुन। यो काननुध 
अपूररतालाल समहुगत र वयवसा�यक आचार माफर त �नयमन गनर स�क््।  
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नाग�रक सेवा वय्ि वय्िको सम�ध रप माच होइन, ग�त्शल समूह प�न हो। यसले कायरसमपादनको 
ला�ग आफनै अनौपचा�रक मूलय मा्यता ्नाउने काम प�न गदर्। यसतो समहुलाल समहुगत र 
पेशागत आचारको माधयमवाट आफनै मूलय मा्यता भएको पेशेवर समहु ्नाउदा कायरसमपादन र 
हसतकेपलाल कमजोर पन� काम �भावकार� ्नाउन स�क््। यसले समहुको कायरगत सवायससा 
्चाउदै पूरर जवाफदेह� ्नाउन प�न म�त गदर्। 

राजनध�तक तहमा सरकार खाल� ्ोलने काम माच गदर्। य्ा्रमा नध�त कायर् वयन गन� काम 
सावरज�नक �शासनको हो। तयसकारर सरकारको ्वध नाग�रक सेवाले �नधाररर गदर्। रा�ो र पयार� 
आचार सम््धध वयवस्ाले नाग�रक सेवाको सतर मा�् उठाउन म�त गदर्। सतर�य नाग�रक सेवाले 
अ्ततय सरकारको �व�सनधयता र उसका ग�त�व�ध ��त जनताको भरोसा ्ढाउन म�त  
गदर्। यसले सरकारको वैधा�नकता �व�रन गदर्।  

श्िको वयापार ग�रने ��ाचार एक ज�टल �क�समको अपराध हो। यो समय वा स्ान �वशेषमा सध�मत 
समसया होइन,  सवरका�लक र सावरभौ�मक समसया हो। ��ाचार वयवहार �वचलनवाट उतप� हु् ्। 
पूवर �नधार�रत अनशुासनका शतर पालना नगदार ��ाचार हु् ्। एक ्र� मा�नस त ��ाचार भनेको 
नै�तक र आचारमा सखलनको प�ररतध माच हो भ्द्न।् यस अ्रमा नै�तकता र आचारको पालनाले 
��ाचार र अ�नय�मतता घटाउन म�त गदर्। �वशेष गर� पूवार�हपूरर वयवहार वा सवा्रको त्�वाट 
उतप� हनेु ��ाचारज्य ग�त�व�धको �नय्चर सावरज�नक अ�धकार�मा नै�तकता र आचारको �व�रनवाट 
�भावकार� रपमा हा�सल गनर स�क््। 

��ाचार �नय्चर पैसा र �महेनतको लगानध माग गन� उ�म हो, �वना लगानध ��ाचार �नय्चर हनु 
सकदैन। फे�र, पैसा माच खचर गरेर यसलाल �न�म�ा� ्नाउन प�न स�कदैन। सूरको अवस्ामा 
�भावकार� भए प�न एउटा सतर प�् लगानधको ��तफल घटेर जाने हु् ्। �व�भ� �ा्�मकता भएका 
�वकास्शल देशका सरकारहर ज�हले प�न खचरको दवावमा रहेका हु् ्न।् नै�तकता र आचारमा जोण 
�दने भनेको वयवहार प�रवतरन गन� हो। वय्िगत फाइदा माग गन� र �दन तयार हनेु दवैुको वयवहार 
नै�तकता र आचारको ्शका र �व�रनवाट प�रवतरन गनर स�क््। नै�तकता र आचारयिु वयवहारमा 
जोण �ददा वय्िगत फाइदा आपू�तर गन� �नजध कचे र माग गन� सावरज�नक अ�धकार� दवैु तफर को 
��ाचारज्य ग�त�व�ध घटाउन स�क््। ��तरोधातमक र उपचारातमक भ्दा वयवहार प�रवतरन 
��ाचार �नय्चरको स्ै भ्दा �भावकार� उपाय हो। सावरज�नक अ�धकार� र नाग�रकमा नै�तकता र 
आचार �व�रन गनर सकने हो भने अतय्तै कम लगानधमा धेरै ��ाचार रोकन स�क््। यस अ्रमा 
नै�तकता र आचारको �व�रन ��ाचार �नय्चरको ससतो साधन हो। 
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११. असल आचारका मूाय ततव 

आचारका मापदाणमा कमरचार�को वयवहारलाल असल वनाउन आवशयक �वषय माच समावेश गरेर  
हदैुन। यसलाल �भावकार� ्नाउन समा�व� �वषयवसतकुो प�रभाषा,  सवा�मतव,  जवाफदे�हता,  �कक या,  
उसरदा�यतव र वा� �नगरानध आ�द जसता ततवमा प�न रा�ो धयान परु यारउन ु पदर्। �वशेष गर� 
नाग�रक सेवामा आचार वयवस्ापनलाल �भावकार� ्नाउन देहायका �स�ा्तलाल पालना ग�रएको हनु ु
पदर्। 

(क)  नाग�रक सेवालाल वयव्स्त गनर संरचना ग�रएको आचार सम््धध वयवस्ा सप� र सरल 
हनु ुपदर्। �ववररातमक आचार ज�त नै वयापक भए प�न यसले कायर समपादनको �ममा 
आल पन� सवै ��हरको उसर �दन सकदैन। तयसकारर आचारका मापदाणमा �ववररातमक 
र वयाायातमक दवैु खाण समावेश हनु ु पदर्। वयाायातमक खाणले �ववररातमक खाणमा 
समावेश नभएको �वषयमा अ�धकार�लाल मागरदशरन गनर सघाउँ्।    

(ख)  आचारका मापदाणले नाग�रक सेवाका कमरचार�को आचारयिु वयवहारलाल मागरदशरन गरेको 
हनु ुपदर् भने यसतो मापदाण पालनालाल �भावकार� ्नाउन मापदाणहर काननुध खाका �भच 
समा�हत हनु ुपदर्। 

(ग)  आचारको वयवस्ा ्�लयो उसरदा�यतव �राल��भच समा�व� ग�रएको हनु ुपदर्। मापदाण 
उलंघन भएको अवस्ामा कारवाह� गनर अ�धकार र ्जममेवार� सप� ग�रएको हनु ु पदर्। 
नाग�रक सेवामा कायररत कमरचार�को आचारको आकँलन गनर �नय�मत सपुर�वेकरको वयवस्ा 
हनु ुपदर्।  

(घ)  खराव वा आचारको उलंघनको अवस्ामा कारवाह� गनर उपयिु �कक या र पयार� अ�धकार 
रहेको हनु ु पदर्। कूनै प�न नाग�रक सेवाको कमरचार�ले खराव गरेको अवस्ामा आफनो 
अ�धकार र दा�यतवको वारेमा जानकार हनु ुपदर्। 

(ङ)  आचारका मापदाण कायार्वयनको ला�ग उचच राजनध�तक ��तव�ता आवशयक हु् ्। उचच 
तहका कमरचार�ले आचारयिु वयवहार देखाउने, कायार्वयन र �व�रन गनुर पदर्। 

(च)  आचार कायार् वयनको ला�ग ग�रने �नररय �कक या खलुा र पारदशध हनु ुपदर्। जसले �नररय र 
�कक याको वा� �नगरानध र �व�षेरलाल सघाउन सकोस।् 

(्)  सावरज�नक �शासनको नध�त, �नयम काननु र �कक याहर स्ैमा आचारलाल �व�रन गनुर  
पदर्। आचारका मापदाणको �व�रनमा नाग�रक सेवा �राल� �भचका सवै संय्चले काम 
गनुर पदर्। समपूरर नाग�रक सेवा �राल� र मानव संसाधन वयवस्ापनले आचारको �व�रन 
गनुर पदर् कुनै एक वा दलु एकाल वा शाखाले माच गरेर हदैुन।  

(ज)  आचारका मापदाणमा �नजध केच र सावरज�नक केच ्धचको अ्तर��याको ला�ग सप� 
मागरदशरन आवशयक पदर्। 
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१२. आचारका औजार  

�व�भ� देश र देश �भचका संस्ाहरको आचार सम््धध वयवस्ालाल �नयालदा नाग�रक सेवामा आचार 
सम््धध वयवस्ा कायार्वयनको ला�ग आचार सं�हता, कायरसंचालन सं�हता वा आचरर सम््धध 
वयवस्ा, आचारको मागरदशरन आ�द नामका औजारहर �योग भलरहेको दे्ख््। नेपालमा आचार 
सम््धध वयवस्ा नाग�रक सेवा सम््धध ऐन र �नयममा वयव्स्त ्। नेपालका ्याय�धशको हकमा 
भने ्याय�धश भेलाले �नमारर गरेको औपचा�रक है�सयत नभएको आचार सं�हता ्। नाममा वयापक 
अ्तर दे्खए प�न यध सवै औजारको उ�ेशय भनेको आचारलाल सतर�यकरर गन�संग सम्््धत ्।  

आचारमा मापदाणको कायार्वयनमा दलु �क�समको वयवस्ा दे्ख््। एउटा हो काननुध रपमा 
कायार्वयन योगय अ्ारत ् दाँत स�हतको र अक� हो, दाँत नभएको खाल� मागरशरन गन� माच। प�हलो 
औजार प�न दलु �क�समको दे्ख््। आचारको उलंघनलाल अपरा�धकरर गर� फौजदार� अ�भयोग सरह 
काननुध �कक या परुा गरेर दाण ज�रवाना गन� र अक� हो �शास�नक अनशुासन�हनताको रपमा कायररत 
संगठनले माच कारवाह� माच गन� �वभागधय कारवाह�को वयवस्ा। अमे�रकामा प�हलो �क�समको 
वयवस्ा दे्ख्् भने वेलायत �ा्स आ�द देशमा प�्ललो वयवस्ा �योगमा रहेको  
दे्ख््। नेपालमा नाग�रक सेवाका एक समहुको ला�ग �वभागधय कारवाह� हनेु वयवस्ा दे्ख्् भने 
कुनै समहु �वशेष गर� ्याया�धशको हकमा खाल� नै�तक व्धनको रपमा रहेको पाइ््। 

१३. नपेालको �नजामतध सेवामा आचारको वयवस्ा 

नेपालको नाग�रक सेवाको ठूलो �हससा �नजामतध सेवाका कमरचार�को ला�ग आचारको वयापक वयवस्ा 
भएको दे्ख््। �नजामतध सेवा प�रचालनको काननुध औजार �नजामतध सेवा ऐन, २०४९ को प�रच्ेद–

७ मा आचरर (आचार) सम््धध �वसतकत वयवस्ा ग�रएको ्। ऐनको दफा (४१) दे्ख दफा (५५) 
सममगर� १९ वटा ग�त�व�धलाल आचररको रपमा समे�टएको ्। यध वयवस्ाहर �नय�मतता र समय 
पालना, अनशुासन र आजापालन, राजनध�तक �भाव र सहभा�गता,  सरकारको आलोचना,  गोकयता,  दान,  
च्दा र उपहार,  वयापार वयवसायमा संलगनता, चनुाव वा �दशरन वा हणतालमा सहभा�गता, ्नु्ेक, धनार 
वा घेराउ, सरकारको ��त�न�धतव, पेशेवर संगठनको सदसयता, समप्स �ववरर,  यातना र अ्य आचरर 
सम््धध वयवस्ासंग सम्््धत ्। यो �ववररातमक आचारमा ९ वटा कतरवय अ्ारत ्गनुर पन� र १० 
वटा �नष�ेधत अ्ारत ्गनर नहनेु आचरर ्न।्  

ऐनमा आवशयकता अनसुार आचरर समव्धध �नयम ्नाउन स�कने र यसर� ्नेको �नयम ऐन सरह हनेु 
वयवस्ा समेत ग�रएको ्। यस अ्तरगत सरकारले २०६५ सालमा �नजामतध सेवाका कमरचार�को 
आचरर सम््धध �नयमावल�, २०६५ ्नाएको �्यो। यो �नयमावल�मा ्प १५ ग�त�व�धलाल 
आचाररको मापदाण ्नाइएको ्। यो �नयमावल�को प�रच्ेद–२ मा ७ वटा कायारलयगत आचरर 
उललेख ग�रएको ् भने प�रच्ेद – ३ मा ८ वटा पेशागत आचरर सम््धध वयवस्ा ्। 



k|zf;g klqsf c+s !#@/45 
 

कायारलयगत आचररमा वयापार र वा्रजयमा संलगनता,  वय्िगत सवा्र,  प�रचय पच र पोशाक, 

राजनध�तक तटस्ता, पारद्शरता, सेवा �वाह र गनुासो वयवस्ापन जसता �वषयहर समावेश ग�रएको  
्। पेशागत आचररमा काननुको जान र पालना, पेशागत मयारदा, कमता �वकास, लजाजतको पेशागत 
शतर, गरुसतर�य कायरसमपादन, पेशागत मागरदशरन,  �नद�शन  र आ�्रक अनशुासन र आचारको पालना 
जसता �वषयहर कतरवयको रपमा समावेश ग�रएको ्। दवैु ्�रका आचारलाल ��तव्ध भ्दा 
कतरवयको रपमा उललेख भएको ्। पेशागत वगरका आचार �ववररातमक भए प�न कायारलयगत 
आचारका केह� �वषय वयाायातमक वा मापदाणको रपमा रहेका ्न।्  

यध ३४ वटा आचारका वयवस्ा वाहेक प�न ऐनको दफा (५५) मा �नजामतध सेवा �भचका समहुगत र 
पदगत आचरर सम््धध वयवस्ा गनर स�कने कुरा उललेख भएको ्। �नजामतध सेवा अ्तरगत रहेका 
तधस भ्दा वढ� समहुलाल द��गत गदार �नजामतध सेवामा आचार सम््धध वयवस्ा �वसतार हनु सकने 
दे्ख््। यो वाहेक प�न पेशागत समहुका कमरचार�ले पेशागत आचारको पालना गनुर पन� कुरा 
�नयमावल�मा नै उललेख ग�रएको ्। यसले नेपालको �नजामतध कमरचार�ले वयापक आचार सम््धध 
मापदाणको सधमा �भच ्सेर वयवहार गनुर पन� दे्ख््।   

�नजामतध सेवाको आचार सम््धध वयवस्ा कायार् वयन योगय अ्ारत ्दाँत भएको वयवस्ा हो। तर, यो 
�शास�नक कारवाह�मा माच सध�मत ्। �नजामतध सेवा ऐनको दफा (५९) मा �नजामतध कमरचार�ले 
आचरर सम््धध वयवस्ा उलंघन गरेको अवस्ामा सजाय गन� वयवस्ा ्। यसतो सजायमा सचेत 
गराउने,  दलु तलव वक�� वा दलु वषरसमम वढुवा रो�ा गन� दे्ख अ्य सावरज�नक सेवाको ला�ग समेत 
अयोगय ठह�रने गर� वखारसत गन� सममको वयवस्ा ग�रएको ्। 

�नजामतध सेवाको आचार मूलतय �ववररातमक दे्ख््। यसतो गनर पन� र गनर नहनेु कामको �ववरर 
ज�त लामो वनाए प�न पूरर हदैुन। तयसकारर आचार सम््धध वयवस्ामा वयाायातमक खाणलाल 
समावेश गन� �चलन धेरै देशमा ्। अस्े�लयाको नाग�रक सेवाको आचार सं�हताको मा�्ललो खाण 
वयाायातमक र तललो खाण �ववररातमक ्। वयाायातमक खाणले कायरसमपादनको �ममा आल 
परेका तर �ववररातमक खाणमा नपरेका �वषयमा कमरचार�लाल आचारयिु वयवहार गनर �नद�शन  
गदर्। आचार सम््धध वयवस्ा कायरसमपादनको �ममा आवशयक पन� हो। तयो ्ेला ऐन �नयम, 

इजाजतका शतर र तयो प�न वेगला वेगलै कागजात पलटाएर �नराकरर गनर स्जलो हदैुन। समपूरर 
आचारको ए�ककक त �ववरर तयार गर� उपयोग गन� �चलन �नजामतध सेवामा ्ैन। आ�धकांश कमरचार� 
ठ�क काम नै आचार हो भ�े आफनै संकु्चत प�रभाषावाट कायर गदर्न।् तयसकारर आचार सं�हता 
स्जलै रा� र हेनर �मलने दसतावेजमा राादा उपयोगध हु् ्। 

अक� महतवपूरर कुरा आचारको कायार्वयन वयवस्ा हो। कायर् वयन गनर न�सकने वा नग�रने आचारको 
पालना कमजोर हु् ्। �नजामतध सेवामा आचारको उलंघनले अनशुासनातमक कारवाह�को रपमा 
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�वभागधय सजायको माग गदर्। नेपालको �नजामतध सेवामा सजाय सम््धध वयवस्ाको कायार्वयन 
एकदम कमजोर ्। अनशुासन उलंघनमा कमरचार�लाल सजाय गनर सपुर�वेकक  
चाहादैनन।् सजायको ला�ग वयव्स्त लमवेतान कायर�व�ध प�न एक कारर हो �ह्चकचाहटको। लामो र 
्ं्�टलो �कक या र ्ुचो भएर शचतुा मोलन पन� हनुाले सपुर�वेकक कारवाह�को ला�ग तयार हदैुनन,् वर 
सरवालाल सजायको रपमा उपयोग गनर तयार हु् ्न।् यसतो �वक् सले वयापक वयवस्ा हदुा हदैु प�न 
आचारको पालना कमजोर ्� गएको ्। 

�नजामतध सेवाको आचारमा समावेश भएका �वषय हेदार कतधपय एकदमै ससाना र सामा्य समय पालना,  
�नय�मतता, पोशाक जसता एक कमरचार�ले सवतय पालना गनुर पन� �वषय प�न दे्ख््। तयसै गर� दान,  
च्दा र उपहारलाल �नषेध ग�रएको ् तर प�रभा�षत ग�रएको ्ैन। प�रभाषा नगदार दरुासय रा� े
सपुर�वेककलाल कारवाह� गनर सहज वहाना ्� सकद्। फे�र, दान, च्दा र उपहार मागेर माच 
आउदैन नमा�गकन प�न सेवा�ाह�ले �दन सकद्न।् कतधपय अवस्ामा यसलाल असवधकार गन� अवसर 
प�न कमरचार�लाल �ा� हदैुन। यस अवस्ामा के गन� ? भनेर आचार सम््धध वयवस्ाले मागरदशरन 
गरेको ्ैन। तयसतै कतरवय पालनाको अवस्ामा आफनो सवा्र भएको वा आफ्त वा सा्धसंग सरोकार 
भएको �वषयमा हनु सकने सवा्रको �्दलाल कसर� वयवस्ापन गन� ? भ�े कुरा प�न आचारमा 
रा्खएको दे्खदैन। �वना सवधकक �त वयापार वयवसाय गनर रो�कएको ् तर प�हले दे्खने वपापार 
वयवसाय गरेकाले सेवा �रवेश गरे वा �व�भ� काररले वयापार वयवसाय �ा� भएको अवस्ामा के गन� ? 

भ�े कुरा प�न आचारमा समे�टएको दे्खदैन। 

सामा्जक स�ाल सावरज�नक केचको ला�ग प�न संचारको �भावकार� साधन ््दै गएको स्दभरमा 
सामा्जक स�ालको �योगको �वषयमा प�न �नजामतध सेवाको आचार सम््धध मौन ्। यसलाल 
वयव्स्त गनर जरर� ्। �जात्चका आधारभतू मूलय मा्यतालाल मलजल गनुर कमरचार�को कतरवय 
हनु आउ् तर, यसलाल राजनध�तसंग जोणेर व्जरत ग�रएको ्। तयसै गर� रा��य सरुकासँग समव््धत 
संवेदन्शल वा आ�्रक वा अ्य महतवपूरर �नयामक पदमा वसेर �नवकस भएका कमरचार�ले �नजध वा अर 
वा� कचेमा काम गन� �वषय प�न आचारमा समे�टएको ्ैन।यसले आफुलाल �ा� अ�धकार भ�वषयको 
पदको ला�ग उपयोग गन� जो्खम रह््। तयसै गर� आचार वयवस्ाले नाग�रक सेवा र पेशेवर 
समहुका क�तपय अ्तर�न�हत समानता, मानव�धकार, उसरदा�यतव जसता मूलय मा्यतालाल प�न समेटन 
सकेको ्ैन। आचार सं�हता तयसै प�न ग�त्शल �वषय भएकोले अ्तरा��य रपमा स्ा�पत म्यता र 
रा��य आवशयकताको आधारमा �नय�मत रपमा प�रमाजरन गर� रहन ुपदर्। �वगत १० वषरमा यसमा 
कुनै प�रमाजरन भएको पाइदैन। यसले कमरचार�को आचार शासक�य ग�त�व�धको �ा्�मकतामा पनर 
नसकेको �सट हु् ्। यसले आचार सं�हता ��त राजनध�तक ��तव�ता कमजोर रहेको देखाउँ्। 
कमजोर ��तव�ताले वयवहार प�रवतरन गराउन सकदैन। 
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नाग�रक सेवा वकहद शासक�य वयवस्ाको एक �हससा माच हो। यसलाल माच नै�तक र आचारयिु 
्नाउने अभयासले शासक�य वयवहारमा सधुार आउदैन। उलटो खरावध सरवा हनेु भएकोले अ्तको 
खरावध नाग�रक सेवामा प�न �वा�हत हनु सक्। नाग�रक सेवामा जसतै राजनध�तक र ्या�यक केचमा 
प�न आचारको दरकार हु् ्। नाग�रक �शासनको ्शषरस्ानमा ्सने राजनध�तज, सावरभौम अ�धकार 
�योग गन� �वधा�यका र कायरपा�लका र �वधा�यकालाल �नय्चर गन� ्यायपा�लका प�न नै�तकता र 
आचार सम््धध वयवस्ामा वाँ�धन ुपदर्। यध केचमा आचारलाल सवे्च्क ्नाएर नाग�रक सेवावाट 
माच असल वयवहार अपेका गनुर ठ�क हदैुन। उचच पदमा ्सने र �ारपालको भ�ूमका �नवारह गन�को 
नै�तकता र आचार ्न ््ढ� महतवपूरर हु् ्। फे�र, कुनै प�न कचेमा आचारको वयवस्ा माच पयार� 
हदैुन यसलाल परुसकार दाणको माधयमवाट �व�रन प�न गनुर पदर्।   

सम�मा शासक�य वयवस्ा कुनै प�न समाजको राजनध�तक र सामा्जक संसकक �तको उपज हो। 
सामा्जक मूलय मा्यताले शासक�य वयवस्ाको नै�तक र आचारको पक�भमूध तयार गदर्। आफु 
नै�तकवान ् र आचारयिु वयवहार गन�ले माच अरवाट प�न तयसतै वयवहारको अपेका गनर �मलद्, 

सकद्। नै�तकता र आचारलाल महतव �दने समाजले माच आफनो शासक�य वयवस्ा संचालकवाट 
मा�्ललो सतरको नै�तकता र आचारको अपेका गनर सकद्, कमजोर समाजले खासै धयान �ददैन। 
वकहसर रपमा समाजले नै नै�तकता र आचारको समव�रन र �व�रन गन� हो। परमपरागत मूलय मा्यता 
सखलन हदैु गएको तर, नयाँ स्ा�पत भल नसकेको नेपाल� समाजको ला�ग नै�तक र आचरर सम््धध 
्शका र यसको अनशुररलाल �ोतसा�हत गनुर जरर� ्। नै�तकता �व�रन गन� कामको नेतकतव गन� काम 
समाजका अगवुाहरको हो। समाज र शाशक�य वयवस्ामा नै�तकता र आचारलाल जोण �दने र �व�रन 
गदार माच नाग�रक, कमरचार� र सावरज�नक जधवनमा रहेका स्ैको वयवहारलाल असल ्नाउन म�त 
पगुद्। यसवाट अ्ततय नाग�रक सेवाको नै�तकता र आचारको संसकक �तको जगेनार गनर  
स�क््।   

१३. �नषकषर 

�वगत २०० वषरमा �व�मा सकजना भएका �व�भ� हसतकेपले आध�ुनक सामा्जक मूलय मा्यतामा 
अभतूपूवर प�रवतरन भएको ्। ठ�क वेठ�क असल खरावको �वभेद गनर अकठेरो पद� गएको ्। यस 
पक�भमूधमा समाजलाल असल वयवहारको ला�ग �्कस गराउने कायर चनुौ�तपूरर हदैु गएको ्। वय्िगत 
र साम�ुहक तहमा ठ�क र असल वयवहारको ला�ग दाशर�नक र वयवहारगत आधार �दान गन� नै�तकता 
र आचारको भ�ूमका यस अ्रमा वतरमानमा ्प महतवपूरर ््दै गएको ्। समाजको सा्ै सावरज�नक 
जधवनमा ्ढदै गएको ज�टलताले यो केचमा नै�तकता र आचारको माग प�हले भ्दा ्ढदै गएको ्। 
सावरज�नक जधवनलाल सह� र असल ्नाउन �वगत दलु दशक दे्ख रा��य र अ्तरा��य रपमा �यास 
भल रहेका ्न।् नेपाल प�न यसमा सहभागध भल रहेको ्।  
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शासक�य वयवस्ाका तधन अंग मधये कायरका�ररधको माुय हात नाग�रक सेवा,  धेरै र एका�धकारको 
अ�धकार �योग गन� �नकाय हो। सावरज�नक �हत एक माच कतरवय भएको नाग�रक सेवाका 
कमरचार�लाल यसवाट �वच�लत हनु �दन ु हदैुन। नाग�रक सेवाका कमरचार�लाल सावरज�नक �हतको 
कतरवयमा के्द�कक त भल असल वयवहार गनरको ला�ग आचारका मापदाणहर �नधाररर गर� 
कायार्वयनको समेत वयवस्ा ग�रएको हु् ्। �वशेषतय सेवा�ाह�को अपेका, सावरज�नक �शासनको 
�ा्�मक कतरवय र मूलय त्ा पेशागत वा वयवसा�यक मलुयलाल �वषय ्सत ु्नाएर काननुध खाकामा 
�सततु ग�रएको कायार्वयनयोगय आचारका मापदाणलाल रा�ो वयवस्ा ठहर याइ््। तर, अनभुवले 
आचारको संरचना गदार �न्�त �स�ा्तको (�वषय, �कक या र पालन) अनसुरर गदार माच आचारको पालना 
�भावकार� हनेु देखाएको ्। नै�तकता र आचारमा ्सने कायर रा�ो भए प�न कठ�न हु् ्। यसको 
ला�ग मलुय चकुाउन ुपन� हु् ्। तयसकारर अनगुमन र कायार्वयन �भावकार� नभएको आचार हासधको 
देखाउने दाँत वाहेक केह� हदैुन। 

नेपालको नाग�रक सेवाको सवै भ्दा ठूलो समहुमा आव� �नजामतध सेवामा कायररत कमरचार�ले 
आचारको वयापक खाका �भच ्सेर वयवहार गनुर पदर्। ��ाचार र अ�नय�मतता रोकन,  कामलाल दक 
र �भावकार� ्नाउन त्ा उसरदा�यतव �राल� ्�लयो ्नाउन आचारलाल उपयोग गन� हो भने 
आचारको �वषयवसतलुाल समसाम�यक ्नाउदै �वक�सत मा्यता अनरुप प�रमाजरन गन� र 
कायार्वयनलाल �भावकार� ्नाउन ु�नता्त आवशयक ्। पालना कमाजोर रहेको वतरमान अवस्ाको 
�नर्तरताले कमरचार�को वयवहार ठ�क र असल ्नाउन स�कदैन। फे�र, एकांक� रपमा �नजामतध 
सेवालाल माच आचारको वयवस्ा �भच समेटेर सशुासन हा�सल हनु सकदैन, उलटै अ्तवाट यसमा 
�वकक �त �वाह हनेु खतरा रह््। शासक�य वयवस्ाका राजनध�तक र ्या�यक �नकायलाल प�न 
�भावकार� आचारको वयवस्ा �भच समेटन ुपदर्।  

नै�तकता र आचारलाल महतव �दने संसकक �त, चाहे तयो औपचा�रक सरकार� संरचना �भच होस ्वा वा�हर 
होस,् न््दासमम नै�तकता र आचारलाल �व�रन गनर स�कदैन। कुनै प�न मलुकुको शासक�य वयवस्ा 
समाजको परावतरन वाहेक केह� नहनेु भएकोले नेपाल� समाजलाल प�न ्शका र चेतना माफर त उचच 
नै�तकता र आचारमा रहने र सोह� अनसुारको वयवहार अरवाट अपेका गन� सतरमा परु याउन आवशयक 
्। यसले माच सम� सावरज�नक सेवालाल आचारयिु ्नाउन स�क््। यसवाट सवतय नाग�रक सेवा 
र तयो �भचको �नजामतध सेवा प�न उचच आचारयिु ्� दवाव सकजना हनेु ्।  
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नेपालको संघधय �राल�मा लेखापर�कर वयवस्ा 

 
राम्ा् ुनेपाल4

5 

 

१.  �्षय �वेश  

नेपालको राजनध�तक इ�तहासमा गरत्च, संघधय �राल�, समानपुा�तक र समावेशध ��त�न�धतवलाल 
उललेाय प�रवतरनको रपमा �लइएको ्। यसतो प�रवतरनको सफल र �भावकार� वयवस्ापन चनुौतधको 
रपमा दे्खएको ्। यसैले राजनध�तक र �शास�नक नेतकतवले यध प�रवतरनको वयवस्ापनमा �वशेष 
धयान �दन ुपन� आवशयकता ्।  

�वसले हामध सवैमा गमभधर रपमा �भाव पारेको हु् ्। तयसैले �वसधय कारो्ारको सवच्ता, पारदशधता 
र जवाफदेह�मा धेरैको चासो रहेको हु् ्। सदुढ त्ा सकम �वसधय वयवस्ापनले सरकार ��त 
जन�व�ास आजरन गनरमा महतवपूरर योगदान परु याउन सकद्। देशको सव�चच लेखापर�कर संस्ा 
एउटा तयसतो संस्ा हो जसले सरकार� �नकायहर र सावरज�नक संस्ाहरको आय वयय त्ा उपयोगको 
सवत्च, �नषपक र वयव्स्त रपमा पर�कर गर� वयव्स्त सधुारका ला�ग �मारमा आधा�रत रहेर 
�व�सनधय ��तवेदन उपलवध गराउँ्। यो संस्ाको भ�ूमकालाल वकहत र अ्रपूरर ्नाउन पाँच दशक 
भ्दा प�हले दे्ख कायरमूलक लेखापर�करको अवधाररा अगाणध लयाइएको ्। यसले गदार 
लोकता््चक मलुकुहरमा लेखापर�करको ��तवेदनलाल सधुारको ्ाटो देखाउने भरपद� माधयमको 
रपमा �लइएको पाल््।   

यस लेखमा संघधय �राल�मा लेखापर�करको वयवस्ा कसर� �मलाउन र लेखापर�करलाल �भावकार� 
्नाउन के गनुर पलार भ� े�्षयमा संकेपमा चचार गन� �यास ग�रएको ्।  

२. लेखापर�करको औ्चतय  

हामधले लेखापर�करको वयवस्ा कसर� गन� भ� े कुरा गनुर पूवर यसको औ्चतय के हो, यस्ाट हनेु 
उपल्वध्ारे ्झुन ुर सरोकारवालालाल ्ु् ाउन ुजरर� हु् ्। यो कुरा ्ु् े माच यसको ला�ग उपयिु 

                                                           
5 पूवर नायव महालेखा पर�कक,  नपेाल सरकार 



k|zf;g klqsf c+s !#@/51 
 

संगठनातमक संरचना तयार गनर, कायरसमपादनका ला�ग आवशयक �ोत साधनको वयवस्ा गनर र 
कामको स�मका सह� तर�का्ाट गनर र यसलाल ्जममेवार र जवाफदेह�पूरर ्नाउन धयान जाने्। 
अ्य्ा लेखापर�करलाल हटाउन नस�कने ्ो्को रपमा ्ु् ्ने् र यसको �भावकार�ता ्यनु हनेु्। 
नेपालमा अ�हले हामध यसतै ्स्�तमा ्�। �कनभने लेखापर�करको औ्चतय ्ारेको ्ु् ाल अपयार�  
्। तयसैले गदार लेखापर�करलाल ्ो् मा� ेर यसको ��तवेदन उपर समयमा ्लफल गर� �नषकषरमा 
परु याउने काममा धयान गएको ्ैन। लेखापर�ककको ��तवेदन उपर ्लफल गर� सरकारलाल �नद�शन 
�दने ्जममेवार� पाएको सावरज�नक लेखा स�म�तले समयमा ्लफल नगर� ्कयौता रहंदा �वसधय 
सवुयवस्ापन कायम गन� काममा �ढलाल भएको ्। यसका सा्ै ��तवेदनको सा्द�भरकतामा प�न 
��तकुल असर परेको ्। संघधय �राल� अपनाइए प�् शासक�य अ�धकार पाएका �देश र स्ानधय 
तहका अ�धकार�ले लेखापर�करको औ्चतयलाल आतमासात नगरेमा अनशुासनह�नता ्ढदै जाने्। 

लेखापर�करको औ्चतयको �ममा ्झुन ुपन� माुय �्षयहर �नमन ्न।्  

(क)   राजय �राल� �व�ास र �व�धमा आधा�रत हु् ्। राजयका कायरहर �व�धसममत ्न ् भ� े
कुराको प�ु� एक �नषपक र सवत्च �नकायले पर�करको �न्�त �कक या अपनाएर गनुरपन� 
हु् ्। यो काम सव�चच लेखापर�कर संस्ाले गदर्। लेखापर�करले सरकारको आ�्रक 
वयवस्ाको य्ा्र ्चचर गदर्। यस अ्रमा लेखापर�करलाल जनता र सरकार ्धच 
�व�ासको ्ातावरर �सजरना गन� संय्चको रपमा �लन स�क््। 

(ख)   सरकारले जनताले �तरेको करको रकम खचर गरेर राजय संचालन गरेको हु् ्। सरकारले 
�ा� गन� ्ा� सहयोग (ऋर त्ा अनदुान) प�न जनताको �हतका ला�ग �दइएको हु् ्। 
ऋर भिुानधको दा�यतव प�न अ्ततय जनतामै हु् ्। तयसैले आ्त�रक रपमा संकलन 
भएको र ्ा� �ोत्ाट �ा� रकम जनताको �हतमा लगाउन,ु �ा� रकम र खचरको �ववरर 
जनतालाल उपलवध गराउन ु सरकारको वैधा�नक दा�यतव हु् ्। यसतो �ववररको 
�व�सनधयता पर�कर गराउने अ�धकार जनतामा हु् ्। लोकता््चक मलुकुहरमा सव�चच 
लेखापर�कर संस्ाले यो काम �व�धसममत ढंग्ाट गदर्। यो संस्ालाल कामको योजना 
तयार गन�, पर�कर �व�ध �नधाररर गन� र पर�कर्ाट दे्खएका वयहोरा ��तवेदनमा समावेश 
गन� सवत्चता हनु ुपदर्। सवत्च रपमा कायरसमपादन गन� ्ातावरर नभएमा लेखापर�कर 
��तको जन�व�ासमा रास आउं्।  

(ग)   सधुार �नर्तर च�ल रहने �कक या हो। यसको ला�ग कहाँ के कुराको कमध ्, के गदार 
तयसको पू�तर हनु सकद् भ� ेकुरामा सु् ाव �दन �वजता हा�सल गरेको संस्ा चा�ह््। यस 
मधये आ�्रक वयवस्ापन �्षयमा सु् ाव �दने काम सव�चच लेखापर�कर संस्ा्ाट हु् ्। 

(घ)   यो संस्ाले सावरज�नक कोषका दक, �भावकार� र नै�तक रपमा उपयोग गनुरका सा्ै �वसधय 
वयवस्ापनलाल सदुढ गनर ��ेरत गदर्। यसको मलुया�न प�न सावरज�नक �वसधय 
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वयवस्ापनलाल औ्चतयपूरर ्नाउन, �वसधय अनशुासन कायम गनर, जवाफदेह�ता र पारदशधता 
�व�रन र तयसलाल �नर्तरता �दन गरेको योगदानको आधारमा ग�र््।   

३. लेखापर�करको संवैधा�नक त्ा कानूनध वयवस्ा  

नेपालको सं�वधानले वयवस्ा गरेका संवैधा�नक अंगहर मधयेको परुानो अंग महालेखा पर�कक हो। 
नेपालको सं�वधानको धारा २४१ (१) महालेखा पर�ककको काम कतरवय र अ�धकारमा नेपालको संघ, 

�देश र स्ानधय तहका कायारलयहरको लेखापर�कर कानून वमो्जम �मतवय�यता, कायरदकता, 
�भावकार�ता र औ्चतय समेतको �वचार गर� हनेु उललेख ्। स्ानधय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 
को दफा ७७ मा स्ानधय तहको लेखापर�कर �्षयमा �नमन वयहोरा उललेख भएको ्।  

(क)   स्ानधय तहले आफनो आय त्ा वययको अ््तम लेखापर�कर महालेखा पर�कक्ाट 
गराउन ुपन�्। 

(ख)   स्ानधय तहले कानून ्मो्जम आफनो आय र वययको आ्त�रक लेखापर�कर गराउन ु
पन�्।  

(ग)   उपदफा (२) ्मो्जम आ्त�रक लेखापर�करले औलंयाएका कै�फयत सम्््धत अ�धकार�ले 
अ््तम लेखापर�कर हनु ुअगावै समपर�कर गराउन ुपन�्।  

(घ)   उपदफा (२) ्मो्जम ग�रएको आ्त�रक लेखापर�करको एक ��त अ््तम लेखापर�करका 
ला�ग ख�टने णोर वा महालेखापर�ककले तोकेको वय्ि वा �नकायलाल उपलवध गराउन ु
पन�्। 

(ङ)   लेखापर�कर ऐन, २०७५ मा �देशको लेखापर�कर ��तवेदन पेश गन� �्षयमा दफा १९ 
(४) र (५) मा भ�नएको ्।  

(च)   महालेखा पर�ककले �तयेक �देशको काम कारवाह�को सम््धमा अलग अलग वा�षरक 
��तवेदन तयार गर� सम्््धत �देश �मखु समक पेश गनर सकने्।  

(्)   उपदफा (४) ्मो्जम पेश गरेको ��तवेदन मूायम्चध माफर त �देश सभामा पेश हनेु्। 

तयसतै स्ानधय तहको लेखापर�कर �्षयमा दफा २० मा �नमन वयवस्ा ्।  

(क)  �तयेक गाउँपा�लका र नगरपा�लकाले महालेखा पर�कक्ाट लेखापर�कर गराउन ु
पन�्। 

(ख)  महालेखा पर�ककले �तयेक गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको लेखापर�कर समप� गर� 
सके प�् अलग अलग लेखापर�कर ��तवेदन जार� गनर सकने्।  

