










सम्ऩादकीम 

सार्वजननक प्रशासनको ऐनतहानसक धयोहयको रूऩभा यहेको प्रशासन जनवरको नर्ीन य ऩरयष्कृत १३५ औ ँ
अङ् क प्रकाशन बकको छ   

सार्वजननक चासो य सयोकायका साथै अन्तयसम्फन्न्धत ऺेत्रका वर्वर्धतामकु्त वर्षमर्स्तरुाई सभेटेय प्रशासन 
जनवरराई नमाॉ स्र्रूऩभा प्रकान्शत गरयकको छ   

शासकीम रूऩान्तयणसॉगै सङ् घीम शासन यवमर्स्थाराई सॊस्थागत गनव अन्तयतह य अन्तयननकाम सभन्र्म 
प्रबार्कायी फनाई सार्वजननक सेर्ाराई नागरयक सभऺ ऩरु् माउनऩुनआ शर्यकमकता छ   याजनीनत य 
प्रशासननफचको सम्फन्ध य सीभाराई यवमार्हारयक रूऩभा कामावन्र्मन गयी सयकायप्रनतको वर््ास अनबर्वृध 
गनुवऩनआछ    

सार्वजननक चासो, सयोकाय य सभस्माराई वर्हङ्गभ वर्श्लषेण गयी सार्वजननक नीनत तजुवभा गनव य मसको रानग 
सार्वजननक ननकाम य वर््वर्द्यारम रगामतका प्रान्ऻक ऺेत्रनफच ककाऩसभा ऻान य अनबुर् शदानप्रदान गनव 
शर्यकमक देन्िकको छ    

नागरयकप्रनत सॊरे्दनशीर, सकायात्भक बार्नारे अनबप्ररेयत कर्भ ् शध्मान्त्भक न्चन्तनमकु्त कभवचायीतन्त्रको 
वर्कासका रानग हाम्रा ऐनतहानसक धानभवक ग्रन्थका बार्राई सभेत शत्भसात ्गनुवऩनआ देन्िन्छ    

ददगो शनथवक, साभान्जक, र्ातार्यणीम य साॊस्कृनतक वर्कासका रानग अन्तयसम्फन्न्धत भदु्दाहरूराई सम्फोधन 
गनव हाम्रा नीनत, काननु, शचयण य यवमर्हायहरूराई ननयन्तय ऩरयष्कृत य ऩरयभान्जवत गदै रैजानऩुनआ बककोरे 
मस अङ् कभा मी य मस्ता वर्षमर्स्त ुसभारे्श गयी सकेसम्भ वर्नब्न  ऺेत्रभा द्िर या् ेवर््ान ्रेिकहरूका 
रेि यचनाहरू सभारे्श गरयकको छ   

प्रशासन जनवरराई फढीबन्दा फढी ऩाठक तथा प्रान्ऻक र््ृतमभा सभेत सहज य सयर ढङ् गरे ऩरु् माउने उद्देयकम 
यािी NepJOL (Nepalese Journal Online) भा सूचीकृत गयी मस अङ् कदेन्ि प्रत्मेक रेिको DOI (Digital 

Object Identifier) सवहत प्रकाशन गनआ यवमर्स्था गरयकको छ    

प्रशासन जनवरराई सार्वजननक प्रशासनको अब्फर प्रकाशनको रूऩभा ननयन्तयता ददन प्रशासन जनवर तमायी 
तथा प्रकाशनसम्फन्धी कामववर्नध, २०७९ तमाय गयी मसको शधायभा स्तयीकयण (Standardization) गनआ 
प्रमास गरयकको छ    

जनवरको स्तय मसभा प्रकान्शत हनुे रेिको वर्षमर्स्त,ु वर्श्लषेणात्भक ऩऺ ढाॉचा रगामत अन्तयाववष्डमस्तयभा 
कामभ बकका भाऩदण्डको ऩारनाफाट हनुे बककोरे शगाभी अङ् कभा वर््ान ् रेिकहरूफाट सभसाभवमक 
फौवधक रूऩभा स्तयीम रेिहरू प्राप्त हनुे अऩेऺा गरयकको छ    

प्रशासन जनवरको 1३५  औ ँ अङ् कभा सभारे्श रेि यचनाहरूको बाषा सम्ऩादन गयी भहत्त्र्ऩूणव सहमोग 
ऩरु् माउनहुनुे नत्रबरु्न वर््वर्द्यारम, बाषा वर्ऻान केन्रीम वर्बागका उऩप्राध्माऩक डा. बीभरार गौतभप्रनत 
वर्शेष धन्मर्ाद यवमक्त गदवछौँ   साथै मस जनवर प्रकाशनका क्रभभा वर्नब्न  ऩऺफाट सहमोग ऩरु् माउनहुनुे सफै 
भहानबुार्हरूभा सम्ऩादक भण्डरका तपव फाट हाददवक शबाय तथा धन्मर्ाद ऻाऩन गदवछौँ   

सम्ऩादक भण्डर 
 



प्रकाशकीम तथा सम्ऩादकीम नीनत 

(क) अनसुन्धानभूरक, तथ्मऩयक, प्रामोनगक, सैधान्न्तक अर्धायणाभूरक कर्भ ् भौनरक रेि यचनाराई 
प्राथनभकता ददइनेछ   

(ि) रेिकफाट प्राप्त बकको रेिको ऩाण्डनुरऩी तथा रेिकको ऩरयचम रगामतका वर्षम जनवर प्रकाशन ऩूर्व 
सम्ऩादक भण्डर तथा जनवर प्रकाशनका क्रभभा िवटने कभवचायी फाहेक गोप्म यहनेछ   अप्रकान्शत रेि 
यचना तथा रेिकको ऩरयचम सार्वजननक गरयने छैन   

(ग) जनवरभा प्रकाशनका रानग रेि यचना स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गनआ अनधकाय सम्ऩादक भण्डरभा  

यहनेछ   अस्र्ीकृत बकका रेिका रेिकराई सोको जानकायी गयाइनेछ   

(घ) सम्ऩादक भण्डरफाट स्र्ीकृत सफै रेि ककै अङ् क र्ा ऩनछल्रो अङ् कभा प्रकाशन गनव सवकनेछ   

(ङ) जनवरभा प्रकाशनका रानग छनौट हनुे सफै रेिको वर्षमवर्ऻ सभीऺा (Peer Review) गरयनेछ   

(च) जनवरभा  औऩचारयक बाषाशैरी प्रमोग गरयनेछ   कुनै यवमन्क्त र्ा सभदुाम र्ा सम्प्रदाम वर्शेषको 
प्रनतष्ठाभा शॉच ऩगु्ने गयी रेन्िकका रेि यचना सभारे्श गरयने छैन   

(छ) कुनै याजनीनतक वर्चायप्रनत प्रत्मऺ झकुार् या् ेरेि यचना जनवरभा सभारे्श गरयने छैन   