(ग)  उपदफा (२) ्मो्जम महालेखा पर�ककले जार� गरेको ��तवेदन सम्््धत 
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले स्ानधय तहले �च�लत कानून ्मो्जम गाउँसभा वा 
नगरसभामा पेश गर� ्लफल गनुर पन�्।   
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स्ानधय सवायस शासन ऐन, २०५५ ्मो्जम सा�वक गाउँ �वकास स�म�तको अ््तम लेखापर�कर गाउँ 
�वकास स�म�त्ाट ग�ठत लेखास�म�तको �सफा�रसमा ्जलला �वकास स�म�तले सवधकक त गरेको 
लेखापर�कक्ाट र नगरपा�लकाको आय वययको अ््तम लेखापर�कर लेखा स�म�तको �सफा�रसमा नगर 
प�रषद्ाट ्नौट भएका दतारवाल लेखापर�कक्ाट हदैु आएको �्यो। नेपालको सं�वधान्मो्जम 
महालेखापर�ककले लेखापर�कर गन� वयवस्ाको कायार्वयन गनुरपन� भएकाले यस कायारलयको कांधमा 
्जममेवार� ्�पन गएको ्। यसको वयवस्ापन �दगो र �भावकार� रपले गनर �नमन दलु कुराहरमा 
�वशेष धयान �दन ुपन� भएको ्।   

(क) �नय�मत रपमा सं�वधान र कानून ्मो्जम �वसधय र �नय�मतताको लेखापर�कर गन�, 
(ख) कायरसमपादन सतरमा सधुार गनर खास खास केचको कायरमूलक लेखापर�कर गन�। 

महालेखा पर�ककको कायारलयले २०७४ असोज २९ दे्ख लाग ुहनेु गर� स्ानधय तहको लेखापर�कर 
सम््धध �नद� ्शका, २०७४ जार� गरेको ्। यो �यासलाल �शंसनधय मा� स�क््। अनभुव र अ्य 
देशले स्ा�पत गरेको असल अभयासको आधारमा यसलाल प�रमाजरन गद� जान ुजरर� ्। 

४.  वेरजकुो ्स्�तको सरसर� समधका 

संवैधा�नक वयवस्ा अनसुार २०७३/७४ दे्ख नै स्ानधय तहको लेखापर�कर महालेखा पर�ककको 
कायारलय्ाट गन� गर� �ार्मभक कायर शरु ग�रयो। म्चालयसगँ सहम�त गर� सा�वकका गाउँ �वकास 
स�म�त र नगरपा�लकाको २०७२/७३ को लेखापर�कर सा�वक ्मो्जम गन� वयवस्ा म्चालयले 
�मलाउने �नररय भएको �्यो।  

महालेखा पर�ककले �देश म्चालय र �नकायहरको लेखापर�कर ्ारेमा यसको ्प�� ��तवेदन 
२०७५ मा उललेख भएको दे्ख््। यसमा उललेख भएका वयहोराहरलाल सारांशमा �सततु ग�रएको 
्। 

्जेट ७ अ्र ५ करोण ४० लाख भएकोमा कुल खचर २ अ्र ४२ करोण ६१ लाख (३४.३९ 
��तशत) माच रहेको दे्ख््। तयसमधये प�न पंूजधगत खचर १ अ्र ६५ लाख माच ्। अ्तरसरकार� 
�वस वयवस्ा ऐन अनसुार �देश सरकारले लगाउन पाउने कर र गैर कर उठाउने �्षयमा कुनै �सताव 
गरेको पाइएन भनेको ्। तयसतै ख�रद सम््धध �कक या परुा नगर� सो्ै ख�रद गरेको, �्�भ� 
कायर�महरको उ�घाटनमा �मतवय�यतालाल ायाल नराखध खचर गरेको, अवासत�वक खचर गरेको, �नवारचन 
केच �्कास कायर�ममा �कक या नपरु याल पेशक� �दएको, आधार नपरु याल अनदुान �दएको, �व�ध नपरु याल 
परामशर खचर लेखेको, समारोहका ला�ग �मतवययध र औ्चतयपूरर हनु नसकेको, पदा�धकार�को स�ुवधामा 
अ्तर दे्खएको, समप्सको एक�कक त �ववरर नराखेको जसता गमभधर �कक �तका कमजोर� औलंयाइएका 
्न।् सात �देशका ६८ कायारलयको र २ अ्र ६२ करोण ५५ लाख ८ हजारको लेखापर�कर 
भएकोमा पेशक� समेत जममा वेरज ु१९ करोण ५१ लाख ७१ हजार (७.४३ ��तशत) ्। 
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नेपालमा संघधय �राल� लाग ुभइ �नवारचन भल �देश र स्ानधय तह गठन भल सके प�् महालेखा 
पर�ककले पेश गरेका दलु वा�षरक ��तवेदनहर (पचप�� २०७४ र ्प�� २०७५) मा औलयाइएका 
वदुाँहरलाल हेदार �ार्मभक कुराहरको समेत वयवस्ापन हनु नसकेको दे्ख््। यसमा गमभधर भल 
�देश र स्ानधय तहको वयवस्ापनमा सधुार लयाउन नसकेमा जन �व�ासमा सखलन आउने्। माुय 
्ुदँाहरलाल तलुनातमक रपमा �सततु ग�रएको ्।  

५. पचप�ौ वा�षरक ��तवेदन, २०७४  

लेखापर�कर्ाट माुयतय आयोजना कायार्वयन नगरेको, समप्स हसता्तरर नभएको, �्ल भपारइ नराखध 
खचर गरेको, �ेसता पेश नभएको, �हना�मना मसयौट गरेको, �्क समायोजन नगरेकाले �हसा् टु�ो लागन 
नसकेको, ्झुन नआएको सामा्जक सरुका भसा रकम �फतार नगरेको, आ्त�रक आय असलु गनर 
नसकेको, भिुानध �दंदा क�ध गनुर पन� रकम क�ध नगरेको, नभएको कामको भिुानध गरेको, पषु�ाल 
्ेगर ्ढ� रकमको ्ोलपच सवधकक त गरेको, �शास�नक खचर ्ढ� लेखेको, कर ्धजक जार� नगर� 
कारो्ार गरेको, नकसापास र �नमारर समप�को अ�भलेख वयव्स्त नरहेको, ्ढ� भिुानध गरेको, ्ढ� 
मलुय वक�� �दएको आ�द दे्खएको ्। 

६. ्प�� वा�षरक ��तवेदन, २०७५ 

लेखापर�कर्ाट मलुतय स्ानधय तहको ्जेट अनमुान त्ा कायर�म, कायर�म सवधकक �त, वा�षरक ख�रद 
योजना र गरुयोजना, खचर वयवस्ापन, सो्ै ख�रद, कायर�म त्ा खचरलाल सावरज�नक�करर, ठे�ा 
््दोवसत, उपभोिा स�म�त माफर त सामान ख�रद, सव क््याकट, पदा�धकार� पेसक�, असम्््धत 
कायरमा भिुानध, �्ल भपारइ ्ेगर खचर, सशतर अनदुान संघधय स्�त कोषमा दा्खला, अ्ाणा रकम 
�व�नयोजन, दोहोरो खचर भिुानध, �नमारर कायरको अधरुोपना, �वतरर मखुध खचर, आनपुा�तक क�ध, अ��म 
कर त्ा दा्खला, ज�टल �कक �तको कायर र उपभोिा स�म�त, ्प वययभार र नोकसानध, आ्त�रक आय 
त्ा राजसव, आयोजना हसता्तरर, ्ैठक भसा, �ोतसाहन पा�र��मक, पदा�धकार� स�ुवधा, ्ढ� �नकासा, 
कमरचार�कलयार कोष, सवार� साधन ख�रद, गत वषरको भिुानध, रकमा्तर, मूलय अ�भवक�� कर, णोजरभाणा 
त्ा ल्धन, अनदुान, उठन ्ाँक� रकम, खचर त्ा �वतरर, लगानध, घट� ्जममेवार�, �ोतको स�ुन्�तता, 
नमस त्ा नापध, पूवर�नधार�रत क�तपू�तर, आ्त�रक ऋर, नध�त कायार्वयनको अवस्ा, ठे�ा ्ापत असलु�, 
्हाल रकम असलु�, लगायतका �वषयमा सधुार हनुपुन� दे्खएको ्। 

आ�्रक �शासनलाल वयव्स्त र मयार�दत ्नाउन धेरै मेहनत गनुर पन� आवशयकता सप� दे्खएको  
्। �ार्मभक ्षरहरमा केह� सं�मरकाल�न कमजोर� दे्खन ु सवाभा�वक ्। तर केह� वेरजलेु 
आ�्रक कारो्ार गदार सामा्य �ववेक माच परु याएको भएमा तयसलाल रोकन स�कनेमा तयसतफर  ायाल 
नराखेको सप� दे्खएको ् । यसको ला�ग माुयतय तधन कायरहर ग�रन ुअ�त जरर� ्।    
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(क)   आ�्रक वयवस्ापनमा सधुारका ला�ग यसमा �तयक र अ�तयक रपमा संलगन रहनेहरलाल 
कमता अ�भ्क�� कायर�ममा सहभागध ्नाउने, 

(ख)   आ्त�रक �नय्चर �राल� स्ा�पत गर� यसको दढतापूवरक कायार्वयन गन�, 
(ग)   लेखापर�कर ��तवेदनमा उललेख भएका वयहोरा उपर कारवाह� गर� लयाएको सधुारको 

मलुया�न गर� तयसको आधारमा �ोतसाहन �दने वयवस्ा गन�। 

महालेखा पर�ककको ५५ औ ंर ५६ औ ं��तवेदनमा स्ानधय तहको लेखापर�करको तलुनातमक ्स्�त 
�नमन अनसुार ्।  

�.सं. �ववरर     ��तवेदन २०७४  ��तवेदन २०७५ 

१. लेखापर�कर ग�रएको स्ानधय तह संाया ७३८   ७४७ 

२. लेखापर�कर रकम (र. हजारमा)  १८०३१२७२४  ५७१५११३५३७ 

३. वेरज ुरकम (र हजारमा)   १४२४५९५९  २४१४१५७४ 

४. वेरज ुमधये     

 (क) असलु गनुरपन�    ७०२३५३  

 (ख) अ�नय�मत    ७४६९४६३  

 (ग) पेशक�    ६०७४१४३  ६६०४०४८ 

्शटवय: ्प�� ��तवेदन २०७५ मा २०७४ मा जसतो असलु गनुर पन� र अ�नय�मत वेरज ुक�त हो 
भ�े नखलुालएकाले पेशक� ्ाँक� ्ाहेक अ्य रकम र १७ अ्र ५३ करोण ७५ लाख २६ हजारलाल 
यसतो रकम रहेको मा�ु पन� दे्खयो। महालेखा पर�ककले प�न वेरज ुवगधकररमा एकरपता कायम 
गनर सोचन ुपन� दे्ख््।  

महालेखा पर�ककको ��तवेदन, २०७५ अनसुार अ�ाव�धक वेरज ु्ाँक� ३ ख्र ७७ अ्र ४७ करोण 
६५ लाख दे्ख््। तयसमधये संघधय सरकार� कायारलयको �हससा २ ख्र ८६ अ्र १३ लाख 
(७५.७६%), संग�ठत संस्ा, स�म�त त्ा अ्यको ५ अ्र २८ करोण ७७ लाख (१४.६४ ��तशत) र 
�देश त्ा स्ानधय तहको वेरज ु्ाँक� ३६ अ्र १८ करोण ७५ लाख (९.६० ��तशत) रहेको ्।     

७. लेखापर�करका ला�ग संगठनातमक वयवस्ा  

सावरज�नक महतवका वा �कक �तका कुनै प�न कायर दक र �भावकार� ढंग्ाट समपादन गनर सदुढ र 
स्ल संगठन र संस्ागत पूवारधार आवशयक हु् ्। नध�त रा�ो (आदशर) भए प�न कायार् वयनको माुय 
आधार सप� र सदुढ नभएमा न�तजा हा�सल गनर नस�कने हदुा संस्ालाल चलायमान र �भावकार� 
्नाउन �नमन ततवहर हनु ुपदर्।  
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क. उपयिु संगठनातमक सवरप    ख. अ�धकार र कतरवयको सप� �कटान 

ग. सकम जनश्िको बयवस्ा   घ. संचालन कायर�व�ध त्ा �कक याको �नधाररर 

ङ. उपयिु �ोतसाहन र दाण �राल�  च. सप� अ्तर�नकायगत कायर समव्ध र सम्वय   
्. वयावहा�रक कायरसमपादन ��तवेदन �राल� ज. सपुर�वेकर, अनगुमन त्ा मूलया�न बयवस्ा 

अ�हले समम महालेखा पर�ककले के्््ाट णोर खटाइ �न्�त अव�ध ्जललाहरमा रहेर तयहाँ भएका 
�नकायहरको लेखापर�कर गद� आइरहेको ्। तर के तयह� तर�का्ाट सध� लेखापर�कर गर� रहन ु
उपयिु होला। तयसलाल सोचदा �देश सतरमा �ादे्शक कायारलय स्ापना गनुर आवशयक दे्ख््। 
तयसतै सवै स्ानधय तहको लेखापर�कर आफैले गन� वा दतारवाल लेखापर�ककलाल सहायकको रपमा 
�नयु्ि गर� उनधहरलाल �्श्कत गरेर �न्�त आधारमा पा�र��मक तोक� उनधहरको माधयम्ाट गन� 
र आफनो आकारलाल धेरै ठुलो न्नाउने भ�े �� प�न उठन सक्। तयसतै समपर�कर उपयिु रपमा 
भए नभएको कुराको वयव्स्त अनगुमन गन� �्षयमा प�न सो्चन ुजरर� ्।   

८.  उपसंहार  

आ�्रक केचमा सदाचार स्ल राजय �राल�को प�हलो पूवर शतर हो। यसको अभावमा राजय �राल� ��त 
जन�व�ासमा रास आउन र आ�्रक सामा्जक वयवस्ा खल्�लन ्ाल्। अ�हले हामध स्ल राजय 
�नमाररको आधारशधला तयार गन� महतवपूरर ्जममेवार�मा ्�। तर यसका ला�ग जनु �क�समको 
��त्�ता दे्खन ु पन� हो तयो दे्खएको ्ैन। जन ��त�न�धमा आ�्रक अनशुासन ��त सचेतता र 
्जममेवार� ्ोध नभएमा कमरचार�को �यास माच उपलवधध �वह�न हनेु भएकाले तयस �्षयमा गमभधर हनु ु
आवशयक ्। आजसमम भएका कमध कमजोर� र अवयवस्ाको दोष अपजस नेताले कमरचार�लाल र 
कमरचार�ले नेतालाल देखाएर आफु प्््न खोजने संसकक �त ्सेको ् र यसले सामा्जक अनमुोदन पाए 
जसतो भएको ्। तर यो ्स्�तलाल अव �नर्तरता �दन ुहुँदैन। तयसैले दु् ै पकले आफनो भ�ूमकालाल 
्ु् ेर सोह� अनसुार काम गनुर जरर� ्। 

स्दभर सामा�ध 

१. नेपालको सं�वधान 

२. स्ानधय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

३. लेखापर�कर ऐन, २०७५ 

४. महालेखा पर�ककको ��तवेदनहर  
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कमरचार�  समायोजनय �म र य्ा्र 

 
्ा्रुाम अ�धकार�  6 

१. �वषय �वेश 

मलुकु संघधय �राल�मा रपा्तरर भएप�् सा�वकको एकातमक राजय �राल�को �शास�नक संरचनालाल संघधय 

�राल� अनरुप रपा्तरर गनुरको �वकलप �्एन।तयसैले �नजामतध  सेवालाल प�न संघ, �देश र स्ानधय तहमा गर� 
तधन तहमा वयवस्ापन गन� कायरहर अ्घ ्ढाइए।तयसै अनरुप संघ, �देश र स्ानधय तहको ला�ग आधारभतू 

संगठन संरचना र दर््द� सकजना गन� कायर भयो। तयह� संरचना अनरुप कमरचार� समायोजनको कायर अ्घ 

्ढाएको पाइ््। 

नेपालको सं�वधानको धारा ३०२ उपधारा (२) ्मो्जम यो सं�वधान �ारमभ हदुाँका ्खत सरकार� 
सेवामा कायररत रा�सेवक कमरचार�लाल नेपाल सरकारले कानून ्मो्जम संघ, �देश र स्ानधय तहमा 
समायोजन गर� सेवा �वाहको वयवस्ा �मलाउन सकने् भ� ेवयवस्ा रहेको ्। सं�वधानको मातहतमा 
समायोजन ऐन, २०७४ जार� गर�  सरुमा कमरचार� समायोजनको �यास अ्घ ्ढाएको �्यो तर सो ऐन 

्मो्जम कमरचार� समायोजन समभव हनेु नदेखेर तयस ्ेलाको नेतकतवले कमरचार� समायोजन सम््धध अधयादेश 

जार� गर� समायोजनको कायर अ्घ ्ढायो।सोह� अधयादेशलाल प�् संसदमा पेश गर� ऐनको रपमा प�ररत 

ग�रयो।सोह� ्मो्जम समायोजनको काम मोटा मोट� स�कएको ् तर तयसको असरहर भने ्�ु ैदे्खएका ्न।् 

२. समायोजन  �कक या 

समायोजन �कक यालाल सरसतध हेदार प�हले संघ, �देश र स्ानधय तहको ला�ग संगठन संरचना र दर््द� ्नाइयो 
र तध संगठन संरचना र दर््द� ्मो्जम कमरचार�लाल जे�ताको आधारमा संघ वा �देश वा स्ानधय तह ्नौट 

गन� अवसर �दइयो।यसै ्मो्जम जे� कमरचार�ले रोजेकै ठाउँ पाए भने क�न� कमरचार�ले ्ाँक� रहेको ठाउँमा 
जानपुन� ्ाधयता सकजना भयो। यस �कार सरुमा समायोजन गन� �योजनको ला�ग संघमा ४८,४०९  सात 
�देशमा 22,297 र ७६१ स्ानधय तहमा 66,908 दर््द� सकजना भएको दे्ख््। समायोजन गन� 
समयमा कमरचार�को संाया भने दरव्द�को तलुनामा कम �्यो। दर््द� भ्दा कमरचार�को संाया कम 

                                                           
6 सह स्चव, नेपाल सरकार 
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भएकोले समायोजन स�कदा कमरचार�ले समायोजन हनु चाहेको तहमा ्ढ� कमरचार� परे कमरचार�ले 
नरोजेको तहका अ�धकांश पदहर �रि रहे।कमरचार� समायोजनको प�हलो काम स�कदा संघमा 
40,202 जना, सात �देशमा 14,018 जना र स्ानधय तहमा 42,279 जना कमरचार� समायोजन 
भएको अवस्ा दे्ख््। 

�कक याको �हसावले हेदार प�हला कमरचार�को जे�ताको सूचध तयार पान� काम भयो। दो�ो चररमा �न्�त 
समय तोक� कमरचार�लाल सफटवेयर माफर त ्नोटको अवसर �दइयो अ्ारत फमर भन� अवसर �दइयो र 
अ्तयमा उपलबध दर््द� त्ा कमरचार�को ्नोटको आधारमा कमरचार� समायोजन न�तजा �नका�लयो। 
सेवा, समूह संचालन गन� म्चालय/स्चवालय/आयोगलाल आ-आफनो सेवाका कमरचार�को समायोजन 
सम््धध पच जार� गन� वयवस्ा �मलाइयो भने, रा.प. �व्श� �ेरधका कमरचार�लाल माुय स्चव र रा.प. 
�्म �ेरधका कमरचार�लाल भने संघधय मा�मला त्ा सामा्य �शासन म्चालयका स्चवले पच �दने 
वयवस्ा भयो। तदनरुप समायोजन सम््धध पचाचार भएको दे्ख्् भने समायोजन भैसकेका 
कमरचार�लाल समायोजन भएको तहमा पदस्ापना गन� कायर जनु हालसमम प�न समप� भएको ्ैन, सो 
समेत सेवा समूह संचालन गन� म्चालय माफर त हदैु आइरहेको ्। 

३. समायोजनको असर 

समायोजनको प�हलो असर कमरचार�मा वयापक अस्त�ुध रहेको पाइयो। सफटवेयर माफर त �नशपक 
रपमा ग�रएको भ�नएको समायोजनको �वषयमा दश� हजार कमरचार�ले गनुासो दतार गराए। तयस प�् 
दो�ो असर अ�धकांश कमरचार� संघमा समायोजन भए। ्ाँक� रहेका मधये अ�ल धेरै कमरचार� स्ानधय 
तहमा समायोजन भए भने �देश सतरमा समायोजन हनेु कमरचार�को संाया 14,018 रहयो। जसले गदार 
उपलबध जनश्िको स्त�ुलत �वतरर हनु सकेन। संघ ्ो््लो भयो भने सेवा �दान गन� स्ानधय तह 
र वयवस्ापन गन� अ्वा �वकास गन� �देश तहमा जनश्िको कमधले गदार तध तहहरको काम 
कारवाह�मा ��तकूल असर परेको ्। तध तहले उपलबध �ोत, साधन, खचर र आफनो तहको उप्स्�त 
जनता साम ुदरो रपमा देखाउन सकेनन।् सो अवस्ा हाल प�न �व�मान रहेको ्। सवधकक त दर््द� 
र समायोजनको ्स्�त देहाय ्मो्जम रहेको दे्ख््य 

तह सवधकक त दर््द� समायोजन ��तशत 

संघ 48,409 40,202 83.05 

�देश 22,297 14,018 62.87 

स्ानधय 66,908 42,279 63.19 

यसर� �देश सतरमा सवधकक त दरव्द�को ६२ ��तशत कमरचार� समायोजन भएको दे्ख््। तर 
उ्लल्खत संायाका कमरचार� प�न स्ै �देशमा हा्जर हनु गएनन भने क�तले �देशमा समायोजन हुँदा 
पाउने एक तह मा�्को ्ढुवा खाएर राजधनामा �दल सकेका ्न भने क�त कमरचार� समायोजन भएको 
२१ �दन�भच समायोजन/पदस्ापना भएको तहमा हा्जर हनु जानपुन� कानूनध वयवस्ाको ्ावजदु 
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सा�वक कायररत �नकायमै कायररत रहेको र हालसमम प�न हा्जर हनु नगएको अवस्ा दे्ख््। तस्र 
समायोजनको अंक र कायारलयमा कमरचार�को उप्स्�त ्धचमा प�न ठूलै अ्तर रहेको अवस्ा ्। 

कमरचार� सामायोजनको ते�ो र णरलागदो असर कमरचार�को Morale / Motivation मा परेको ्। यसको 
�मखु कारर कमरचार�को समायोजनको नाममा जनु चासद� कमरचार�को मनमा उ्बजएको र 
समायोजनलाल कमरचार�ले जसर� आफनो जा�गर जधवनमा एउटा �लय आएको अनभुव गरे तयसको 
ग�हरो असर कमरचार�को मन म्सतकमा अ�हले प�न प�ररहेको ्। समायोजन �व�केो वा समायोजनको 
काररले आफनो सा�वकको भ्दा खराव अवस्ा भोगन �ववस कमरचार�ले त समायोजनलाल गाल� गन� नै 
भए र तध कमरचार�ले तयसर� भएको समायोजन प�्को ्जममेवार�मा धयान लगाएर काम नगनुरलाल 
अ्य्ा भ� �मलेन। तर रोजेकै ठाउँमा समायोजन भएका कमरचार� र समायोजनको �ममा एक तह 
मा�्को पद पाएका कमरचार�मा प�न कुनै उतसाह दे्खएन। यसको असर उनधहरको कायर समपादनमा 
प�र नै रहेको ्। अक� र अ् मनोवैजा�नक असर प�न समायोजन प�् देखा परेको ्। तयो के भने 
सा�वकमा संगै एउटै कायारलयमा काम गरेका कमरचार�हरको संघमा समायोजन भए भने कोह� भने 
वाधयतावस �देश वा स्ानधय तहमा समायोजन हुँदा संघमा पन� कमरचार� privileged र तल पन� कमरचार� 
पे�लएको अवस्ाको महशसु हुँदा कमरचार� वधचमा एक �कारको �वभा्जत मान�सकता दे्खयो भने यसर� 
�वभा्जत भएप�् उनधहर वधचमा तेश वा नकरातमक ��तसपधार समेत हनु सकने ्स्�त दे्खयो। 

३. कहा ँकहा ँचकुयो समायोजन ? 

नेपालको कमरचार� समायोजनको �कक या हेदार यो �कक या पूरररपमा ठ�क �्यो भनेर दावध गनर स�कंदैन र 
आवशयकता प�न ्ैन, भलै यस समायोजनमा ्�ु ैकमरचार�को खटाल मेहनत परेको ्। मलुकु संघधय 
�राल�मा रपा्तरर भएप�् र सा�वकको एकातमक राजय �राल�मा रहेको एक�कक त ्जममेवार� तधन 
तहका सरकारमा सं�वधानले �वभाजन गर� संघ, �देश र स्ानधयतहलाल अ�धकारको सूचध स�हत कायर 
�वभाजन गरेप�् �शासन संय्चलाल तदअनरुप रपा्तरर गनुरको �वकलप �्एन। तध �वकलपका सवल 
त्ा दवुरल पक केलाल ्ढ� सवल �वकलप रोजन जनु कसरत गनुर पसय�, तयसमा भने कमध भएको 
महशसु ग�रएको ्। प�हलो कुरा �नजामतध तफर का स्ै कमरचार� �नजामतध सेवा ऐन �नयमको 
माधयम�ारा नेपाल सरकारसंग करार ग�रएका कमरचार� हनु ् दवैु पकको सहम�त �वना करार�य 
सम््धमा ��तकुल असर पनर नहनेु �स�ा्तमा धयान �दन स�कएन। जसले गदार इच्ा �वप�रत ग�रएको 
समायोजन वयहोनर ्ाधय पा�रएका कमरचार�लाल अ्याय हनु गयो। 

मलुकु संघधय �राल�मा गएप�् सा�वकका कमरचार� स्ै संघमा माच काम ग्ुर भनेर पाइने अवस्ा 
�्एन र �देश र स्ानधय तहका ला�ग प�न कमरचार�को वयवस्ापन गनुरपसय�। तर �देश त्ा स्ानधय 
तहका ला�ग ततकाल आवशयक पन� जनश्िको �वकलप केवल समायोजन �्एन।तयसैले "समायोजन 
सवे्च्क तर खटाएको ठाउँमा काम गन� �वषय अ�नवायर" हनेुगर� जनश्ि वयवस्ापन गनर स�क्सयो। 

यो �वषय केह� हदसमम ्लफल भएको प�न �्यो तर ततकाल�न वयवस्ापकहरले यस �स�ा्तको 
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महतव ्ु् ेनन।् कमरचार�को समायोजनलाल सवै्च्क ्नाउँदा, केह� ्प कमरचार� संघमा ्सने इच्ा 
जाहेर गदार हनु।् तर तध कमरचार�को पदा�धकार संघमा रहने गर� �देश वा स्ानधय तहमा कामगनर 
खटाएप�् संघमा दर््द� �रि हुँदै जाँदा र �देश र स्ानधयतहको आफनै Cadre आउँदै जाँदा 
उनधहरको सहजै वयवस्ापन गनर स�कने �शसत संभावना हुँदा हुँदै जवरजसतध समायोजन गन� नध�तले 
कमरचार�को मानसपटलमा सकजना भएको भय र तयसले उसको कायर समपादनमा पान� नकारातमक 
असरको मूलय राजयले तध कमरचार� सेवा्ाट �वदा नहुँदासमम �त�र नै रहन ुपन� भयो। 

समायोजनको संस्ागत वयवस्ाको �हसावले प�न ्ाणै उलटो ्ाटो �हणाइयो। कमरचार�लाल संघ, �देश 
वा स्ानधय तह रोजन लगाइयो तर सेवा शतरसम््धध कानून ्�नै ्ाँक� �्यो। कमरचार�ले के हेरेर 
संघ, �देश वा स्ानधय तह रोजने ? खासगर� �देश वा स्ानधय तहको सेवा शतर सम््धध वयवस्ापन हदैु 
कसर� वक् स �वकासको संभावनाको आंकलन गन� ? यो अवस्ामा �देश र स्ानधय तहमा समायोजन रोजन ु
भनेको रहेको ग�हराल ्ाहा नपाल हाम फालन ु जसतै �्यो। तयसैले कमरचार� अटेसमम संघमा नै 
समायोजन हनेु �य� गरे जनु सवाभा�वक नै �्यो। तधनै तहको सेवा शतर सम््धध कानून ्नेप�् माचै 
समायोजन गन� गर� �कक या अ्घ ्ढाएको भए समायोजन �ढला हनेु �्यो भ�े तकर  प�न दे्ख््। होला 
केह� �दन �ढला प�न हुँदोहो तर ्प केह� �दन समय �दँदा प�रराम रा�ो आउने ्स्�त केह� �दन �्टो 
गरेर �व�न ुभ्दा �नस्देह रा�ो हनेु �्यो। 

समायोजन ऐन �वस्ापन गर� समायोजन सम््धध नयाँ अधयादेश लयाउन स�क्सयो भने सायद अधयादेश 
माफर त संघधय �नजामतध सेवा ऐन र �देश �नजामतध सेवा ऐन त्ा स्ानधय सेवा सम््धध मापदाण 
समेत अधयादेश्ाट लयाउन प�न स�क्सयो। यसो गनर स�कएको भए कमरचार�को ्नोट केह� सहज र 
्या�यक हनेु �्यो भने संघधय �नजामतध सेवा ऐनले जनु ददुरशा अ�हले भो�गरहेको ् तयो प�न हनेु 
�्एन। 

समायोजन �ममा ्प �वकक �तहर गनुासो सम्ोधनको चररहरमा दे्खए। कमरचार�को गनुासो 
समायोजनका ला�ग �नवेदन माग ग�रयो र ्ाणै १५/१६ हजार गनुासो सम््धध �नवेदन (सवाससय सेवा 
वाहेक) परे भने सवाससय सेवा एउटैमा ्ाणै तय�तकै संायामा गनुासोहर �ा� भए। तध गनुासो 
सम्ोधनका ला�ग उपस्चव सतरको कमरचार�को नेतकतवमा गनुासो सम्ोधन �सफा�रस स�म�त ्नाल 
�नवेदन ्ान�वन त्ा �सफा�रशको कार्ाह� अ्घ ्ढाएको दे्ख््, भने सो स�म�तको �सफा�रस ठ�क 
्ेठ�क के �्यो भनेर सो भ्दा मा�्ललो तह वा अ्य पकले पर�कर नै नगर� जे �सफा�रस भयो तयसै 
आधारमा समायोजन संशोधन गन� ठूलै ग्लत भएको दे्ख््। यस चररमा नै हनेु नहनेु ्�ु ैकायरहर 
भएका पाइएका ्न,् भने समायोजनको अ�भलेखलाल समेत सफटवेयरसँग आव� नगदार समायोजनको 
प�्ललो तसया�को समेत उ�्तो काटने काम यसै चररमा भएको दे्ख््।यसै चररमा �देश वा 
स्ानधय तहको सवधकक त दर््द� भ्दा ्ढ� कमरचार� तयसता �नकायमा कमरचार�को रचध र समायोजनमा 
संलगन कमरचार�हरको सहायता त्ा �व�भ� �क�समका �लोभनमा परेर काम गन� शैल�का कारर भएको 
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पाइएको ्।दर््द� भ्दा �नकै ्ढ� कमरचार� समायोजन गन� हो भने तयस पूवर सवधकक त दर््द� र 
संगठन संरचना को के अ्र? दर््द� र संगठन संरचना सवधकक त �कन ग�रयो? दर््द� संरचनाको 
मतल् के? ्�ु ै��हर उबजेका हनु भने दर््द� भ्दा ्ढ� कमरचार� समायोजन गरेकै कारर स्ानधय 
तहले समायोजन भएका कमरचार�लाल हा्जर गराएनन।् हा्जर नगराउने �वक् स दर््द� भ्दा ्ढ� 
समायोजन भएको कुरामा माच सध�मत भएन यो �म सवधकक त दर््द� �भचै पठाएका कमरचार� हा्जर 
नगराउने गर� �वक�सत भयो।जसको प�रराम आज प�न ्�ु ैकमरचार�को जा�गर ्ाटोमै रहेको ्। 

समायोजनको �ममा ग�रएको र हाल प�न जार� रहेको अक� गलतध समायोजन संशोधन हो।गनुासो 
सम्ोधनको चरर स�कएप�् प�न समायोजन संशोधन जार� राादा समायोजन क�हलयै नस�कने रोगको 
रपमा �वक�सत भएको ्। 

समायोजन संशोधन गनर क�हले काँह� अ�नवायर प�न हु् ्। कुनै �नकायमा दर््द� भ्दा ्ढ� कमरचार� 
परे भने ्ढ� कमरचार�लाल अ्य पद �रि भएको ठाँउमा �मलान गनुरपदार वा कसैको सेवा, समूह, 
तह/�ेरध �्�केोले सचयाउन वा रोग लागेका कमरचार�लाल Medical Board ले �सफा�रस गरेको 
अवस्ामा उपचार गनर सहज हनेु ठाउँमा पन� गर� समायोजन संशोधन गन� कायरलाल औ्चतयपूरर नै मा� 
स�कएला। तर कमरचार�लाल स्जलो पान� नाममा एउटा कमरचार�को पटक पटक समायोजन भएको 
भे�टएको हदुाँ तयसतो कायरले दगुरम ठाँउ वा स्ानधय तहहर कमरचार� �व�हन हदैु गइरहेका ्न भने यो 
रोग �नर्तर ््ल्रहने अवस्ा समेत सकजना भएको ्। 

समायोजन संशोधनका �ममा स्ानधय तहका ला�ग �वजापन भैसकेको पदमा समेत समायोजन संशोधन 
गर� पदप�ुतर ग�रएको पाएको ्।जसले गदार लोकसेवा आयोग्ाट स्ानधय तहकै ला�ग �सफा�रश भएका 
सयौ कमरचार� हाल अलपच प�ररहेका ्न।तयसैगर� समायोजन गन� �योजनका ला�ग भनेर संघ, �देश 
वा स्ानधय तहका ला�ग जनु संगठन, संरचना र दर््द� सकजना ग�रयो, यस �ममा प�न 
समायोजन/वयवस्ापन गनुर पन� कमरचार�को संाया, �क�सम, सेवा, समूह, उपसमहु, �ेरध आ�दलाल धयान 
�दन सकेको पाइदैन। केवल यसतै संगठन र य�त दर््द� चा�ह्् भ�े Wild Guess का आधारमा 
संगठन र दर््द� ्नाइयो। जसले गदार ्�ु ैकमरचार�ले Space नपाउँदा एकातफर  समायोजन टु��एन 
भने, स्ायध कमरचार�लाल घर पठाउन नस�कने भएकोले �वना काम राजयले हा्जर गराइ तल् खवुाउने 
अवस्ा सकजना भएको ्।तधनै तहमा Judicial Distraction गन� गर� संाया तोक� समायोजन गनर स�कने 
�वकलप तफर  धयान �दइएन।तयसैले कमरचार�को रोजालले �ा्�मकता पायो। संगठनको आवशयकता 
Shadow मा पय�। 

४. वतरमान अवस्ाय 

वतरमान अवस्ामा कमरचार� समायोजनको अवस्ालाल �नमन ्दुाँमा ्चचर गनर स�क््य 
१.   कमरचार� ्धचमा वयापक अस्त�ुध र गनुासो 
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२.   संघधय �नकायहर ्ो््ला र क�तपय ठाँउमा संगठनको आवशयकता भ्दा कमरचार�को Space 

का ला�ग दर््द� सकजना भएको र समायोजनको �ममा हतारमा तयार भएको संगठन त्ा 
दर््द� वैजा�नक हनु नसकेको। 

३.   ्�ु ै कमरचार�हरको (जसतै टाइ�प�, म�हला �वकासका कमरचार�, घरेल ु स�म�त, दगुरम केच 
�वकास स�म�त) समायोजन हाल समम टु��न नसकेको। 

४.   स्ानधय तहका ला�ग �सफा�रस भएका ्�ु ै कमरचार� �सफा�रस भएको तहमा हा्जर हनु 
नसकेका। 

५.   सा�वकका �देश र स्ानधय तहमा समायोजन हनु ्ाधय भएका ३२औ,ं ३३औ ंBAT का 
कमरचार�हरमा वयापक अस्त�ुध रहेको। उनधहरलाल संघको दर््द� लकुाल ज्रजसतध 
�देश वा स्ानधय तहमा समायोजन ग�रएको र हाल संघका ला�ग जयादै ठूलो संायामा 
�वजापन भएको भ� ेउनधहरको गनुासो रहेको। 

६.   सा�्क ्जलला �वकास स�म�त, गा.पा/न.पा. ्ाट समायोजन भएका कमरचार�हरको अवकाश 
प�् पाउने स�ुवधाको �वषयमा �ोत आ�दको �वषयमा अ्योलता रहेको। 

७.   खाण (6) मा उलले्खत कमरचार�को वक् स �वकासको मागर �शसत नभएको गनुासो रहेको। 

८.   �देश म्चालयको स्चव र स्ानधय तहको �मखु �शासक�य अ�धकक तको पद संघधय �नजामतध 
सेवाको कमरचार�्ाट पू�तर ग�रने �वषय �ववाद र�हत हनु नसकेको। 

९.   तसया� (Data) भरपद� नभएको । 

५.  अव अगा�णको ्ाटो : 

कमरचार� समायोजनको �ममा हाल जनु अवस्ामा प�ुगएको ्, तयस अवस्ा्ाट प्ाणध फकर न अव 
�मलदैन र तयसो गनुर प�न हदैुन। तयसैले अ्को ्ाटो �वगतमा भएका कमध कमजोर� हटाउदै 
समायोजनलाल य्ासकय चाणो टुङगयाउन ु प र् । जसका ला�ग देहाय ्मो्जम गनर आवशयक  
दे्ख्् :- 
(क) समायोजनको ्ाँक� काम य्ासकय चाणो टुङगयाउने र जसका ला�ग:- 

(१) समायोजन नटु��एको कमरचार� त्ा case को सूचध ततकाल तयार गन�, 
(२) समायोजन हनु ्ाँक� कमरचार� त्ा case  को �वकलप प�हचान गर� �नद�शक स�म�तको 
वैठक्ाट �सफा�रश गराल म््चप�रषदको �नररय ्मो्जम टुङगयाउने, 

 दर््द� हदुाँ हदैु हा्जर नगराल स्ानधय तह्ाट �फतार भएका कमरचार�लाल ततकाल 
हा्जर गराउन स्ानधय तहलाल �नद�शन �दने । यसो गदार प�न हा्जर नगराउने स्ानधय 
तहको अनदुान्ाट �त कमरचार�ले तलव पाउने वयवस्ा �मलाल तध कमरचार�लाल �देश वा 
संघ वा अ्य स्ानधय तहको काममा लगाउने । सो ्रा्रको रकम तध स्ानधय तहले 
पाउने अनदुान्ाट कटौ�त गन�, 
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 टाइ�प� कमरचार�लाल समायोजनको �ममा रोजने अवसर न�दल जवरजसतध समायोजन 
ग�रएको पाइएकोले �नजहरलाल उनधहरको माग ्मो्जम �देश, स्ानधय तह वा संघको 
�शासन सेवाको ना.स/ुख�रदार पद कायम हनेु गर� समायोजन संशोधन गर� टु�ो 
लगाउने, 

 �वगतमा दर््द� भ्दा ्ढ� कमरचार� समायोजन गर� स्ानधय तहले हा्जर नगराएका 
कमरचार�लाल अ्य स्ानधय तह वा सो ्मो्जम संभव नभएमा �देश वा संघको पदमा 
समायोजन संशोधन गर� �मलान गन�, 

 सेवा समूह त्ा �ेरध वा तह ्मो्जम दरव्द� नभएका कारर समायोजन हनु नसकेका 
कमरचार�लाल �नजहरको योगयता ्मो्जमको अ्य सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगको 
सैदा््तक परामशर �लल अ्य सेवा समूहको पदमा समायोजन संशोधन गर� �मलान गन� । 

(ख) समायोजन सम््धध तसया� त्ा अ�भलेख ततकाल अधयाव�धक गन� र समायोजन पु् सतका 
�नकालने:-  

 समायोजन भैसकेका कमरचार�को अ�भलेख Website मा रा� े र कसैको नाम ्ुट भएमा वा 
�ववरर फरक परेमा ७ (सात) �दन �भच आवशयक कागजात स�हत उप्स्त हनु सूचना जार� 
गन�, 

 ्ुट भएको �ववरर Entry गन� र फरक परेको �ववरर सचचाउने, 

 Updated  �ववरर ्मो्जम समायोजन पु् सतका �नकालने र समायोजन पु् सतकामा नाम नपन� 
वय्िले अवकाश प�् पे्सन वा उपदान नपाउने वयवस्ा गन� – 

  समायोजन पु् सतकाको खाण (क) समायोजनको इ�तहास, कानून, �व�ध, अभयास आ�दको �ववरर 
रहने, 

   खाण (ख) मा सेवा अनसुार समायोजन भएका कमरचार�को नाम नामेसधको �ववरर रा�,े 

सेवागत अनसूुचध अलग अलग �नकालने ताक� सम्््धत सेवा/समूहका कमरचार�ले आफनो 
सेवाको अनसूुचध राादा/हेदार पगुने वयवस्ा गन� जसले गदार समायोजन पु् सतका Portable र 
Manageable  होस। 

(ग) स्ानधय तहका ला�ग �सफा�रश भएका हा्जर हनु नपाएका कमरचार�को ततकाल वयवस्ापन गन�:-   
 लोक सेवा आयोगको �वजापन भैसकेप�् समायोजन संशोधन भएकाहरलाल सा�वक वा अ्य 
पदमा फकारल लोक सेवा आयोग्ाट �सफा�रश भएको तह (गा.पा./न.पा.) मा �नयु्ि �दने र 
हा्जर भल काम गन� वातावरर �मलाउने, वा 

 �मलदो पदमा अ्य स्ानधय तहमा काम गन� वातावरर �मलाउने, (म.प.मा �सताव पेश गर� 
नध�तगत �नररय गन�)। 
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(घ) �शास�नक आवशयकता (Administrative Necessity) को अवस्ामा वाहेक कमरचार�को सहजता 
(Comfort) को ला�ग समायोजन संशोधन गन� कायर ततकाल ््द गन�। 

�नषकषर 

कमरचार� समायोजन �ममा हामध धेरै अगाणध ्ढ�सकेका ्ौ। यसमा धेरै �यास र �म�हनेत समेत 
ग�रएको ्।तस्र यसका सम््धमा �वगतमा भएका केह� कमध कमजोर�हरलाल सचयाल समायोजन 
कायरको साचो अ्रमा �वसजरन गनर अव �वलम् गनुर हदैुन। राजनध�तक रपमा ठूलै प�रवतरनलाल नेपाल� 
जनताले सा् �दएको अवस्ामा �शासन संय्चमा संलगन हामधले राजनध�तक प�रवतरनसगैँ भएको 
प�रवतरनलाल आतमसात गद� जनअपेका अनरुप कायर गर� �नजामतध सेवालाल जनताको सखु दखुको 
सा्धका रपमा स्ा�पत गनुर नै आउने �दनमा नेपालको �नजामतध सेवाले अवलम्न गन� ्ाटो हो। 

स्दभर सामा�ध 

१. नेपालको सं�वधान 

२. कमरचार� समायोजन ऐन, २०७५ 



k|zf;g klqsf c+s !#@/65 
 

नेपालमा मानवपूजँध वयवस्ापन 

 
जयनारायर आचायर* 

साराशं 

मानवपूजँध  (Human Capital) को �वकास नै आध�ुनक रा� �नमाररको आधारभतू कायर मा�न््। �व�का 
�वक�सत देशहरको ल�तहास हेन� हो भने मानवपूजँध �नमाररमा लगानध गरेर नै समक�तको प् चमेुको 
दे्ख््। तयसै गर� मानव नै �वकासको साधन र साधय (Means and Ends)  हो भ�न््। सम� मानव 
कलयारलाल पू�तर गन� साधन प�न मानव नै हो जसको �वकास माफर त यो समभव हु् ्। तर नेपालको 
मानव पूजँध �वकास तय�त सवल भएको दे्खदैन। तयसतो हनुकुो प�् मानव संशाधनको महतव 
राजयतह्ाट आतमसा् गनर नसकेकोले हो भ�ेमा द�ु्धा ्ैन। मलुकुको मानव संशाधनको ्कहसर 
योजना, कायर �राल� र वयवस्ापनको सवालमा अ�हलेसमम कुनै �न्�त �व�ध स्ा�पत भल सकेको 
दे्खदैन। 

संघधय मा�मला त्ा सामा्य �शासन म्चालयले �नजामतध कमरचार�को सम््धमा अपनाउने मानव 
संशाधन वयवस्ापन त्ा सेना र �हर� संगठनले गन� भनार, �नयु्ि, पदस्ापन, ता�लम र अवकासका 
चररलाल मानव संशाधन वयवस्ापन मा�े हो भने वाहेक अ्य कुराको सप� सोच नै स्ा�पत हनु 
सकेको ्ैन। अ् �ा� जनश्िको �वकास, उत�रेरा, उपयोग, �टकाउ जसता कुराको सम््धमा 
राजयका संरचना र राजनध�तक नेतकतवको मनसाय र मनोदशा नध�त �नमारर गदार दे्खएका ्लफल्ाटै 
�� हु् ्।यस्ाट के प�ु� हु् ् भने मानव संशाधन योजनाका च�मै प�न हा�ो नध�तगत धयान पगेुको 
्ैन।6

7 

सरवा, ्ढुवा, पदस्ापन, परुसकार, अवसर, ता�लम जसता कमरचार� �शासनका आधारभतू कायरमा समेत 
राजनध�तक दरुा�ह, �्�ह, द�ुवधा र हसतकपेको वतरमान अ्स्ामा मानव पूजँध वयवस्ापनको �वकास 
क�त �ा्�मकतामा पलार यसै अनमुान गनर स�क््। मानवपूजँध संगठनको ल�य �ा��मा कमरचार�को 
प�रचालन माचै होलन यसमा लागनध र संगठनको ल�यमा आ्� गराउन ुहो। उ्चत ठाँउमा पदस्ापन 
होस वा ्जममेवार� यध स्ै मानवपूजँध कै एक �हससा हनु। 

                                                           
7  * सहस्चव, नेपाल सरकार 
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मानव पूजँध वयवस्ापन 

मानवपूजँध वयवस्ापन भनेको मा�नसलाल समप�त मा� े�राल� हो। मा�नस खचर, लगानध वा वयय भार 
होलन, पूजँध हो जसको सह� र अ�धकतम उपयोग्ाट संगठनको लक �ा� गनर समभव ् भ� े
वयवस्ापक�य मा्यता मानवपूजँध वयवस्ापन हो। जसर� पूजँध शबदले समप�त, �ोत साधनलाल जनाउँ् 
तयसर� मानव पूजँधले मानवलाल समप�तको रपमा वयााया गदर् र तयसको प�ररामसँग जोड्। 

मानव पूजँध वयवस्ापनले मानवधय साधनको द�गो र उतपादनशधल उपयोगसँग सरोकार रााद्। यो 
आध�ुनक शासक�य र वयवस्ापक�य अवधाररा हो। मानव �ोत माच होलन यसको उपयोग ल�य 
के््�त हनु ु प र् भ�न््। लगानधको अनपुातमा जव समम उतपादनको अ�धकतम, दकतापूवरक, 
�भावकार� रपमा प�रराम स�ुन्�त गनर स�कदैन तवसमम यो मानव साधन ्ने प�न पूजँध मा�  
स�कदैन। सामा्यता पूजँधले ��तफल �दन ुपन� अ्रशा�धय मा्यता ्ै संगठनका सदसयलाल लगानध गन� 
र लगानधको ��तफल �ा� गन� �्षय ्सतकुो सार नै मानव पूजँध वयवस्ापन हो। 

मानव �ाचधन समयमा ्सत ु �्�नमयको साधन �्यो। ्सतसँुग मानव साटासाट हु् सयो। मा�नसको 
्सतगुत मूलय �्यो। प�् तयो अ्धाररा प�रवतरन हदैु मानव नै समपूरर �वकासको साधन मा�नयो 
सा्ै, साधय प�न। यसर� मानव �व�नमयको साधन्ाट �वक�सत हदैु �वकासको पूजँधको रपमा �वक�सत 
र �वसता�रत अ्धाररा नै मानवपूजँध वयवस्ापन हो जो �सधा राजय वा संगठनको ल�य �ा��सँग 
सम््ध राा्। 

मानव पूजँध वयवस्ापनले संगठनका सदसयलाल नै संगठनको जधवन मा्द्। �वना उत��ेरत र ��तव� 
सदसय्ाट संगठन नै जधव्त हनु सकदैन। अ् संगठनको ्जव्तताको ला�ग मानव संशाधन र यसको 
वयवस्ापनको ठूलो महतव हु् ्। मानव नै संगठनको दै�नक जधवन प��त सगँ आव� हनेु भएकोले 
मानवमा लगानध नै संगठनमा लागानध मा�न््। संगठन ज�त नै आध�ुनक र ��व�धयिु होस तयसको 
�भावका�रता तयो स�ालन गन� कमरचार�को दकता �भावका�रतामा �नभरर हु् ्। 

सन ् २०१८ ्ाट सावरज�नक �शासनमा New Public Passion (NPP) भ�े नयाँ �स�ा्तले ठाँँ 
पाएको ् जसको सार नै सावरज�नक �शासनको दकता र मनोवलको ्क�त हो। सावरज�नक �शासनको 
कयधकरर हदैु जाँदा द�गो �वकासका ल�य �ा� हनु नसकने ठहर स�हत यो �स�ा्तले सावरज�नक 
�शासनमा काम गन� जनश्िलाल पूजँधको रपमा �वसतार गरेको ् जो हा�ो जसतो मलुकुको नध�त 
�नमारर तहमा अ्ै पगेुको दे्खदैन।  

नपेालमा मानव पूजँध वयवस्ापनको अवस्ा 

नेपाल हाल उचच कमता र सकमतायिु यवुा जनश्ि भएको मलुकु हो सा्ै, मानव �वकास 
सूचकांकमा नेपाल मधयमसतरको मलुकु मा�न््। हालै जार� मानव �वकास सूचकांकमा ०.५७९ अंक 
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स�हत नेपाल १८९ देशमधय १४७ स्ानमा रहेको दे्ख््। मानव �वकास सूचकांक सधुार हदैु गएको 
भए प�न अपे्कत �वकास भएको मा�नदैन। ्शका, सवाससय र आयका �हसावमा नेपालको अ्स्ा 
कमजोर हनुलेु मानवपूजँध �नमारर प�न सहज हदैुन। अ् मानवपूजँध �नमाररका साधन ्शका, सवाससय र 
रोजगार�का आयामहरमा सधुार ग�रन ुप र्। 

मानव संशाधनको �्षयमै सप� नभलसकेको नेपाल� समाजमा मानव पूजँध �नमारर र वयवस्ापन 
एकादेशको क्ा हनुसक्। तयसैले होला दै�नक प््सय यवुाश्ि �वदेश पलायन हु् ्न भ�न््। 
�वकासको ला�ग मलुकुमा उजारशधल यवुाहरको संाया उललेखनधय माचामा भए प�न तयसको 
वयवस्ापनमा कमध दे्ख््। मानव हनु ुर मानव संशाधन हनु,ु अ् मानव पूँ् जको �नमारर गनुर ्प 
फरक �्षय हो। मानव संशाधनको ्कहसर योजना र अभावकै कारर यवुा जनश्ि पढाइ र 
रोजगार�को ्हानामा �्दे्शने �वक् स वयापक ्नेको हो। 

मानव संसाधनको �वकास र वयवस्ापन कुनै �न्�त संस्ाको प�र�ध�भच सध�मत गनर स�कने �वषय 
होइन। एउटा प�रवार दे्ख समाज हुँदै देश नै सखुध र समक� ्नाउन जनश्िको �वकास र 
वयवस्ापन महतवपूरर  ्। यस अ्रमा मलुकुको सम� जनसंायालाल कसर� सावरज�नक सेवा, 
अनसु्धान, उतपादन लगायतका केचमा प�रचालन गन� भ� े�वषय नै जनश्ि वयवस्ापन हो।  

हामधसँग मानव संसाधनको �वकास र वयवस्ापनमा योजना्� नध�त र कायर�मको अभाव 
दे्ख्् ।मानव संसाधनको केचमा अ�हले भएको �वकास खाल� �ाकक �तक माचै हो। मानव पूजँध 
वयवस्ापन भनेको मानव �वकास वा मानवमा लगानध माचै होलन यसको वयवसा�यकता �वकास प�न  
हो। नेपालको सामा्जक, राजनध�तक, सांसकक �तक, �शा�सनक, �नजध र नाग�रक कचेमा हेयय भने पेसागत 
नै�तकता त्ा इमानदा�रता ्यून दे्ख्् । यसका प्ा�ण पूजँध वयवस्ापन पकनै माुयरपमा ्जममेवार 
रहेको दे्ख्् । �ायय वयवस्ापन तहमा रहनेहरले हरेक �वषयमा आफूमाचै जा�े र मातहतकालाल 
केह� ्ाहा नभएको भ�े �क�समको �म राखेको पाइ््। 

घर्ाट शरु हनेु मानवको संसकार, सामा्जक दा�यतव, सांसकक �तक �वकास �मशय कधर हदैु गएको 
पाल््। ्ो�णरङ सकूले ्चचालाल सामा्जक जधवन र मूलय मा्यता त्ा सकजनातमकताको स�ा जसर� 
प�न �्म हनेु म्च �सकाउ् जो मखुा�तामा आधा�रत हु् ्। मेरो घरमा भ�तजध ््स्न जो �वजान 
क� �्�ा्ध हनु। एक �दन रातभर� ््स ्लेको देखे �कन भनेर सोधेको, भोल� पर�का ् भ�नन।् उनध 
हलल� हलल� गद� के�ह काठसत गद� �्इन। के �्षयको भ्दा अं�जेधको सटोर� भ�नन। सटोर� त 
रमाललो मानेर ्झुने होला �न भ्दा उनलाल काठ नगर� नआउने ्ानध ् रे भ�े जवाफ पाए।ँ अ् 
यो एउटा सानो उदाहररको सामा्यधकरर गन� हो भने नेपालको ्शका �राल�को प�रराम अ्दाज गनर 
स�क््। उनलाल सामा्जक जधवनमा के गन� ्ाह ्ैन तय�ह �व�ालय, घर र पास हनेु उपाय  
्ाहेक । 



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

घरमा ्लफलका माधयम्ाट �नररय नहनु,ु मा�्ललो मा�नसको आदेश गलत भएप�न मा�ु पन�, खचर र 
कमालमा �� नहनेु, जसर� प�न पैसा कमाउन ुपन� मान�सकता र मनोभावना �वकास भएको दे्ख््। 
पसलेले �मसावट गरेर सामान ्ेचन, �कसानले दधुमा पानध �मसाउन, वयवसायधले ्ढ� नाफा खान, 
गरुसतरको वासता नगनर यो स्ै अ�वभावकले आफना नानधहरलाल �सकाएको वयवसा�यकता, नै�तकता र 
लमानदा�रता हराउने उपाय नेपाल� समाजको पयारय ््दै गएको ् जनु वयवहा�रक रपमा मानवपूजँध 
वयवस्ापनको तगारो हो । 

अक� तफर  सावरज�नक कायारलयमा मा�्ललो तह्ाट तलला तहका कमरचार�हरमा जान, सधप र दकता 
हसता्तरर गन� प�रपाट� कमध दे्ख््। यसका प्ा�ण मातहत रहेका कमरचार�हर आफूभ्दा रा�ो र 
प�रराममखुध ्�नदेलान ् �क भ�े �क�समको भय प�न हनु सक् ।वासतवमा जनश्ि वयवस्ापनको 
आवशयकता र महतवलाल  धेरैले ्ु् ेकै दे्खँदैन।जसका कारर संघसंस्ा त्ा वयावसा�यक ��त�ानमा 
आ�्रक �शासन �वभागले ज�त महतव पाइरहेको ्, तयसको तलुनामा आ�्रक �शासन स�ालन गन� 
कमरचार�को समेत वयवस्ापन गन� मानव संसाधनको वयवस्ापनमा धयान �दएको दे्खँदैन।  

सरकार� होस ् वा �नजध स्ै केचका वयवस्ापन तहका वय्िहरले देश–�वदेश �मर, ता�लम र 
गो�धहर्ाट धेरै नयाँ जान, सधप र तौर त�रका �सकेका हु् ्न।् तर, तयसता �वषयहर आफनो संस्ामा 
आतमसात ् गन� र गराउने �चलन रहेको प�न खासै पाइँदैन। सामा्य वयवस्ापक�य सधपको अभाव 
दे्ख््। चाहे घरमा होस वा कायारलयमा ढोकाको चकुुल फेनर, पालप सफा गनर, सालकलको चेन 
हालन, सामा्य गाणध ममरत गनर समेत हामधले अरको साहारा �लन ुप र्।  

यध हेदार सामा्य सधप हनु तर यसले संगठनमा पूजँध �नमारर गन� कायर गरेको हु् ्। छाल�भ� �सकालयो 
भने चालकको खचर कटौतध गनर स�क््। ्चया पकाउन स�कयो भने ्चयाकै ला�ग कायारलय सहयोगध 
आ्शयक नपन� हु् ्। फोटोकपध, ��्टर र टाइप आफै ग�रयो भने ्ु�ै कमकयटुर सहायक आ्शयक 
नपन� हु् ् जसले राजयको �ोत साधनमा हनेु साधारर खचर जोगाउ् तर यध �वषयहर वयवस्ापनको 
धयानमा जादैनन र यो मानवपूजँध �नमारर हो भ� ेप�न हे�ा हदैुन।     

तयसै गर� कुनै प�न संगठन आफनो उ�ेशय �ा��मा सफल ्� सकन ु र असफल सा�्त हनुमुा 
आ्त�रक �व�ासको वातावररले महतवपूरर अ्र राा् । �व�ासको वातावररको अभावमा संगठनले 
आफनो ल�य �ा� गनर सकदैन । वयवस्ापनले कमरचार�को सकारातमक ँजार, गरु र सधपलाल वा�हर 
लयाल संगठनको ल�य उ्मखु गराउन ुप र्। वय्िगत ल�य र संगठनको ल�य ्धच त्त हु् ् तयो 
्ेला वय्िगत सवा्रलाल सांगठ�नक सवा्रमा रपा्तरर गनर सकन ु वयवस्ापक�य गरु हु् ्। तर 
हा�ो अभयास भने स्ल पकलाल भ्दा प�न कमजोर�लाल दे� े�वक् स ् ।रा�ो र न�तजामखुध काम गदार 
�शंसा नगन� वयवस्ापनले सानो कमजोर� भएको अवस्ामा प�न कसर� ठेगान लागाउने भ� ेमौकाको 
खोजध ग�ररहेको पाउँ्ौ। 
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New Public Passion ले सावरज�नक �शासनमा दे्खने पर�राम र कमता ्धचको द�ुवधा सप� पारेको 
्। कम उत��ेरत र कम कमता हुँदा प�न यसलाल सवल पान� भ्दा तय�ह अ्स्ामै ्ढ� न�तजा 
अपेका ग�रराखेको ्ौ जो समभव ्ैन, तयसैले संगठनका सदसयलाल कमतावान ्नाउने कायरको रपमा 
मानव पूजँध वयवस्ापनको �स�ा्त �नद� ्शत ्। कमरचार�्ाट न�तजा माचै खोजने वयवस्ापन पकले 
कमरचार�को कमजोर� सधुार गनर कमता र सधप �वकासमा भने धयान �दएको पालदैन। 

अ�हले नध�त �नमारर गदार यसता �वषयहर कमै धयान �दइएका ्न। कमरचार�ले स�ु्धा माचै खोजे भ� े
अ्रको रपमा संसारमै ्यून भ�नएको नेपालको कमरचार�त्चको तलवलाल उत�रेराको मौ�्क ततव 
�लइने ग�रएको ्। स�ुवधा �मको पा�रतो�षक हो मानवलाल उत��रत गन� माधयम माचै होलन भ� े
अधययन्ाट प�ु� भलसकेको ्। सावरज�नक �शासनमा कायररत कमरचार�लाल दक, वयवसा�यक, 
��तफलमखुध, जनमखुध ्नाउन नध�त �नमाररकतारले संसारमा भएका असल अभयासलाल हेरे के�ह 
सकारातमक प�रराम आउन सकसयो र सरकारको नध�त, सेवा र �वकास �वाह गन� संरचना कयधकरर 
हनु्ाट ्चन सकसयो।  

नेपालमा ५७ ��तशत स��य जनश्ि रहेको र यो सनुौलो समय हो भ्दै गदार अ्को योजना अ्�धमा 
मलुकुलाल कुन केचमा कसतो �क�समको जनश्ि क�त माचामा आवशयक ् भ�े �कपेर राजयले गनर 
सकेकै ्ैन। उ�ोग, पयरटन, जल�व�तु,् �नमारर, सवाससय, ्शका, कक �ष, वन लगायतको योजना्� 
�वकासका ला�ग राजयले केचगत जनश्ि �कपेर गनर सकनपु र्। 

आफूले कमरचार�को जनश्ि �वकासमा लगानध गरेको अवस्ामा अक� ��तसपधधले लैजाने ��तफल 
आफूले नपाउने भ� े �क�समको मान�सकता �नजध कमपनधहरमा वया� हु् ् ।�रटे�नङको समसया 
संसारभरका कमपनधलाल हु् ् फलतय कामदारको उचच उत�रेराको कायरवातावरर ्नाउने �य� 
ग�र््। तर भएका जनश्िको ्�हगरमनलाल सहज र सरल ्नाउने तर नेपालमै �टकनसकने ्नाउने 
वयवस्ापक�य सोचको नेपालमा अभाव रहेको ्। 

चाहे सावरज�नक केच होस चाहे �नजध कमरचार�ले आफनो जान, सधप �वकास गन� कायरमा सम्््धत 
वय्िगत र सवाभा�वक रपमा आफनो तह्ाट �यास त ग�ररहेकै दे्ख््। प�रराममखुध हनुसकेको 
अवस्ामा माचै कमरचार�त्चको सफलता मापन गनर स�क्् तर तयसकोला�ग काम गनर सकने स�ुवधा, 
्क् स, अवसर, स�ुन्�तता, दकता, सधप �वकास ग�रन ु प र्। तल् त्ा पा�र��मक �दएकै आधारमा 
जनश्िमा वयवस्ापनले पयार� लगानध गरेको धाररा ्नाउन ुगलत हो। 

लोक सेवाको खलुला पर�का �राल�ले कामभ्दा पर�कामखुध ्नायो भनेर आलोचना एक हदसमम सतय 
हो तर य�तसमम नहनेु हो भने �नजामतध सेवा यस भ्दा ्ढ� भ�ा, जानको अभाव र पनु�स�्चत हनेु 
अ्स्ा दे्खदैन। य�ह ��तसपधारले माचै आफनो ्ल्तुा र कमताले �्� र �्�को अभयासको 
जानकार�समम रा� ेभएको ्।  
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जनश्िले रा�ो उतपादन र न�तजा �दनका ला�ग वयवस्ापनले उनधहरको कमता र सधप �वकासका 
ला�ग अ�नवायर रपमा लगानध, अ्य केचसगँ अ्तर��या ग�ररहन ुपदर् ।हा�ो मलुकु �वकासमा प्ा�ण 
पनुरको स्ैभ्दा ठूलो कारर नै पयार�रपमा दक एवं सधपयिु जनश्ि नहनु ु नै हो। अ्य्ा चाहे 
�नजध केचमा होस वा सरकार�, जनश्िको दकता अ�भवक��मा धयान न�दने हो भने सोचेअनरुप अगा�ण 
्ढन स�कँदैन । 

सावरज�नक �शासनमा मानवपूजँध 

मलुकुको �वकासको �मयो, सेवा �वाहको संवाहक, नध�त कायार्वयनको कतार सावरज�नक �शासन 
मकुुकको सम� हालतभ्दा �भ� दे्खदैन। तललो तहमा कमरचार�को अभाव ् भने �संहदरवारमा 
कमरचार� ्सने कु�सर अभाव हनेु अ्स्ा ्। संघधय संरचनामा मलुकु गएप�् नध�तगत तहमा 
कमरचार�को संाया कमध हनेु र सेवा�वाहको तहमा ्ढ� हनेु पन�मा ठ�क उलटो प�रराम दे्ख््। 
नाग�रकले सेवा पाउने सेवाके््मा कमरचार� कै अभाव ् दकता र प�रराममखुध कमरचार�त्च भ� ेकुरा 
टाढा भयो।  

यसर� सम� मलुकुका ला�ग आवशयक जनश्ि �वकासमा कमजोर सा�्त मलुकुले सरकार� 
कमरचार�को वयवस्ापन समेत गनर सकेको ्ैन।जसका कारर कुनै �नकायमा जनश्िको अभाव ् त 
कुनैमा आवशयकता भ्दा ्ढ� जनश्ि रहेको ्। भएको जनश्िलाल प�न सह� �क�समले प�रचालन 
गनर स�कएको ्ैन। सरकारले वयवस्ापन सव�कर माफर त कमारचार�को संरचना तयार गन� भएप�न सो 
को ्ैजा�नक वयवस्ापन गनर स�कएको ्ैन। कामको आधारमा भ्दा वय्िको आ्शयकता, चाहाना 
र दवावमा यसता कायरहर हनेु �वगतको यसतो �व�धलाल अ् वैजा�नक र ्सत�ुन� ्नाउन �ढलो गनर 
हदैुन।  

वयवस्ापन पर�कर, वयवस्ापन सव�कर, उ�ेशयमूलक वयवस्ापन, सूचना ��व�धको वयवस्ापन, दकता 
वयवस्ापन, �व�वधता वयवस्ापनका नवधनतम औजारको �योग गर� सावरज�नक �शासनको मानवपूजँध 
वयवस्ापनलाल चसुत र �भावकार� ्नाउन ुआजको आ्शयकता दे्ख््। 

�नजामतध कमरचार� रा��य ता�लम नध�त, २०७१ ले स्ै �नजामतध कमारचार�लाल ता�लम �दान गन� 
ल�य �लएको ्। ता�लमले दकता अ�भ्क�त गन� हो, नवधनतम सधप, जान, प��त, वयवस्ापन र 
��व�धमा संगठनको सदसयलाल अ�ा्�धक गन� हो तर यसको उपयोग क�त भयो वा भएन वा 
प�ररामसँग ता�लमलाल आ्� गनर सकय� वा सकेनौ यसको खोजध ग�रन ुप र्। 

को�रया अ�हले समक�तको उचच स्ानमा ्, जो १९६० को दशकमा स्ैभ्दा गर�व मलुकुको रपमा 
दजर �्यो। अ�हले प�न को�रया सरकारले आफना अ�धकक तहरलाल अमे�रकामा राजयको लगानधमा पढन 
पठाउँ्। अ्यच देश्ाट ्ाच्क�त �दएर आफनो देशमा आएका �वदेशध �व�ा्धसगँ एक ्षर र एक 
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्षर अमे�रक� �व��व�ालयमा पढन पठाउने गरेको ्। यसले के देखाउ् भने �वक�सत देशको सप� 
्ु् ाइ के हो भने मानव संशासन �वकासमा ग�रएको लगानध नै वासत�वक लगानध हो जसले द�गो 
��तफल �द्् तर नेपालको स्दभरमा �सकेर के हु् ् न भ�े �� वारम्ार उठने ग र् जो मानवपूजँध 
�वकासको तगारो हो। 

संरचनामा सधुार  

हनु त संरचनाको �वकासले माच खो्जएको प�रराम आउन सकदैन तर नेपालको सम� मानव संशाधन 
नध�त, योजना, कायर�म गनर ्ु�ै �नकायको आ्शयकता महशुसु ग�रएको ् जसले देशको मानवपूजँध 
प�रचालनको सम� खाका कोनर सकोस र नध�तगत सप�ता आ स। वासतवमा मलुकुको सम� केचमा 
आवशयक जनश्िको �केपर, �वकास र वयवस्ापनसँग जो�णएका म्चालयलाल गाभेर एउटै मानव 
संशाधन म्चालय ्नाउन आवशयक ् जो नेपालको मानव संशाधन वयवस्ापन र मानव पूजँध 
वयवस्ापनको के्् ्नोस ।  

समक�त सपना र जनश्ि 

अ�हलेको अवस्ामा सरकार त्ा शै्कक संस्ा्ाट तयार हनेु जनश्ि ्जारको माग अनसुार नभएको 
दे्ख््। योजनाका तसया�ले ्ा�षरक पाँचलाख जनश्ि ्जारमा आउ् भ्् र तयसको खपत 
चारलाख खाणधमा र क�रव एक लाख नेपालको ्जारमा जा््न भ�न््। यसले के देखाउ् भने माग 
र आपू�तर् धचको तादमयता दे्खदैन। ्जारको मागलाल �केपेर गर� �व��व�ालयले उतपादन गनुर पन� 
हो तर परमपरागत रपमा सामा्जक ्शका के््�त उतपादन जो न सधप जा्द् न त सवरोजगार ्� 
सक्। वयवसा�यक ्शकाको अभावमा वेरोजगार उतपादन गन� कारखाना ््दै ्न �व��व�ालय र 
सवयं राजय �राल�। तयसका ला�ग सम� ्शका �राल�लाल नै प�रमाजरन गनर जरर� भइसकेको ्। 

मलुकुले सन ्२१०० समम नेपाललाल �वक�सत मलुकुको रपमा स्ा�पत गन� लक राखेको स्दभरमा 
देशमा कुन केचमा कसतो �क�समको जनश्ि क�त माचामा आवशयक ् भ�े �केपर गनर �ढलाल गनर 
हदैुन। ्शका, सवाससय, कक �ष, उ�ोग, पयरटन, जल�व�तु,् �नमारर वन लगायतको योजना्� �वकासका 
ला�ग राजयले केचगत जनश्ि �केपर गनर सकनपु र्  जसको ला�ग जनश्ि �वकासको योजना ्नाउन 
आवशयक हु् ्। 

नपेालको सावरज�नक �शासनमा वयवस्ापक�य सधुार गन�  

नेपालको सावरज�नक �शसानलाल मानव संसाधनयिु ् भ� स�कए प�न पूजँध �नमाररमा अ्ै धयान 
पगेुको दे्खदैन। यसलाल सामा्य वयवस्ापक�य सधुार गर� लयाउन सकेमा अ�हलेको भ्दा फरक 
प�रराम आउन सक्। मानवपूजँध �वकास कमरचार�मा�् ग�रने लगानध माचै होलन यो वयवस्ापक�य 



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

सधप प�न हो यसका ला�ग वयवस्ापनका �व�वध केचमा धयान �दन प�न तय्सकै जरर� ् जसले 
उपलबध मानव संशाधनले राजय ल्कत कायरलाल प�रराममखुध ्नाउन सकोस। 

वयवस्ापनले सधुार गनुर पन�  

• संचारमा सधुार  
• �व�वधता वयवस्ापन 
• सपुर�वेकर 

• नेतकतव कमता 

कायर सधुार ग�रन ुपन� 

• माुय दा�यतवको �कटानध 
• अपे्कत प�ररामको �कटानध 
• काममा ��तव�ता कायम 

• समय, लागत र गरुसतरको �न्�तता 
• मूलया�न �राल� 

सूचना वयवस्ापन 

• सूचनाको उपलबधता 
• समूह कायर र �नररय �कक यामा सहभा�गतातमक �व�ध  
• सूचनाको �वाह 

कायरवातावरर वयवस्ापन 

• कायर �कक या सरल�करर 

• कायर अवस्ामा सधुार 
• उसरदा�यतवको सप�ता 
• अ�धकार समप�ता 
• �ोत साधनको उपलबधता 
• कमरचार�को उपलबधता 
• कायरसमपादन वयवस्ापन 

�सकालमूलक संगठनको �वकास 

• नवधनता र नवधन ��व�धको �योग 

• ता�लम, कमता �वकास 
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• वक�त �वकासको स�ुन्�तता 
• �सकाल वातावरर 

• अधययन अनसु्धानातमक अवसर 

उपसंहार 

मानव पूजँधमा ग�रएको लगानध नै द�गो र सा्रक लगानध हु् ् यध स्ै खालका �वकासका साधन र 
साधय हनु। नेपालले कोरेको समक�तको सपना पूरा गनर दक, सधपयिु, नै�तकवान जनश्िको 
आ्शयकता हु् ्। मलुकुको ्शका �राल�, उतपादन र ्जारको माग्धच तादमयता नभे�टएको 
वतरमानलाल ्चनर मानव संशाधन वयवस्ापनको ला�ग ्ु�ै संय्च आ्शयक ्। सावरज�नक केच अ् 
नाग�रकको सेवा र �वकास �वाह गन� संरचना भएकोले यसको �वकास र कमतामा राजयले लगानध गनर 
क्जसुयाल गनर हदैुन।  

स्दभर सामा�ध 
1. Angela Baron and Michael Armstrong (2007). Human Capital Management: Achieving Added 

Value Through People. Kogan Page Limited, 120 antonville Road. London 
2. Fred Luthans and Carolyn M. Youssef (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological 

Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. University of Nebraska - 
Lincoln .Published in Organizational Dynamics, vol. 33, no. 2 (2004), pp. 143–160. doi 
10.1016/j.orgdyn.2004.01.003 

3. Human Development Report (2019). Beyond income, beyond averages, beyond today: 
Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development 
Program.UN Plaza, New York, NY 10017 USA 

 



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

ग�र्ध �नवारर कोषय �वगत र वतरमान 

 
्�व �रजाल7

8 

१. �वषय �वेश  

नेपालमा लामो समयदे्ख ग�र्ध �नवाररका �यासहर हुँदै आलरहेका ्न।् �्.सं. २०१३ साल्ाट 
योजनाव� �वकास �यासको ्ालनध भएदे्ख हालको प््� योजना तजुरमा हुँदासमम प�न ग�र्ध �नवारर 
गन� कायर माुय चनुौतधका रपमा र�हआएको ्। मलुकुमा �जाता््चक शासन वयवस्ाको पनुवरहाल� 
भए प�ात ्नेको आठ� योजनादे्ख नै ग�र्ध �नवारर गन� �्षय उचच �ा्�मकतामा रहँदै आएको्। 
नव� योजनाको एकमाच उ�ेशय ग�र्ध ्यनुधकरर गन� रहेको �्यो। दश� योजनालाल ग�र्ध �नवारर 
ररनध�तपच (Poverty Reduction Strategy Paper) का रपमा �लइ््। 

�व.सं. २०५२ सालदे्ख देशभर सश� �व्ोहको सरुवात भएको र यसतो �््ोह क�र् एक दशकसममै 
चलेको �्यो। सश� �व्ोहकै कारर समयमा स्ानधय �नवारचन हनु नसकदा २०५९ सालदे्ख स्ानधय 
�नकायहर जन��त�न�ध �वह�न हनु पगेुका �्ए। सरकार र �व्ोह� पक�वच उतकषरमा पगेुको त्तका 
कारर सरकार� कमरचार�हर गाउँ गाउँ्ाट ्जलला सदरमकुाम�तर के्््त हुँदै गएका �्ए। गाउँमा 
सेवा �वतरर त्ा �वकास �नमाररका ��याकलापहर स�ालन हनुसकने अवस्ा �्एन।तय�त्ेला मलुकु� 
�शासन अतय्त नाजकु अवस्ा्ाट गु् �रहेको �्यो। यसतो �वकराल ्स्�तमा दश� योजनाको 
��त्�ता अनरुप ग�र्ध घटन सकने अवस्ा �्एन। �व�का क�तपय त्तरत मलुकुमा त्तकै समयमा 
प�न ग�र्ध घटेको अवस्ा �्यो। तर यसका ला�ग फरक वयवस्ापक�य ररनध�तको अवलम्न गनुरपन� 
आवशयकता महससु ग�रयो। ग�र्ध �नवारर कोष (Poverty Alleviation Fund) यह� फरक द��कोर 
(Approach)को उपज हो। 

२.  कोष स्ापनाको उ�शेय 

आ�्रकरपमा �वप� त्ा ््�तधकररमा परेका वगर र समदुायलाल �वकास ���यामा मूल�वाह�करर 
गर� ग�र्ध �नवाररमा योगदान परु याउने मूलभतू उ�ेशयले २०६० सालमा ग�र्ध �नवारर कोषको 
                                                           