(ज) अन्मत्र प्रकाशन बैसकेको रेि यचना प्रकाशन गरयने छैन   

(झ) अन्मत्र प्रकान्शत रेि यचनाको कुनै अॊश र्ा िण्ड रेि यचनाभा सभारे्श गदाव तोवककको ढाॉचाभा ्ोत 
य सन्दबव साभग्री अननर्ामव रूऩभा उल्रेि गनुवऩनआछ   

(ञ) रेिकको ऩरयचम तथा शफधता स्ऩष्ट रूऩभा िरुाउनऩुनआछ   सॊमकु्त रूऩभा रेन्िकका रेि यचनाभा 
सहरेिकको सभेत ऩरयचम य शफधता िरुाउनऩुनआछ   

(ट) प्रचनरत काननु, नेऩार सयकायका घोवषत नीनत तथा कामवक्रभ प्रनतकूरका रेि यचना जनवरभा सभारे्श 
गरयने छैन    

तय उन्ल्रन्ित वर्षमभा अनसुन्धानभूरक, तथ्मऩयक य शरोचनात्भक दृवष्टरे रेन्िकका रेि यचना 
सभारे्श गनव फाधा ऩगु्ने छैन   

(ठ) जनवरभा प्रकान्शत हनुे रेि यचनाको प्रनतनरवऩ अनधकाय प्रचनरत काननुफभोन्जभ भन्त्रारमसॉग यहनेछ  

(ड) जनवरभा प्रकान्शत रेि यचनाभा यवमक्त धायणा सम्फन्न्धत रेिकको ननजी धायणा हनुेछ   मसप्रनत 
भन्त्रारम तथा सम्ऩादक भण्डर जर्ापदेही हनुे छैन   

रेि यचनाका प्राथनभकताको वर्षमऺते्र 

(क) सार्वजननक प्रशासन तथा सार्वजननक नीनत 

(ि) वर्कास प्रशासन तथा यवमर्स्थाऩन 
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जनसाङ्खङ्ययक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाङ्खजक नीमत  

केशव प्रसाद अमधकारी* 
लेखसार 

जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा जनसङ् यया वृद्धिदरको प्रभाव परेको हनु्छ भने उमेर संरचनाले उमेर र 
श्रम सम्बन्धलाई मनधाषरर् गरेको हनु्छ । उच्च जनसङ् यया वृद्धिदर बाल बहलु उमेर संरचनाको द्योतक 
हो । उक्त समयमा द्धवमभन्न पाररवाररक, सामाङ्खजक र श्रमका न्यूनतम उमेरसम्बन्धी मनयम काननुको 
अभावमा बाल श्रम उच्च हनु्छ । पाररवाररक र सामाङ्खजकस्तरमा आउन ेजीवनस्तरका सधुारका कारर् 
ङ्खशश ुर बाल मतृ्य ुदरमा आएको कमीले प्रजनन दरमा कमी आउँछ र केही समयपमछ देशको कुल 
जनसङ् ययाको वृद्धिदरमा न ैकमी ल्याउँछ । जनु तथ्य नेपालमा २०१८ साल पमछका जनगर्नाको 
वाद्धर्षक वृद्धिदरको आकँडालाई द्धवश्लरे्र् गरेर बझु्न सद्धकन्छ । नेपाल अद्धहले द्धहजोको बाल बहलु उमेर 
संरचनाबाट वयस्क बहलु अवस्थामा फड्को मारेको छ । यो उमेर संरचना देशको जनसाङ्खङ्ययक लाभ 
उठाउने स्वङ्खर्षम अवमध हो, जनु अबका केही वर्षसम्म मार सम्भव छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागररकको 
आकारमा क्रमशः हुँदै गएको उच्च वृद्धिले अबका ददनमा देशले अन्यरबाट पाठ मसक्दै उनीहरूको चासो 
सम्बोधन र श्रम सहभामगताको दर बढाउन, सामाङ्खजक र आमथषक द्धवकासमा सद्धक्रय साझेदार बनाउन 
यथोङ्खचत नीमतगत व्यवस्था गनुष अपररहायष भएको छ।  

शब्दकुञ् जी: उमेर संरचना, जनसङ् यया वदृ्धि, श्रम सम्बन्ध, सरकारी नीमत 

१. द्धवर्य प्रवेश 

कुनै पमन मलुकुको जनसङ् ययाको वाद्धर्षक वृद्धिदरमा पररवतषन आउन ुभनकेो जनसङ् ययामा कमी हुँदै जान ु
भन्ने बङु्खझन्छ । नेपालमा जनगर्ना गने चलन सरुु भएको १२० वर्ष पूरा भई हालसालै १२ औ ँ

 
*प्राध्यापक, जनसङ् यया अध्ययन केन्रीय द्धवभाग तथा कायषक्रम संयोजक, श्रम अध्ययन स्नातकोत्तर 
कायषक्रम, मरभवुन द्धवश्वद्धवद्यालय, कीमतषपरु । 

इमेलः adhikarikpa@gmail.com 
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जनगर्नाको प्रारङ्खम्भक नमतजा सावषजमनक भएको छ । २००७ सालभन्दा पद्धहला रार्ाकालमा गररएका 
चार ओटा जनगर्नालाई वैज्ञामनक पिमत र अन्तराषद्धिय तहमा तलुनात्मकताका द्धहसाबले आधमुनक गर्ना 
नमामनए तापमन जनसङ् यया वृद्धिदरमा पद्धहलो तीन गर्ना वर्षमा तल मामथ भएको देङ्खखन्छ । जसको 
कारर्मा जीवनस्तर, सामाङ्खजक तथा आमथषक सधुारभन्दा पमन रोग व्यामध, भोकमरी र गर्नामा छुट्नलुाई 
मलने गररन्थ्यो । रार्ा शासनको अन्त्यपमछ नपेालमा गर्ना पिमत, प्रश्नावलीमा समेद्धटएका द्धवर्यवस्त ु
आददका द्धहसाबले २००९ र २०११ सालमा गररएको जनगर्नालाई  पद्धहलो आधमुनक जनगर्ना मामनए 
तापमन दईु वर्षको अन्तरालमा गर्ना पूरा भएकाले यसलाई पमन वास्तद्धवक आधमुनक मान्न सद्धकएन । 
त्यसथष देशको पद्धहलो पूर्ष आधमुनक जनगर्ना २०१८ सालमा भएको गर्नालाई मामनन्छ । त्यसपमछ 
हरेक दशकमा हुँदै आएका जनगर्नामा जनसङ् ययाको वाद्धर्षक वृद्धिदर पद्धहलो तीन गर्ना वर्ष २०१८, 