8 सह स्चव,  नेपाल सरकार 
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स्ापना भएको हो।ग�र्ध �नवारर कोष ऐन, २०६३ अनसुार कोषका उ�ेशयहर �नमनानसुार रहेका 
्नय– 

२.१ सामा्जक प�रचालनका माधयम्ाट गर�् वय्ि, प�रवार वा समदुायको आ�्रक त्ा 
सामा्जक सतर उठाउन उनधहरलाल आवशयक सेवा स�ुवधामा पहुँच स�ुन्�त गर� उपयोग 
गनर सकने तलुयाउने र �नजहरलाल स्ानधय �वकासको �नररय ���यामा स��य गराल 
उनधहरले आफनो हक �हत र अ�धकार �योग गनर सकने गर� सकम ्नाउन कमता 
अ�भवक�� गन�। 

२.२ आ�्रक त्ा सामा्जक रपले �प्�णएका र ग�र्धको रेखाम�ुन रहेका वय्ि, प�रवार वा 
समदुायको प�हचान गर� �तनधहरको आ�्रक त्ा सामा्जक सतर उत्ान गनर र कमता 
अ�भवक�� गनर आ�्रक, सामा्जक र भौ�तक पूवारधारका कायर�म स�ालन गन�। 

२.३ स्ानधयसतरमा नै ग�र्धको कारर प�हचान गर� सामा्जक प�रचालनको माधयम्ाट स्ानधय 
सधप, �ोत र जानको उपयोग गर� गर�् वय्ि, प�रवार वा समूहको आ�्रक त्ा 
सामा्जकसतर उकासन सहयोग गन�। 

२.४ सहयोगध संस्ाहर ्धच सम्वय कायम गन�। 

२.५ गर�्ध �नवारर सम््धध �ोत प�रचालन गनर त्ा ततसम््धध संस्ागत �वकास गनर आ�्रक 
त्ा �ा�व�धक सहयोग परु याउने। 

३.  कोषका आधारभतू �स�ा्तहर  

३.१ ग�र् ल्कत (अ्तोदय):  आ�्रक �हसावले अतय्तै नाजूक अवस्ामा रहेका गर�् र 
�प्�णएका वगरहरको समक��को खोजध गन�।  

३.२ सामा्जक समावेशधकररय गर�्, म�हला, द�लत, जनजा�त र �प्�णएको वगरको समावेशधकरर 
र सश्िकरर गन�।  

३.३ मागमा आधा�रत कायर�मय ल्कत समदुायको आवशयकता र मागमा आधा�रत कायर�मको 
तजुरमा समदुायसतरमा नै गन�।  

३.४ �वसधय �ोतको सो्ै �वाहय समदुायका सदसयहरले तयार गरेका मागमा आधा�रत कायर�म 
कायार्वयन त्ा वयवस्ापन गनर कोष र सामदुा�यक संस्ा�्च आपसध सम्ौता भए प�् 
सामदुा�यक संस्ाको खातामा �सधै ्जेट पठालने।  

३.५ पारद्शरताय कायर�म कायार्वयन ���याका हरेक चरर त्ा �्सधय कारोवारमा पारद्शरता 
कायम ग�रने। 

३.६ सामदुा�यक संस्ाको संस्ागत �वकासय सामदुा�यक संस्ाहरले संचालन गद� आएका 
कायरहरलाल �नर्तरता �दल �दगो रपमा संचालन गनर सकने गर� संस्ागत कमताको �वकास 
गन�। 
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४.  कोष्ाट स�ालन हनु ेकायर�महर 

ग�र्ध �नवारर कोषको उ�ेशय हा�सल गनर खासगर� समदुायको मागमा आधा�रत आयआजरन त्ा 
रोजगार� सकजना हनेु �कक �तका देहायका कायर�महर स�ालन हनेु गरेका ्न ्– 

४.१ कक �ष, पशपु््� पालन, �सलाल ्नुाल, स्ानधय �ोत साधन र कचचा पदा्रमा आधा�रत घरेल ु
त्ा साना उ�ोग जसता आय वक��का कायर�महर, सधप �वकास, रोजगार� सकजना र उतपादन 
अ�भवक�� कायर�म। 

४.२ गर�्ध �नवाररको कायरमा सहयोग परु याउन परुक कायर�मको रपमा आधारभतू सवाससय, 

साकरता, �ा�व�धक ्शका, यवुा रोजगार� ता�लम, साना �स�ाल, स-साना पलु त्ा कलभटरहर, 

्ोल�ेु पलु, खानेपानध त्ा सरसफाल कायर�म, �ामधर सणक, �ामधर ँजार त्ा वातावररधय 
सचेतना कायर�म। 

४.३  समदुाय्ाट प�हचान भएका साना �ामधर पूवारधार �वकास कायर�म। 

४.४ ग�र्ध �नवारर कोषको कायर�ममा सामा्जक प�रचालनका माधयम्ाट संलगन हनेु वय्ि, 

प�रवार, सामदुा�यक संस्ा त्ा कमरचार�को कमता अ�भवक�� कायर�म। 

५. कोषको कायर�म स�ालन ���या 

५.१ कानूनध वयवस्ा 

सम्त ् २०६० सालमा एक अधयादेश अनसुार ग�र्ध �नवारर कोषको स्ापना भएको 
�्यो।ग�र्ध �नवारर कोष ऐन, २०६३ जार� भएप�् तदनसुार कोषको स�ालन र 
वयवस्ापन हुँदै आएको ्।ऐन ्मो्जम कोषको उ�ेशय �ा��को ला�ग गनुर पन� काम 
कार्ाह�हरको स�ालन, रेखदेख त्ा �््ध गनर �धानम्चधको अधयकतामा एकजना 
उपाधयक, रा��य योजना आयोगको स्चव त्ा अ्य पाँच जना सदसय रहने गर� स�ालक 
स�म�तको गठन हनेु वयवस्ा ्। कोषका कायर�महरलाल वयव्स्त रपले स�ालन 
गनरका ला�ग ग�र्ध �नवारर कोष �नयमावल�, २०६४, ग�र्ध �नवारर कोष कायर�म 
स�ालन �नद� ्शका, २०६७, ग�र्ध �नवारर कोष कमरचार� सेवा �व�नयमावल�, २०६९ 
लगायतका दसतावेजहर रहेका ्न।् 

५.२ ्जलला ्नौट 

रा��य योजना आयोग /के््�य तसया� �वभागले ग�र्धका �व�भ� सूचका�हरको �व�षेर्ाट 
(Composite Index) तयार गरेको ्जललाहरको गर�्ध सतर�करर (Poverty Ranking)लाल 
आधार मानध गर�्धको सूचका�मा स्ैभ्दा प्ा�ण परेका ्जललाहर ्नौट गन�। 
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५.३ स्ानधय तह (सा�वकका गा.�व.स.हर)को सतर�करर त्ा ्नौट  

कायर�म कायार्वयनको �न्मत स्ानधय तह (सा�वकका गा.�व.स.हर)को सतर�करर त्ा 
्नौट गदार खासगर� देहायका सूचका�हरको आधार �ललएको हु् ्। 

• पहुँचको सूचका� 

• अ�त �्प� जनसंाया ्सो्ास गन� समदुाय संायाको सूचका� 

• सामा्जक �वकास सूचका� 

• आ�्रक �वकास सूचका� 

• सशिधकरर सूचका� 

• म�हला घरमूल�को सूचका� 

५.४ ल्कत वगर त्ा घरधरु� प�हचान  

्जलला�भचका स्ानधय तह (सा�वकका गा.�व.स.हर) को ्नौट ग�रसकेप�् गा.�व.स. 
सतर�य वैठक्ाट �ा्�मक�करर भए अनरुपको ्सतधमा गल ्सतधसतर�य भेला र 
सहभा�गतातमक प��त्ाट ्लफल गर� सामा्जक नकसा, समप�ता सतर�करर त्ा 
सामा्जक-आ�्रक �्�षेरको माधयम्ाट ्सतधका वासत�वक ल्कत घरधरु�हर प�हचान 
ग�र््। गर�् ्सतधको प�हचान प�ात ्उि ्सतधमा रहेका समपूरर घरधरु�हरको साम�ुहक 
भेलाले सामा्जक त्ा �ाकक �तक �ोत साधन स�हतको सामा्जक �ोत नकसा तयार गर� 
उि ्सतधमा रहेका समपूरर घरधरु�हरको उपलबध जगगा ज�मन, खेतधयोगय जगगा, पशधुन, 

उ�ोग वयवसाय, पेशा वा जा�गर आ�द पकको सूचना संकलन गर� गर�् घरधरु�को 
्गधकरर ग�र््। जसमा �नय�मत आमदानधले तधन म�हनासमम खान पगुने घरधरु� “क” 
वगर, ६ म�हनासमम खान पगुने घरधरु� “ख” वगर, १वषर भ्दा कम खानपगुने घरधरु� “ग” वगर 
र वषर �दनभर� खानपगुने घरप�रवारलाल “घ” वगरमा �वभाजन ग�र््।यस �कारको 
्गधकररमधये क, ख, र ग वगरका घरधरु�लाल गर�्ध �नवारर कोषको ल्कत घर धरु�को 
रपमा �लल््।  

५.५ सामदुा�यक संस्ाको गठन  

ल्कत वगर त्ा घरधरु� प�हचान भलसकेप�् तयसता घर प�रवार्ाट एक जनाको दरले 
��त�न�धतव हनेु गर� सामदुा�यक संस्ा(Community Organization) को गठन ग�र््। यसता 
सामदुा�यक संस्ामा सामा्यतया २० दे्ख ३० वटासमम घरधरु� आ्� हु् ्न।् यसर� 
गठन भएका संस्ाले �न्�त शतरहर पालना गनुरपन� हु् ्। शतरहर पालना भए नभएको 
समव्धमा ग�र्ध �नवारर कोष्ाट स्लगत रपमा अनगुमन त्ा मलुया�न गर� सोको 
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आधारमा उपयिु दे्खएका  सामदुा�यक संस्ा माच दतारगर� �मारपच जार� ग�र््। गर�्ध 
�नवारर कोष कायर�म स�ालनका मूल आधार भनेका सामदुा�यक संस्ाहर हनु।्यसता 
संस्ाहरको गठन र पदा�धकार�हरको चयन पूरर समावेशधकररको �स�ा्तमा आधा�रत 
रहेको हु् ्। 

५.६ घमुतध कोष (Revolving Fund) को प�रचालन 

आय आजरन सम््धध प�रयोजना शरु गनुरपूवर दतार भएका सामदुा�यक संस्ाको नाममा �्कमा 
खाता खोलन ु प र्।ग�र्ध �नवारर कोषको तफर ्ाट सामदुा�यक संस्ालाल �दलने स्ै 
�कारको अनदुान रकम �्क खाता माफर त जाने ग र्।सामदुा�यक संस्ाले आय आजरनका 
ला�ग पेश गरेको प�रयोजना �सतावको आधारमा अनदुान �दइने, तयसतो अनदुान सामदुा�यक 

संस्ाको घमुतध कोषको रपमा रहने, संस्ाले आफना सदसयहरको आवशयकता र 
�ा्�मकताका आधारमा घमुतध कोष प�रचालन गन�, सदसयहरले उि घमुतध कोष्ाट 
आलोपालो गर� सापट� �लने, वयाजदर संस्ाका सदसयहरको आपसध सहम�त्ाट �नधाररर गन� 
वयवस्ा रहेको ्। 

५.७ �ामधर त्ा सामदुा�यक पूवारधार �वकास आयोजना 

ल्कत समदुायको मागका आधारमा साना पूवारधार �वकास आयोजनाको कायार्वयन हनेु 
गरेको ्।यसता आयोजना मूलतय देहायका �वषयमा स�ालन हनेु वयवस्ा रहेको ्। 

• स्ानधय ्जार स�ुवधा र पहुँच सम््धध पूवारधार 
• खानेपानध त्ा सरसफाल 

• नवधकररधय उजार 
• लघ ु�संचा� 

• �ामधर सणक 

• पलु पलेुसाहर 

• सामदुा�यक भवन 

• �व�ालय त्ा सवाससय चौक� भवन आ�द। 

५.८ सा्ेदार संस्ा(Partner Organization)हरको ्नौट  

समदुायमा आधा�रत संस्ा, गैरसरकार� संस्ा, �नजध केचका संस्ा, स्ानधय �वकास कोष 
जसता संस्ाहर कोषका कायर�म स�ालनका ला�ग सहयोगध संस्ाहर हनु।् यसता संस्ाहर 

गर�्ध �नवारर कोषले योगयता �राल�का आधारमा ्नौट गन� वयवस्ा रहेको ्। सा्ेदार 
संस्ाले सामदुा�यक संस्ालाल सामा्जक प�रचालन,  कायर�म स�ालनमा सहजधकरर, संस्ा 
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त्ा संस्ाका सदसयहरको कमता अ�भवक�� र �ा�व�धक सहायताका ला�ग सहयोग 
परु याउँ्न।् सहयोगध संस्ाहरले सामदुा�यक संस्ालाल सामदुा�यक आयोजनाको प�हचान, 

तजुरमा, संरचना कायार्वयन, स�ालन र ममरतसमभारका ला�ग सघाउ परु याउँ्न।् उनधहरले 
आयोजनाको कायार् वयनका ला�ग आवशयक �ा�व�धक सहायता प�न उपलबध गराउँ्न ् र 
आयोजनाहरको अनगुमन प�न ग र्न।् 

कोषका कमरचार�हर आफैँले स्ै सामदुा�यक संस्ाहरको सामा्जक प�रचालन, वयवस्ापन 
र सहजधकरर जसता कायर गनर वयवहा�रक नहनेु र �भावकार� प�न नहनेु हुँदा सहयोगध 
संस्ाहर प�रचालन गन� नध�त �ललएको हो।ग�र्ध �नवारर कोषका सहयोगध संस्ा (Partner 

Organization) हर मूलतय रा��यसतरका गैर सरकार� संस्ा (NGO) हर हनु।् 

५.९ कोषको स्चवालय र कमरचार� सम््धध वयवस्ा 

ग�र्ध �नवारर कोष �नयमावल�, २०६४ मा कोषको दै�नक कायर स�ालन गनरका ला�ग एक 
जना कायरकार� �नद�शक र आवशयक सङायामा �वशेषज अ�धकक त, पेशागत अ�धकक त त्ा 
सहायक सतरका कमरचार�हर करारमा �नयु्ि हनेु वयवस्ा ्।कोषको स्चवालय काठमााणौ 
उपतयकामा रहने र �वगतमा यसता स्ै कमरचार�हर कोषको स्चवालयमा रह� कामकाज गन� 
वयवस्ा रहेको �्यो। प�्लला केह� ्षरदे्ख माच कोषका कायर �व्धक (Portfolio 

Manager) हर कायर�म लागू भएका ्जललाहरमा नै रह� कामकाज गन� वयवस्ा �मलालएको 
हो।  

६. �वसधय �ोतको वयवस्ापन  

कोषले कायर�म स�ालन गनरको ला�ग नेपाल सरकार, सरकार� त्ा गैरसरकार� संघ संस्ा, �वदेशध 
सरकार वा संस्ा, अ्तरा��य संस्ा वा वय्ि्ाट समेत अनदुान सहयोग लगायत अ्य आवशयक 
आ�्रक �ोत जटुाउन सकने वयवस्ा ्।यस �कार ग�र्ध �नवारर कोष एउटा सा्ा कोष (Basket 

Fund)को अवधाररा्ाट स�ा�लत कायर�म हो। 

कायर�म �णजाइनका �ममा �्� �्क, ए्शयाल� �वकास �्क लगायत अ्य सा्ेदारहर सहभागध हनेु 
भ�नए ताप�न कोषका कायर�महर स�ालनमा मूलतय �्� �्कको सा्ेदार� रहेको �्यो। कायर�मको 
दो�ो चररको अ्तय�तर कक �ष �वकासका ला�ग अ्तरार��य सहयोग �नयोग (International Fund for 

Agriculture Development) त्ा जापान सामा्जक �वकास कोष  (Japan Social Development Fund) 
्ाट समेत कोषलाल �वसधय सहयोग �ा� भएको �्यो।�्� �्कको दो�ो चररको सहायता सम्ौता 
सन ्२०१८ �णसेमवर ३१ मा परुा भएको ्।यस कायर�मका ला�ग प�हलो र दो�ो चररको अव�धमा 
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�व� �्क लगायत अ्य सा्ेदारहरको समेत गर� क�र् र. ३२ अ्र खचर भएको अनमुान रहेको 
्।कायर�ममा नेपाल सरकारको तफर ्ाट समपरुक कोष वापतको �न्�त रकम खचर भएको ्। 

सामदुा�यक संस्ाहरलाल घमुतधकोष (Revolving Fund) प�रचालन त्ा साना पूवारधार �वकास 
आयोजनाको रकम सम्््धत संस्ाको नाममा खलेुको �्क खातामा सो्ै जममा हनेु गर� पठाउने 
वयवस्ा ्।ग�र्ध �नवारर कोष एक सवशा�सत संस्ा हो। कोषको ्ा�षरक कायर�मको सवधकक �त 
�धानम्चधको अधयकतामा रहेको स�ालक स�म�त्ाट हु् ्।कोषको आ्त�रक लेखापर�कर र्ज�णर 
चाटरणर एकाउाटेाट्ाट र अ््तम लेखापर�कर महालेखा पर�कक्ाट हनेु वयवस्ा ्। 

७. कोषका मूलभतू उपल्बधहर 

् वटा ्जलला्ाट �ारमभ भएको कायर�म ३१ �णसेमवर २०१८ समम आइपगुदा �व�भ� ६४ वटा 
्जललाका ५५१ वटा स्ानधय तहमा �वसतार भएको ्। कायर�म स�ालनको आधारसतमभका रपमा 
रहेका सामदुा�यक संस्ाहरको सङाया ३२,२७६ वटा पगेुको ्।कायर�म माफर त ५,६६१ वटा 
सामदुा�यक भौ�तक पूवारधार �वकास आयोजनाहर स�ालनमा रहेका ्न।्यस कायर�मले क�रव 
९,७९,८३९ वटा घरधरु� समेटेको र क�रव ४९ लाख जनसङाया लाभा््वत भएको अनमुान ग�रएको 
्।(../अनसूु्च-५) सामदुा�यक संस्ाका कूल सदसयमा म�हला सदसयहर ७८ ��तशत, म�हला नेतकतव 
६८ ��तशत, मु् सलम समदुायको ��त�न�धतव ३ ��तशत, द�लत समदुायको ��त�न�धतव २८ ��तशत, 
जनजा�त समदुायको ��त�न�धतव ३० ��तशत रहे्ाट यो कायर�म समावेशधकररको �स�ा्त्ाट हेदार 
उचच कोट�को रहेको ्। ग�र्ध ्यनुधकररका ला�ग संरचना �नमारर, �ोत प�रचालन त्ा जनश्ि 
प�रचालनको द��कोर्ाट अ्य संस्ाहरको तलुनामा ग�र्ध �नवारर कोष एक ्कहत संस्ाको रपमा 
रहेको पाल््।  

यो कायर�म लागू भएका समदुायमा समदुायको आयआजरन, कमता �वकास, सामा्जक प�रचालन र 
सामदुा�यक भौ�तक पूवारधार �वकासका केचमा उललेखनधय उपल्बध हा�सल हनु सकेको ्। 
कायर�म्ाट आ�्रक त्ा सामा्जक द��कोरले प�् परेका खासगर� म�हला, द�लत, आ�दवासध 
जनजा�त, मधेसध त्ा �समा्तकक त समदुायको उत्ानमा महतवपूरर योगदान पगेुको ्। सामदुा�यक 
संस्ाहरको माधयम्ाट घमुतध कोष प�रचालन गर� ग�र्ध �नवाररसम््धध कायर�म स�ालन गनर 
नेपाल सरकारमाफर त उपलबध अनदुान र संस्ाका सदसयहरको योगदानसमेत गर� हालसमम क�र् १९ 
(उ�ाइस) अ्र ्रा्रको �वसधय �ोत प�रचालनमा रहेको ्। यसका अ�त�रि ग�र्ध �नवाररका 
केचमा कोषतारा स�ा�लत कायर�मको �भाव्ाट सामा्जक पुजँध �नमाररमा प�न ठूलो योगदान पगेुको 
्। 

ग�र्ध �नवारर कोष्ाट स�ा�लत कायर�मको �व�भ� कचे्ाट सवत्च अधययन त्ा अनसु्धानहर 
भएका ्न।् तध अधययन त्ा अनसु्धानहरले ल्कत समदुायको ग�र्ध �नवारर गन� कायरमा कोष 
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सफल रहेको देखाएका ्न।् सामदुा�यक संस्ाका सदसयहरले घमुतध कोष्ाट �दान ग�रएको ऋर 
रकम पशपुालनमा ५१.७२%, कक �षमा २७.५९% र ्ाँक� अ्यमा �योग गरेको पाइएको ् (फलोअप 
सभ�, २०१७)। तध सदसयहरले आय आजरनका कायर�म्ाट भएको आमदानध आफनो ्ाल्ा�लकाको 
्शकामा (८.४९%), औषधध उपचारमा (५.८४%), ्ैदे्शक रोजगार�मा (२.६५%) र अ्य रकम आय 
आजरन ग�त�व�धमा नै सदपुयोग गरेको दे्खएको ्। समय समयमा भएका केह� सवत्च अधययन त्ा 
अनसु्धान्ाट कायर�मका �व�वध पकहरको स्दभरमा दे्खएका �ा�� (Findings) हर यस �कार रहेका 
्न।् 

७.१ वकहत �भाव मूलयाकंन, रा��य योजना आयोग (२०७५) अनसुार 

• घमुतध कोषको प�रचालन्ाट �वसधय पहुँच अ�भ्क�� भएको हुँदा ल��गक द��ले यो 
कायर�म अतय्तै लाभदायध त्ा �भावकार� दे्खएको। 

• कोषको कायर�म समेत्ाट �वशेषगर� म�हला, द�लतहरको आतम�व�ास, आतमसममान र 
चेतना अ�भवक��मा योगदान पगेुको। 

• म�हलाहरको घरायशध �नररय ���यामा अ्रपूरर सहभा�गता ्ढाउन कोषको कायर�मले 
उललेखनधय भ�ूमका �नवारह गरेको। 

• आ�्रक �भाव, रोजगार�को अवसर �सजरना र जध�वकोपाजरनमा �व�वधता जसता वहआुया�मक 
ग�र्धको �वषयहर सम्ोधन गनर �भावकार� दे्खएको। 

• घमुतधकोषमा पहुँचका कारर अ्य भ्दा तलुनातमक रपमा घरायशध खचरमा २२ ��तशतले 
्ढेर कक �ष, पशपुालन, वयापार, ज�मन आ�द आयआजरनका ग�त�व�धहर माफर त उतपादन 
्ढाउने उ�ेशयमा ८९ ��तशतभ्दा ्ढ�ले �भावकार� रहेको। तयसैगर� उि घरायशध 
खचर मानव �वकासका सूचकहर ्शका त्ा सवाससयमा ४३ दे्ख ५३ ��तशतले ्ढेको। 

• ग�र्ध �नवारर कोषका काररले स्ानधय साह ुमहाजनले लगाउने चक� वयाजदर घटेको। 

• सामदुा�यक संस्ाका सदसयहरको समाजमा �व�सनधयता र मोलतोल गन� (Bargaining) 
कमता ्ढेको। 

• �व�भ� सवरपका घरायशध समप्सहर (रे�णयो, टे�ल�भजन, फोन आ�द) र पशधुनमा वक�� 
भएको। 

• केह� भौगो�लक केचमा कोषको कायर�म्ाट �सजरना भएको जध�वकोपाजरनका अवसरहरले 
गदार कामका ला�ग भारतमा हनेु मौसमध वसाइँसराल घटेको। 

• समूहमा ्सने ्ानध र घु् मतकोषका काररले सामदुा�यक संस्ाका सदसयहरले सामदुा�यक 
संस्ाहर �नर्तर र�हरहने ्ताएको। 
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७.२ रोजगार� �सजरना र वयवसा�यक �वकास सम््धध सवत्च अधययन (२०१८) अनसुार 

• घमुतध कोष्ाट प�रचालन भएको �तयेक ऋरले १.७ जना रोजगार� (Person jobs) सकजना 
भएको। 

• घमुतधकोषतारा स�ा�लत ८५.५% साना उ�म त्ा बयवसाय नाफामा स�ालनमा रहेको 
दे्खएको। 

७.३ Independent Evaluation Group (IEG)/The World Bank (2017) का अनसुार 

• कोषको प�हलो चररको कायर�मको �भाव मूलया�न गदार उि कायर�मले गर�् 
समदुायको आयआजरन १९% ले ्ढाएको र क�र् ४८% घरधरु� खा� सरुकामा प�ररत 
भल सकेको। 

• कोषको कायर�म सम� रपमा स्तोषजनक रहेको। 

७.४ घमुतध कोषको प�रचालनको पनुरावलोकन, एम��ल, भारत (२०१६) का अनसुार 

• सामदुा�यक संस्ाहरमा म�हला र गर�्हरले नेतकतव गरेका। 

• ८० ��तशत घु् मतकोष म�हलाहरले वयवस्ापन गरेका र यस्ाट उनधहरको 
्ज�वकोपाजरन र नेतकतव कमतामा ्क�� भएको। 

• ग�र्ध �नवारर कोषतारा स�ा�लत घमुतध कोषले �्कसगँको भौगो�लक दरु� अतय�धक ्ढ� 
भएको समदुायलाल सहायता उपलबध गराएको। 

• अधययनले सदुरुप्�ममा कोषसँग आव� सामदुा�यक संस्ाहरको �्कसगँको औषत दरु� 
४३ �कलो�मटर र मधयप्�ममा ३४ �कलो�मटर रहेको देखाएको।  

• यस स्दभरमा घमुतध कोषले अ�त �वप� र �्कमा पहुँच नभएकाहरको जधवनसतर उकासन 
सकारातमक योगदान पयुारएको। 

७.५ कोषले कायर�म स�ालन गरेका घरधरु�मा आ�्रक सामा्जक प�रवतरन, �चभवुन �व��व�ालय, 

आ�्रक �वकास त्ा �शासन अनसु्धान के्् (सन ्२०१४) अनसुार 

• सन ् २००७ मा ग�रएको ्ेसलालन सव�करको तलुनामा सन ् २०१० मा ग�रएको 
सव�करमा ग�र्ध �नवारर कोषका कायर�महर लाग ु भएका समदुायहरमा २२.९ 
��तशतको दरले ग�र्ध घटेको।  

• कोषको आय आजरन कायर�महर्ाट स्ैभ्दा धेरै जनजा�तहरमा (४३.५ ��तशत) ले 
वय्िगत तहको ग�र्ध ्यनुधकरर भएको देखाएको ्।(कोषले सहायता �दान गनुर पूवर 
र सहायता �ा� गरे प�्को तलुनाको आधारमा यसतो न�तजा आएको हो)। 

• वय्िगत तहको ग�र्ध द�लत र मसुलमान समदुायमा २७.७ ��तशत ्यूनधकरर 



k|zf;g klqsf c+s !#@/83 
 

भएको। य��प आयआजरनका कायर�महरको �भाव द�लत र मु् सलम समदुायमा स्ैभ्दा 
उचच अ्ारत ्१०१.८ ��तशत रहेको देखाएको ्।  

• कोषको कायर�म लागू भएका समदुायहरमा सन ् २००७ मा ग�रएको ्ेसलालन 
सव�करको तलुनामा सन ्२०१४ मा घरायसध �नररय �कक यामा म�हलाहरको सहभा�गता 
२७.८ ��तशतले ्क�� भएको।  

• म�हलाहरको आ�्रक स्लताले घरेल ु�हंसामा प�न य्े� कमध आएको। 

७.६  घमुतध कोषको प�रचालन्ाट घरधरु�को कलयारमा परेको �भाव, �चभवुन �व��व�ालय, आ�्रक 
�वकास त्ा �शासन अनसु्धान के्् र �्� �्क (सन ्२०१३) अनसुार 

• वासत�वक ��तवय्ि आय उपभोगमा १९ ��तशतले ्क�� भएको। 

• खा� असरुकाको अवस्ामा १९ ��तशतले कमध आएको। 

• �व�ालय भनारदरमा १५ ��तशतले ्क�� भएको। 

८. कोष प�रचालनको वतरमान अवस्ा र कायर�मको स्ानधय तहमा हसता्तरर 

आ�्रक रपमा �वप� त्ा ्््चतधकररमा परेका वगर र समदुायलाल �वकास ���यामा मूल�वाह�करर 
गर� ग�र्ध �नवाररमा योगदान परु याउने उ�ेशयले एउटा उसम (Champion) संस्ाको रपमा ग�र्ध 
�नवारर कोषको स्ापना भएको �्यो। �वशेष प�र्स्�तमा स्ापना भएको यो संस्ाले �ार्मभक 
चररमा उदाहररधय काम गनर सफल भएको भए ताप�न ्द�लंदो प�र्स्�त अनरुप कायर�म तजुरमा 
एवम स�ालन र संगठनमतमक प�रमाजरन गद� अगाणध ्ढन नसकदा यसको औ्चतयमा�् �व�भ� 
कोर्ाट ��हर उठेका ्न।् 

सं�वधान जार� भएप�ात ् नेपाल संघधय संरचनामा �वेश गरेको र नेपाल सरकार त्ा �व� ्ै��्चको 
दो�ो चररको सहायता कायार् वयन अव�ध सन ्२०१८ को �णसेम्र ३१ दे्ख पूरा भएको अवस्ालाल 
समेत द��गत गर� नेपाल सरकार, म््चप�रषद्ाट �म�त २०७५/७/२५ मा कोषको पनुस�रचना 
सम््धध कायर योजना सवधकक त गर� कायरहर भइरहेका ्न।्कोषको माुय सा्ेदारको रपमा रहेको 
�व� ्ै�सँगको सहायता सम्ौताको अव�ध पूरा भएको र स्ानधय तहको �नवारचन समप� भल सं�वधान 
्मो्जम स्ानधय तह ��याशधल भइसकेको अवस्ामा कोषका कायर�महर सा�वककै ढाँचा (Modality) 
्ाट स�ालन गनर उपयिु नदे्खएको हुँदा कोषमा कायररत समपूरर कमरचार�हरलाल अवकाश ग�रएको 
्। हाल कोषको स्चवालयमा अतय्त ्यनु सङायामा कमरचार�हर कायररत ्न।्कोषको स�ालक 
स�म�तमा नेपाल सरकार्ाट मनो�नत हनेु पाँचजना सदसयको पद प�न गत का�तरक म�हनादे्ख �रि 
रहेको ्। सा्ै,चाल ुआ�्रक ्षरमा कायार्वयन गन� गर� कोषको कुनै प�न कायर�म सवधकक त भएको 
्ैन। 
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सा�वकमा कोषले कायर�म स�ालन �नद� ्शका ्मो्जम सा्ेदार संस्ा ्नौट गर� सा्ेदार संस्ा 
माफर त समदुाय सतरमा सहजकतारको रपमा कामकाज गनर सामा्जक प�रचालकहर खटाइएको �्यो। 
स्ानधय तहको �नवारचन प�ात ् स्ानधय तहहर ��याशधल हुँदै गएको र कोषलाल �ा� हनेु वैदे्शक 
सहायताको सम्ौता प�न समा� हनेु भएकोले कोषको पनुस�रचना एवम ् स्ानधय तहको अ�सरतालाल 
सहज तलुयाउन समवत ् २०७४ साल चैच मसा्तप�् तयसता सा्ेदार संस्ाहर प�रचालन ग�रएका 
्ैनन।् सा्ेदार संस्ाहरको अनपु्स्�तमा तध संस्ाहरले गद� आएको कामकाज केह� हदसमम कायर 
�््धक (Portfolio Manager) हर्ाट हुँदै आएकोमा कायर �््धकहर प�न १ जनवर� २०१९ दे्ख 
कायररत रहेका ्ैनन।् 

सं�वधान अनसुार ग�र्ध �नवारर सम््धध कायरहर सरकारका तधनवटै तहको कायरकेच अ्तगरत पन� भए 
ताप�न सामदुा�यक संस्ाहर गठन त्ा प�रचालनजसता कायरहर सवभावतय स्ानधय तहको कायरकेच �भच 
पन� दे्ख््न।्ग�र्ध �नवारर कोषतारा समदुायसतरमा स�ा�लत कायर�महरको �कक �त हेदार तयसता 
कायर�महर स्ानधय तह्ाटै स�ालन हुँदा ्प �भावकार� समेत हनेु दे्ख््। स्ानधय तहले ग�र्ध 
�नवारर कोषका कायर�ममाफर त सकजना भएको सामा्जक पुजँध त्ा साना पूवारधारको संरकर गन�, 
सामदुा�यक संस्ा वा ऋरको रपमा वय्िहरसँग रहेको घमुतध कोषको प�रचालनमा सहजधकरर गन�, 
समूहका सदसयहरमा जान, सधप त्ा उ�मशधलताको �वकास गन�, उनधहरको आयआजरन त्ा 
रोजगार�का अवसर सकजना गन� जसता कायरहरमा �ोतसा�हत गदार तध केचमा रहेको ग�र्ध ्यूनधकररका 
ला�ग आधार तयार हनु जा््। 

यसै तसयलाल समेत द��गत गर� नेपाल सरकार, म््चप�रषदले �म�त २०७५/०७/२५ मा ग�र्ध 
�नवारर कोषको पनुस�रचनाका ला�ग सवधकक त गरेको कायरयोजनामा कोषतारा �व��रत सामदुा�यक 

संस्ाहरको घमुतध कोष स�हतको �वसतकत �ववरर स्ानधयतहलाल उपलबध गराउने भ� ेउललेख ्।सा्ै, 
उि कायरयोजनामा कोषले �नमारर गरेका साना पूवारधार �वकास आयोजनाहरको लगत �ववरर सम्््धत 

स्ानधय तहलाल हसता्तरर गन�, �नमारराधधन तयसता साना पूवारधार �वकास संरचनाहर चाल ुआ�्रक वषर 
�भचै समप� गनर �ा्�मकता �दने र कुनै संरचना चाल ुआ�्रक वषरमा समप� हनु नसकेको खाणमा 
आगामध वषरमा ससतर अनदुान स�हत सम्््धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �ोत र ्जममेवार� स�हत 
हसता्तरर गन� भ�े वयहोरा उललेख भएकोमा साना पूवारधार �वकास आयोजनाहरको लगत �ववरर 
सम्््धत स्ानधय तहलाल उपलबध गराल स�कएको ् भने �व�भ� काररले ससतर अनदुान भने पठाउन 
स�कएन। 

ग�र्ध �नवारर कोष स�ालक स�म�तको ७० औ ं्ोणर ्ैठक्ाट तयसता सामदुा�यक संस्ा त्ा साना 
पूवारधार �वकास आयोजनाहरको वयवस्ापन सम्््धत स्ानधय तह्ाटै गन� �नररय भएको �्यो। सा्ै 
उि ्ैठकले ग�र्ध �नवारर कोष्ाट �व��रत सामदुा�यक संस्ाहरको तसयगत �ववरर सम्््धत 
स्ानधय तहलाल उपलबध गराउने र तयसता संस्ाहरको वयवस्ापनका ला�ग मागरदशरनसमेत सवधकक त 
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गरेको �्यो। सोह� �नररय अनसुार सम्््धत स्ानधय तहलाल कायर�म हसता्तरर हनेु गर� �्सतकत 
�ववरर उपल्ध गराल स�कएको ्। 

९. कायर�मका कमजोर पकहर 

ग�र्ध �नवारर कोष एउटा �््श� प�र्स्�तमा स्ापना भएको संस्ा हो। स्ापनाको शरुका केह� 
्षरसमम यस संस्ाको कायर �नकै �भावकार� दे्खएको प�न �्यो। कायर�म �ारमभ भएको केह� 
्षरप�् मलुकुको राजनध�त त्ा शासक�य �राल�मा आमूल प�रवतरन भए ताप�न यस संस्ाको 
स�ठनातमक सवरप र कायरशैल�मा तदनरुप प�रमाजरन नहुँदा यसको औ्चतयमा�् नै �� उठेको ्। 
मूलतय यसका कमधकमजोर�हरलाल देहाय अनसुार उललेख गनर स�क््। 

• प�र्स्�तमा आमूल प�रवतरन हनु ु तर कोषको स�ठनातमक ढाँचा, कायरशैल� र कायर�कक यामा 
कुनै फेर्दल (Intervention) नहनु।ु 

• स�ठनातमक कमताको आकँलन नगर� धेरै�तर कायर�म �्सतार गनुर। 

• ठुलो सङायामा रहेका सामदुा�यक संस्ाहरको प�रचालन, सहजधकरर, अनगुमन त्ा 
सपु�रवेकर कमजोर र �भावकार� नहनु।ु 

• कायर�म वयवस्ापनमा स्ानधय तह/�नकायको कुनै भ�ूमका नहनु।ु 

• गैर सरकार� संस्ाहरको भरमा कायर�म स�ालन गनुरपदार आ�्रक अ�नय�मतताका सा्ै 
जवाफदेह� �राल� कमजोर हनु पगुन।ु 

• कोषमा कायररत कमरचार�हरको टनर भर उचच हनु।ु 

• दाताको सहयोगको भरमा माच कायर�म स�ालन गनुर र ्ैक्लपक �ोतको खोजध नहुँदा 
कायर�मको �दगोपना मा�् उ्चत धयान नपगुन।ु 

• ग�र्ध �नवारर कोष सम््धध काननुहरमा कोषका उपाधयक र कायरकार� �नद�शकका �वचको 
कायरकचेमा दोहोरोपना हनु।ु 

• ठूलो माचामा प�रचालन भएको घमुतध कोष (Revolving Fund) को सरुकाका �्षयमा कुनै सोच 
न�लन।ु 

• कायर�मको ्�हगरमन नध�त  (Exit Strategy) नहनु।ु 

१०. भावध कायर�दशा (Way Forward) 

ग�र्ध एक ्हआुया�मक समसया (Multi Sectoral Issue) भएकोले यसको समाधान प�न ्हआुया�मक 
तवरले नै खोजन ुपन� हु् ्। नेपाल सरकारले ग�र्ध �नवाररका ला�ग �व�भ� �कारका कायर�महर 
स�ालन गरेको ्। यध स्ै कायर�मको सफलता वा असफलता सम� शासन ���याको �भावका�रता 
सँग �तयक सम्््धत हु् ्।�व.सं. २०७२ मा नेपालको सं�वधान जार� भए प�ात ् मलुकु �व�धवत ्
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रपमा संघधय संरचनामा �वेश गरेको हुँदा ग�र्ध �नवारर सम््धध कायर�महर प�न संघधय प��त 
(Federal Set up) अनरुप नै स�ालन र वयवस्ापन गनुरप र्। 

ग�र्ध �नवारर कोषले समपादन गद� आएका कायर�महरको �दगोपना र �भावका�रताको ला�ग आगामध 
�दनमा गनुरपन� कायरहरलाल �नमनानसुार उललेख गनर स�क््– 

(क) ग�र्ध �नवारर कोषको पनुस�रचना 
• नेपाल सरकार्ाट सवधकक त कायरयोजना ्मो्जम ग�र्ध �नवारर कोष ऐन, २०६३ को 
खारेज गन� लगायत कायार्वयन गनर ्ाँक� रहेका ��याकलापहरको ्श� कायार्वयन 
गन�।  

• ग�र्ध �नवारर कोषले गद� आएका कायरहरको संस्ागत अ�भलेख गनर, भ�वशयमा 
समेत �नर्तरता �दन उपयिु हनेु कायरहरलाल �नर्तरता �दन र ग�र्ध �नवारर 
सम््धध सम� कायरहरको सम्वय, सहजधकरर एवम ्अनगुमन गनर कोषको हालको 
स्चवालयलाल पनुस�रचना गर� भमूध वयवस्ा, सहकार� त्ा ग�र्ध �नवारर म्चालय 
अ्तगरत रहने गर� पनुस�रचना गन�। 

(ख) कायर�महरको एक�करर र सम्वय  
• ग�र्ध �नवारर कोष कायर�म, ग�र्सँग �व��ेर कायर�म, ग�र्ध �नवाररका ला�ग 
लघ ुउ�म �वकास कायर�म, म�हला �वकास कायर�म, �ामधर सवावलमवन कोष र 
यवुा त्ा साना वयवसायध सवरोजगार कोष जसता कायर�महरको ल्कत समूह त्ा 
कायर �कक �तमा समानता रहेको हुँदा यसता समान �कक �तका कायर�महर ए�ककक त रपमा 
स्ानधय तह्ाट स�ालन गन� वयवस्ा �मलाउने। यस �कारका कायर�महर ए�ककक त 
र सम्वयातमक रपमा स�ालनका ला�ग नेपाल सरकार्ाट सम्््धत स्ानधय 
तहलाल सशतर अनदुानको वयवस्ा गन�। 

• कायर�मको स्ानधयकरर र �दगोपना 
• ग�र्ध �नवारर कोषतारा �व��रत सामदुा�यक संस्ा त्ा साना पूवारधार �वकास 
आयोजना स�ालन सम््धध सामा्य मागरदशरन, २०७५ सवधकक त गर� गत ्षर नै 
स्ानधय तहमा कायर�मको हसता्तरर भलसकेको ्। सं�वधान ्मो्जम स्ानधय 
तहको अ�धकार केच �भच पन� यस कायर�मको स्ानधय तहले सवा�मतव �लल स�ालन 
गनुरपन� दे्ख््। 

• स्ानधय तहले सामदुा�यक संस्ाहर र साना पूवारधार �वकास आयोजनाहरको अ�भलेख 
अ�ाव�धक गन�, तयसता संस्ाहरको कायर स�ालनमा सहजधकरर गन�, ग�र्ध �नवारर 
कोषको उ�ेशय अनरुप घमुतध कोषको प�रचालन गन�, स्ानधय तहको योजना तजुरमा 
गदार सामदुा�यक संस्ाहरको चासोलाल उ्चत स्ान �दने, संस्ाका सदसयहरलाल 
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ता�लम त्ा �सप �वकासको अवसर �दान गन�, सामदुा�यक संस्ाको आ�्रक 
कारोवारको �नर�कर र सहजधकरर गन�, संस्ालाल �ोतसाहन गन� लगायत अनगुमन 
त्ा मूलया�न गद� कायर�मको स्ानधयकरर गर� �दगोरपमा स�ालन गन�। 

११. �नषकषर  

�व�भर� ग�र्ध �नवाररको सावरभौम �स�ा्त ्ैन।देश, काल र प�र्स्�त अनसुार ग�र्ध �नवारर गन� 
नध�त, रर�न�त र कायर�महर फरक फरक हनु सक्न।्नेपालमा ग�र्ध �नवारर कोष एउटा �््श� 
कालखाणमा स्ापना भएको संस्ा हो। यसले समदुायमा स्भ्दा प्ा�ण परेका द�लत, म�हला, 
मु् सलम, आ�दवासध जनजा�त, जो्खममा परेकाहर त्ा �समा्तधकक त वगर र समदुायको उत्ानको ला�ग 
घमुतध कोषको माधयम्ाट आयआजरन, सधप �वकास, सामा्जक प�रचालन र सश्िकरर गर� ग�र्ध 
्यूनधकररका ला�ग काम गद� आलरहेको ्।कोषले प�हचान गरेको ल्कत वगर, समदुाय र घमुतध 
कोषको अवधाररा ग�र्ध ्यूनधकररका ला�ग �भावकार� दे्खएको ्। कोष्ाट स�ा�लत 
कायर�महरको �व�भ�कोर्ाट मलुया�न हुँदा यसका उपल्बधहर महतवपूरर दे्खएका ्न।् �व� �्कले 
कोषका सम� ग�त�व�धहरको मलुया�न गद� औसत रपले स्तोषजनक (Moderately Satisfactory) 
भनेको ्। 

सं�वधान जार� भए सँगै एकातमक र के्््कक त �कक �तको शासन �राल�्ाट मलुकु संघातमक र 
�्के्््कक त प��तमा रपा्त�रत भएको ्।शासन �राल�को पनुस�रचनाका �ममा ग�र्ध �नवारर 
सम््धध कायर�महर प�न संघधय प��तसँग साम्जसय हनेु गर� स�ालन गनुर आवशयक हु् ्। 
सं�वधानतयग�र्ध �नवारर सम््धध कायरहर तधनवटै तहका सरकारको कायरकेच अ्तगरत रहेको भए 
ताप�न सामदुा�यक संस्ाहरको गठन, सामा्जक प�रचालन, समदुाय सतरमा घमुतध कोषको प�रचालन 
एवम ् स-साना �ामधर पूवारधार �वकास आयोजनाहरको �नमारर त्ा स�ालन जसता ��याकलापहर 
सवभावैले स्ानधय सरकारको ्जममेवार��भच पन� भएको हुँदा ग�र्ध �नवारर कोष र यसतै �कक �तका अ्य 
कायर�महर स्ानधय तह्ाट ए�ककक त र सम्वयातमक रपमा स�ालन भएमा माच कायर�मको 
�भावका�रता र �दगोपना स�ुन्�त हनेु दे्ख््। 
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सावरज�नक ख�रदय कानूनध वयवस्ा, समसया र  
समाधान एक चचार 

 
 यजराज कोइराला 9 

१.  पक�भमूध 

सावरज�नक ख�रद �कक यालाल अ् ्ढ� खलुा, पारदशध, वसत�ुन� र �व�स�नय ्नाउन एवम ् ख�रद 
सम्््ध कायर�व�ध, �कक या त्ा �नररयलाल वयव्स्त गनर �वगतका ख�रद सम््धध �व�वध ऐन र 
�नयमलाल �वस्ा�पत गर� सावरज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र सावरज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को 
वयवस्ा भएको ्। यो ऐन र �नयमावल�मा प�न समय सापेक संशोधन गर� लागू ग�रएको ्। 
सरकारको वा�षरक ्जेटको क�र् ७० ��तशत ्जेट ख�रद कायरका ला�ग उपयोग भइ रहेको हु् ्। 
्जेटको अ�धकांश भाग ख�रद कायरमा �योग हनेु र सो को �तयक अ�तयक �भाव देशको �वकास र 
समक��मा पन� भएको हुँदा सो ्जेटलाल कसर� उचचतम �योग गरेर सावरज�नक खचरको अ�धकतम 
��तफल हा�सल गनर स�क्् तयस �वषयमा सावरज�नक ख�रद ऐन र �नयमावल�ले मागरदशरन गरेको  
्। सावरज�नक �नकायले आफूलाल �व�नयो्जत ्जेटको प�र�ध�भच रह� ख�रद ऐन/�नयमावल�मा 
तो�कएका ख�रद कायर�व�धहरको ्नौट गदर्न।् �तनै ख�रद �व�ध अ्तरगत रहेर �सलव्द� 
दरभाउपच, सौ्ै ख�रद दे्ख रा��य र अ्तरा��य सतरका ्ोलपचहर प�न �योगमा लयाउँ्न।् यसर� 
हेदार नेपालको सावरज�नक ख�रद कानूनलाल सशुासनको आधार सतमभको रपमा �लन स�क््। 

सावरज�नक �नकायले ख�रद गदार सावरज�नक ख�रद/�नयमावल�को कायर�वधध पूरा गर� ख�रद गनुरपन�, 
ऐनको ��तकूल हनेु गर� ग�रएको ख�रद ्दर त्ा अमा्य हनेु (दफा ३), �देश सरकार र स्ानधय 
तहले यस ऐन त्ा ख�रद सम््धध मा्य �स�ा्तको ��तकूल नहनेु गर� �नयमहर ्नाउन सकने (दफा 
७४(३), ऐनको कायार् वयनका ला�ग सावरज�नक ख�रद अनगुमन कायारलयले आवशयक �ा�व�धक 
मागरदशरन, कायर�व�ध वा �नद� ्शका ्नाउन सकने वयवस्ाले सावरज�नक ख�रद ऐन, २०६३ सावरज�नक 
ख�रद सम््धध ्ाता कानूनको रपमा स्ा�पत भएको ्। 

                                                           
9 सह स्चव, नेपाल सरकार 
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२.  सावरज�नक ख�रद कानूनको �वकास 

नेपालमा २००७ साल अ्घसमम ्जेट �राल�को �चलन नभएको हुँदा खचर वयवस्ापन र सो 
अ्तरगतको सावरज�नक ख�रद वयवस्ापनमा हकुुमध �्ा हावध �्यो। राराहरको शासनकालमा 
खचरलाल ्जममेवार� र हसतेवार� गर� दलु �कक �तका ्शषरकहरमा �वभाजन गर� खचर ग�र्सयो। ख�रद 
सम््धध कायर�व�ध �यनै दलु ्शषरक अ्तरगत रा्ख्सयो। जसमा हा�कमलाल फाँटवार� ्ु् ाउन ु पन� 
गर� �दइने पेशक� रकम्ाट खचर गन� ्शषरकलाल ्जममेवार� खचर र समय समयमा ग�रने पटके खचरलाल 
हसतेवार� खचर भ�न्सयो। खड  ग �नसान अ�ा वा मलुकु� अ�ा्ाट �नकासा �लल ग�रएका खचरहरको 
फाँटवार� त्ा �ेसता लेखाप�रकरका ला�ग कुमार� चोकमा पेश गन� चलन �्यो। यसै �ममा २००८ 
सालमा एकाउ्टे्ट जनरलको कायारलय स्ापना गर� खचर वयवस्ापन �राल�को शरुवात ग�रयो। 

�शास�कय कायर�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०१३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� सरकार� रपैया खचर 
सम््धध (कायर�व�ध) �नयम, २०१६ लागू ग�रयो। नेपालको सावरज�नक ख�रद वयवस्ापनको 
इ�तहासमा यो नै ख�रद वयवस्ापन सम््धध प�हलो �नयमावल� �्यो। �शास�कय कायर�वधध (�नय�मत 
गन�) ऐन, २०१३ अ्तरगत रहेर सरकार� आय वयय संचालन (कायर�वधध) �नयमावल�, २०२३ लागू 
भयो। जसले ्जललासतरमा ए�ककक त सवरपको आमदानध र खचरको वयवस्ापन गन� अवधाररा  
लयायो। 

समयको ग�तसगै नेपालको वैदे्शक सहायताको �ा��सँगै नेपालको सावरज�नक ख�रद वयवस्ापन 
�राल�मा प�न समसाम�यक प�रवतरन गनुर पदर् भ�े मा्यता �वसतारै स्ा�पत हदैु गयो र २०२६ साल 
दे्ख �वकास तफर को ्जेटलाल कायर�ममा आव� ग�रयो। जसअनरुप २०२६ सालमा आ�्रक �शासन 
सम््धध �नयमहर, २०२६ जार� भयो। तयस प�् आ�्रक �शासन सम््धध �नयमहर, २०४२ जार� 
भयो। तयस समयमा �व� ्ै�, ए्शयाल� �वकास ्ै� र संयिु रा� संघधय �वकास कायर�महरले 
तयसताका नेपालको ख�रद �राल�मा पारद्शरता, ��तसपधार र जवाफदे�हताको वयवस्ा गनर सरकारलाल 
��मक रपमा द्ाव �दइरहेको अवस्ामा तध स्ै पकलाल सम्ोधन गनर आ�्रक कायर�वधध ऐन, 
२०५५ जार� भयो। तयह� ऐनका आधारमा आ�्रक �शासन सम््धध �नयमावल�, २०५६ जार� भल 
कायार्वयनमा आयो। प�् नेपालको सम� ख�रद �राल�मा एकरपता कायम गनर र �वदेशध �व�भ� 
महास्धधमा जनाइएका ��तव�ता र �वदेशध संस्ाहरले ख�रद वयवस्ापनमा देखाएको सधुारको चासो 
समेतलाल सम्ोधन गनर आ�्रक कायर�वधध ऐन, २०५५ र आ�्रक �शासन �नयमावल�, २०५६ लाल 
��तस्ापन गर� सावरज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र उि ऐन अ्तरगत सावरज�नक ख�रद �नयमावल�, 
२०६४ जार� भल हालसमम कायार्वयनमा आइरहेको ्। 
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३.  सावरज�नक ख�रद सम््धध कानूनध वयवस्ा 

सावरज�नक ख�रदले मूलतय सावरज�नक �नकायले औपचा�रक रपमा ख�रद गन� वसत ुवा सेवाको �ा�ध 
सम््धध �वषयलाल जनाउ्। प््� योजनाका अनसुार �वगत १० वषरमा सावरज�नक खचर कूल �ाहस् 
उतपादनको अनपुातमा १९.८ ��तशत्ाट ४०.३ ��तशत पगेुको ्। तस्र सावरज�नक खचरको 
कुशलता, �भावकार�ता र �दगोपना, उचच त्ा गरुसतर�य पूँ् जगत खचर र रा��य पूजँध �नमारर र �व्सय 
सं्घयता यसै पर��ध �भच रह� कायार्वयनमा रहेको ् ।प््� योजनाका अनसुार संघधय �राल� अनरुप 
सावरज�नक खचरको संरचना र खचर गन� भ�ूमका एवम ् ्जममेवार�मा प�रवतरन भएकोले संघ, �देश र 
स्ानधय तहले आ-आफनो खचर ्जममेवार� ्मो्जम सावरज�नक �ोतको स्त�ुलत र ्यायो्चत �व�नयोजन 
गर� कायार्वयन गनुरपन� हु् ्। सावरज�नक खचरको कुशल, सम्या�यक र न�तजामूलक वयवस्ापन गर� 
उचच आ�्रक वक�� हा�सल गन� ल�य प््� योजनाले �लएको ्। 

४.  सावरज�नक ख�रद ऐन, २०६३ का माुय-माुय कानूनध �ावधानहर 

 सावरज�नक ख�रद ऐनमा ख�रदको प�रभाषा सप� पा�रएको ् जसमा "ख�रद" भ�ाले सावरज�नक 
�नकायले यस ऐन ्मो्जम कुनै मालसामान, परामशर सेवा वा अ्य सेवा �ा� गन� वा �नमारर 
कायर गन� वा गराउने कायर सम्नपु र् भ�न उललेख ्। 

 सावरज�नक �नकायको प�रभाषा प�न  सप� पार� कसता कसता �नकायलाल सावरज�नक �नकाय 
भ�े हो सो �वषयमा दफा २(ख) मा सप� उललेख गर�एको ्। 

ख�रद कायरको ्जममेवार� 

सावरज�नक ख�रद ऐन ्मो्जमको कायर�वधध परुा गर� ख�रद सम््धध कायर गन� गराउने ्जममेवार� 
सम्््धत सावरज�नक �नकायको �मखुको हु् ्। ख�रद सम््धध कायर गदार सावरज�नक ख�रद अनगुमन 
कायारलयले �नधाररर गरेको योगयता र ख�रद कायर सम््धध जान भएको वा ता�लम �ा� गरेको 
कमरचार�्ाट गराउन ुपन�्। सा्ै कायर �कक �तका आधारमा महाशाखा, शाखा, इकाल स्ापना गनुरपन� 
वयवस्ा तो�कएको ्। 

ख�रद�व�ध ्नौट गनुरपन� 

सावरज�नक �नकायले ख�रद गदार देहायको कुनै एक �व�ध अपनाल ख�रद गनुरपन� वयवस्ा रहेको ्। 

(क) मालसामान, �नमारर कायर वा अ्य सेवा ख�रद गनुर पदारय 
 अ्तरार��यसतरमा खलुला ्ोलपच आ�ान गर�  
 रा��यसतरमा खलुला ्ोलपच आ�ान गर�  
 �सल््द� दरभाउपच आह  वान गर� 
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 सो्ै ख�रद गर� 
 उपभोिा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायलाल सहभागध गराल 

 अमानत्ाट 

 एकम�ु दर �व�ध्ाट 

 उतपादक वा अ�धकक त �व�ेतातारा �नधार�रत दरमा (कयाटलग स�प�) ख�रद गन� �व�ध्ाट 

 �स�मत ्ोलपचदाताले भाग �लने (�ल�मटेण टेाण�र�) ख�रद �व�ध्ाट 

 नयाँ �लने परुानो �दने (वाल वयाक मे्ण) ख�रद �व�ध्ाट। 
 

(ख) परामशर सेवा ख�रद गनुरपदारय  
 ��तसपधारतमक �सताव माग गर� 
 सो्ै वातार्ाट 

्ोलपच आवहान सम््धध वयवस्ा 

्ोलपच वा पूवर योगयता �नधारररको �सताव आवहानको सूचना रा��य सतरको दै�नक समाचारपच र 
वेभसाइटमा �काशन गनुरपन�, उि सूचनामा खलुाउन ु पन� कुराहरका सा्ै रा��य सतरको सूचनाको 
हकमा कमतधमा ३० �दन, अ्तरार��यसतरको सूचनाको हकमा कमतधमा ४५ �दनको अव�ध �दनपुन� 
उललेख भएको ्। 

्ोलपच सवधकक �त र ख�रद सम्ौता सम््धध वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ्यूनतम मूलया��त सारभतू रपमा �भाव�ाह� ्ोलपच माच सवधकक �तको ला�ग ्नौट 
गनुरपन�, ्नौट भएको सात �दन�भच ्ोलपच आशयको सूचना �दनपुन�, सूचना �दएको सात �दनको 
अव�ध�भच कुनै ्ोलपचदाताले �नवेदन नगरेमा ्ोलपच सवधकक त गर� प्् �दन�भच ख�रद सम्ौता 
गनरका ला�ग कायरसमपादन जमानत दा्खला गनर सूचना �दनपुन� वयवस्ा रहेको ्। 

परामशर सेवा सम््धध वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले देहायको अवस्ामा कुनै वय्ि, फमर, संस्ा वा कमपनध्ाट परामशर सेवा ख�रद गनर 
सकने, (दफा २९) 
(क) सम््धधत सावरज�नक �नकायमा उपलबध जनश्ि्ाट कुनै काम हनु नसकने भएमा वा, 
(ख) दातकपकसँगको सम्ौता ्मो्जम वैदे्शक सहायता �ोत्ाट बयहो�रने गर� परामशरदाता्ाट सेवा 
�ा� गनुर पन� भएमा, 

प्् �दनको अव�ध �दल रा��यसतरको समाचारपचमा खलुला रपमा आशयपच माग गर� तधन दे्ख ् 
आशयपचदाताको सं्क� सू्च तयार गनुरपन� हु् ्। 
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सं्क� सू्च तयार भएप�्, सं्क� सू्चमा परेका आशयपचदातालाल �सताव सम््धध कागजात पठाल 
कमतधमा तधस �दनको समय �दल �सताव माग गनुरपन� (दफा ३१) 

पनुरावलोकन स�म�तको वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ख�रद कारवाह� वा �नररय गदार कुनै चटु� गरेको वा पालना गनुरपन� कतरवय पालन 
नगरेकोले आफूलाल क�त पगुने वा पगुन सकने कारर खलुाल पनुरावलोकनका ला�ग सम्््धत 
सावरज�नक �नकाय समक �नवेदन �दन सकने्। तयसमा सम्््धत सावरज�नक �नकायका �मखुले गरेको 
�नररयमा ्चस न्ु् े तो�कएको ३० �दन �भच तो�कएको रकम भ्दा ्ढ�को ख�रद �कक यामा सावरज�नक 
पनुरावलोकन स�म�त समक �नवेदन �दन सकने्।जसको कायार्वयनका ला�ग नेपाल सरकारले एकजना 
अधयक र दलुजना सदसय रहने गर� सावरज�नक ख�रद पनुरावलोकन स�म�तको गठन गरेको ्। 

पेशक� सम््धध वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ख�रद सम्ौता प�ात आपू�तरकतार,  �नमारर वयवसायध वा सेवा �दायक्ाट अ��म 
�्क जमानत �लल ख�रद सम्ौता रकमको ्धस ��तशतमा न्ढने गर� ्ु�ै खो�लएको �्क खाता 
माफर त पेशक� �दन सकने। 

भे�रएशन आदेश सम््धध वयवस्ा 

ख�रद सम्ौता गदारका ्खत पूवारनमुान गनर नस�कएको प�र्स्�त सम्ौता कायार् वयनको �ममा 
�कजना भएमा सो को सप� कारर खलुाल  भे�रएशन आदेश जार� गनर सकने पदा�धकार� र ��तशत 
तो�कएको ्। 

मूलय समायोजन सम््धध वयवस्ा 

ख�रद सम्ौतामा अ्य्ा बयवस्ा भएकोमा ्ाहेक ्ार म�हना भ्दा ्ढ� अव�धको ख�रद सम्ौता 
कायार्वयनको �ममा मूलय समायोजन गनर आवशयक दे्खएमा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले मूलय 
समायोजन गनर सकने।  

आचरर सम््धध वयवस्ा 

सावरज�नक ख�रद कायरमा संलगन पदा�धकार�ले पालना गनपुन� आचररहर उललेख भएको (दफा ६१) 
त्ा ्ोलपचदाता वा �सतावदाताले पालना गनुरपन� आचररहर उललेख भएको ्। 
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कालो सू्चमा रा� ेवयवस्ा 

्ोलपचदाता, �सतावदाता, परामशरदाता, सेवा�दायक, आपू�तरकतार, �नमारर वयवसायध वा अ्य वय्ि, फमर, 
संस्ा वा कमपनधलाल �नजको कायरको गामभधयरताको आधारमा सावरज�नक ख�रद अनगुमन कायारलयले 
एक वषर दे्ख तधन वषरसमम कालो सू्चमा रा� ेत्ा फुकुवा गन� वयवस्ा उललेख ग�रएको ्। 

�वशषे प�र्स्तध सम््धध वयवस्ा 

�वशेष प�र्स्तध उतप� भल ततकाल ख�रद नगदार सावरज�नक �नकायलाल ्प हानध नोकसानध हनेु 
अवस्ा आल परेमा सावरज�नक �नकायले ततकाल ख�रद गनर वा गराउन सकने वयवस्ा रहेको।  

�व��ुतय ख�रद �राल�मा आव� हनु ेवयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ख�रद कायरको कुनै वा स्ै ���यामा सावरज�नक ख�रद अनगुमन कायारलयले 
�नधाररर गरे ्मो्जम �व�तुधय कायर�वधध �राल� माच अपनाल �व�तुधय स�ारको माधयम्ाट ख�रद 
कारोवार हनु सकने वयवस्ा रहेको ्। 

यसै गर� सावरज�नक ख�रद ऐनको दफा ७४ को अ�धकार ्मो्जम नेपाल सरकारले सावरज�नक ख�रद 
�नयमावल� २०६४ को तजुरमा गरेको ्।  

५. सावरज�नक ख�रद �नयमावल�मा भएका माुय माुय वयवस्ाहर 

कयाके्ज� त्ा समूह �वभाजन सम््धध 

सावरज�नक �नकायले ख�रदलाल ्ढ� स�ुवधाजनक समूहमा �वभाजन गन� वा कयाकेजमा समावेश गन� गर� 
तयार� गदार अलग अलग रपमा गनर स�कने �कक �तको �नमारर कायरका ला�ग अ�धकतम ��तसपधार हनेु हद 
समम ्ु�ा ्ु�ै रपमा ्ोलपच आह  वान गनुर पदर्। 

्जेट त्ा �नमारर स्लको वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ख�रदको ला�ग आवशयक ्जेट वयवस्ा नभल ख�रद कार्ाह� शरु गनुर हुँदैन। 
सावरज�नक �नकायले �नमारर स्लको वयवस्ा नभल, �नमारर स्ल तयार नभल, �च�लत कानून ्मो्जम 
गनुरपन� वातावररधय अधययनको ��तवेदन सवधकक त नगराल ्ोलपच आवहान गनुर हुँदैन। 

वा�षरक ख�रद योजना तयार गनुरपन� 

सावरज�नक �नकायले वा�षरक १० लाख भ्दा ्ढ� रकमको ख�रद गनुरपन� भएमा वा�षरक ख�रद योजना 
तयार गनुर  पदर्। 
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नपेालमा उतपा�दत मालसामान ख�रद गनुरपन� 

सावरज�नक �नकायले यस �नयमावल�मा उलले्खत कुनै �वधध ्नौट गर� ख�रद गदार �वदेशध मालसामान 
भ्दा नेपालमा उतपा�दत मालसामान १५ ��तशत मह�ो भएताप�न नेपाल� मालसामान नै ख�रद गनुर 
पन�्। 

्ोलपचको माधयमतारा ख�रद गनुर पन� 

सावरज�नक �नकायले २० लाख रपैयाँ भ्दा ्ढ� लागत अनमुान भएको �नमारर कायर, मालसामान वा 
जनुसकैु सेवा ख�रद गनुरपदार खलुा ्ोलपचको माधयमतारा ख�रद गनुर पदर्। 

सवदेशध ्ोलपचदाताहर ्धच माच ��तसपधार गराल ख�रद ग�रन े

एकचररको खलुा ्ोलपच आवहान गदार दलु करोण रपैयाँ भ्दा ्ढ� र दलु लाख रपैयाँ सममको 
लागत अनमुान भएको �नमारर कायरको ख�रदमा तो�कएको अवस्ामा ्ाहेक रा��यसतरको खलुा 
्ोलपचको माधयमतारा सवदेशध ्ोलपचदाताहर ्धच माच ��तसपधार गराल ख�रद गनुर पन�्। 

उपभोिा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुाय्ाट काम गराउन ेकायर�वधध 

एक करोण रपैयाँसमम लागत अनमुान भएको �नमारर कायर वा सो सम््धध सेवा सोह� स्ानमा ्सो्ास 
गन� ्ा�स्दा र तयसतो सेवा उपभोग गन� समदुाय माच रहेको उपभोिा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुाय्ाट 
गराउने वा �ा� गनर स�क््। 

सो्ै वातार् ाट ख�रद गनर सकन े

सावरज�नक �नकायलाल उपयोगध र आवशयक पन� ताल�म, गो�ध, से�मनार, जसता �वषयमा माच सेवा �लन ु
परेमा पाँच लाख सममको परामशर सेवा सावरज�नक �नकायको �मखु आफैले र सो भ्दा मा्ध �्स 
लाख सममको सेवा एक तह मा्धको सवधकक त �लल सो्ै वातार्ाट ख�रद गनर स�कने्। 

�वशषे प�र्स्�तमा ख�रद गन� सम््धध वयवस्ा 

सावरज�नक �नकायले ख�रदको आवशयकताको �ल्खत �ववरर, गरुसतर, प�रमार, शतर र कायर समप� 
गन� अव�ध जसता �ववरर तयार गर� आक्समक प�र्स्�तको सामना गनर आवशयक प�रमार र 
समयावधधका ला�ग माच य्ासमभव ��तसपधार गराल वा एउटा माच �नमारर वयवसायध, आपू�तरकतार वा 
परामशरदाता वा सेवा �दायकसँग �ल्खत दरभाउपच वा �सताव �लल सवच् र उ्चत मूलयको ला�ग 
वातार गर� ख�रद गनुर पन�्। 
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अ�धकार �तयायोजन 

सावरज�नक ख�रद ऐन र �नयमावल�मा वयवस्ा भएका लागत अनमुान संशोधन गन�, ख�रद सं्ौता 
संशोधन गन�, ख�रद सं्ौताको मयाद ्प गन� र भे�रएशन आदेश गन� अ�धकार �तयायोजन गनर स�कने 
्ैन। 

अ्तयमा, सं�वधानको अवधारराका आधारमा राजयले सावरज�नक ख�रद सम््धध कानूनहर �नमारर  
गदर्। �यनै कानूनका आधारमा सावरज�नक ख�रदका कायर समप� गनुरपदर्। �नमन ्चचतारा 
सावरज�नक ख�रदका कानूनध पाटो र तयसका �नय्चर र �नयमनका ला�ग तो�कएका वयवस्ा्ारे सप� 
हनु स�क््। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६. सावरज�नक ख�रदका समसया र चनुौतधहर 

�वकास र समक��को मूल संवाहरको रपमा रहेको सावरज�नक ख�रदको वयवस्ापन आफैमा चनुौ�तपूरर 
्। यो कायरमा सफलता �ा� गनर तयसमा समलगन कमरचार� एवं समव� स्ैले सावरज�नक ख�रद ऐन, 
�नयम, नमूना कागजात (Standard Bidding Document) को ्ारेमा पूरर जानकार� हनु जरर� हु् ्। 
नेपालको सावरज�नक ख�रदका सम््धमा दे्खएका �मखु समसया र चनुौतधलाल देहायमा ्ुदँागत रपमा 
�� पा�रएको ्। 

१.   स्ै सावरज�नक �नकायमा ख�रद योजना ्नाल ख�रद कायर गन� नगरेको सा्ै ख�रद 
इकाइ/शाखा/महाशाखाको गठन गन� प�रपाट� नभएको। 

२.   पयार� तयार� �्ना योजना/कायर�म ्नाउने र �्ना तयार� ठे�ा/टेाणर गन� प�रपाट�/ ्यून 
क्ोल्ाट कायरसमपादन गनुरपदार गरुसतर कमजोर हनेु अवस्ा। 

३.   आफनो �ोतको स�ुन्�तता र �ा�व�धक कमतामा धयान न�दने �वक् स। 

Act Rules 

Manuals 

PPMO PPRC 

Guidelines 

Judicial Govt. Executive 
Control 
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४.   ठे�ाको कयाकेज ्नाउदा ठूलो वा सा-सानो ्नाल �स�मत ्ोलपचदातालाल �दने �क�समले 
तयार� गन� एवं �न्�त �ााणसँग माच �मलने गर� सपे्श�फकेशन तयार गन� �वक् स ्ढदै 
गएको। 

५.   असवभा�वक लागत अनमुान तयार गन� र गलत त�रकाले �वसतकत प�रयोजना ��तवेदन तयार 
गन� �वक् स ्ढदो। 

६.   मो�वलाइजेशन पेशक� �लए प�् काम नै शरु नगन� �वक् स। 

७.   चटु� सचयाउने अव�ध (DLP) को गलत अपवयााया गर� फाइदा �लन खोजने। 

८.   सम्््धत पदा�धकार�लाल ख�रद सम््धध पयार� ता�लमको वयवस्ा हनु नसकन ुजसले गदार 
अपे्कत उपलबधध हा�सल हनु नसकन।ु 

९.   आवशयकता अनसार राजयले Norms/Standard Bidding Document र Specification को 
तयार� गर� �काशन गनर नसकन।ु 

१०. �वशेष प�र्स्�तको नाममा अ््तम समयमा अभर पार� ज�त मन लागयो तय�तमा ख�रद गन� 
प�रपाट� ्ढदो। 

११. कानूनमा तो�कए ्मो्जम आचरर सम्््ध कुराको प�रपालना नहनु।ु 

१२. �नमारर वयवसायधहरमा आफनो पेशा र वयवसाय ��त वयवसा�यक कमताको �वकास अपे्कत 
रपमा हनु नसकेको। 

१३. तो�कएको �नकायको रपमा रहेको सावरज�नक ख�रद अनगुमन कायारलयमा साधन �ोत 
�ा�व�धक जनश्िको अभावले अनगुमन कायरलाल �भावकार� ्नाउन नसकन।ु 

१४. ्ाता ऐनको रपमा रहेको सावरज�नक ख�रद ऐन र �नयमका आधारमा स्ै �देश र स्ानधय 
तहले आफनै सवरपको सावरज�नक ख�रद �व�नयमावल� ्नाउन नसकन।ु 

१५. सावरज�नक ख�रदलाल ��तसपधध ्नाउन र स्ै सावरज�नक �नकायलाल e-GP System मा 
आव� गराउन ��व�ध, साधन �ोत र ता�लमको पूरर वयवस्ा गनर नसकन।ु 

१६. दातक �नकायका आफनै आफनै �नयमहर र नयाँ नयाँ �ादभुारव भएका आध�ुनक ख�रद �व�ध 

लयाल हा�ा कानूनको दायरामा लयाल सो�ह अनरुप काम गराउन नसकन।ु 

१७. वैदे्शक सहायता्ाट �ा� रकमलाल ्जेट �राल� �भच राखध सावरज�नक ख�रद 
ऐन/�नयमावल� ्मो्जम ख�रद वयवस्ापन गनर नसकन।ु 

१८. Contract Management लाल पूरर �व��ुतय �राल�मा आव� गर� समय सापेक गनर  
नसकन।ु 

१९. सावरज�नक ख�रद कायरमा संलगन कमरचार�लाल उसरदायध र जवाफदेह� ्नाउन नसकन।ु 

२०. ख�रद कायरमा संलगन पदा�धकार�लाल दाण र परुसकारको प�रवेशमा आव� गर� कायर गन� 
गराउने प��तको �वकास हनु नसकन।ु 
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७. समाधान र सु् ावहर 

मा�् उललेख ग�रएका समसया र चनुौ�तहरलाल सम्ोधन गर� अ्घ ्ढन देहाय ्मो्जमका सु् ावहर 
�सततु ग�रएको ्। तध सु् ावहर अवलमवन गनर सकेमा सावरज�नक ख�रद कायरको वयवस्ापनमा 
समय सापेक सधुार लयाउन स�क््। 

१. स्ै सावरज�नक �नकायले वा�षरक ख�रद योजना ्नाल सो�ह ्मो्जम ख�रद कायर गन� ्ाधयकार� 

वयवस्ा लागू गन�। 

२. स्ै सावरज�नक �नकायले आफनो �नकायमा अ�नवायर रपमा ख�रद महाशाखा/शाखा/इकाल गठन 

गनुर पन� ्ाधयकार� वयवस्ा लागू गनुरपन�। 

३. आवशयकता अनसुारका ्ोलपच सम््धध कागजातहर सावरज�नक ख�रद अनगुमन कायारलय्ाट 

तयार गर� �काशन गन� र स्ै सावरज�नक �नकायले सारभतू रपमा फरक नपन� गर� �तनै 

कागजात्ाट ख�रद कायर समप� गनुरपन�। 

४. सावरज�नक ख�रद सम््धध ता�लम, से�मनार, गो�ध, अ्तर��या जसता कायर�म �देश र स्ानधय 

तहसमम वयापक रपमा समप� गर� सावरज�नक �नकायहरको ख�रद कमता �वकास गन�। 

५. स्ै सावरज�नक �नकायहरलाल �व��ुतय ख�रद �राल�मा आव� हनेु गर� साधन, �ोत र 

वयाकअपको वयवस्ा �मलाउने। 

६. नयाँ नयाँ �वधधका ख�रद �राल�का ढाँचाका नमूना ्ोलपच तयार गर� लागू गन�। 

७. सावरज�नक �नकायहर्ाट समपादन भै रहेका ख�रद सम्््ध कायरहरको पयार� अनगुमन गनुरपन� 

वयवस्ा �मलाउने। 

८. �नमारर वयवसायध र आपू�तरकतारहरलाल वयवसा�यक दकता अ�भवक�� गन� तफर  अ�सर गराउने। 

९. गनुासो वयवस्ापन गनर, �नद� ्शका ्नाल Online Grievance Redressal Mechanism (GRM) 

System लागू गन� वयवस्ा �मलाउने। 

१०. हालको �मखु आवशयकताको रपमा रहेको Design & Build, Engineering-Procurement 

Construction (EPC/Turnkey), Framework Agreement Goods and Relative Services, Non-

Consulting (other) Services, Catlog Shopping का Standard  Bidding Document ्नाल य्ा्श� 

�योगमा लयाउने। 

११. सावरज�नक ख�रद �वजको रो�र तयार गर� साल ्साल� न�वकरर गर� �ववरर �काशन गनुरपन�। 

१२. ख�रद वयवस्ापनको ्ारेमा �्शकर गनर सकने �्शककको Accreditationगन� सम््धमा कायर 

�नद� ्शका ्नाल लागू गनुरपन�। 
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१३. स्ै �देश र स्ानधय तहलाल �मलने �क�समको सावरज�नक ख�रद �व�नयमावल� तयार गर� लागू 

गन�। 

१४. संचा�लत E-GP System लाल अ् ्ढ� वकहत र वयव्स्त एवं समय सापेक ्नाउने। 

१५. उजरु� �दन रा� ुपन� धरौट�को �सेहोलण �समा तार्तार फेर्दल हुँदा तयसले नकारातमक असर 

लयाउने हुँदा कम भ्दा कम धरौट�को �समा तोक� स्ैले �नवेदन �दन सकने वयवस्ा �मलाउन ु

पन�। 

१६. सो्ै ख�रदका नाममा ख�रदलाल साना साना टु�ा ्नाल सो्ै ख�रद गन� �वक् स ्ढेको हुँदा 