२०२८ र २०३८ का मबचमा जनसङ् यया वृद्धिदर एकपमछ अको वर्षमा उच्च दरले बढ्दै गएर २०१८ 
सालको प्रमतवर्ष प्रमतएक सयमा १.६४ बाट बढेर २०३८ सालमा सबैभन्दा उच्च २.६२ प्रमतशत हनु 
गएको देङ्खखन्छ । त्यसपमछ २०४८ सालको गर्नाले जनसङ् यया वृद्धिदर २.०८ प्रमतशतमा झरेको 
देङ्खखएको मथयो भन े२०५८ सालको जनगर्नामा वृद्धिदर बढेर २.२५ प्रमतशत हनु गएको मथयो । 
२०३८ देङ्खख २०५८ साल मबचका तीन जनगर्नाले जनसङ् यया वृद्धिदरमा देखाएको उतारचढावका कारर् 
नेपालको जनसाङ्खङ्ययक प्रवृङ्खत्त उच्च वृद्धिको अवस्थाबाट द्धवचलन हनु थालेको हो हैन कद्धहलेबाट एद्धकनका 
साथ भन्न सद्धकने हनु्छ भन्न ेमथयो । तर २०५८ र २०६८ का मबच वृद्धिदरमा २.२५ बाट घटेर १.३५ 
हनु ुर २०७८ सालमा ०.९३ मा झनुषले के स्पष्ट देखाएको छ भने नेपालमा अब वाद्धर्षक जनसङ् यया 
वृद्धिदर एक प्रमतशतभन्दा कम हनु गएको छ । यो क्रम आउँदा जनगर्ना वर्षहरूमा कायमै रहन े
देङ्खखन्छ। अब यसलाई यही तहमा ङ्खस्थर राख्न यवुा लङ्खित नीमत कायषक्रम सञ्चालनमतर ध्यान नददन ेहो 
भने आगामी तेस्रो जनगर्नाबाट हालका ३२ द्धहमाली र पहाडी ङ्खजल्लामा देङ्खखएको जनसङ् यया वृद्धिदरको 
ऋर्ात्मक अवस्था देशभर हनुे सम्भावना नकानष सद्धकँदैन । 

जनसङ् यया वृद्धिदरमा देखा परेको उच्च वा न्यून प्रवृङ्खत्तको प्रत्यि प्रभाव जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा 
र उमेर संरचनाको प्रभाव श्रम सम्बन्धसँग हनु्छ । जनसङ् यया वृद्धिलाई मामथ वा तल लैजाने आन्तररक 
कारकमा जन्म र ङ्खशश ुवा बाल मतृ्यकुो प्रचलन र अवस्था पदषछन ्भने बाह्य वा सामाङ्खजक कारकमा 
बसाइसराइँको अवस्था पछष । ङ्खशश ुर बाल मतृ्यकुो अवस्थाले द्धवद्धवध पिबाट प्रजनन दरलाई प्रभाव 
परेको हनु्छ भन्न ेकुरा अध्ययनले देखाएका छन ्। पद्धहलोः प्राकृमतक प्रजननको अवस्था, जनुबलेा गभष 
मनरोधका साधन र प्रद्धवमधको द्धवकास र पहुचँ मथएन, पररवार र समाजको जीवनस्तर न्यून मथयो र बाल 
द्धववाहका प्रचलन सवषव्यापी मथयो, द्धकशोरीहरू पूवषद्धकशोरावस्थाबाट नै (१५ वर्षभन्दा अगामड) प्रजनन 
प्रद्धक्रयामा सामेल हनु बाध्य हनु्थे । शारीररक पररपक्वता नभएकाले बसेको गभष या त खेर जान्थे या 
जीद्धवत जन्मेका पमन आमा र बच्चाको पोर्र्को अवस्थाका कारर् कम तौलका हनु ेर स्याहार ससुारको 
ज्ञानको कमीका कारर् धेरै बच्चा जन्मेको एक वा पाचँ वर्षमभर मने क्रम बढी हनु्थ्यो । त्यसरी सान ै
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उमेरमा बच्चा मरेपमछ मनम्न कारर्ले प्रजनन दर बढ्ने र जनसङ् यया वृद्धिदर पमन बढ्न ेतथ्य स्थाद्धपत 
भएका छन ्:  

पद्धहलो: आमाको दधु बच्चालाई बारम्बार चसुाउन ेक्रम रोद्धकने भएकाले, दधु चसुाउँदा द्धढलो सरुु हनु े
मद्धहनावारीको समय छोद्धटन्छ र जैद्धवक रूपले नै मद्धहला अको गभषका लामग तयार हनु्छन ्(Physiological 

Effect), प्राकृमतक तवरले न ैअको गभष रहने अवमध छोद्धटन्छ र जन्म दर बढ्छ ।  

दोस्रो: आमा बाबलेु मरेका बच्चाको चाँडै प्रमतस्थापन गनष प्रयास गछषन ्-Replacement Effect_ ।   

तेस्रो: पररवार र समाजमा द्धवद्यमान उच्च ङ्खशश/ुबाल मतृ्य ु दरको आकँलनका आधारमा आफ्ना पमन 
जन्मेकामध्ये कमत सानै उमेरमा मलाषन ्भन्ने आसयले बढी बच्चा जन्माएपमछ एक दईु जना त पमछसम्म 
बाँच्लान ्र बढेुसकालमा सहारा होलान ्(Old Age Security)  भन्ने  मान्यता रह्यो ।  

चौथो: बच्चाको श्रमको महत्त्व वा आवश्यकतालाई (Labour Value of Children) उच्च प्रजननको कारर् 
मामनएको छ ।  

पररवार र समाज गजुारामखुी खेतीपातीमा मनभषर हुँदासम्म बच्चालाई बाबआुमाले सानदेैङ्खख नै काममा 
सघाउने माध्यमको रूपमा मलएको हनु्छ । हालको समयमा आएर प्रजनन दर घटी हनु ुवा मामथ न ै
कायम रहनमुा यही पमछल्लो बच्चाको श्रमको महत्त्वलाई प्रभावकारी कारर् मामनएको छ । द्धकनकी 
जबसम्म अमभभावकले बच्चाबाट सानै उमेरदेङ्खख घरव्यवहार र अथोपाजषनमा सहयोग पाउँछन ् (Wealth 

flow from children to parents)  प्रजनन दर उच्च रहन्छ (Caldwell, 1978) । अमभभावकले बच्चाको 
लालनपालन, ङ्खशिा, स्वास्थ्य, घर आवास आददमा गररन े लगानीभन्दा उनीहरूबाट पाउने आमथषक र 
सहयोगात्मक फाइदा बढी भएको महससु गरररहेका हनु्छन ्। समाजमा सधुारात्मक मनयम बन्न थालेपमछ, 