तयसलाल �नरतसाहन गनुरपन�। 

१७. नेपालका �व� �व�ालय सतर र लोक सेवाको पाठ  य�ममा तलदेखध मा�्ललो पदसममको 

पाठ  य�ममा सावरज�नक ख�रदको �वषयलाल समावेश गन�। 

१८. महालेखा प�रककको कायारलय्ाट नमूनाका रपमा भएप�न �वज टोल� ्नाल ्ु�ै रपमा ख�रदको 

�भावका�रता मापन गनर Procurement Audit को �चलन ्ालनध गनुरपन�। 

१९. सावरज�नक ख�रदका स्दभरमा दे्खएका �व�वध समसयाहर जसतोय नध�तगत समसया (Policy 

Problem), ख�रद सम्ौता सम््धध समसया (Contract Management Problem), पेशा�वदको 

योगयता र कमता (Accreditation) प�हचान गन� समसया, मापदाणहर अधयाव�धक नहनेु (Standard 

Update Problem), संस्ागत �मलेमसो र गटु््द� (Institutional Collusion and Cartelling),�्मा 

वयवस्ापन समसया (Insurance Management Problem), सामा्य �वक् समूलक समसया (General 

Trend), ्यून क्ोल �वक् स (Low Bid Tendency), परामशर सम््धध समसया (Consulting Sector 

Problem), सेवा करार सम््धध समसया र पेशक� सम््धध समसयाहरलाल प�हचान गर� ्ु�ा-्ु�ै 

ढंगले हल गनुरपन�। 

२०. इमा्दा�रता, नै�तकता, �नररय कमता लाल आतमसात गद� जवाफदेह� र उसरदा�यतव ्हन गनर 

सकने गर� कानूनहरमा प�रमाजरन गर� दाण र परुसकारको पाटोमा स�ह �नररय गनर सकेमा समसया 

घटेर जाने हु् ्। 

८. �नषकषर 

�वकास र समक��लाल पूररता �दन कुनै प�न राजय्ाट तयस राजयको सावरज�नक खचरको उ्चत �योग र 
वयवस्ापन गनुरपन� हु् ्। सरकारले सशुासनको �तयाभ�ूत गराउन सावरज�नक ख�रदको पकलाल सवल 
गराउन ुप र्। अ�हलेको संघधय संरचनालाल समेत द��गत गर� �व�मान सावरज�नक ख�रद ऐन �नयममा 
समायनकूुल सधुार गद� न�तजामूलक ्नाउन ुआजको आवशयकता हो। सावरज�नक ख�रद कायरलाल 
भरपद� र सरल�कक त गनर महतवपूरर भ�ूमका खेलने �व�तुधय ख�रद �राल�लाल स्ै �देश र �नकायहरमा 
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अ�नवायर लागू गराउन जरर� ्। जसको उचच सतरमा �योग गन� र �तयेक ठाउँ र स्ानमा 
वयाकअपको जरर� ्। सावरज�नक ख�रदमा �वशेषजता समेत जरर� हुँदा तयसै ्मो्जमको जनश्ि 
हनु ुजरर� ्। सावरज�नक ख�रद सम््धध कायर�वधध, �कक या त्ा �नररयलाल अ् ्ढ� खलुा, पारदशध 
र वसत�ुन� एवम ् �व�स�नय ्नाल  ख�रद �कक यामा ��तसपधार, सवच्ता, इमा्दा�रता र जवाफदे�हता 
हा�सल गर� मूलय सा्रकताको पकलाल आतमसात गर� सावरज�नक खचरको अ�धकतम ��तफल हा�सल 
गनुर आजको समयको माग हो। 

स्दभर सामा�ध 

१. सावरज�नक ख�रद ऐन, २०६३ त्ा �नयमावल�, २०६४ 
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राजनध�त र �शासन 

 
भागवत खनाल 10 

१. पक�भ�ूम 

नेपालको सं�वधानले संघधय लोकता््चक गरत्च नेपालको मूल संरचना संघ , �देश र स्ानधय तह गर� तधन 

तहको हनेु वयवस्ा गरेको ्।  सं�वधानले नेपालको राजयश्िको �योग संघ �देश र स्ानधय तहले 
सं�्धान र कानून ्मो्जम गन� वयवस्ा गरेको ्।यसैगर� सं�्धानमा संघ, �देश र स्ानधय 
तहवधचको सम््ध सहका�रता, सह अ्सततव र सम्वयको �स�ा्तमा आधा�रत हनेु वयवस्ा ग�रएको 
् ।  १सं�्धानमा सावरज�नक �शासनलाल सवच् , सकम, �नषपक, पारदशध , ��ाचार मिु , जनउसरदायध 
र सहभा�गतामूलक ्नाउदै राजय्ाट �ा� हनेु सेवा स�ुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच स�ुन्�त 
गर� सशुासनको �तयाभ�ूत गन� नध�त उललेख भएको ्। 

हा�ो संघधय �राल� परसपर सहयोगमा आधा�रत ्।  सवै संघधय इकाइहर एक आपसमा सवत्च ्न,् 

तर सवच््द ्ैनन,् अ्तर�नभरर ्न।्नेपालको सवत्चता, सावरभौमससा, भौगो�लक अखा्ता र 
सवाधधनतालाल अकुार राादै मौ�लक हक त्ा अ�धकारको संरकर र संव�रन, राजयका �नद�शक 
�स�ा्तहरको अनसुरर त्ा राजयका नध�तहरको �मश: कायार्वयन गद� नेपाललाल समक� त्ा 
सममनुत ्नाउन ुराजयको दा�यतव हो।  

लोकता््चक गरत्च नेपालको सम� ल�य ��तषपधारतमक लोकता््चक �राल�, नाग�रक सवत्चता, 
मौ�लक हक, मानवअ�धकार,  ्ा�लग मता�धकार , आव�धक �नवारचन,  पूरर �से सवत्चता त्ा सवत्च , 

�नषपक र सकम ्यायपा�लका र कानूनध राजयको अवधाररा लगायतका लोकता््चक मूलय र मा्यतामा 
आधा�रत समाजवाद ��त ��तव� समक� रा� �नमारर गन� हो।  

मा�् उललेख भएका �स�ा्त, उ�ेशय, नध�त र ल�यहर पूरा गन� दा�यतव संघ, �देश र स्ानधय तह गर� 
राजयका तधनै तहका सरकारको हो। तध ल�य हा�सल गनर राजयलाल दक, तटस्, �नषपक र वयावसा�यक 

                                                           
10 पूवर सह स्चव, नेपाल सरकार 
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जनश्िको आवशयकता पदर् । यस आलेखको उ�ेशय स्ानधय तहमा कायररत तयह� सहयोगध जनश्ि 
र स्ानधय राजनध�त वधचको अ्तरसम््धका आयामहरको ्ारेमा चचार गनुर रहेको ्। 

२. तटस् कलमहरको मौन धारर 

नेपालमा राजनध�त र �शासन वधचको अ्तरसम््ध ्ारे हाल केह� वषरयता सेवारत र पूवरकमरचार�्ाट 
माच अ�भवय्िहर मखु�रत भइरहेका ्न।् �वशेष गर� राजय वयवस्ा त्ा सशुासन स�म�तमा �व�भ� 
खालका अ�भवय्िहर �कट भएको पाइ््। तर तध म्तवयहर गहन अधययन र �नजामतध सेवाको 
महतव ्ु् ेर भ्दा प�न कायररत कमरचार�को रवैया्ाट हैरान भएर �कट भएका आ�ोशको रपमा 
जयादा आएका ्न।् अर अनभुवध संसद सदसयहर र पूवर �वभागधय म्चधहर्ाट खासै आ�धका�रक 
धाररा आएको पाइदैन। 

कमरचार� वकस्ाट �नर्तररपमा आइरहेका अ�भवय्िहरमा सवाभा�वकरपमा आफनो वगधय �हतका 
्ारेमा र राजनध�त ��त �क्�तरोषहर प�न मखु�रत भएको पाइ््। कमरचार�वगर् ाट आएका यध 
म्तवयहरमा �शासन सधुारका ला�ग केह� सु् ावहर समेत आएका ्न,् तर तध पयार� ्ैनन ्।ज�तसकैु 
�वततापूरर कलमले लेखेको �कन नहोस वगधय कलम तटस् हनु सकदैन। अ�हले राजनध�तले �शासनको 
उ�्तो काढने र �शासनले ्चस दखुाउँदै आलोचना र राजनध�त��त म्द �कारको �न्दा गन�मा सध�मत 
् यो �नजामतध ्�ु��वलाश। 

संघधय �राल�को मूल उ�ेशय जनताका अ�धकार जनताको घरदैलोमा परु याउन ुर मलुकुलाल समक��को 
मागरमा लैजान ुहो। यस पनुधत अ�भयानमा सरकारलाल सहयोग गनर एक स्ायध, दक, तटस्, �नषपक र 
वयावसा�यक कमरचार�त्चको आवशयकता पदर्। �शासन र राजनध�त एउटा मालाका दलु फूल हनु। 

राजनध�त र �शासन अ�वभाजय ्न। तर �यनधहरको अ्सततव सवत्च ् ।यध दवैुको संयिु �यास 
�्ना समक�� याचा सफल हदैुन। यध एउटा र्का दलुटा पाङ�ा हनु,् एकको अनपु्स्�तमा र् चलदैन। 

दलुवटै पाङ�ा हुँदा प�न एकको असहयोग या अयोगयताको कारर अक�ले प�न काम गनर सकदैन, 

याचाको लय �मलदैन।  

यसतो �वषयमा ्हाल वाला म्चधहर, राजय वयवस्ा स�म�तका सदसयहर र कमरचार� ्ाहेकका सवत्च 
्�ु�्जवधहर्ाट जनु�कारको धाररा र सु् ाव आउनपुदरसयो, तयो �ा� हनु सकेन ।तमाम लेखक र 
्च्तकहर्ाट राजनधतध ्ारे धेरै ले� ेकाम भइरहेको ्। �क्त ु राजनध�त र �शासन वधचको अ्तर 
सम््ध ्ारे खासै चासो �लने गरेको पाइंदैन। रा��य जधवनको �व�भ� केचमा कायररत ्�ु�जधवध, 
नाग�रक अ�भय्ता र समाजशा�धहरको कलम यस �वषयतफर  आक�षरत नहनु ुदभुारगय हो। यसले गदार 
यो �वषयमा तटस् कलम्ाट आउन सकने समयक सु् ाव्ाट यो केच व््चत हनु पगेुको ्।उता 
राजय वयवस्ा त्ा सशुासन स�म�त र सम्््धत म्चालयले प�न तयसतो सु् ाव �लने तफर  धयान 
�दएको पाइंदैन।   
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३. राजनध�तक नतेकतव र �शासन 

राजनध�तक नेतकतवसँग राजनध�तक श्ि रहेको हु् ्। राजनध�तक नेतकतवलाल जान हनु ुआवशयक ् 

,राजनध�तसगँ भएको श्िको माधयम्ाट देशको समपूरर जनताको भ�वषय �नधाररर हु् ्। राजनध�तक 
नेतकतवको ग�त�व�धले देशको सदूुर भ�वषयको खाका कोदर्। राजनध�तसगँ असध�मत सावरज�नक ्जममेवार� 
हु् ्। यो ्जममेवार� �योग गन� �सल�सलामा सानो माच गलतध हनुगयो भने देशको भ�वषय नै ्रवाद 
हनु सकद् तर सु् ्ु्  र ्�ु�मानधपूरर �नररय र नध�त �नमारर गनर स�कयो भने देशकै भ�वषय उजजवल 
हु् ् । राजनध�तले नध�त र कानून ्नाउने हो, तयसलाल कायार्वयन गन� कतरवय कमरचार�त्चको हो। 

खराव नध�त ्नाइयो भने असल कमरचार�त्चले प�न असल कायार् वयन गनर सकदैन ।य�द असल नध�तनै 
्नेको रहे् भने ता प�न खराव कमरचार� त्चले असल त�रकाले कायर् वयन गनर सकदैन।दकता पूवरक 
काम फसे गनर दक कमरचार� नै चा�ह््।  

कमरचार� वगर सरकारको आजा पालक समूह हो। �क्त ुयसलाल अराएको काम माच गन� र राजनध�तक 
नेतकतवलाल खसुध रा� स्ापना ग�रएको संस्ाको रपमा हेनुर हुँदैन। कमरचार� सचेत, दक र वयावसा�यक 
हनु ुजरर� ्, तर यो योगयता र दकता राजनध�तक नेतकतवको आतम र�तका ला�ग नभल सम� मलुकुको 
वकहसर �हतमा उपयोग हनु ुआवशयक ्। वयावसा�यक रपमा काम गनरका ला�ग कमरचार� संय्चलाल 
�नषपक र तटस् रहन �रेरा �दने �ोत राजनध�त नै हो। कमरचार�लाल सकजनशधल ्� �रेरा �दने �क 
लाए अराएको काम गन� र आफनो अनयुायध का�र्दा ्नाउने, राजनध�त कै हातमा ्।  

लामो समय दे्ख ्््चतधकररमा परेका जनताको ला�ग राजनध�तक नेतकतवको दया, कररा र समवेदना 
चा�हएको ्ैन। उनधहरलाल चा�हएको भनेको अ�धकार हो, समावेसध र समतामूलक समाजको स्ापना 
हो। �ाययराजनध�त र �शासनमा हावध हनेु वय्िहर एउटै वगरको ��त�न�धतव गदर्न। यसतो अवस्ामा 
नध�त �नमारर दे्ख कायार्वयन समम जानध नजानध वगधय वचरसव रहन जा्् र वयवस्ाले प�रकलपना 
गरे अनरुपको न�तजा आउन सकदैन। समान वगरको ��त�न�धतव गन� नेता र कमरचार�को वधचमा ्ा�हर 
्ा�हर देादा तटस्ता र सवर वगधय �हतमा आधा�रत ��याकलाप दे्खएता प�न �भचध अचेतन ्�ु�ले 
उनधहरलाल आफनै �हतमा काम गराइरहेको हु् ्।राजनध�तक नेतकतवमा सं्ैधा�नक वाधयताको कारर 
म�हला, जनजा�त, द�लत आ�दको ��त�न�धतव स्तोषजनक दे्खएता प�न मा�्ललो �नरारयक नेतकतवमा 
�न्�त जा�तय वगरको ��त�न�धतव हावध र�हरहेको हुँदा, तयसतो मौका पाउने म�हला, जनजा�त या 
द�लतवगरको ��त�न�ध आफूलाल मौका �दलाउने नेताको सम्रक ्�े समभावना हु् ्। उनधहरमा आफनो 
मौ�लक आवाजको अ्सततव �तरो�हत भल आफनो नेताको आवाज ्ोलने ‘रो्ोट’ ्� ेणर हु् ्। 

अ�हले स्ानधय तहमा रहने राजनध�तक नेतकतवमा कमोवेस यसतै �वक् स दे्खएको ्। स्ानधय नेतकतव 
आफनो अ्तरातमाको आवाज सनेुर काम गन� भ्दा प�न आफनो राजनध�तक उत्ानमा सहयोग गन� 
नेताको अन�ुह ��त नतमसतक भल सोह� आवाज ्ोलने अवस्ामा ्। �नवारचन समप� भल स्ानधय 
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सरकार ��याशधल भएप�् समेत स्ायध र तटस् कमरचार� संय्च �नमारर गनुर भ्दा ��तव� र आफनो 
आजापालक तद्र �शासन स्ापना गन� चाहनाको अ्तयरमा यह� वगधय चेतनाले काम गरेको ्।   

राजनध�तक नेतकतवको मनमा समक��को चाहनाको जवाला ् । नेतकतवलाल के गन� भ�े रा�र� ्ाहा ् , तर 
कसर�, �कन, क�हले, कहाँ र कसले गन� भ�े ्ाहा ्ैन। नेतालाल �ोत साधनको कमध ् भ� े्ाहा ्, 

तर तयो साधनको जोरजाम गन� ज�रया ्ाहा ्ैन। यह� अजानता,  हतारो र �दशाह�नताको कारर 
स्ानधय तहका धेरै जसो �नररयहर �ववाद�सत हनु पगेुका ्न।् यसको मूल कारर दक कमरचार�को 
अभाव नै हो , तर संघ दे्ख स्ानधय तह सममका नेताहरले यो कुरालाल आतमसात गरेको पाइंदैन। 

एका तफर  स्ानधय तहमा दक कमरचार�को अभाव ्, अक� तफर  यो तहमा काम गन� कमरचार�लाल अक� 
फसादले हैरान पारेको ्। हा�ा राजनध�तक दलहर आफनो महानताको खवु �शंशा गदर्न।पाट� एक 
�ढ�ा रहेको र अपार मतैकयता र मेल�मलाप रहेको ्यान गनर प�न उनधहर ख्कपस ्न।् आफनो 
पाट�लाल उसम र अक� पाट�लाल अधम देखाउन प�न �यनधहर सारै �सपाल ु्न।् �क्त ुजव जनताको 
काम गन� ्खत आउँ् , जव जनताको, समक��को ला�ग केह� गन�्ेला आउँ् , समान दलका अधयक र 
उपाधयक र वणाधयक वधच मत�भ�ता हु् ्। स्ानधय तहमा समान दल्ाट ��त�न�धतव गन� अधयक र 
उपाधयक वधच धेरै ठाउमा ्ोलचाल ्ैन  यसतो अवस्ामा कमरचार�ले कसर� काम गन�?  यसतो ्स्�तमा 
कमरचार� समेत कुनै एक पदा�धकार�को �पछलगग ुहनु वाधय हनेु र कतै प�न नलागने �नषपक कमरचार� 
कसैको प�न नहनेु वातावरर पैदा भएको ्।   

४. उ�शेय , चाहना र कायरशैल�  

रा� �नमाररको ला�ग देशमा नयाँ प��त आरमभ भएको ्। देशवासधहर सवाभा�वक रपमा अव त समक�� 

आउला �क भनेर ्ाटो हेरेर वसेका ्न ्भने राजनध�तक नेतकतवले जनताले सोचेको भ्दा प�न ्तु ग�तमा 
समक�� हा�सल गन� आकांका जगाइ�दएको ् ।हा�ो सं�्धानले प�न �वगतमा जे ज�त कुरा भए, तध सवै 
गलत भए, धेरै नै अ्याय भयो, हा�ा पखुारले धेरै गलतध गरे भनेर सवधकार गरेको ्। यध सं्ैधा�नक 
अ�भवय्िहरले वतरमान राजनध�तक नेताको काँधमा अतय्तै ठूलो ्जममेवार� ्ोकाएको ्। नेतकतवमा 
�वगतमा गद� नगरेको कारर केह� भएन, अव ग�र्् र हु् ् भ� ेभावना दे्ख््। 

राजनध�तमा लागने वय्िको मूल उ�ेशय सेवा हो भने कमरचार� ्नध सेवा �वेश गनुरको उ�ेशय वयवसाय 
ज�नत सेवा हो।  �नजामतध सेवाको सदसय हनुको ला�ग आवशयक योगयता हा�सल गरेर माच पगुदैन। 

योगयता �ा� वय्ि मधये अववल घो�षत भएर माच �नजामतध सेवा या स्ानधय सेवामा �वेश गनर 
पाइ््। राजनध�तक नेतकतव जनताको मत्ाट च�ुनने हुँदा उनधहरले जनताको ��त�न�धतव गदर्न, तर 
कमरचार� च�ुनएर नभल ्ा�नएर आएको हु् ्।ँ सरकार� सेवालाल पेशाको रपमा अपनाएर आएको 
हु् ् र सेवा गरे वापत �ा� हनेु स�ुवधाको माधयम्ाट आफनो जधवन वक् स चलाउने र जहान प�रवार 
पालने उ�ेशय �लएको हु् ्। �क्त ु राजनध�तक नेतकतवले राजनध�तलाल पेशा या जधवन �नवारहको 
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माधयमको रपमा सवधकार गरेर आएको हुँदैन । �हंजो आज यह� उ�ेशयको आधारभतू कारर ्झुने 
�यास नगर� कमरचार�को स�ुवधा र सेवाको सरुकाको सम््धमा राजनध�तक नेतकतव्ाट �व�भ� 
अ�भवय्िहर आएका हनु।्राजनध�तक नेतकतवले राजनध�तमा लागने र कमरचार� ्नेर आउने मूलभतू 
कारर  र तयस �भचको अ्तयरको ायाल गनर नसकदा कमरचार�ले पाइरहेका स�ुवधा र सेवाको सरुका 
सम््धमा धेरै अ्योलताहर उतप� भएका ्न। कमरचार�ले �च�लत कानून र स�ुन्�त ग�रएका आचरर 
पालन गद� आफनो सेवा गरे पगुद्।सं�वधानले जनमखुध �शासनको प�रकलपना गरेको हुँदा �शासन प�न 
जनता ��त उसरदायध हनुपुदर्। तर राजनध�तको ्जममेवार� र उसरदा�यतवको दायरा फरा�कलो ्। 

राजनध�तले कानूनको पालना गरेर माच पयार� हदैुन, जनताको ्चस समेत ्ु् ाउन ुपदर्।  

धेरै जसो स्ानधय तहहर साधन �ोतको अभावमा ्न।जनु जनु स्ानधय तहहर साधनह�न ्न , तयह�� 
नै समक��को खाँचो जयादा ्।तर राजनध�तले चलुयाइ �दएका आकांकाहर असध�मत ्न।प्ा�ण परेका 
�यनै पा�लकाहरमा सामा्जक, आ�्रक, जातधय �वभेद ्न ्ढ� ्।ज�हले समम प्ा�ण परेका स्ानधय 
तहरलाल रा��य समक��को मूल �वाहमा लयाउन स�कदैन तव समम देश समक� भएको मा� 
स�कदैन।अ�हले संसार भ�र समक��को लहर च�लरहेको ्।हामधले समक� मानेका मलुकुहर समेत अ्ै 
पगेुन भ्दै दौ�णरहेको अवस्ामा हामधले कुन ग�त समा� ुपदर्, �� ्।अ�हले हा�ो अवस्ा तयसतो 
ता�लम र खरुाक नपगेुको खेलाणधको जसतो ्, जो ्े�हसाव दौणोस त लणखणाएर ल�णने णर , �वसतारै 
�हंणोस कह�� प�ुगदैन। 

द�र्ता्ाट पार पाउन स्जलो ्ैन।अ् वगधय, �ल�धय, जातधय र केचधय �वभेद �नराकरर गर� 
समानतामा आधा�रत समाज स्ापना गनर ्णो क�ठन ्।यस अवस्ामा कमरचार� र राजनध�तका 
कदमहर समानपुा�तक त�रकाले चलन सकेनन भने केह� हनेु वाला ्ैन।यो याचा सफल पानरका ला�ग 
राजनध�तक नेतकतवले कमरचार�त्चलाल �व�ास र �ोतसाहन गनुर आवशयक ्।नेतकतवमा पगुध रा�का 
लागध काम गन� अ�भभारा ्ोकेको नेताले मेरो र मेरा , हा�ो र हा�ा भ�े �वक् सलाल समूल तयाग गनुर 
आवशयक ्।राजनध�तक नेतकतवले तलव , स�ुवधा र सेवाको सरुकाको मा�मलामा आफनो र कमरचार�को 
तलुना गन� �वक् स तयागन ुजरर� ्।कमरचार�लाल तटस् र पकपात र�हत रहन �ोतसा�हत नगर� कुनै 
दल �वशेष ��त �न�ा वा नरहन र �्ललाको आधारमा सेवा �वाह गनर उकसाउने ग�रयो भने तयसतो 
नेतकतव असफल हु् ्।तटस् कमरचार� र� हनु पगुद्न भने पकपात ग�रएकाहरले टेनर ्ाडद्न। 

५. कमरचार�त्चका �वशषेता 

राजनध�त श्िको लागध संघषर हो।राजनध�त गनुर भनेको एक वय्िले अर वय्िलाल आफनो �भावमा 
पारेर उनधहरलाल आफनो अनयुायध ्नाउन ुहो।राजनध�त गन� वय्िमा शिध �ा� गन� उतकक � चाहना 
हु् ्।राजनध�तक वय्िमा �क््चत अहंकार प�न हनु सक् र जसतो सवभाव भए प�न र जसता 
अ�भवय्ि �कट गरे प�न एक पलट अनयुायध ्नेका सम्रकहर हतपतध उसको सा् ्ाणेर 



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

जादैनन।तर कमरचार�लाल यध स�ुवधा �ा� ्ैन।कमरचार� योगयता पर�कामा उसधरर भएर सेवा �वेश 
गरेको हु् ्।ँ राजनध�त्ारे जा्द्, समाज र आफूले सेवा गन� समदुाय्ारे जानकार हु् ्।स्ानधय 
तहमा कामगन� �स�भल इ््ज�नयर आफनो काम्ारे पूरर जानकार हु् ्।तर ँ राजनध�त गनर जा्दैन, 

जाने प�न चाहदैन।कमरचार�को सेवा �वेशको मो�टभ नै अक�  हु् ्।कमरचार� आफनो नोकर�लाल पेशाको 
रपमा रोजेर आएको हु् ्।उसले रोजगार�का अ्य तमाम समभा�वत केचलाल ्ाणेर सरकार� सेवा 
रोजेको हु् ् र तयसका लागध धेरै प�र�म गरेको हु् ्।उसले सरकार� सेवालाल आफनो आजध�वकाको 
माधयम ्नाएको हु् ् र समा्यत: अर काम गनर पाउदैन।ँ जधवनका धेरै आकांकालाल ्�ल चढाएर 
आएको हु् ् सेवामा।स्ा�यतव, जधवन यापन गनर पगुने तलव, स�ुवधाहर, साम�यक पदो��त र 
अवकाशप�् �ा� हनेु राहतलाल �वचार गरेरनै ँ सेवा �वेश गदर्।यसतो वय्िमा श्िको भोक 
हुँदैन, ्र गमुनामधमै रमाउँ्।उसको प�र�मको प�हचान गरेर सरकारले सममान गरेता प�न तयो 
सावरज�नक सरोकारको �वषय ््दैन, आफनो सेवा �भचका सध�मत वय्िको चासोको �वषय हु् ् तयो।ँ 
धेरै मौ�लक हकहर स्�गत गरेर सेवामा हा्जर भएको हु् ्।उसका सारा रा�ा कामहरको जस 
सरकारको पोलटामा जा््, उसका नरा�ा काम वापतको अपयश ँ आफैले एकलै वयहोनुर पदर्। 

राजनध�तले यो कुरा ्झुने �य�नै गरेन।कुनै प�न ्श्कत यवुा सरकार� सेवामा �वेश गन� अ�भ�ायले 
रात�दन मेहनत गरेर पढदा जा�गर खाए प�् राजनध�तक नेता संग स�त गन� हो, गटुव्द� गन� हो, अमकु 
पाट�को कायरकतार ्� े हो भनेर सोचेको हदैुन।सेवा �वेश प�् हनेु सारा कक याकलापहर त सवै 
राजनध�तकै उपज हनु। 

६. सम््धमा दे्खन ेसमसयाहर  

णा. हेनर� �क�स््जर भ््न "राजनध�तक नेतकतवको काम जनतालाल तयहाँ परु याउने हो, जहाँ उनधहर यस 
अ्घ क�हलयै पगेुका �्एनन।" कमरचार�को मनमा लागेको हनुसकद् �क यो मूखर स्ानधय नेताले के पो 
्ु् ेको ्र ! यसले न लोकसेवा आयोगको मखु देखेको ् , कुनै ढ� ्।तर नेता तयसतो मूखर 
हुँदैन।नेता जनता वधच घलु�मल हनेु हुँदा उसले जधवन ्ु् ेको हु् ् , समदुाय ्ु् ेको हु् ् र जनताका 
मनका कुरा ्ु् ेको हु् ्।उसले समाज, संसकक �त, �्मेक, सवा्र र दाउपेच जानेको हु् ्।कमरचार�ले 
�कताव पढेको हु् ् भने नेताको �कताव समाज हो।श्िमा पगेुप�् मदो्मस भएन भने, वय्िगत 
सवा्रमा �ल� भएन भने र होस गमुाएन भने उसले धेरै गनर सक्। 

स्ानधय तहमा दे्खएका समसया वय्िगत सवा्रले ��ेरत नै ्ढ� ्न।्तर क�तपय समसया कानूनध , 
मनोवैजा�नक र अहंकार सँग समेत सम्््धत ्न।कसैको नजरमा कमरचार�हर णामेको साँढे जसता 
्ाणा ्न भने कसैको नजरमा नेताहर कमरचार�लाल आफनो दास नै सम्््न।श्ि �ा� भएप�् 
मा�नसमा मात चढन ्ालद्।अ् पदासधनहरलाल �ोत प�रचालनको अ�धकार र सममान �ा� हनु 
्ालेप�् सवभावैले �� प�न हनु ्ालद्न।लणर एकटनले भनेका ्न ् ,  श्िले �� ्नाउ्, अ�तशय 
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श्िले अ�तशय �� ्नाउ्।हनु त ्जतेको नेता ्ढ� शाल�न हनुपुन� हो, तर हा�ो स्ानधय तहमा 
उलटा ्।�वसंग�त लयाउनमुा स्ानधय तहका कमरचार�को राजनध�तक नेतकतव ��त लघतुा पूरर मूलयांकन 
र नेतकतवमा आएको अकसमातको चमक दवैु ्जममेवार ्न।नेतालाल आज अ�हले नै स�कहालनु्  भने 
कमरचार�लाल �नयमकानूनको प�न पालना गनुर ्।दभुारगयवस केह� ्मेलामा प�रयो भने नेतालाल खासै 
फरकपद�न, कमरचार�को जधवननै ्वारद हु् ्।यो अनभुव ग�रएको कुरा हो। 

नेताहर चनुावको ्ेलामा धेरै नै ्ोलेका हु् ्न।सकने नसकने सारा आ�ासन प�न �द््न।�नवार् चत 
भएका नेताहर �भणका उ्माद� विा ्�न�द््न।तर जव कायरकेचमा पगुद्न, उनधहरले आफूले 
सोचेको भ्दा �भ� संसार पाउ्न।कमरचार�त्च उनधहरको मागरको ठूलो वयवधान ्नेर खणा 
हु् ्।जव जनताको दवाव पनर ्ालद्, उनधहर कमरचार�लाल दोष �दएर उमक््न।भारतमा 
"�ामप्चायत"का �धानको सवेच्ाचा�रता ्ारे पूवर म्चध म्रशंकर अययरले भनेका ्न " इन �दनो 
प्चायत राज नह� सर प्चराज है।" यहाँ प�न क�तपय स्ानधय तहमा अधयक/मेयरको राजचलेको 
गनुासो ्।�नयम कानून र प��तको पालना गर� भ� ेकमरचार�को उ�्तो का�ढ््।�हंजो आज स्ानधय 
राजनध�तक नेतकतवले कमरचार� मा�् हातपात  गन� कक याकलाप केह� सवा्रको ट�र हो भने �ाययकानून र 
आचररको पालनाको समसया हो।राजनध�तक नेतकतव मा�् हातपात हुँदा तयसता उतपातधलाल कारवाह� 
गनुरको ्दला ्न उतसा�हत भएको देखेर कमरचार� �पटेर च्चरत हनेु आकांका अरमा प�न जागन 
सक्। 

नेतकतव र कमरचार� वधच ्मेला पैदा हनेु अक� कारर हो राजनध�तक नेतकतवको चेक 
मोह।जन��त�न�धहरको चेक��तको आशिध ्ढेर गएको ्।चेक सँग अर केह� कुरा जो�णएको 
्।राजनध�तक नेतकतव र कमरचार� समाजमा रहने हो, समाज राजनध�तक नेतकतव र कमरचार�मा रहने 
हैन।नेता र कमरचार� समाजका सेवक हनु।्�क्त ुस्ानधय तहमा आफूलाल च�ुे जनताको घर आगनको 
न्जकै जनताकै साम�ुेमा �नवार्चत ��त�न�धको "�भपाइपधकरर" भइरहेको ्।यस कायरको ला�ग 
कमरचार�त्चको �योग ग�रएको ्।एउटा दलको �नवार् चत ��त�न�ध दलको नेता माच हैन।ँ 
समाजको ��त�नधध प�न हो।ँ जनु वातावररमा हकु� को होर ँ जेहो, तयो भ्दा ्ढ� उस्ाट खोजने 
समाज र ँ प�न पद पाउन सा् आफूलाल आफनो धरातल भ्दा मा्ध सोचेर अपाचय वयवहार गन� र 
सो ग�त�व�धमा सहायक हनु कमरचार�त्चलाल �योग गन� �वक् सले कमरचार�त्च समेत �ववादमा 
ता�नएको दे्ख््। 

७. खतनारक पाटो  

नेपालको संघधय �राल� अनपुम ्।सं्ैधा�नक रपमा जनताको �नकटमा अ�धकार परुय्ाउने मा�मलामा 
नेपाल संसारकै ठूलो उदाहरर ्नेको ्।�ा� अवसरको समु् चत उपयोग गनर स�कयो भने केह� वषर 
�भच नेपाल सम�ुत लोकत्चको रपमा �व� साम ु उदाउने्।�क्त ु यो अवसर गमुयो भने नेपाल 
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लोकत्च अफाप हनेु मलुकुको रपमा द�रने ्।नेपाल� संघधय �राल�को मूल जरो स्ानधय तह 
हो।संघधय �राल� अपनाएका धेरै देशले यसतो श्िशाल� स्ानधय सरकार स्ापना गनर सकेका 
्ैनन।गरत्च भारतको सं�्धानको �चहसार� र चौहसर� संशोधनले स्ानधयतहलाल राजयले �दएको 
अ�धकार माच �योग गन� अ�धकार �दएको ्।संयिुराजय अमे�रकामा प�न स्ानधय तहले �योग गन� 
धेरै जसो कानून राजयले ्नाउ्।तर हा�ो सं�वधानले अ�धकारको ्ाँणफाँणकै माधयम्ाट 
स्ानधयतहलाल अ�धकार समप� ्नाएको ्। 

�ा� अ�धकारहर अभतूपूवर ्न।तर चनुौतध प�न ठूलो ्।आफनो अ�धकारको समु् चत �योग गन� 
कायरमा स्ानधय सरकारलाल दकतापूरर सहयोग परु याउन ुस्ानधय कमरचार�त्चको पनुधत कतरवय हो। 

स्ानधय तहमा अ�हले ठूलो �ोत जान ्ालेको ्।तर �ोतको उपलवधताको तलुनामा स्ानधय 
राजनध�तक नेतकतव र कमरचार� दवैु सकम ्ैनन।स्ानधय तह अ�हले �ोतको दरुपयोग गन�मा अ�रध 
रहेको जानकार� �ा� भइरहेका ्न।सवै भ्दा ्ढ� उजरु�हर स्ानधय तहकै ग�त�व�ध उपर प�ररहेका 
्न।स्ानधय तहलाल �नय्चरमा रा� र �नयमन गनर अ्ातयार दरुपयोग अनसु्धान आयोग्ाट लामो 
सूचध स�हतका �नद�शनहर जार� भएका ्न।अ्ै समम संघधय   �नजामतध सेवा ऐन पा�रत हनु सकेको 
्ैन भने �देश लोकसेवा आयोग स��य हनु सकेका ्ैनन।�देश र स्ानधय तहका कमरचार� सम््धध 
कानूनको अभावमा कमरचार� त्च तद्रवादमा ्�ुलरहेको ्।�देश र स्ानधय तहमा समायोजन भएका 
कमरचार�को आतम्ल खसकेको ्, उनधहर आफूलाल राजयका दो�ो दजारका कमरचार�को रपमा महससु 
गनर वाधय ्न।् 

स्ानधय तहमा कमरचार� "कयाणर" ्ैन।एका तफर  कमरचार� र राजनध�तक नेतकतव वधच मनोवैजा�नक 

"टसल" ् भने अक� तफर  नेतकतव र कमरचार� वधचको अप�वच गठ््धनका कारर अ�नय�मत कायरहरले 
��य पाउने हनु �क भ� े णर ्।�ोतले  त�ोत स्ानधय तहको राजनध�तक नेतकतवलाल �ोतको 
दरुपयोग गनर उकसाउने कमरचार� र कमरचार�लाल उकसाउने नेतकतव, दवैुको अ्सततवको संभावनालाल 
नकानर स�कदैन।राजनध�तक नेतकतव यस तफर  सदा सजग रहन ु आवशयक ्।सदाचार�हर आफनो 
सोचलाल आतम�न� नभल वसत�ुन� ्नाउँ्न।्समाजका अगवुाहरको च�रचलाल सवरसाधारर 
मा�नसहरले आदशर मानध तयसैको अनसुरर गन� हदुा तयसता वय्िहर ्न ्च�रचवान र सदाचार� हनु ु
आवशयक ्।वासतवमा समाजको �तयेक वय्िको च�रच �मलेरै रा��य च�रच ््द्।अ�हले स्ानधय 
तहका कमरचार�मा वय्िगत , वयावसा�यक  र कानूनध आचरर पालनको समसया ्।�वशेष गर� 
राजनध�तक वय्िहरको आचररमा धेरै ��हर खणा भएका ्न।ठाँउठाँउका ्े�्�तहरले गदार सवै 
स्ानधयतहहर आरोपको ्ा�्टामा परेका ्न। 
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८. उपसंहार 

कमरचार�त्च रा�को सेवक हो।यो राजनध�तक नेतकतवको सहयोगध हो।राजनध�तक नेतकतवले कमरचार�लाल 
तटस् रहन �दन ुपदर्।राजनध�तक नेतकतवले कमरचार�त्चलाल आफनो दलको सम्रकको रपमा भ्दा 
सम� रा�को ला�ग काम गन� संय्चको रपमा �वक�सत र उ�त हनेु अवसर जटुाइ�दन ुपदर्।स्ानधय 
तहका जन��त�नधधहरले ्झुन आवशयक ्, संघधय �राल�कै कारर स्ानधय तह अभतूपूवररपमा 
श्िशाल� हनु पाएको हो र जनता जनु ठाउँमा वसोवास ग र्न, तयह�� अ�धकार पगेुको हो।यसर� �ा� 
अ�धकारहरलाल अ्ै समक� र सम�ुत ्नाउनका ला�ग नेतकतव �नर्तर ला�गरहन ु आवशयक 
्।कमरचार� समक��का सार्ध हनु।कमरचार�ले आफनो जधवन नै सरकार� सेवामा सम�परत गर� सेवामा 
�वेश गरेको हुँदा उनधहरको स�ुवधा र सेवाको सरुकामा समु् चत धयान पगुन ुआवशयक ्।समरर रहोस 
कमरचार� कमरचार� जसतो हनुपुदर्, राजनध�तक नेता जसतो होइन। 
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सशुासन: नेपालमा �स�ा्तको रटान �क, वयवहारमा �सफुटन 

 
केदार कोइराला1011 

साराशं 

जधवन दशरन, संगठन, �ोतसाधान र आध�ुनक ��व�धको उ्चत तालमेल �मलाउने ्ाहेक कुनै �वकलप 
हामधसँग ्ैन। तसय र तकर को �मारमा टेकेर ग�रएको �वषलेषरका आधारमा ्यायशधल काननु 
्�ुप र्। तयसता काननुहरको उ्चत कायार्वयन हनुपु र्। यसले राजय र काननु ��त ्फादार 
मलुकु� �शासनको स्ापना गनर सघाउनपु र्। सं�वधानले प�रकलपना गरेको ग्तवयमा पगुने एक माचै 
अचकु अ� भनेको राजकाज, शासन र �शासनका हरेक य�ुनटमा सशुासन कायम गनर सकन ु 
हो। 

सशुासन आदशर समाजको प�रकलपना हो, जसमा सवरसाधाररको इच्ा र आकांकाको सह� ��त�न�धतव 
हु् ्। �वकास �नमाररको खाका को�र्् एवं सफलताका सा् कायार्वयन हु् ्। सशुासन 
नेताहरका �न्मत ससा �ा��को आकषरक नारा, �शासकका �न्मत समसयाको �वषय र सवरसाधाररका 
�न्मत आशाको �करर र�हआएको ्। 

स्ैभ्दा असल, उसम, जा�त, वेश, रा�ो र उमदा शासन नै सशुासन हो। असल शासक�य वयवस्ाको 
खोजधसँगै सशुासन (Good Governance)को अवधारराको �वकास भयो। शासन वयवस्ाका समपूरर 
आयामहरलाल सधुारका एजे्णामा समावेश गर� राजय�राल�लाल ्ढ� काननुसममत, �वके्््त त्ा 
सहभा�गतामूलक, पारदशध र ज्ाफदेह� ्नाउने �यास नै सशुासन हो। यस आलेखमा जनताका 
अपेकाहरको आधारमा सशुासनको प�रभाषा गन� जमक� गरेको ्ु। देश, काल र प�र्स्�त अनसुार 
सशुासनको अ्र फरक हु् ् भ�े मेरो मा्यता रहेको ्। �वक�सत रा�, �वकास्शल रा�, 
�वकासो्मखु रा� त्ा अलप�वक�सत रा�मा सशुासनको अ्र फरक फरक हु् ्।  

समभावनाका कचेहरमा �ववेकशधल लगानध गर� तयस्ाट �ा� उपल्बध आवशयकताका केचमा �योग 

                                                           
11 उपस्चव (कानून), रा��य पनु�नरमारर �ा�धकरर 
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गनर सकने नध�त जानको �वकास गनर सकन ुनै सशुासन हो। देशको सवा्र र जनताको �हतमा कुनै 
प�न द�ुषत र कल�ुषत मान�सकताको �मसावट हनु न�दन ुनै सशुासन हो। 

गगुल गरेर वा �वदेश �तरका सारेर वा अनवुाद गरेर वा देशको आ्त�रक हावापानधको जानकार 
समेत नभएका आ्जवन �वज त्ा पदेन �वजहरको धारराको आधारमा ्नेका अनध�तको रटान 
सशुासन होलन। तसयमा आधा�रत नध�त �नमारर हनुपु र् भ�े कुरा �स�ा्तमा �स�मत गनर खोजन ु
सशुासन होलन।  

सं�वधानको ल�य देशलाल �दगो शा््त, सशुासन, �वकास र समक��मा परु याउन ु रहेको ्। यो 
ल�यमा पगुनको ला�ग संघधय लोकता््चक गरत्चातमक शासन वयवस्ाको अवलम्न गरेको ्। 
राजयका �नद�शक �स�ा्त त्ा नध�तहरले उि ल�यमा पगुने ्ाटोहर देखाएको ्। ्शका, 
सवाससय, खा�ा�, ्सो्ास, रोजगार र यातायातलाल नाग�रकका अ�नवायर आवशयकताका ्सतहुर 
हनु भ�न सं�वधानले �कटान गरेको ्। अ�नवायर आवशयकताका ्सतहुरको पू�तर नभल �वकासका 
अ्य कुरा परुा हनु सकदैनन।् तध ्ाटोहरमा सजगतापूवरक �हंणेमाचै ग्तवय सशुासनमा पगुन 
स�क््। 

नेपालको शासक�य �राल�मा स्ानधय सरकार भनेको सरकार ् भनेर नाग�रकहरले अनभु�ूत गन� 
संस्ा भएकोले यसलाल भाल�या्ट, ्जव्त, जनताको अपेका परुा गनर सकने, वातावररधय रपमा 
संर्कत त्ा सव-शा�सत कसर� तलुयाउन स�क्् ? भ� ेतफर  ्हस के्््त हनु जरर� ्।यसतो 
्हसले माचै सशुासनको �तयाभ�ूत गराउन सकने अनमुान गनर स�क््। 

पक�भ�ूम (Background)  

�वकासको ्ाधक, नाग�रकका हक अ�धकार कु्ाठत गन�, अ�गामध सोचमा ��तव्ध लगाउने, राजयको 
�ोत र साधनको दोहनमा अपारद्शरता लगायतका कुराहरको माुय ततवको रपमा हे�रएको शासन 
वयवस्ाको �व�धवत अ्तय भयो। अव यसता दोष लगाउने संस्ा ्ैनन।् १० ्षर लगाएर जनतालाल 
सावरभौमससासमपन ्नाउँदै संघधय लोकता््चक गरत्चातमक शासन वयवस्ाको माधयमतारा �दगो 
शा््त सशुासन, �वकास र समक��को आकांका परुा गनर सं�वधान सभा्ाट पा�रत गर� नेपालको सं�वधान 
(२०७२) जार� गयय। 

संघधय लोकता््चक गरत्चातमक वयवस्ा सदुढ गन�, रा��य एकता सदुढ गन�, समाजवाद उ्मखु 
सवत्च र समक� अ्रत्चको �वकास गन�, �व� समदुायमा रा��य सममानको अ�भ्क�� गन� जसता राजय 
स�ालनका आदशर मागरदशरक �स�ा्तहर अवलम्न गन� सोच सं�वधानमा उतार गयय। यध आदशर 
�स�ा्तहरको कायार् वयन गनरका ला�ग राजयले �लने नध�तहरको प�न सं�वधानमा वयापक उललेख  
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गयय। सं�वधानलाल अ�धकारमा आधा�रत सं�वधान (Right Based Constitution) ्नाय�। राजयको 
दा�यतव �कटान गय�। नाग�रकका कतरवय समेत सं�वधानमा �कटान गय�। 

राजय स�ालनका मागरदशरन, राजयको दा�यतव त्ा नाग�रकका कतरवयहरको �्च ग�त्शल स्तलुन 
लयाउनका ला�ग सावरभौमससाको समेत �वभाजन गर� कायरका�ररध, वयवस्ाप�कय त्ा ्या�यक 
अ�धकार तधन तहको सरकार्ाट �योग हनेु गर� संवैधा�नक �््ध गय�। ्यायपा�लका सवत्च रहने 
कुरा सं�वधानमा लेाय�। नाग�रक सवत्चता, मानव अ�धकारको संरकर त्ा �व�रन, पूरर �से 
सवत्चता, काननुध राजयको �तयाभ�ूत गराउने कुरा �ल�प्� गयय। शा््त, �वकास, सशुासन र समक�� 
हा�ो माुय ग्तवय हो भनेर सं�वधानको प�हलो पानामा नै �कटानधका सा् लेायौ। 

सं�वधान हनु ु र सं�वधान भएको अनभु�ूत हनु ुफरक कुरा हनु। सं�वधान भएको अनभु�ूत सवरसाधारर 
नाग�रकमा �दलाउनको ला�ग यसको कायार्वयन गनर हामध मन, वचन र कमरले लागनै पन� दे्ख््। 
समायानकुल �वकासका ला�ग आवशयक पन� ग�त्शल संवैधा�नक आधार (Dynamic Constitutional 

Foundation) तयार भएको ्। जधवन दशरन, संगठन, �ोतसाधान र आध�ुनक ��व�धको उ्चत तालमेल 
�मलाउने ्ाहेक कुनै �वकलप हामधसँग ्ैन। अवको हा�ो कायर�दशा भनेको सं�वधानको सोचलाल 
वयवहारमा उतानरका ला�ग आवशयक पन� संय्चहरको फैलावट (Expansion) �तयेक नाग�रकसमम 
परु याउने त्ा राजय्ाट �वाह हनेु ्सत ुत्ा सेवालाल स्ैको समान र सहज पहुँच रहने अवस्ाको 
�सजरना गन� हो। सं�वधानको भावनालाल कायार् वयन गनरका ला�ग आवशयक पन� नध�त �नयमहर 
�नमाररका �ममा �ववेकपूरर �नररय गनर सकने, सवच् ्�व  र कमतावान वय्िको वयवस्ा�पकामा 
��त�न�धतव ् भ�ेमा स्ै सरोकारवालाहर ढु� ्न।् तसय र तकर को �मारमा टेकेर ग�रएको 
�वषलेषरका आधारमा ्यायशधल काननु ्�पु र्। तयसता काननुहरको उ्चत कायार्वयन हनुपु र्। 
यसले राजय र काननु��त ्फादार मलुकु� �शासनको स्ापना गनर सघाउनपु र्। सं�वधानले प�रकलपना 
गरेको ग्तवयमा पगुने एक माचै अचकु अ� भनेको राजकाज, शासन र �शासनका हरेक य�ुनटमा 
सशुासन कायम गनर सकन ुहो। 

शासन र सशुासनको अ्र त्ा प�रभाषा 

सशुासनको अ्र �व�भ� �वतानहरले �व�भ� तर�काले गरेका ्न।् प�रभाषाहर प�न आफनो आफनो 
त�रका्ाट गरेका ्न।् �व� ्ै�ले सन १९९३ मा र संयिु रा�स�धय �वकास संस्ा (UNDP) ले 
सन ्१९९७ को नध�त पच (Policy Paper) मा शासनलाल प�रभा�षत गरेका ्न।् जसअनसुार शासन 
(Governance) ले राजयका स्ै मामला र तहमा आ�्रक, राजनध�तक र �शास�नक अ�धकारको अभयास 
गनर नाग�रक त्ा समदुायको �हत रका र सवा्रपू�तर, अ�धकारको अभयास, उसरदा�यतवको प�रचालन त्ा 
�वभेदको समायोजन गन� संय्च, ���या र संस्ालाल �वकासका �न्मत समावेश गदर्। सा्ै यस 
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शबदले समाजका वयापक सवरपको अ�भय्ता (Actors) हर्धच �भ��भ� उपयोग र उ�ेशयका �न्मत 
सम्वय र सम्�तामा �दगोपनाको न�तजा �द््।  

शासनका स्दभरमा तधनवटा आधारसतमभ भएको मा�न््। �तनधहरमा राजनध�तक रपमा �तयक 

लोकता््चकरर, सावरज�नक वयवहारमा उसरदा�यतवको स�ुन्�तता र स्ै सरोकार रा� े पकको 
संस्ागत सकमता पदर्न।् शासनका �मखु पकहरमा राजनध�तक, आ�्रक, सामा्जक, नै�तक, सरुका, 
�ा�व�धक, सहकायारतमक, �दगो �वकास आ�द पदर्न।् हामधले �व�षेरातमक रपले हेदार शासनका 
राजनध�तक, �शास�नक, आ�्रक,  नाग�रक र अ�धय (Systematic) पाँचवटा कायार् वयन के्््त दायरा 
पाउन सक्छ। 

पूवधय सभयतामा सवगर वा रामराजयको सवरपसँग �मलने आदशर शासन वा सशुासनलाल �व�भ� �क�समले 
प�रभा�षत ग�रएको पाइ््। सशुासन शबदको �योग पूवध एवं प्�म दशरनहर दवैुमा पाइ्् । पूवधय 
दशरनमा सशुासनको उललेख वालमध�क रामायर, महाभारतको शा््तपवर, श�ुनध�तलगायतका दशरनमा 
पाइ््। ��स� दाशर�नक कौ�टलयले राजाको सखु �जाको सखुमा र राजाको �हत प�न �जाको �हत नै 
रह््।यसैले (राजय शासन) राजालाल ��य हनेु कुरा मा�े होइन, �जालाल ��य हनेु कुरालाल नै �हत 
मा�ुपदर् भनेको पाइ््। प्�मध दशरनमा यस शबदको �योग ��क दाशर�नकहर कलेटो, अरसत ु र 
वतरमानमा वे्र र समु�पटरले गरेका ्न।्  

सशुासन आदशर समाजको प�रकलपना हो, जसमा सवरसाधाररको इच्ा र आकांकाको सह� ��त�न�धतव 
हु् ्। �वकास �नमाररको खाका को�र्् एवं सफलताका सा् कायार्वयन हु् ्। सशुासन नेताहरका 
�न्मत ससा �ा��को आकषरक नारा, �शासकका �न्मत समसयाको �वषय र सवरसाधाररका �न्मत 
आशाको �करर र�हआएको ्। 

स्ैभ्दा असल, उसम, जा�त, वेश, रा�ो र उमदा शासन नै सशुासन हो। असल शासक�य वयवस्ाको 
खोजधसँगै सशुासन (Good Governance)को अवधारराको �वकास भयो। शासन वयवस्ाका समपूरर 
आयामहरलाल सधुारका एजे्णामा समावेश गर� राजय�राल�लाल ्ढ� काननुसममत, �वके्््त त्ा 
सहभा�गतामूलक, पारदशध र जवाफदेह� ्नाउने �यास नै सशुासन हो।  

सशुासनले शासक�य वयवस्ाका स्ै आयामहरलाल समेटने �यास गदर्। जसले असल शासक�य 
�राल� स्ापना गनर योगदान पगु्। राजनध�तक, वयवस्ापक�य र नै�तक आयाम गर� सशुासनका तधन 
आयामहर अनभुतू गनर स�क््। राजनध�तक आयामले जनसहभा�गता, आधारभतू मानव अ�धकार, 
सवत्च आमस�ार, राजनध�तक ्हपुनावाद, सवत्च ्यायपा�लका, काननुध राजयको स्ापना, नाग�रक 
समाज सदुढ�करर, सावरज�नक उसरदा�यतवलाल समेट्। वयवस्ापक�य आयामले सरकारको 
कायरदकता, आ�्रक उदार�करर, वयवस्ापक�य ठे�ा, �मतवय�यता र �भावका�रता, मानवधय संशाधन 
�वकास, �दगो �वकासको अवधाररा, सूचना ��व�धको �योग, ्�रतो सरकारको अवधाररा, �नजधकरर 
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त्ा सकम �शासनलाल समेट् भने नै�तक आयामले पारद्शरता, ��ाचार �वह�नता, सवच् �शासन, 
जनता��तको ्जममेवार�, नै�तक मूलयको समव�रन त्ा आचरर र अनशुासन जसता �वषयहरलाल  
समेट्। 

�व� ्ै�ले (क) भ�वषयदशध खलुा र ्शका�द नध�त �नमारर (ख) वयवसा�यक कमरचार�त्चको �वकास, 

(ग) पारदशध र जनउसरदायध सरकार, (घ) सशि र सहभा�गतामा आधा�रत नाग�रक समाज, (ङ) 
काननुको शासनलाल सशुासनका अवयवहरको रपमा �लएको ् । संयिु रा� स�धय �वकास कायर�म 

(UNDP) ले (क) राजनध�तक वैधा�नकता र उसरदा�यतव (ख) �नषपक र भरपद� ्याय �राल�, (ग) 
�शास�नक उसरदा�यतव (�वशेषतय आ�्रक कारो्ारमा), (घ) अ�भवय्ि त्ा सूचनाको हकको �तयाभ�ूत, 

(ङ) चसुत र �भावकार� ढ�्ाट सावरज�नक केचको वयवस्ापन, (च) नाग�रक समाजसगँको सहकायरलाल 
सशुासनका अवयव मानेको ्। आ�्रक सहयोग त्ा �वकास संस्ा (OECD) ले सहभा�गतामूलक 
�वकास, जनमत, वैधा�नकता, उसरदा�यतव त्ा ्हपुनावादमा आधा�रत लोकता््चकरर, काननुको शासन, 

�भावकार� सावरज�नक वयवस्ापन, ��ाचार �नय्चर त्ा कम सै�नक खचरको वयवस्ास�हतको शासन,  
राजनध�तक र नाग�रक अ�धकारस�हतको मानव अ�धकारको �तयाभ�ूत जसता �वषयहरलाल सशुासनको 
अवयव मानेको ्। णा�नयल कौफमेन समेतको �व� ्ै� संस्ाको सूचका�ले (क) आवाज र 
उसरदा�यतव, (ख) राजनध�तक ्स्रता र �हंसार�हत अवस्ा, (ग) सरकारको �भावका�रता, (घ) �नयामक 
गरु, (ङ) �व�धको शासन, (च) ��ाचार �नय्चर त्ा संयिु रा� स�का �व�भ� �नकायहर (UN 

Agencies) (क) सहभा�गतामूलक, (ख) पारदशध, (ग) उसरदायध, (घ) समतामूलक, सम्या�यक र 
समावेशध, (ङ) �भाव�ाह�, (च) कायरदक र �भावकार�, (्) काननुध शासन, (ज) सवरसमम�त उ्मखुतालाल 
सशुासनको अवयवको रपमा उललेख गरेको पाल््। 

सशुासन के हो न 

यस आलेखमा जनताका अपेकाहरको आधारमा सशुासनको प�रभाषा गन� जमक� गरेको ्ु। देश, काल 
र प�र्स्�त अनसुार सशुासनको अ्र फरक हु् ् भ� े मेरो मा्यता रहेको ्। �वक�सत रा�, 
�वकास्शल रा�, �वकासो्मखु रा� त्ा अलप�वक�सत रा�मा सशुासनको अ्र फरक फरक हु् ्। 
लोकत््चक शासन �राल�मा राजनध�तक वय्ि रहने सरकार र गैर राजनध�तक योगयता �राल�्ाट 
अब्ल ठह�रएर आएका पेशागत वय्ि रहने कमरचार�हरमा फरक भ�ूमका, शैल�, मयारदा र अनशुासन 
गर� चारवटा अवयव हु् ्न ्।यध नै अवयवहरको स्तलुन्ाट जनताका हरेक चाखहरलाल सम्ोधन 
गनर सकन ु सशुासन हो। राजय संय्चका हरेक य�ुनटहरले गमुाउन लागेको ्�व सधुारेर जनताको 
�व�ास ्ज� सकन ुसशुासन हो। द�लय भाग्ाणालाल योगयता र दकताले �वस्ा�पत गद� सरकारको 
कमता र दकता �दशरन गन� ह�तयार काननुको स्�चचता पालन गनर सकने अनशुासन हो भनेर स्ा�पत 
गनर सकन ुनै सशुासन हो। 
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राजय संय्चका हरेक  हदामा ्सेका वय्िहरमा नध�त त्ा कायर�म कायार्वयन गनर सकने जान, 
�सप, कमता र दकताको �तयभ�ूत हनु,ु मानवो्चत वयवहार गनर सकन,ु �ोतसाधन त्ा ��व�धको 
�योगलाल �ववेकशधल ्नाउन सकन ु र हरेक नाग�रकमा भएको जान, �सप र अनभुवको �योग गनर 
सकने नेतकतव �वकास गनुर नै सशुासन हो। नध�त जानको माुय उ�मस्ल नै राजनध�त हो तर उि 
जानमा राजनध�तक दगुर् ध �म�सन न�दन ुसशुासन हो। 

समभावनाका कचेहरमा �ववेकशधल लगानध गर� तयस्ाट �ा� उपल्बध आवशयकताका कचेमा �योग 
गनर सकने नध�त जानको �वकास गनर सकन ुनै सशुासन हो।देशको सवा्र र जनताको �हतमा कुनै प�न 
द�ुषत र कल�ुषत मान�सकताको �मसावट हनु न�दन ुनै सशुासन हो। 

तसय र तकर लाल टेकेर �नररय गनर सकन,ु कमरकााणध शैल�को �न््ध ले� ेकायरलाल �तला�ल� �दन 
सकन,ु ्चकला र ्चलला शबदले �र्ाउने कायर�व�धलाल आयरघाटमा लगेर अ्तये�� गनरसकन,ु ल�तहासलाल 

�दशा �दने र सारवान काननुको सोचलाल सम्ोधन गन� नध�त त्ा कायर�म ्नाएर कायार्वयन गनर सकन ु
नै सशुासन हो। 

अवसर आफना पोलटामा माचै हालने आतमके्््त �्क् सको देह्सान त्ा आतम�व�ास, आतमसममान र 
रा��य ��त�ासगँ जो�णएका �वषय��त संवेदनशधलता देखाउन सकन ुनै सशुासन हो। स्ै नाग�रकहरको 
संरकर, सश्िकरर त्ा �वकासमा राजय संय्चहरको पयार� धयान जान ुसशुासन हो। जनताका हक 
�हत र अ�धकारका �वषयमा ्जममेवार र उसरदायध हनु ुनै सशुासन हो। 

शासक�य संरचनाहरको अ्तरसम््ध र कायरशैल� त्ा कायरवातावरर सं�वधान, संवैधा�नक कानून र 
अवल्मवत राजनध�तक प��तले �नधाररर गरेको हु् ्, शासन स�ालन वंश �वजान र ्जव �वजानको 
आधारमा नभल �वधध र प��तको आधारमा हु् ् भ� ेमा्यता स्ा�पत गनर सकन ुनै सशुासन हो। 

नाग�रक र �शासन�्च दे्खएको �व�ासको दरार प�ुरन ु सशुासन हो। सध�मत �ोत र साधनलाल 
जनताका अ�स�मत आवशयकता परुा गन� चनुौतधपूरर कायरलाल अवसरमा प�ररत ग�र अपे्कत न�तजा �दन 
सकन ु सशुासन हो। सं�वधानले नाग�रकका आधारभतू आवशयकताको रपमा प�हचान गरेका ्शका, 
सवाससय, ्सो्ास, खा�ा� यातायात जसता केचमा सहज, सरल र सलुभ पहुँच स�ुन्�तता नै सशुासन 
हो। दरुद्शरता, �शास�नक कमता, कुटनै�तक दकता र लगन्शलताको �योगगर� �हजोको अनभुवका 
आधारमा आजको चनुौतधलाल अवसरको रपमा �लने र भ�वषयको अ�न्�ततालाल स�ुन्�ततामा प�ररत 
गन� अनकुुल वातावरर �सजरना गनर सकन ु सशुासन हो। ��ाचारलाल जरै्ाट उखेलेर नै�तकता र 
आचररको सत�ुत गानलाल वयवहारमा उतानुर चाँ�ह सशुासन हो।  

काननुको शासन, ��ाचार मिु र चसुत �शासन, अके्््करर त्ा �वके्््करर‚ आ�्रक अनशुासन 
त्ा सावरज�नक कायर र �ोतको कुशल वयवस्ापन, �ा� उपलबधधहरको समानपुा�तक त्ा सम्या�यक 
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�वतरर जसता असल शासनका मा्यताहर जनजध�वकामा �तयकरपमा दे्खन ुसशुासन हो। सवरसाधारर 
नाग�रकको �हत‚ कलयार ‚ सखु, समक�� र असल जधवन �राल�को �वकास र �वसतार सशुासन हो। 

भरपद� सूचना, प�रपकव �व�षेर, स्त�ुलत लेखाजोखा र समयको उ्चत प�रपालना नै अनकुल प�रराम 
�नकालने साधन हनु भ�े कुरालाल वयवहारमा उतानर सकन ु सशुासन हो। सूचनाको स�ह �योग गन�, 
अनावशयक हललालाल �नय्चर गन�, अवसरको दरुपयोग हनु न�दने, तसय त्ा आधार�हन कुराको प�् 
नला�ग �व�ध, प��त र �स�ा्तको आधारमा तसया�को �वषलेषर गन� र �ा� प�रराम वयवहारमा उतान�, 
�वपद वयवस्ापनलाल तसया� �वषलेषर्ाट �ा� तसयको आधारमा �भावकार� वनाउन सकने, दरुासय 
परुर �वषलेषर्ाट ्चने त्ा समय वयवस्ापन उ्चत त�रकाले गनरसकने स�ुन्�तता गनुर नै सशुासन  
हो। 

समाज र नाग�रकहरको समसाम�यक चाहना र सम््धहरको राजनै�तक �वजानलाल वयवहारमा उतानर 
सकन ुनै सशुासन हो। अनशुासनमा र�ह लमा्दा�रका सा् नध�त त्ा कायर�महरको कायार्वयन गर� 
�ा� उपल्बधहरको �वतररलाल सम्या�यक वनाउन सकने चसुत �शास�नक संरचना र कायर�व�ध 
स्ा�पत गनुर नै सशुासन हो। 

नध�त त्ा कायर�म �नमारर र कायार्वयन गदार ्ढ� भ्दा ्ढ� नाग�रकहरको अ्रपूरर सहभा�गताको 
स�ुन्�तता हनु ुसशुासन हो। �व�वया�पकरर त्ा उदार�कररले लयाएका चनुौतधहरको सामना गन� र 
अवसरहरलाल स्ानधयकरर गन�, सूचना ��व�धको �योगलाल �ा्�मकता �दल �व��ुतय शासनको 
अवधाररलाल वयवहा�रक ्नाउन सकन ुसशुासन हो। जलवाय ुप�रवतरन त्ा वातावरर वयवस्ापनलाल 
के््�््दमुा रा�,े सामा्जक सश्िकरर स�हतको सा्रक समावेशधकरर गनर सकने, �ोतसाधन, श्ि 
र अ�धकारको अ�धक अके््�करर त्ा �वके््�कररतारा शासन त्ा �शासन स�ालन गनुर सशुासन 
हो। 

�व�ावयापधरपमा अवलम्न ग�रएका मानवअ�धकार र मानव �वकासका मा्यतालाल स्ा�पत गराउने 
लगायत समसाम�यक मा�मलाहरले नाग�रकहरको जधवनसतरमा �तयक अनकुुल �भाव दे्खने गर� कायर 
गनर सकने �राल� स्ापना गनुर नै सशुासन हो। 

�ोत साधनको �ा�� र �योगलाल दरुपयोग भएको ्ैन भनेर नाग�रकले �व�ास गन� वातावरर सशुासन 
हो। अपे्कत ��तफल समयमा नै लागत �भावकार� रपमा हा�सल हनु ु सशुासन हो। कायार्वयन 
कमता , दकता र ��व�धको वयापक �योग हनु ुसशुासन हो। 

Citizens are the king, Government has to fit the rhythm of life of People भ�े मा्यतालाल 
आ्त�रक�करर गनर सकन ु सशुासन हो। सावरज�नक सेवाको संसकक �तलाल स्ा�पत गनरका ला�ग 
सावरज�नक सेवाको मूलय ्झुन सकने, यसका अवयवहर नेतकतव, �स�ा्त र �व�ध, मूलय र मा्यता, 
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कायरसंसकक �त त्ा सावरज�नक सेवाको �दघरकाल�न ल�य त्ा उ�ेशयलाल आतमसात ्गनर सकन ुसशुासन हो। 
लमा्दा�रता �दशरन गनरको ला�ग के सह� वा गलत हो? भ�े कुराको तसय र काररका आधारमा 
्ु�ाउन सकन,ु सोह� आधारमा कुनै प�न मूलयमा कायर समपादन गनर प�् नपन� त्ा यो काररले सह� 
वा गलत ् तयसैले यो काम गरेको वा नगरेको हो भ�े खलुा रपमा सूचना �वाह गनर सकन ु नै 
सशुासन हो। 

अधया्तमक ्च्तनले स्ै नाग�रकहरलाल सं�्धानले �सजरना गरेको दा�यतवको मूलय र अ्र आधार्ाटै 
्ु् ाउने श्ि �दान गन� हनुाले सावरज�नक कचेमा Be Spiritual but not Religious को भावनालाल 
आतमसात ् गनर सकन ु सशुासन हो। राजयको सवा्र हु् ् तर हदय हदैुन तयसैले राजयका हरेक 
��याकलापहर देशको सवा्र र जनताको �हतमा माचै हु् ्न ् भ�े कुराको �व�ास हरेक नाग�रकमा 
�दलाउन सकन ुसशुासन हो। राजयको सवा्र भनेको नै जनातको खशुध हो भ�े भावना हरेक नग�रकमा 
जागकत गराल सोह� ्मो्जम हरेक ग�त�व�ध स�ालनमा रा��य ��त�ालाल धयान �दन सकन ु सशुासन  
हो।  

सशुासन के होलन न 

गगुल गरेर वा �वदेश �तरका सारेर वा अनवुाद गरेर वा देशको आ्त�रक हावापानधको जानकार समेत 
नभएका आजधवन �वज त्ा पदेन �वजहरको धारराको आधारमा ्नेका अनध�तको रटान सशुासन  
होलन। �वकासले ग�त �लन नसकनकुो माुय चरुो य�ह रटान हो भ�े कुरा ्ु् ेर प�न ्ु्  पचाउन 
खोजन ुसशुासन होलन। नध�तको केचमा काम गन� सव: अनसु्धानकतारहरको ठमयाललाल नजरअ्दाज 
गनुर सशुासन होलन। तसयमा आधा�रत नध�त �नमारर हनुपु र् भ�े कुरा �स�ा्तमा �स�मत गनर खोजन ु
सशुासन होलन।  

नध�तको ला�ग आवशयक पन� जान �सजरना गन� संय्च र �ववेकको �ोत मा�नसको �दमाग हो । 
मा�नसको �दमागमा भएको जान र �ववेकको आधारमा ्सत ु(अबजेकट) र धाररा (क्सेकट) को �नमारर 
हु् ्। द�ुषत महुान्ाट सवच् पानध �पउने आशा र सवससय जधवन ्जउने भरोसाको अपेका गनुर ्ेकार 
हु् ्। ्शका, सवाससय, रोजगार�, यातायात, खा�ा� लगायत तललो तहका नाग�रकहरको दै�नक 
आवशयकताको केचहरमा केह� भएको अनभु�ूत हरेक नाग�रकहरमा गराउन नसकनकुा प�्को माुय 
कारर नै �ोत द�ुषत हनु ुहो। �ोत र महुान सवच् ्नाउन पयार� उपायको अवलम्न नगनुर सशुासन 
होलन। 

तसय, तसया� र सूचनाको आधारमा ्सत ुर धाररालाल मतुर रप �दने मागर समातेको खाणमा कुनै प�न 
धाररा वा �वचार सवरमा्य ्नाउन स�क््। सतय र तसय ्टा�रदैन। सतयलाल सतय भ� साहस 
आउँ्। �वरोधका ला�ग �्रोध गनर मनै दे्ख लागदैन। आलोचक र समालोचकको कदर गनर सकने 
�हममत ्ढ्। आलोचना वा समालोचना्ाट �सकने ्ानधको �वकास हु् ्। यो संसकक �तले नध�त माटो 
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सहुाँउदो ्््। नेपालको नध�त �नमारर र कायार् वयनको केचमा यो अवधाररा चा�ह लोप हुँदै गएको 
जसतो दे्ख््। आलोचना र समालोचना स्ै सखाप पान� �मसालल नै हो भ�े मान�सकता्ाट हामध 
मा�् उठन नसकेकै हो।आलोचना र समालोचनालाल आतमसात ्गनर नसकन ुसशुासन होलन।  

तकर  र तसयलाल आतमसात ्गद� कुनै प�न वय्ि �वशेषको धाररा वा �वचार��त पूवार�ह नराखध �नषपक 
�वषलेषर गनर सकने कमता मा�नसको �दमागसगँ माचै हु् ्। य�ह अद  भतु कमता भएको काररले मा�नस 
जनवार भ्दा फरक हु् ्।तर �दमाग देश �वकास भए म, मेरो प�रवार, समदुाय, समाज र अ्तरा��य 
समदुाय स्ैलाल फालदा हु् ् भ�े ्च्तनमा वयसत र अभयसत हनुपु र्। यसतो �दमागले माचै 
�ववेकशधल, ग�त्शल र प�रवतरनकार� नध�त �नमारर गनर सक् तर तयो �क�समको �दमाग पसा लगाएर 
�योग गनर सकने कमता राजकाज र शासन गन�हरमा हनु ुजरर� हु् ्। वय्ि र गटुमा पसेर फुटेको 
�दमागले �दने धाररा वा �्चारले स�ह मागरदशरन �दन सकदैन भ�े तसयलाल आ्त�रक�करर गनुर 
अप�रहायर हु् ्।यो अप�रहायरतालाल ्झुन नसकन ुसशुासन होलन। 

मा�नसको �दमाग केह� न केह� ��हर �नमारर गनर स��य हु् ्। मा�नसको �दमागले आफनो, प�रवार, 
समाज, समदुाय हदैु देश त्ा �वदेशको ्ारेमा केह� न केह� सो्चरहेको हु् ्। कलपना ग�ररहेको 
हु् ्। शासन त्ा �शासन स�ालन गन� कानून, �व�ध, ��व�ध त्ा नयाँ नयाँ संय्चको ्ारेमा समेत 
सो्चरहेको हु् ्। यसतो सोचले नयाँ जान त्ा धारराको �नमारर ग�ररहन सहयोग ग र्। �दमागलाल 
देश �वकासको जै�वक अवधारराको ्ारेमा सोचच ्ाधय ्नाउन स�कयो भने स्ैध्दा ठूलो �ोत नै 
य�ह ्््। �ोत साधनको अभावको महसशु नै हुँदैन। नेपाललाल नेपाल ्नाउने सोच आजको 
आवशयकता हो, सवधटजरलयााण वा �संगापरु होलन भनेर ्झुन नसकन ुसशुासन होलन। 

जान र धाररा ्धचको च��य सम््ध हनेु कुरालाल ढाटेर हुँदैन, यो सम््ध सा�त ्सतय हो। जानले 
धाररा प�रवतरन गनर सहयोग ग र् भने प�रव�तरत धारराले नयाँ जान पसा लगाउन सहयोग ग र्। कुनै 
जान वा धाररा उतप्स भएकै रपमा अमर हुँदैन। समयको ग�त सँगै जान र धारराको �समा प�न 
प�रवतरन भलरहेको हु् ्। तर प�रव�तरत स्दभरमा प�न अ्त�नर�हत रहेको आधारभतू पक वा संरचना भने 
जध�वत नै हु् ्। यो नै हामधलाल वध.पध. कोइराला त्ा मदन भाणार�लाल ्ेला ्ेलामा सम्ाउने कणध 
हो। यो कणधलाल ्णधको रपमा �योग गरेर देशलाल ग�तशधल अवतरर गराउने संकलप गरेर ्ोल�लाल 
वयवहारमा उतानर खोजेमा माटो सहुाँउदो नध�त आउन्ाट कसैले रोकन सकदैन। ्ोल� र वयवहार 
्धचको खाणल देश �वकासको अवरोध हो। यो अवरोध हटाउन �नकै क�ठन ्, महँगो हु् ् र समय 
धेरै लाग् त्ा नै�तकता र आचररको केचमा �नकै ठूलो मूलय चकुाउनपुन� हु् ्। तयो मूलय चकुाउन 
सकने नेतकतव र सोह� अनसुारका अनयुायधहर नेपालको आजको आवशयकता हो भ� े कुराको 
आ्त�रक�करर गनर नसकन ुसशुासन होलन। 
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जानको ला�ग औपचा�रक ्शका नै आवशयक प र् भ�े प�न होलन। जधवनको अनभुवले जान पसा 
लगाउन सहयोग ग�ररहेको हु् ्। तर अनभुवहरलाल भेला गरेर �व�भ� तसय र ्वुसतयताको आधारमा 
�वषलेषर र सं�षेर नगर� नयाँ जान हा�सल चा�ह हुँदैन।सवत्च र �नषपक रपमा �वषलेषर र सं�षेर 
गन� कमता, दकता, आट र साहस भने चा�ह््। आफुले �ा� गरेको जानले �नसवा्र रपमा प�रवार, 
समाज, समदुाय त्ा रा�लाल कुनै फालदा गरेन वा ्ेफालदा माचै ग र् भने तयसलाल जानको कोट�मा 
रा� स�कदैन र रा� ुहुँदैन। यसले माचै कुनै प�न वसत ुवा �वषय��तको मा�नसको धाररालाल प�रवतरन 
गनर उकसाउँ्। सो उकसाहटले वय्ि, समाज, समदुाय वा राजयलाल ्ा्ञ्त �दशामा लैजानको ला�ग 
तत ्तत ्अवस्ाहरको सामना गनर सकने कमताको �वकास गनर सहयोग ग र्। यसतो कमताको उपयोग 
ग�रकन ्नेको नध�तले ��तफल अवशय �द्् । यस �क�समको कमता �वकास गनर राजयको लगानध 
�यार� चा�ह््। कमता �वकास राजयको लगानध ्ढाउन ुआवशयक ् भ�े कुरा भाषरमा माचै �स�मत 
्नाउन ुसशुासन होलन। 

जान र धाररा �वना राजय स�ालन गनर समभव हुँदैन। जान त्ा धाररालाल वैधा�नक त�रका्ाट 
नध�तको रप �दलसकेप�् माचै राजय स�ालनको आ�धकार�क मागरदशरन व््। भाषर र आ�ासन राजय 
स�ालनको मागरदशरन ्� �नकै खानुरप र्। खान� �नउमा णढायो भने �ततो हु् ् जसले वेसवाद �सजरना 
ग र्। सकर सधय त�रका्ाट मागरदशरन ््दैन र ्� समभव प�न ्ैन। यो अवधाररालाल आतमसात ्गनर 
नसकन ुहा�ो ठूलो कमजोर�को रपमा दे्खएको ्। यसलाल घटाउन र तयसप�् हटाउन जरर� ् 
भ�े कुरालाल वयवहारमा उतानर नसकन ुसशुासन होलन। 

हामधहरको अनभुवहरको ए�ककक त रप नै नध�त हो। मेरो अनभुव, अरको अनभुव र हा�ो अनभुव 
ज�हलयै जनुसकैु काल र प�र्स्�तमा एकै हुँदैन भ�े सतयलाल सवधकानुरप र्। अनभुव पूरर हनु प�न 
सकदैन। अनभुव नै पूरर नहनेु भएप�् नध�त पूरर हनेु �� नै उठदैन। तयसैले मा�नसको �दमागले पसा 
लगाउने जान र �नमारर भएको धाररा पूरर नभल ग�त्शल हु् ् भ�नएको हनुपु र्। यसो �्चार गदार 
होलन भ� सकने आधार प�न दे्खदैन। यस कुरालाल नध�त �नमारर ���याको हरेक चररमा 
आ्त�रक�करर गनुर अ�नवायर हु् ्। आलोचना र समालोचनालाल आदर, कदर र सममान गन� 
कमताको �वकास गन� आधार नै य�ह हो र यसैलाल टेकेर नध�त �नमाररमा लागेको खाणमा ्�े नध�तले 
���यामा एकरपता र ��तफलको स�ुन्�तताको �तयाभ�ूत गनर नसकन ुसशुासन होलन। 