जीवनस्तर उक्सन थालेपमछ, ङ्खशिाको पहुँच बढेर हरेक बच्चाले मनङ्खित उमेरसम्म अमनवायष द्धवद्यालयमा 
हनुपुने, रोजगारी र पेसा व्यवसायमा प्रवेश गनष न्यूनतम उमेर हद जस्ता मनयमका कारर् र स्वास्थ्य अमन 
व्यङ्खक्तद्धपच्छे अलग अलग बसोबासको व्यवस्था ममलाउनपुने भएपमछ, बाल बच्चाबाट पाउन ेआमथषक सहयोग 
वा लाभभन्दा उनीहरूमा लगानी बढ्न थाल्छ र प्रजनन दर घट्छ । जसका कारर् समाज र देशको 
जनसङ् ययाको वृद्धिदरमा केही वर्षसम्म उतारचढाव देङ्खखन्छ र पमछ गएर मनरन्तर घट्न थाल्छ । जनु 
नेपालमा २०२८ सालदेङ्खख २०५८ सालसम्म उच्च हुँदाहुँदै पमन उतारचढावको अवस्थामा मथयो भन े
त्यसपमछ क्रमशः उल्लेयय तवरले घट्न थालेको तथ्य २०७८ सालको जनगर्नाको प्रारङ्खम्भक नमतजाबाट 
स्पष्ट हनु गएको छ ।  

जनसङ् यया वृद्धिदर उच्च हुँदा देशको कुल जनसङ् ययामा १५ वर्षभन्दा ममुनको जनसङ्ययाको द्धहस्सा 
सवाषमधक हनु्छ । साथै बाल श्रमको दर (५ देङ्खख १७ वर्ष उमेर समूहको श्रम सहभामगता दर) पमन उच्च 
हनु्छ । जनु अवस्था नेपालमा २०५८ सालसम्म द्धवद्यमान मथयो । त्यसपमछका वर्षमा जनसङ् यया 
वृद्धिदरमा कमी आउन थालेपमछ क्रमशः जनसङ् ययाको यवुा उमेर बहलु संरचना वयस्क बहलु (१५ देङ्खख 
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५९ वर्ष समूह) हनु थालेको छ भने बाल श्रमको दर पमन क्रमशः घट्न थालेको भान हनु्छ । 
जनसङ् ययाको वयस्क बहलु उमेर संरचना हनु ुभनकेो श्रम सहभामगता दर उच्च हनुे र देशको समग्र 
आमथषक गमतद्धवमधले द्धवद्धवधता हामसल गने अवसर पमन हो । यही बलेामा राज्यले बहपुिीय जनसाङ्खङ्ययक 
लाभ मलनपुने हनु्छ । जनु अवस्था नेपालमा २०६० को दशकबाट सरुु भएर हालका वर्षमा उत्कर्षमा 
भएको मामनएको छ । यही बेलाको उमेर समूहलाई देशको उद्योग, वाङ्खर्ज्य र व्यापार व्यवसायका लामग 
स्वङ्खर्षम अवसरका रूपमा पमन ङ्खचरर् गररएको छ । बाल ङ्खशिाप्रमतको पाररवाररक र सामाङ्खजक जागरर्, 

बाल श्रम मनराकरर्का लामग राद्धिय र अन्तराषद्धिय तहमा लाग ुगररएका संवैधामनक र काननुी व्यवस्था 
आददका कारर् बाल श्रम अब दण्डनीय भएकाले द्धवस्तारै न्यूनतामतर लागेको छ । जनु बाल श्रम द्धहजोका 
पाररवाररक र सामाङ्खजक पररवेशमा सायद आवश्यक पमन मथयो होला । उमेर संरचनामा घट्दै गएको 
बालबामलकाको द्धहस्सा क्रमश: वयस्क र वृि वृिा वा ज्येष्ठ नागररकको भागमा थद्धपदैँ गएको हनु्छ । 
जसको क्रम द्धवस्तारै ज्येष्ठ नागररकमतर उच्च हनु जान्छ र ज्येष्ठ नागररकको श्रम सहभामगता आवश्यक 
हनु जान्छ । तसथष नेपालमा अबका वर्षमा ज्येष्ठ नागररकको श्रम सहभामगतालाई कसरी व्यवस्थापन गने 
भन्नेमतर सोच्ने बलेा भइसकेको छ।       

२. समाज ज्येष्ठ नागररकमय हनुे प्रद्धक्रया  

कुनै पमन समाज वा मलुकुको जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा बढु्यौली भएकाहरूको अनपुात क्रमशः 
बढ्दै जान,ु जन्मदँाको औसत आय ुलङ्खम्बदैँ जान,ु ङ्खशश ुर बाल्यावस्थामा हनुे मतृ्यकुो सम्भावना बढु्यौली 
उमेरमतर धकेमलनलुाई मानव र सामाङ्खजक द्धवकासको महत्त्वपूर्ष सूचकको रूपमा मलइन्छ । मबसौँ 
शताब्दीको दोस्रो अधषशतकमा (सन ्१९५० देङ्खख २००० सम्म) प्रायजसो पङ्खिमा द्धवकमसत मलुकुले 
जनसाङ्खङ्ययक इमतहासमा कद्धहल्यै नभएको आफ्नो जनसङ् ययाको उमेरगत संरचना बढु्यौलीमा प्रवेश गरेको 
अनभुव गरेका मथए भने सोही अनभुव हाम्रो जस्ता कम द्धवकमसत वा द्धवकासोन्मखु मलुकुले एक्काइसौं 
शताब्दीको पद्धहलो अधषदशकमा गनष थालेको पाइन्छ (Harper, 2006)।  

पोर्र्, सावषजमनक सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, उन्नत और्धोपचार, ङ्खशिा र सामाङ्खजक आमथषक अवस्थामा आएको 
सधुारका कारर् आजका मामनस तलुनात्मक रूपले लामो उमेर बाँच्न सक्न ेभएका छन ्। आज संसारका 
हरेक द्धवकमसत, द्धवकासोन्मखु र अल्पद्धवकमसत मलुकुमा ६० वर्ष मामथका जनसङ् ययाको अनपुात सोभन्दा 
तल्लो उमेरकाको भन्दा तीव्र गमतले बढ्दै गएको छ । कुनै पमन देश वा समदुायको जनसङ् ययाको 
उमेरगत बनोट द्धवस्तारै बढु्यौलीमतर घचेमडँदै जानलुाई “जनसङ् यया बढु्यौली हनु ुवा उमेररन”ु भमनन्छ । 
जनसङ् ययालाई बढु्यौलीपनमतर डोहोर् याउने मयुय आन्तररक तत्त्वमा सो समदुायमा द्धवद्यमान जन्म र 
मतृ्यकुो अवस्था पदषछन ्भन ेबाह्य तत्त्वमा जनस्वास्थ्य र सामाङ्खजक आमथषक द्धवकासका नीमत र मतनको 
सफल कायाषन्वयनलाई मलने गररन्छ । जनस्वास्थ्यमा सधुार अमन सामाङ्खजक र आमथषक द्धवकासका प्रयासले 
सवषप्रथम मद्धहला वा आमाको जीवनस्तरमा सधुार आउँछ, नवजात ङ्खशश ुर बालबामलकाको मतृ्य ुदर घटाउँछ 
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र जन्मेका प्राय बच्चा लामो उमेरसम्म बाँच्ने सम्भावना बढाउँछ अमन समग्र जनसङ् ययाको जन्मदँाको 
औसत आय ुबढेर जान्छ ।  