�ोत (�दमाग) नै अपूरर भएको काररले ग�त्शलता खोज् र प�रवतरनशधल ् भने नध�त �नमाररको 
���या प�न अन्तकालसमम एउटै हनेु कुरा भएन। �वगतमा वा फलानो सालमा यसतो �्यो वा 
फलानो देशले यसो गरेको �्यो र अ�हले प�न यसतै हनुपु र् वा यसतै हो भ�े धाररा कसैले ्नाउँ् र 
वयि ग र् भने प�रवतरनलाल आतमसात ्गनर सकेको ्ैन वा आतमसात ्गन� कमताको अभाव कतारमा 
रहेको ठह र्। कतारले देश, काल र प�र्स्�तलाल समयमा नै आकँलन गनर सकनपु र्। कुनै अमूक 
प�र्स्�तलाल माचै समातेर अ्घ ्ढने कतार नेतकतव कह�लदैन। स�ह नेतकतव गनरलाल फरक �क�समको 
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प�र्स्�तलाल फरक त�रका्ाट सफलतापूवरक �ववेकशधल अवतरर गनर र गराउन सकने दकता र 
कमता आवशयक प र्। तयसतो दकता र कमता भएको वय्ि ्च� र �योग गनर नसकदा अवलम्न 
ग�रएको �व�ध, प��त र ���याले अपे्कत ��तफल �ददैन। यो समसया्ाट नेपाल गु् �रहेको हो �क 
जसतो भान हु् ्। यो �म ्चनर उ्चत कदम उपयिु समयमा �लन नसकन ुसशुासन होलन। 

नध�तको अ�धनमा रहेर ग�रएको काम ्ैध हु् ् तर उि कायरले ्ैधा�नकता �ा� नगनर सक्। नध�तको 
मनसाय ्ैधा�नक ्नाउने नै हो तर ्ैधा�नक भएको अनभु�ुत सरोकारवालाहरले गरेनन ्भने तयो नध�तगत 
णकैतध कहलाउ्। नध�तमा रहेको अ्त�नर�हत �वषय्सत,ु नध�त �नमाररको ���या, नध�त �नमाररका 
�वषय्सत ुत्ा केचहरलाल तयहाँ रहेको आधारभतू ततवको �वनास नगर� समसाम�यक ्नाउनको ला�ग 
हालसमम �ा� गरेका सकारातमक त्ा नकारातमक अनभुवहरलाल ए�ककक त गर� नयाँ जान र धाररा 
�नमारर गनर जरर� ्। नयाँ �न�मरत जान र धारराको �चार�सार र ्जार�करर उ्चत त�रकाले गनर 
सकेको खाणमा माचै नेतामा नेतकतव र पाचमा पाचता दे्ख््। नेतामा नेतकतव र पाचमा पाचता ्च�चत 
गनर नसकन ुसशुासन होलन। 

वय्ि नध�तको ला�ग वा नध�त वय्िका ला�ग भ� े�वषयमा �त�वधामा रहन ुहुँदैन। नध�त ���या हरेक 
वय्िको हकमा एउटै हनुपु र्। वय्ि �पच्े फरक फरक ���या हनु हुँदैन तर ��तफल भने फरक 
पनर सक्। नध�तको औपचा�रक वा शा्बदक वयाायाले माचै प�न ��तफल स�ुन्�त गनर समभव  
हुँदैन। नध�तको कमता अनसुार �नमारर र कायार्वयन गनुरप र् तर नध�तको मनसाय मरेको ��तफल �ा� 
भयो भनेर �चारचा�ह गनुर हुँदैन। नाग�रकहर कया�सभ �र�स�पय्ट माचै हनु ् भ�े अवधाररा गलत  
हो। नाग�रकहरलाल ए्कटभ पा�टर�सपे्ट हनु भ�े कुरालाल नजर अ्दाज गनुर हुँदैन। नध�तको 
��तफलको �तयाभ�ूत भएको य�कन स्ै नाग�रकहरमा अनभुतु भएको वा हनेु वातावरर ्नाउनपु र्। 
राजय स�ालनको मूल ममर नै य�ह हो। यसलाल मलुम्च ्नाउन नसकन ुसशुासन होलन। 

नध�त त्ा कानून �नर्तर प�रमाजरन र सधुार भलरहने �वषय हनु।् नयाँ नध�त त्ा कानूनको मसयौदा 
तयार गदार परुानै ढाँचामा गन�, पयार� अधययन र अनसु्धान �वना मसयौदा तयार गन�, समसाम�यक 
�वषयलाल समेटन नसकने वा कायार् वयनमा ज�टलता ्�पने गर� मसयौदा गन�, ्�रएर रहेका 
�वषयहरलाल एक�करर गर� ए�ककक त नध�त त्ा कानून ्नाउन नसकने वा ए�ककक त नध�त त्ा कानून 
्नाउने तफर  धयान न�दने, पनुरावलोकन गन� नध�त र कानूनको समयमा नै पनुरावलोकन गनर नसकने, 
खारेज गनुरपन� नध�त त्ा कानून खारेज नगन� लगायतका काररहरले गदार नाग�रकहरमा कानूनको 
शासन ��त �वतकषरा ्ाउँ्। यस तफर  सजग र सचेत रहन नसकन ुसशुासन होलन। 

सशुासन के हो र के होलन ्धच स्तलुन कसर� न 

सं�वधानको ल�य देशलाल �दगो शा््त, सशुासन, �वकास र समक��मा परु याउने रहेको ् । यो ल�यमा 
पगुनको ला�ग संघधय लोकता््चक गरत्चातमक शासन वयवस्ाको अवलम्न गरेको ्। राजयका 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80?__cft__%5b0%5d=AZUxdyacnYRTASuAzlnElTyK3spzEJ5-zvkEIEnsy4lHtbeiobC32xji0OiivkhkF7kWokNrfX8ooI-RYsMbIDgYChplblTFaUk3ebmEBIAtphOyHQXUtCZpa3TxicHSpJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80?__cft__%5b0%5d=AZUxdyacnYRTASuAzlnElTyK3spzEJ5-zvkEIEnsy4lHtbeiobC32xji0OiivkhkF7kWokNrfX8ooI-RYsMbIDgYChplblTFaUk3ebmEBIAtphOyHQXUtCZpa3TxicHSpJg&__tn__=*NK-R
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�नद�शक �स�ा्त त्ा नध�तहरले उि ल�यमा पगुने ्ाटोहर देखाएको ्। ्शका, सवाससय, खा�ा�, 
्सो्ास, रोजगार र यातायातलाल नाग�रकका अ�नवायर आवशयकताका ्सतहुर हनु भ�न सं�वधानले 
�कटान गरेको ्। अ�नवायर आवशयकताका ्सतहुरको पू�तर नभल �वकासका अ्य कुरा परुा हनु 
सकदैनन।् तध ्ाटोहरमा सजगतापूवरक �हंणेमाचै ग्तवय सशुासनमा पगुन स�क््। 

्शका केचलाल वयव्स्त ्नाउनको ला�ग तधनै तहका सरकारको सम्वयमा राजयको ्शका केचमा 
लगानध वयापक हनेु्। शानदार �व�ालय भवनहर ्�े् न।् आध�ुनक ��व�ध मैचध ्शककहर 
हनेु्न।् ्ालमैचध ्शकर ्शकाल ��याकलाप हनेु्। �व�ा्ध ्शककको अनपुात �मलने्। 
राजनध�तक दलका ्ोले मासटरहर्ाट सावरज�नक �व�ालयले मु्ि पाउने्न।् नेपाल� माटो सहुाउँदो 
शै्कक पा��म ्�े् न।् ्जार्ाट जान र �वजानले भ�रपूरर जनश्ि लयाएर ता�लम �दल 
वयवहा�रक जनश्ि ्नाल शै्कक केचमा लगालने्। ्शकर पेशालाल अ्य स्ै पेशा भ्दा मयार�दत 
पेशाको रपमा �वकास ग�रने्।आवशयक जनश्ि र ्शकाको तालमेल हनेु्। आगामध एकसय 
्षरको ला�ग आवशयक पन� गरु, णकटर, ल््ज�नयर, कलम्र, �सकमध, णकमध, छालभर लगायत जानमा 
आधा�रत जनश्िको समेत वयापक योजना ्�े्  र कायार्वयन हनेु्। आमदानधकै काररले कोह� 
प�न चाहेको �वषय पढन नपाएर भौता�रने अवस्ाको अ्तय हनेु्। �वदेशमा रहेका स्ै �कारका 
नेपाल� जनश्ि नेपाल �फन� वातावरर ्�े् । �व�ालय त्ा कलेजमा �व�ा्ध संगठनका नामका 
द�लय राजनध�त ््द हनेु्न।् राजनध�तक दलका ्ोला ्ोकेर �हडने ्शकक त्ा �ाधयापकहरका �दन 
जाने्न।् शै्कक संस्ाहर �वश�ु शै्कक र �ा्जक �वषयको ्हस गन� ्लो ्�े् न।् शै्कक 
जगतलाल �ोत र साधनको खाँचो हनेु्ैन। शै्कक र �ा्जक केचमा ्हस र अनसु्धान गन� 
वय्ितवहरको सान र मान ठूलो हनेु्। शै्कक जगतलाल आवशयक पन� समपूरर जनश्ि पूरररपमा 
योगयता �राल�मा आधा�रत हनेु्। राहात, करार, जयालादार�मा रहने पदहरमा समेत राजनध�तक कोटा 
मापदाण खारेज हनेु्  भौ�तक त्ा शै्कक उ�तध र �गतधको �वषयमा ��तसपधार हनेु्। सरकार� 
लगानध वयापक ्नाल शै्कक केचमा गरुातमक सधुार सँगै तारे �व�ालय त्ा कयामपसहर रसातालमा 
पगुने्न ्र राजय ्�लयो हनेु्। �व�का हरेक मलुकुले �वकासको ग�त �लनभु्दा अगाणध राजय ्�लयो 
्नाएका्न।् राजय संय्च ्�लयो नभल �वकास नहनेु कुरा ्शका केचमा प�न लाग ु गराउन सकन ु
सशुासन हो।  

सवाससयमा हरेक नाग�रकहरको सहज र सरल पहुँच हनेु् माचै हो। उपचार गनरको ला�ग रकम 
अभावको काररले नै कुनै प�न वय्िको जयान जाने ्ैन। कसैलाल कणा रोग लागेमा रकम अभावले 
सताउने ्ैन। म �वरामध भए भने मेरो उपचार राजयले ग र् भ� ेअनूभ�ूत हरेक नाग�रकमा हनेु्। 

उचचपदस्हर �गलो �दशा आउने �व्सकै उपचारका ला�ग �वदेश कु�े ्ैनन।् माहामार� तरु्तै 
�नय्चर हनेु्। जधवनजल र �सटामोल समयमा नपाएकै काररले ्ाणापखाला र जवरो्ाट दगुरम 
गाउँका जनता ्टपटाउनपुन� अवस्ाको अ्तय हनेु्। गर�्हरको अ�वभावक राजय पूरररपमा  
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हनेु्। राजय ग�र्धको �सफा�रस गन� �नकायको रपमा रहने्ैन। सवाससय केचमा हालसमम तयार 
भएका जनश्ि कुनैप�न हालमा �नयारत हनेु्ैनन।् य�ह अवस्ा सशुासन हो। 

भ�ूमको ्ैजा�नक वयवस्ापनको ला�ग उपयिु नध�त ्�े्  र �भावकार� कायार्वयन हनेु्। आफुलाल 
चा�हने दाल, साग, भात, अचार, मा्ामास,ु दधु, फलफुलमा देश आतम�नभरर हनेु्। ्सो्ासलाल 
वयव्स्त ्नालने्। ्�रएर रहेको गाउँमा �ामधर पूवारधार स�हत नयाँ �ामको स्ापना हनेु्। परुाना 
शहरहर ्ाटो �वसतारको नाममा तहसनहसन हनेु्ैनन।् परुाना शहरहर भनेका परुानो सभयता हो र 
परुानो सभयताको संरकर गनुर स्ैको कतरवय हो भ�े आतम्ोध हनेु्। नयाँ शहरहर ्�े् न।् शहर� 
पूवारधारहरको पयार� �वकास हनेु्। जगगा दलाल� पेशामा खणेर� लागने्। भ�ूमको मूलय शु् य ्नाल 
उपयो�गताको आधारमा भ�ूमलाल वगधकरर ग�रने्। चाउचाउ ्ोकेर गाउँ �्रेको �ाकटर कोदो, 
फापर, �ससनो, �पणाल ु�लएर शहर �फन�्। उ�्��एर प्�म पगेुको हा�ो पू�वरय दशरन अनसुारको खाने 
आनध्ानध पनु: �फरेर आउने्। �ढणो, रोटो, साग, �ससनो, �ाङले स्ान पाउने ् । यो अवस्ा नै 
सशुासन हो।   

सवदेशमा समभावनाका केचमा रोजगार�का अवसरहरको पयार� �सजरना हनेु्। जल, ज�मन, ज�ल, 
ज�ण्टु� ��तकेच ��त्षर एकलाखका दरले रोजगार� �सजरना गन� �्स ्ष� योजना ्�े् । उि योजना 
कायार्वयन गद� रोजगार�को �दगोपना �तर राजय लागने्। �वदेश्ाट कुनै प�न क�फन नेपालमा 
आउने्ैनन।् मा�सक प्् हजार कमाउन �वदेश भा�सएर �पणामा रहेका ्�ल� पाखरुा त्ा ्�ुढन 
लागेको जनश्ि नचाउ�रदै नेपाल फ�कर एर आफुले �सकेको जान, �सप र कमाएको केह� पैसा प�न 
उतपादनमूलक केचमा लगानध गन� वातावरर राजयले ्नाउने ्। उतपा�दत ्सत ुत्ा सेवाको लगानध 
र ्जारको स�ुन्शतता राजयले गन�्। नेपालसँग पाखरुा होलन रोजगार� मागनका ला�ग �म सम्ौता 
गनर अर देश नेपाल आउने्न।् नेपाल�हरले अ�हले वैदे्शक रोजगार�का �ममा खाएको हाणर 
�्�सरएर मान्ो्चत वयवहार स�हत रोजगार� तध देशहरलाल �दने ्ाटो ्नाउने्। नेपाल र नेपाल� 
दयालकुा पयारय हनु भ�े कुरा �व�मान्चचमा फे�लने्। यो अवस्ा नै सशुासन हो। 

णोजरे ल््ज�नयरको चपेटामा गाउँघरका लरेुहरको समप्स �वनास हनेु ्ैन। पानध पधेँरा ्ाटो 
प�ुरने्ैनन।् गोठ मतान ्ाँदरे कटेरा �तर सणक परु याउने �नउमा भतकालने ्ैन। हालसममका धलेु र 
�हले राजमागर आवशयकता र ल््ज�न�य�का �हसावले अ� पगेुका माचै �ाभेल र �पच �तर गल चौ�वसै 
घाटा सवार� साधन चलने हनेु्न।् सावरज�नक सवार�साधन चौ�वसै घाटा भरपदार हनेु्न।् �नजध सवार� 
साधन �क�ुपन� ्ाधयता हनु्ैन। सावरज�नक सवार�साधन्ाट ग्तवय स�ुन्�त, सरु्कत र भरपद� 
भएप�् �नजध सवार�साधन �क� �योग हनेु पैसा रा��नमाररमा लागने्। रट पर�मट�वना कुनै 
सवार�साधन गडुने ्ैनन।् सावरज�नक यातायात सेवाका ला�ग �योग हनेु �नजध सवार�साधनहर सरकार� 
केचका सावरज�नक यातायातको सेवा स�ुवधा र मूलयसँग ��तसपधार गनर नसकेर हराउने्न।् यो नै 
सशुासन हो। 
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�व�ालयहर राजनध�त गन� अखणाको रपमा हनेु्ैनन।् �व�ा आजरन गन� म््दरको रपमा �व�ालय 
स्ा�पत हनेु्न।् �व�ालय वयवस्ापन स�म�त मासटर �ण�ध गरेका गरुहरलाल समेत �नधार�रत ल�य 
�ा���तर लगाउन सकने �ववेकशधल हनेु्। स�म�तमा रहने पदा�धकार�हर जान र �ववेकले भ�रपूरर 
हनेु्न।् �ववेक भनेको धेरैवटा �ण�धका स�टर�फकेट ्ोलामा हालेर पलाउने �वषय होलन भ�े कुरा स्ै 
सरोकारवालाहरले मनन गन�्न।् यो नै सशुासन हो। 

स्ानधय सतरका �जाता््चक अभयास गन� संस्ाहर सवतसफूतररपमा आफनो नेतकतव ्ा� सकम  
हनेु्न।् स्ानधय सतरका तयसता संरचनाहर राजनध�तक दलको ्ायाँको रपमा �वकास हनेु्ैनन।् 
स्ानधय सतरका जनताका मागलाल समयमा नै सम्ोधन गन� �क�समका हनेु्न।् स्ानधय सतरमा 
एसो�सइ�टभ णेमो�ेसधको देहवसान हनेु्। यो नै सशुासन हो। 

सशुासन �ा��को ला�ग अवको उपाय 

देश संघधय शासन �राल�को �वल�करर तफर  लागेको ्। यस तफर  ला�गरहँदा कुनै प�न राजनध�तक 
�राल� खरा् भ�े हदैुन य�द जनताका आधारभतु आवशयकताका ्सतहुरको प�ुतर गद� जनताको कमता 
�वकासको ्ाटोमा जा्् भने, असल प�न हुँदैन जनताका आवशयकतालाल उपेका ग र् भ� ेकुरालाल 
स्ैले मनन गनुर जरर� ्। राजनध�तक खेलाणधहर त्ा �शासकहरको �नयत स�ह हनुपु र्, जनताको 
�हतमा हनुपु र्, रा�को �हतमा हनुपु र्, समदुायको �हत भएमा म प�न तयह� समदुायको एक सदसय 
भएकोले समदुायमा भएको �हतले मेरो �हत ग र् भ� ेभावनालाल आतमसात ्गनर सकनपु र्, यो सकयो भने 
तयो राजनध�तक �राल� असल हो, सकेन भने तयो राजनध�तक �राल� खराव हो, सतय कुरा य�ह हो। 

नेपालको सं�्धान त्ा �च�लत काननुले संघ, �देश त्ा स्ानधय सरकारहरलाल �तयाभतू गरेका 
अ�धकारहरको �भावकार� रपमा समपादन गनरका ला�ग लगानध आवशयक ्। लगानध जटुाउने �ोत 
आ्त�रक भयो भने �वकास �दगो हु् ्। �वकासको अपनतव ्ढ्। आ्त�रक �ोत भनेको नेपालमा 
रहेका �ाकक �तक �ोत र साधनहर हनु।् तयसता �ाकक �तक �ोत र साधनहरको �योगलाल �दगो ्नाउन 
स्ै तहका सरकारको सम्वय र साम�सयता आवशयक प र्। तयो सम्वय र साम�सयता हा�सल गन� 
तफर  लागन ुचा�ह अवको ्�ु�मानध कदम हनेु्। कर त्ा शलुकका ्ारेमा अनावशयक �ववाद �सजरना 
गन�, उचालने त्ा प्ान� ग�त�व�ध �तर लागन ुभ्दा स्ानधय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ त्ा अ्तर 
सरकार� �वस वयवस्ापन ऐन, २०७४ कायार्वयन गनरका ला�ग आवशयक �नयमावल� त्ा आवशयक 
कायर�व�ध र �नद� ्शका लयाउन तफर  ्हस चलाउन जरर� ्। यसले ग्तवय सशुासनलाल सहज 
्नाउँ्। 

समभावनाका केचमा �ोत र साधनहरको चनाखो र सजग अणान स�हत प�रचालन गर� �ा� ��तफल 
आवशयकताका केचमा लागनध गन� धयेय स्ै तहका सरकारको हनुपु र्। हा�ा �ा्�मकताहर धेरै  
्न।् �तनै �ा्�मकतालाल अनावशयक राजनध�तकरर हनु्ाट जोगाउँदै �ा्�म�ककरर गनर सकन ुचा�ह 
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नेतकतवको कमता हो। स्ानधय, �देश त्ा संघको राजनध�तक त्ा �शास�नक नेतकतवले तयसलाल धयान 
�ददै सोह� �क�समका ररनध�तक योजना त्ा प�रयोजना लयाउनपु र्, योजना कायार्वयन योगय हनुपु र्, 
चाणो ��तफल �दने �क�समका हनुपु र्, स्ानधय �म, सधप, �ोत र साधनको अ�धकतम �योग गन� 
�क�समका हनुपु र्। रोजगार�का पयार� अवसरहरको �सजरना गर� �वदे्शएका नेपाल�हरलाल सवदेश 
फकारउदा हनेु सामा्जक लाभको �हसाव क�त हु् ् ? स्ैले मनन गनुर जरर� ्।  यसका ला�ग तधनै 
तहका सरकारहर �्च ररनध�तक केचमा हो�रजे्टल त्ा भ�टरकल सम्वय आवशयक ्। के्् 
सरकारले तलला तहका सरकारलाल दोष लगाउने अ�न तलला तहका सरकारले के्् तहको सरकारलाल 
दोष लगाउने खेलको अ्तय गनुर जरर� ्। नेपालको सं�वधानको धारा २३५ (१) ्मो्जमको 
सम्वय काननु ्नाल यसलाल समाधान गनुर संघधय सरकारको प�हलो र चलाखधपरुर समाधान हो।  

लगानध भनेको ्राणामा ्सेर लगानध गनर आउ भनेर कराउदा आउने �वषय होइन। लगानध त्ा 
मनुाफाको सरुकाको �तयाभ�ूत नभल लगानध आउदैन। कागजध कुरालाल वयवहारमा उतान� स�ुन्�तता 
प�हलो सतर हो। ले्खएको काननुको कायार्वयन अनमुानयोगय हुँदैन भने लगानध मैचध वातावरर  
््दैन। लगानध मैचध वातावररको ला�ग शासक�य ्स्रता आवशयक प र्। शासक�य ्स्रताले 
नध�तगत �नर्तरतालाल जनाउँ्। एक सरकारको पालामा शरु भएको ररनध�तक महतवको काम अक� 
सरकारले मेटाउने ररनध�तले देशको �वकास समभव ्ैन। यसतो गैर ्जममेवार संसकक �तको अ्तय गनुरको 
�वकलप दे्खदैन।लगानधको ला�ग ्जममेवार संसकक �तको �वकास गनरका ला�ग पाँच वटा ररनध�तहरमा 
्हस चलाउनपु र्।  

प�हलो, दरुगामध महतव रा� ेररनध�तक लगानध गन� त्ा सो ्ाट �सजरना हनु सकने हानध र �ा� हनेु 
��तफलमा स्ै तहका सरकारको पहुँच स्ा�पत गनरसकने कायर�दशा तय गनुरप र्। नाफा माचै �लने तर 
हानधको दोष अरमा ्ोपन� संसकारको अ्तय हनुपु र्। हानध ्हन गनर सकने ्नाउनका ला�ग �तनै 
तहका सरकारको शासक�य कमता ्क�� गन�प र्।शासक�य कमताले शासक�य वातावररलाल �नय्चरमा 
�लएर ग्तबयमा पगुन सकने अवस्ालाल जनाउँ्। हाल ्जारमा आएका कर त्ा शलुक ्क��का 
ह  वधमहरको �नय्चर गनर सकन ुप�न शासक�य कमताको एक अंश हो ।ह  वधम कस�र �नय्चर गनर 
स�क्् भने ्हस चलाउनपु र्। अनावशयक ह  वधम �नय्चर त्ा शासक�य ्स्रता नै लागनधयोगय 
वातावररको महतवपूरर अवयव हो। 

दो�ो, �वकास सा्ेदारहरको लागत सा्ेदार� स�हतको संलगनता हो। सं�्धानले सरकार�, �नजध र 
सहकार�लाल अ्रत्चका तधन खम्ाको रपमा �लएको ्। सरकार� केचका �तन तहका सरकारहरले 
लागत सा्ेदार�मा योजनाका स्ै चररहरमा काम गनुरप र्। सेवा �वाहको �म्�त मोणलमा काम 
गनुरप र्। लागत सा्ेदार� भएमा ्ा्लेु �कनेको भैसध भ्दा आफुले ्ाटेको दामलोको माया लाग् भ� े
पखुारहरले �दएको जान आ्त�रक�करर हु् ्।के्् सरकारको आयोजना, �देश सरकारको आयोजना, 
स्ानधय तहको आयोजना, एमालेको आयोजना, काँ�सेको आयोजना, फलानो र �तलानो पाट� त्ा 
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नेताको आयोजना लगायतका अनावशयक ्हस भ्दा प�न स्ै तहका सरकारहर त्ा नेतकतवले हा�ा 
आयोजना, जनताका आयोजना भ� े ्हस गन� वातावरर ्नाउनपु र्।यसमा वयापक ्हस चलाउन ु

प र्। 

�नजध केचले लगानध गन� कचे सरकारले य�कन गनुरप र्, �नजध केचले होइन। लगानधलाल अपे्कत 
�दशामा लाने वातावरर ्नाउने सरकारको काम हो। ्जारको वयवस्ा, मूलय �नधाररर, माग र 
आपू�तरको स्तलुन, आवशयक पूवारधार (सणक, उजार, स�ार लगायत) �नमारर गन�, अ्रत्चका समपूरर 
केचको ए�ककक त �वकास गन� वातावरर ्नाउने काम्ाट सरकार प्््न �मलदैन। सरकारको 
�नयमनकार� भ�ूमका �भावकार� भएन भने नाफामखुध �नजध केचको मार जनतामा प र् । यो �्षयमा 
�तनै तहका सरकार चनाखो हनैु प र् । ्हस यो �्षयमा हनुपु र्। 

ते�ो, देशमा उपलबध भएको �ाकक �तक �ोत र साधन, कमता, �सप, जनश्िको प�रचालन �भावकार� 
रपमा एकै चोट� गनुरप र्। धनध जे� नाग�रक जो सँग लगानधयोगय धन ्, तर ्ल ्ैन त्ा ग�र् 
यवुा जो सँग जोस, जागर, सधप, ��व�ध, ्ल त्ा जान ् तर लगानध गन� धन ्ैन आजको �व�वयापध 
समसया हो। नेपाल प�न यो समसया्ाट ्ा�हर चा�ह ्ैन। यो समसयालाल �तनै तहका सरकारले मनन 
गर� उपलबध �ोत त्ा साधनको अतयसुम �योग गनुर प र्। यो कसर� र कुन केचमा गन� भ�े ्हस 
चलाउनपु र्। 

चौ्ो, काननुको कायार्वयन �भावकार� ्नाउनपु र्। खलुा अ्रवयवस्ामा ्सत ुत्ा सेवाको उतपादन, 
मूलय �नधाररर, आप�ुतर वयवस्ापन त्ा माग र आपू�तर स्तलुनमा �नजध केचको उललेाय भ�ूमका  
हु् ्। �नजध कचे सवभावैले नाफामखुध हनेु भएकोले सामा्जक उसरदा�यतव प�न ्हन गनर सकने 
्नाउने र उत��ेरत गन� काम चा�ह सरकारको हो। कालो्जार�, काट��ल�, �साणधकेट, �मलेमतो जसता 
��तसपधारलाल रोकने ग�त�व�ध �नय्चर गनुर सरकारको दा�यतव हो। तधन तहका सरकारले के कसता 
केचमाम के कसर� �नय्चर त्ा �नयमन गनर सक्न भन ् ने पो ्हसको �वषय ्�ुप र्। राजयले 
उपलबध गराउने ्सत ुत्ा सेवाहर प्बलक बयाण (एक प�् अक� गद� �मश: �नयमन गन� ररनध�त) 
को ररनध�त्ाट प्बलक गणु हा�सल गन� तफर  तधनै तहका सरकारलाल णोर ् याउन सकने ्हस चा�ह 
आवशयक ्।    

पाँचौ, न�तजा र �सकालमा जोण �दनपु र्। गभारधान भएको नौ म�हना प�् मा््ेको ्चचा ज््म््, 
रोपेको �न्�त समय प�् �वरवाले फल �द््। गभारधान भएको केह� समयप�् दे्खने म�ँनर� 
�सकनेसलाल समसया मानेर ए्ोसरन ग�रयो भने ्चचा नज््मने प�ा ्, रोपेको �वरवाको परुानो पात 
्य� भनेर उखलेर फयाकयो भने फल नफलने प�ा ्। तयसर� नै कुनै प�न शासक�य वयवस्ा 
कायार्वयनमा आएको �न्�त अव�ध वय�तत हनु न�दल उखलेर फालेमा खराव हो वा असल ्ु�ाउन 
स�कदैन। नेपालको संघधयता प�न �रु वा भखरर रोपेको �वरवाको अवस्ा मै ्। यसको अपे्कत 
न�तजा आउन केह� समय लाग् तर �तयेक �दनका �सकाहरलाल समायोजन गद� लैजाने ्हस 
चलाउनपु र्। �रु हतया गन� वा �वरवा उखेलने ्हस अनावशयक त्ा वा�हयात हो। 
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सरकार� खचर जनताले �तरेको कर्ाटै गन� हो। गाणध �कन ् ने, कागज �कन ् ने, कलम �कन ् ने, कमकयटुर 
�कन ् ने, ्ाटो ्नाउने, पलु ्नाउने, �वमानस्ल ्नाउने, �वदेश �मर गन�, कमरचार� त्ा 
पदा�धकार�हरको औषधध उपचार गन� … आवशयक स्ै सामान �क�े वा ्नाउने काम जनताले �तरेको 
करले नै हो । जनताले �तरेको करले पगेुन भने ्ैदे्शक सहायता वा ऋर �लने हो । ऋर �तन� फे�र 
जनताले �तरेको करले नै हो। जनताले �तरेको करले ्नाएका यसता ्सत ु त्ा सेवामा जनताको 
अपनतव ्ढ्। तर सरकारले हामधले �तरेको कर त्ा शलुकको दरुपयोग हुँदैन भन ् ने �वषयमा जनता 
ढु� हनेु ्ातावरर �सजरना अ�नवायर गनुरप र्। �तरेको करको सदपुयोग हनेु र राजय्ाट ्सत ुत्ा सेवा 
पाउने �तयाभ�ूत सवरसाधारर नाग�रकमा भएमा कर �ववाद आउँदैन। सरकारको लगानध सवारसाधाररले 
�योग गन� दै�नक आवशयकताका ्सत ुत्ा सेवामा हनुपु र्, वातवारर, मा�नस र �वकासलाल स्तलुन 
गन� गर� गनुरप र्, सवरसाधारर नाग�रकहरको ्जवनसतर उकासन उललेाय भ�ूमका खेलने केचमा गनुरप र् 
भ�े ्हसलाल मूतररप �दन चारवटा केचमा वयापक ्हस गनुरपन� दे्ख््। 

प�हलो, संघधयताको ममरलाल कायार्वयन गनर सकने �व्सय संरचनाको �्कास र कायार्वयन  
गनुरप र्। यसले तधनै तहका सरकार �्च हनेु �व्सय वयवस्ापनलाल लगानधयोगय ्नाउन म�त ग र्, 
आमदानधका �ोतहरको स�ुन्�तता ग र्, खचरका केचहरको �नधाररर ग र्, आ्त�रक राजसव त्ा 
शलुकको दायरा र दरको ्ारेमा सप�ता पा र्।सावरज�नक ख�रद वयवस्ापनलाल ��तसधातमक त्ा 
�मतवययध ्नाउँ्, लेखा �राल� त्ा लेखा पर�करलाल रा��य लेखा ्मो्जमको ्नाउँ् ।्ै� त्ा 
�व्सय केचको पहुँच सवरसाधारर नाग�रकमा पयुारउँ्।  

समपरुक अनदुान र �वषेश अनदुानका केच तो�कनपु र्, आ्त�रक राजसव त्ा शलुको दायरा र दरको 
्ारेमा सप�ता पान� काननु ्नाउनपु र्, तललो तहका सरकारहरले गन� ख�रद काननुको ्नाउनपु र्, 
स्ानधय तहको ��तवेदन �राल� �देश त्ा के््मा गन� �क�समको हनुपु र्, ्ै� त्ा �व्सय पहुँच 
सवरसाधारर नाग�रकमा हनुपु र् लगायतका �व्सय केचका जलदा्लदा �वषयलाल ्हसमा लैजानपु र्।   

दो�ो, उसरदायध र पारदशध �व्सय वयवस्ापनको �तयाभ�ूत स्ै तहका सरकारमा हनुपु र्। एक रपैया 
राजसवको खचर प�न तज�वजध त�रकाले हनुहुुँदैन। कुन कुन केचमा ्जेट �व�नयोजन भएको ् र 
तयसको औ्चतय के हो ? भन ् ने कुराको तकर  र तसय �दन सकने गर� �व्सय वयवस्ापन हनुपु र्। 
�व�नयो्जत ्जेट्ाट न�तजा �ा� हनुपु र्। न�तजाले सवरसाधारर नाग�रकको जधवनसतरमा सधुार 
आएको अनभु�ूत हनुपु र्। राजय स�ालनका स्ै सरोकारवाला त्ा सा्ेदारहर �व्सय वयवस्ापन 
पारदशध र उसरदायध हनेु ्ातावरर चा�ह््। यसता �वषयहरमा ्हस चलाउन ुप र्। 

ते�ो, स्ै तहको सरकारले पारदशध र ररनध�तक सावरज�नक ख�रद �राल�को अवलम्न गनुरप र्। 
स्ानधय तहको भौगो�लक अव्स्�त अनरुपको ख�रद काननु हनुपु र्। जमुलामा र काठमााणौमा एउटै 
ख�रद काननुको �योग �ववेकशधल भएन। क्सलटे्सध मोणलको ख�रद काननुले काम गरेन। �वभागधय 
जनश्ि्ाटै हनेु काम प�न क्सलटे्सध मोणलमा लगेर अनु् चत लाभ �लने काम भएको ्। �वभागधय 
जनश्ि्ाटै काम गराउने र उ�नहरलाल अ�त�रि काम गरे्ापत �ोतसाहन गन� वयवस्ा स�हतको 
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ख�रद काननु चा�ह््। टु�े ठे�ा �राल�ले सावरज�नक �नमाररको कायर �भावकार� भएको ्ैन। �न�मरत 
्सत ु त्ा सेवामा �नमारर वयवसायधहर र ल््ज�नयरहर त्ा संलगन पदा�धकार�हरलाल उसरदायध 
्नाउन स�कएको ्ैन। यध र यसता सवालहरको ्ारेम ्हस चलाउनपु र्। 

चौ्ो, स्ै तहका सरकारहरको �नयमन कमतामा गरुसत�रयता र स्ा�यतव हनुपु र्। ्सत ुत्ा सेवाको 
उतपादन, �शोधन, �वतरर, लागनधको केच �नधाररर, गरुसतर �नधाररर, �ववाद समाधान लगायतका स्ै 
केचमा सरकारलाल कसर� �भावकार� ्नाउनपु र् ? �नयमन कमता कमजोर भएको स्ानधय सरकारको 
कमता �वकास गनुरप र्। �राल� नै ्नाउन नसकने सरकारलाल �नयमन �राल�  स�हत कमता 
�वकासको ररनध�तक योजना �दनपु र्।  

�नषकषर: 

नेपालको शासक�य �राल�मा स्ानधय सरकार भनेको सरकार ् भनेर नाग�रकहरले अनभु�ूत गन� संस्ा 
भएकोले यसलाल भाल�या्ट, ्जव्त, जनताको अपेका परुा गनर सकने, वातावररधय रपमा संर्कत त्ा 
सव-शा�सत कसर� तलुयाउन स�क्् ? भ� ेतफर  के्््त हनु जरर� ्। के्् सरकार, �देश सरकार 
त्ा स्ानधय सरकारको कतरवय र दा�यतवका ्ारेमा सरकार सवयं त्ा नाग�रकलाल ससूु्चत त्ा 
द�्कत गराउने काम राजनध�तज, नाग�रक समाज, �शासक त्ा ्जममेवार नाग�रकको हनुपु र्। सेवा वा 
पदमामा रहु् जेल स्ै �राल� �ठक दे� ेतर सेवा वा पद्ाट हटेको �दन स्ै �राल� भताभ�ु भएको 
दे� े गैर ्जममेवार�पनाको अ्तय गनुरप र्। नाग�रक है�सयतमा सं�्धान त्ा काननुले �दएको 
अ�धकारको माग गन� माचै हैन, नाग�रकले �नवारह गनुरपन� भनेर तो�क�दएको कतरवय प�न परुा गनुरप र् 
भ�े तफर  ्हसलाल घ�नभतू ्नाउन ुनै संघधयताको �मठो ��तफल स्ैले पाउने वातावरर �सजरना गनुर  
हो।यो नै सशुासनयिु शासन �राल� हो । सशुासन भनेको नै य�ह हो। 
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 अ्तर सरकार� �वस वयवस्ापन ऐन, २०७४ 
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Rights of LLDCs: An Outlook of Trade and Development 

 
Mina Aryal12 

 

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 socio-
economic 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 Under Secretary, Government of Nepal. 
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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 over-
dependence 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 Secretary-
General, 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 Kolkata-
Birgunj 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 land-
linked 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 Wagle13 

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). 

https://positivepsychology.com/success-versus-happiness/
http://today.uconn.edu/blog/2012/11/uconn-researcher-dopamine-not-about-pleasure-anymore/
http://today.uconn.edu/blog/2012/11/uconn-researcher-dopamine-not-about-pleasure-anymore/
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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 self-
transcendence. 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.  

https://www.healthline.com/health/love-hormone
https://www.healthline.com/health/love-hormone
http://www.youramazingbrain.org/lovesex/sciencelove.htm
http://www.medicalnewstoday.com/articles/232248.php
http://www.psychologytoday.com/blog/prefrontal-nudity/201111/boosting-your-serotonin-activity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104618/
http://edition.cnn.com/HEALTH/indepth.food/sweets/chocolate.cravings/
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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 “present-
moment 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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jayme_Illien
http://unnwo.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Happiness
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://www.jagranjosh.com/
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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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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]. 

                                                           
14 Executive Director, Employee Training Center 
 



k|zf;g klqsf c+s !#@/145 
 

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 auto-
correction 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, e-
training, 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 e-
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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 carrier-
2007, 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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