जन्मेका प्राय बालबच्चाको बाचँ्ने सम्भावना बढेपमछ र सामाङ्खजक आमथषक उन्नमतका कारर् मद्धहलाले पद्धहले 
जस्तो धेरै बालबच्चा जन्माउन ेक्रम छोड्दै जान्छन ्र जन्म दर क्रमशः घट्न थाल्छ । जन्म दर घट्न 
थालेपमछ बाल आङ्खश्रतको अनपुात (१५ वर्ष ममुनको) घट्न थाल्छ, सद्धक्रय उमेर (१५ देङ्खख ५९ वर्ष) र 
बढु्यौली उमेरकाको अनपुात बढ्न थाल्छ । यसरी हेदाष जनसङ् ययाको जन्म र मतृ्यकुो अवस्था र मतनमा 
आउन ेपररवतषनले जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनालाई द्धवस्तारै बढु्यौली जीवनमतर लैजान ेभएकाले यी दईु 
(जन्म र मतृ्य ुदर) तत्त्वलाई “जनसाङ्खङ्ययक चालक वा ड्राइभर” भमनन्छ । द्धकनकी यी नै दईु तत्त्वले 
कुनै पमन जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनालाई बाल वा यवुा बहलु अवस्था मै राङ्खखरहन ेवा आमथषक रूपले 
सद्धक्रय वयस्कको बहलुताको अवस्थामा परु् याउने वा बढेुसकालमतर धकेल्ने भन्ने मनधाषरर् गदषछन ् (हे. 
अवधारर्ा १) ।  

द्धवकमसत वा द्धवकासोन्मखु, जनुसकैु मलुकुका जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा आउने सङ्क्रमर् वा 
बढोत्तरी र त्यसले द्धवद्धवध पिमा ल्याउने प्रभावलाई अवधारर्ा १ अनसुार प्रस्याउन सद्धकन्छ । जस्मा 
पनुरागमन नहनु ेगरी घट्न गएको मतृ्यकुा कारर् प्रजनन दरमा आएको कमी, जनसाङ्खङ्ययक सङ्क्रमर् र 
बसाइँसराइको बहावलाई जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा बढोत्तरीको कारक तत्त्व मामनएको छ । यी 
कारकले जन्मेका प्रत्येक व्यङ्खक्तको पमछल्लो उमेरसम्म बाँच्न ेसम्भावना बढाउने र नया ँजन्मने बच्चाको 
सङ् यया मनरन्तर घट्न ेभएकाले सकु्ष्म तहमा व्यङ्खक्त र घरपररवारको औसत उमेरमा बढोत्तरी आउँछ र 
बहृत्तर तहमा समाज र मलुकुका जनसङ् ययाका सबै समूह र उपसमूह जस्तै श्रम शङ्खक्त, प्रजनन उमेका 
मद्धहला आददको औसत उमेर पमन बढ्न जान्छ  

३. बढु्यौलीमय जनसङ् यया  

कस्तो उमेर संरचना भएको जनसङ् ययालाई जेष्ठ नागररक बहलु वा बढु्यौलीमय मान्ने भन्न े द्धवर्यमा 
सैिाङ्खन्तक मतैक्यता पाइँदैन । द्धवकमसत मलुकुले आफ्नो अमत उच्चऔसत आयलुाई ययाल गदै ६५ वर्ष 
मामथकालाई मान्ने गरेका भएतापमन समग्रमा सयुंक्त राि सङ् घले ६० वर्षमामथको जनसङ् ययालाई यो 
समूहमा राख्नपुनेमा सहममत कायम गरेको छ । कमतपय मलुकुले कामबाट औपचाररक तवरले अवकाश 
पाउन ेउमेरलाई मानकेो पमन पाइन्छ । जनसाङ्खङ्ययक द्धवश्लरे्र्मा भने कुल जनसङ् ययामा ६५ वर्षमामथको 
जनसङ् ययाको प्रमतशत यदद १० भन्दा बढी, वृि बाल अनपुात (६५ वर्ष मामथको जनसङ् यया र १५ 
वर्षममुनको जनसङ् ययामबचको अनपुात जस्तो प्रमत १०० बालबामलकामा जेष्ठ नागररक सङ् यया) ३० भन्दा 
बढी भए, जनसङ् ययाको मध्य उमेर (Median Age) ३० वर्ष वा सो भन्दा बढी भए (आधा जनसङ् यया ३० 
वर्षममुन र आधा सोभन्दा मामथ उमेरको) त्यस्तै सद्धक्रय उमेर समूहको जनसङ् ययामा बाल आङ्खश्रत अनपुात 
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२९ भन्दा कम र वृि आङ्खश्रत अनपुात १५ भन्दा बढी भएमा (PRB, 2018)   पमन जेष्ठ बहलु जनसङ् यया 
मान्ने गरेको पाइन्छ । जनसङ् ययाको बढु्यौलीपनलाई द्धवमभन्न चरर्मा वगीकरर् गरेर व्यायया र द्धवश्लरे्र् 
गरेको पाइन्छ; जस्तै वर्ष ६० देङ्खख ६९ वर्षकालाई यवुा वृि वृिा, ७० देङ्खख ७९ वर्षकालाई वृि वृिा  
र ८० वर्षभन्दा मामथकालाई अमत वृि वृिा अमन १०० वर्ष पूरा गरेकालाई शताब्दी व्यङ्खक्तत्व आदद । 

अवधारर्ा १M जनसङ् ययाको बढु्यौलीलाईं मनधाषरर् गने प्रद्धक्रया र यसका प्रभावको प्रस्तमुत 

मनधाषरक तत्त्व            बदु्धढने क्रमका पि       तह                              प्रभाव 

(Determinants)                       (Aspects of Ageing)     (Level)                                (Consequences) 

  

जनसङ् ययाको सबै पिमा 
उमेर बढ्दै जान ुजस्तै 

- श्रम शङ्खक्त 

- प्रजनन ्उमेरका मद्धहला 
जेष्ठ नागररक 

- स्थानीय तह वा 
बसोबासको तह 

- जात र जामतगत वा 
भार्ागत सम"ह 

नीमतहरू 

नीमतहरू 

व्यङ्खक्तगत उमेर बढ्दै जान ु

(Aging of Individuals) 

घर पररवारको औसत आय ु
बढ्न ु (Aging of Families 

and Households) 

मतृ्यदुर घट्न ु
(Reduction in 

Mortality Rates) 

जनसाङ्खङ्ययक 
सङ्क्रमर् 

(Demographic 

Transition) 

१ जनसङ् यया  
२ मनोद्धवज्ञान 

३ संस्कृमत ररमतररवाज 

४ मूल्य र मान्यता 
५ व्यङ्खक्तगत आचरर्    
(Ethics) 

६ समाज 

७ अथषव्यवस्था 
८ ङ्खशिा 
९ स्वास्थ्य 

१० पररवार 
११ बसाइँसराइसम्बन्धी 
प्रवृङ्खत्त 

१२ वातावरर् 

१३ नीमत मनयम 

१४ सामाङ्खजक र 
संस्थागत सम्बन्धहरू 

प्रजनन दरमा आएको 
कमीले प्रमतपररवार 
नवजात ङ्खशशकुो 
जन्ममा कमी 
(Reduction in Births) 

बसाइँसराइको बहाव 

(Migration Flow) 

व्यङ्खक्त
 र पररवार तहमा 

 

(M
icro

 L
ev

el) 

समाज र राद्धिय स्तरमा 
(M

acro
 L

ev
el) 

स्रोतः Golini, 2002 
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४. सैिाङ्खन्तक पि 

मामनस बढेुसकालमा कसरी प्रवेश गछष भन्ने व्यायया जैद्धवक (Biological), मनोवैज्ञामनक (Psychological) र 
सामाङ्खजक (Social) मसिान्तहरूले आआफ्नै तररकाले गरेका छन ्। तर सबै मतको मान्यता के छ भन े
जन्म पमछ हरेक िर् मामनस जैद्धवक, मनोवैज्ञामनक र सामाङ्खजक रूपले बढुो हुँदै गईरहेको हनु्छ । जैद्धवक 
मतअनसुार कुनै पमन प्रार्ी बढेुसकालमा दईु तररकाले प्रवेश गदषछ । पद्धहलोमा उमेर बढ्दै गएपमछ 
आन्तररक रोगहरू जस्तै मधमेुह, उच्च रक्तचाप, मटुुरोग, हाडजोनी र बाथरोग जस्ता शारीररक, मानमसक र 
सामाङ्खजक गमतद्धवमधमा द्धवस्तारै कमी आउनलुाई रोग मसङ्खजषत बढेुसकाल जसलाई रोग मसङ्खजषत बढु्याइँ 
(Programmed Ageing)  भमनन्छ । अकोमा शरीरमा कुन ै रोगव्यामधले नछोए पमन उमेर बढ्दै जाँदा 
शरीरमा बढेुसकालका लिर् देङ्खखन थाल्छन,् द्धवस्तारै जीवनका दैमनक गमतद्धवमधमा कमी आउन थाल्छ, 

कपाल फुल्न,े दाँत झने, छालामा चाउरी आउने, स्मरर् शङ्खक्तमा कमी आउने, ढाड कुद्धप्रने जस्ता लिर् 
देङ्खखन थाल्छन ्। जसलाई जीवनको कायषक्रममक बढु्याइँ (Error Ageing) भमनन्छ । जैद्धवक मसिान्तका 
दवैु मतले मामनस बढेुसकालमा प्रवेश गरेपमछ उसका दैमनक गमतद्धवमधमा कमी आउन थाल्न ेकुरालाई 
स्वीकारेका छन ्। तर रोग लागेर बढेुसकालमा प्रवेश गरेका व्यङ्खक्त आफ्नो सही उमेरभन्दा बढी पाको 
जस्तो देङ्खखने र शारीररक र मानमसक गमतद्धवमधमा ङ्खशमथल हनु्छन ्भने रोगद्धवहीन अवस्थामा बढेुसकालमा 
लागकेा व्यङ्खक्त उनको सद्धह उमेरभन्दा कम उमेरको जस्तो देङ्खखने र शारीररक र मानमसक गमतद्धवमधमा 
सद्धक्रय हनु्छन ्।  

मनोवैज्ञामनक मसिान्तअनसुार मामनसले बढेुसकालमतर लागकेो अनभुव तीन तररकाले गने मान्यता मलएको 
छ । पद्धहलोमा गमतद्धवमध (Activity) सँग सम्बङ्खन्धत व्यायया पदषछन,् जस्तो बाल अवस्थामा गरेका जीवनका 
गमतद्धवमध वयस्क अस्थामा अकैमतर जान्छन ्भने वृिावस्थामा जाँदा क्रमश: फेररन्छन ्। यसरी दैमनक 
व्यावहाररक र सामाङ्खजक गमतद्धवमधमा उमेर अनसुार आउने पररवतषनले व्यङ्खक्तलाई ङ्खजम्मेवार र पररपक्व पादै 
जान्छ । यो मसिान्तअनसुार सान ैउमेरमा व्यावहाररक र सामाङ्खजक गमतद्धवमध सम्हाल्न ुपरेको व्यङ्खक्त 
मनोवैज्ञामनक र सामाङ्खजक रूपले उमेरमा आफूभन्दा जेठो व्यङ्खक्तभन्दा बढु्यौली भएको मामनन्छ । त्यस्तै 
मनरन्तरताको मसिान्त (Continuity theory) का अनसुार मामनसले उमेर बढ्दै जाँदा आफूले पद्धहलेदेङ्खख गदै 
आएका काम र व्यवहारलाई सामान्यतया मनरन्तरता ददन खोज्दछन ्भमनन्छ । त्यसका लामग नयापँनमतर 
लाग्न ुर नया ँखाले व्यवहार गनुष आफ्नो उमेर द्धवपरीत हनु्छ । बढेुसकालको अको मनोवैज्ञामनक पररभार्ा 
द्धवच्छेदको मसिान्त (Disengagement theory) ले के भन्छ भने व्यङ्खक्तले आफू बढुो हुँदै गएको जानकारी 
व्यावहाररक र सामाङ्खजक सम्बन्ध र संलग्नता द्धवस्तारै छाड्दै गएर देखाउँछ जस्तो घरव्यवहारमा ङ्खजम्मेवारी 
पमछल्लो पसु्तालाई ददन,ु सामाङ्खजक सङ् घ संस्था आददको संलग्नता छोड्न ुर औपचाररक सेवा वा जामगर 
आददबाट मनवृत्त हनु ुआदद ।अन्त्यमा बढु्याई वा “उमेररन”ु का दवैु जैद्धवक र मनोवैज्ञामनक पररभार्ामा 
भएका सामञ् जस्य के हनु ्भन ेव्यङ्खक्तले ङ्खजम्मेवारीका आधारमा व्यावहाररक पाकोपन द्धढलो चाँडो जनुबेलामा 
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हामसल गरे तापमन उमेरगत जेष्ठता भनकेो बढी भोटा फटाउन,ु उमेरसँगै कपाल फुल्न,ु शरीरमा बढेुसकालका 
लिर् देङ्खखन ुर अन्त्यमा अनभुवले खाररन ुर व्यावहाररक द्धववेकशीलताले पररपक्व हनु ुहो । 

५. नेपालको सन्दभष  

नेपालमा २०४० देङ्खख २०६० का तीन दशकमा भएको बाल वा यवुा बहलु जनसङ् ययाको उमेरगत 
संरचना क्रमश: वयस्क बहलु (१५ देङ्खख ५९ वर्ष समूह) संरचनामा पररर्त हनु थालेको छ भने समग्र 
जनसङ् ययाको वृद्धिदरमा उल्लेयय कमी आउँदा ६० वर्ष मामथ उमेर समूहका जनसङ् ययाको वृद्धिदर 
एकपमछ अको जनगर्ना वर्षमा मनकै बढेको देङ्खखन्छ । उल्लेङ्खखत तथ्यहरूलाई तामलका १ मा प्रस्ततु 
गररएको छ ।  

द्धवगत आधा शताब्दीको (२०१८ देङ्खख २०७४ सम्म) जनसाङ्खङ्ययक तथ्याङ्कलाई मनयाल्न ेहो भने नेपालमा 
एक जना मद्धहलाले आफ्नो प्रजनन उमेरमा जन्माउने सरदर बच्चाको सङ् यया कररब दईु मतहाइले घटेको 
छ, ङ्खशश ुमतृ्य ुदरमा झण्डै आठ गरु्ाले कमी आएको छ अमन जन्मदँाको औसत आय ुझण्डै दोब्बरले 
लङ्खम्बएको छ । स्वास्थ्य र जनसङ् यया अथषशास्त्री रोबटष द्धवमलयम फोगलेका अनसुार यी सूचकाङ्कमा यो 
स्तरको सधुार ल्याउन द्धवकमसत भमनएका बलेायत र फ्रान्सजस्ता मलुकुलाई लगभग साँढे दईु शताब्दी 
लागकेो मथयो (फोगले, २००४)  । अकाष द्धवकासद्धवद् अमत्यष सेनले नेपालले मद्धहला र बालबामलकाको 
बचाउ र जीवनस्तर सधुारमा गरेका सामाङ्खजक द्धवकासका प्रयासको फलस्वरुप बाल र ङ्खशश ुमतृ्य ुदर, 

मद्धहलाको जीवनस्तर र औसत आय ुजस्ता सूचकाङ्कमा मछमेकी मलुकु भारतको भन्दा आमथषक वृद्धिदर धेरै 
तल भए पमन उसको भन्दा राम्रो सधुार गरेको उल्लेख गरेका छन ्(सेन, 2011) । प्रजनन दर, ङ्खशश ु
मतृ्य ुदर र जन्मदँाको औसत आयमुा आएको सधुारको फलस्वरुप जनसङ् ययाको उमेरगत संरचना द्धवस्तारै 
मामथमतर सदै जान थालेको छ । बाल/यवुा आङ्खश्रतको अनपुात घट्न थालेको छ, वयस्कको अनपुात बढ्न े
र वृिा आङ्खश्रतको अनपुात उल्लेयय तवरले बढ्ने क्रमदेङ्खखन थालेको छ । कुल जनसङ् ययामा यही वृि 
(६० वर्ष मामथको) जनसङ् ययाको अनपुात बढ्न र औसत जनसङ् यया वृद्धिभन्दा जेष्ठ जनसङ् ययाको वृद्धिदर 
आकामसन थालेकै बलेादेङ्खख पररवार, समदुाय र मलुकुले आउँदा ददनको वास्तद्धवकता भनकेो बढ्दो जेष्ठ 
नागररकको सही व्यवस्थापन, पररचालन र जेष्ठ नागररकहरूकै अमभभावकत्वमा उनीहरूमैरी पररवार, समाज 
र देश कसरी बनाउने भन्नेमतर सोच्न र काम गनष थाल्नपुनेमतर सचेत गराउँछ । नपेालमा यो वास्तद्धवकतालई 
आत्मसात ्गने बलेा आएको छ । जेष्ठ जनसङ् ययाको अनपुात ८ प्रमतशतभन्दा मामथ गएको छ भन े
उनीहरूको वाद्धर्षक वृद्धिदर झण्डै ४ को हाराहारी अथाषत ्प्रमतएक सय जेष्ठ नागररकमा प्रमतवर्ष ४ जनाका 
दरले थद्धपन्छन ्भन ेयो थद्धपन ेदर २०५० को दशकमा ३ र २०४० को दशकमा २ जनाको हाराहारीमा 
मथयो (तामलका १) । 
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तामलका १: कुल प्रजनन्दर र ङ्खशश ुमतृ्य ुदरमा आएको कमीले जनसङ् ययाको औसत आय ुर ६० वर्ष 
मामथको उमेर समूहको अनपुातमा आएको बढोत्तरी साथै औसत जनसङ् यया र ६० वर्षमामथको वाद्धर्षक 

वृद्धिदरमा देङ्खखएको फरक अवस्था: 

जनगर्ना  
वर्ष 

कुल प्रजनन 
दर ङ्खशश ुमतृ्य ुदर 

जन्मदँाको  
औसत आय ु

६० वर्षमामथको 
जनसङ्यया 
प्रमतशत 

औसत 
जनसङ् यया 
वदृ्धिदर 

६० वर्षमामथको 
जनसङ् यया 
वदृ्धिदर 

२००९/११  २५५=० २७=८ ५=० २=२७  

२०१८ ५=७ १९३=० ३६=३ ५.३ १६.४ १.९६ 

२०२८ ५=८ १७२=० ३८=४ ५=६ २०=५ २=५६ 

२०३८ ६=४ ११७=० ४९=५ ५=७ २=६२ २=७९ 

२०४८ ५६ ९७=० ५४=३ ५=८ २=०८ २=२५ 

२०५८ ४=१ ६४=० ६०=४ ६=५ २=२५ ३=१९ 

२०६८ २.६ ४०.५ ६६.६ ८.१ १.३५ ३.७७ 

२०७४ २=३* ३२=०* ७०=६* - - - 

२०७८ - - - - ०=९३ - 
स्रोत:  केन्रीय तथ्याङ् क द्धवभाग १९८७, १९९५, २००३, र २०१३ * MoH, New ERA and ICF 

International, 2017; UNDP, 2018 

 

व्याययाः कुल प्रजनन दर भन्नाले गर्ना गररएको वर्षमा भएको प्रजननको अवस्था अनसुार एउटी मद्धहलाले 
आफ्नो १५ देङ्खख ४९ वर्षको प्रजनन उमेर भरीमा औसतमा जीद्धवत जन्माउन ेबच्चाको सङ् यया, ङ्खशश ुमतृ्य ु
दर भन्नाले गर्ना गररएको वर्ष जन्मेका प्रमत १००० ङ्खशशमुा सोही वर्षमभर मनेको सङ् यया, जन्मदँाको 
औसत आय ुभन्नाले गर्ना गररएको वर्ष जन्मेका ङ्खशशलेु सरदरमा बाँच्नसक्ने वर्ष जसमा कोही जन्मेको 
वर्षमभरै मछषन ्भने कोही ८० वा १०० वर्षसम्म बाँच्छन,् वृद्धिदर भन्नाले प्रमत १०० जनामा प्रमतवर्ष थद्धपन े
सङ् यया बङु्खझन्छ । 

हालको दरले जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा पररवतषन हुँदै जाँदा नपेालीको मध्यक उमेर ३० वर्ष वा 
सोभन्दा मामथको अवस्थामा पगु्न अझै दईु तीन दशक वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने देङ्खखन्छ (तामलका-
२) । राद्धिय योजना आयोग र सयुंक्त राि सङ् घ बाल कोर्ले २०६८ सालको जनगर्नाको तथ्याङ्कको 
द्धवश्लरे्र्का आधारमा गत वर्ष सावषजमनक गरेको अध्ययनअनसुार नेपालीको उमेरगत संरचना हालको 
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जापानको जस्तो हनु केवल २६ वर्ष लाग्ने देङ्खखएको छ (NPC/UNICEF, 2017) । सोही अध्ययनले नेपाली 
जनसङ् ययाको उमेरगत संरचना सन ्२०५० सम्ममा नाटकीय तवरले बढु्यौलीमय हनु ेअनमुान पमन गरेको 
छ । सो वर्षमा अरु तल मामथका १० वर्ष उमेर समूहको भन्दा ४५ देङ्खख ५४ वर्ष उमेर समूहमा 
सबैभन्दा बढी सङ् यया हनु ेपमन प्रिपेर् गररएको छ । अको अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालको हालको 
५ प्रमतशत ६५ वर्ष मामथको जनसङ् यया सन ्२०५० मा दोब्बरभन्दा बढीले बढेर १३ प्रमतशतमा पगु्नछे 
(PRB, 2018) । यसले के देखाउँछ भन ेयो जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा मनकट भद्धवष्यमै आउन े
ठुलो पररवतषनलाई आजैका ददनबाट मनन गनष थामलएन भने भोमल जनस्वास्थ्यका िेरमा र समग्र अथष 
व्यवस्थामा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पनष जान्छ । तसथष देशले हालको उत्पादनशील उमेर बहलु 
जनसङ् ययाको सही पररचालनबाट आमथषक उन्नमतमा फड्को माने र भोमल गएर जेष्ठ नागररक व्यवस्थापन, 

पररचालन र स्याहार ससुारमा उङ्खचत नीमत तथा कायषक्रम बनाउने र आवश्यक पवुाषधार जटुाउन थाल्न े
बेला आएको  छ । जसमा जेष्ठ नागररकमैरी स्वास्थ्य सेवाका संरचना र जनशङ्खक्त आजैबाट तयार गनष 
थाल्न ु र उनीहरूका हरेक द्धक्रयाकलापलाई श्रम शङ्खक्तको रूपमा पररर्त गने प्रद्धवमध पद्धहचान गनुषपने 
हनु्छ। अन्यथा भोमलका ददनमा बढ्दो जेष्ठ सङ् ययाका नागररकका लामग उङ्खचत स्वास्थ्य सेवाबाट वङ्खञ्चत 
हनुे चनुौती एकामतर देङ्खखन्छ भने काम गने उमेरको श्रम शङ्खक्तको घट्दो आकार र जेष्ठ नागररक मैरी 
श्रमबजारको अभावले आमथषक मन्दी आउने चनुौती अकाषमतर देङ्खखन सक्दछ ।  

देशमा हालसम्म भएका सरकारी वा मनजी िेरबाट सञ्चामलत स्वास्थ्य सेवाका संरचना र जनशङ्खक्त बाल र 
यवुा बहलु जनसङ् ययाको संरचनालाई ययाल गरेर बनाइएकाले जेष्ठ नागररकमैरी छैनन ् । बालरोग 
मबशरे्ज्ञ (Pediatrics)  जस्तै मलुकुमा भरपदाष वृि वृिा रोग द्धवशरे्ज्ञ (Geriatric) नभएको तथ्य स्वास्थ्य 
तथा जनसङ् यया मन्रालय स्वीकादषछ । 

तामलका २: द्धवमभन्न जनगर्ना वर्षमा नेपाली जनसङ् ययाको मध्य उमेर, ६५ वर्ष मामथको जनसङ् ययाको 
प्रमतशत, विृ बाल अनपुात र उमेर आङ्खश्रत अनपुातमा आएको सधुार/पररवतषन 

जनगर्ना 
वर्ष 

मध्य 
उमेर 

कुल जनसङ् ययामा ६५ 
वर्ष मामथको जनसङ् ययाको  

प्रमतशत 

वृि बाल 
अनपुात 

उमेर आङ्खश्रत अनपुात 

कुल उमेर 
आङ्खश्रत 

बाल 
आङ्खश्रत 

वृि 
आङ्खश्रत 

 

      
२०१८ २०=९ २=९ ७=२ ८३=० ७३=२ ९=८ 
२०२८ २०=३ ३=१ ७=६ ८५=४ ७५=० १०=४ 
२०३८ १९=९ ३=३ ७=९ ८८=९ ७८=१ १०=८ 
२०४८ 18=9 3=5 8=2 93=1 81=9 11=2 
२०५८ 20=0 4=2 10=7 84=7 72=7 12=0 

२०६८ २२=३ ५=३ १५=१ ७५=६ ६१=३ 143 
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देशमा मनकट भद्धवष्यमै जनसङ् ययाको उमेरगत संरचनामा आउन ेपररवतषनलाई मध्यनजर गदै २०५१ 
सालमा जेष्ठ नागररकलाई पररवारमा मार आधाररत सरुिामा राज्य सममथषत सामाङ्खजक सरुिा व्यवस्थाको 
सरुुआत गरेको पाइन्छ । त्यसपमछ द्धवमभन्न जेष्ठ नागररक लङ्खित सयुंक्त राि सङ् घीय र अन्तराषद्धिय 
महासङ्खन्ध र अमभसङ्खन्धअनरुूप राज्यले नीमत तथा कायषक्रम तय गरेको पाइन्छ । तथाद्धप मतनको पूर्ष 
कायाषन्वयनमा संस्थागत कमी कमजोरी जस्ताको तस्तै छन ्। नपेालले जेष्ठ नागररकको कल्यार्को पिमा 
गरेका नीमतगत र कायषक्रममक प्रयास र अन्य केही मछमेकी मलुकुका सान्दमभषक प्रयासको तलुनामा मतनको 
पयाषप्तता वा कमीकमजोरीका बारेमा बढ्दो उमेर संरचनाको द्धवश्व पररप्रके्ष्यका केही पिमा द्धववेचना 
गररनछे।  

६. द्धवश्व पररदृश्यमा पररवमतषत उमेरगत संरचना तथा नीमत  

द्धवश्व पररदृश्यमा सन ्२०१७ को १३ प्रमतशत ६० वर्षमामथको जनसङ् ययाको अनपुात सन ्२०३० मा 
१६ र सन ्२०५० मा कररब एक चौथाइ (२४.५५) हनुे प्रिेपर् गररएको (UN, 2017) छ भन ेहालको 
(सन ्२०१८) को ६५ वर्ष मामथकाको ९ प्रमतशत अंश बढेर सन ्२०५० मा १६ प्रमतशत हनु ेदेङ्खखएको 
छ (PRB, 2018) । त्यस्तै सन ्२०५० सम्ममा हालको १३ बाट बढेर द्धवश्वका ८२ मलुकुमा पाचँ 
भागको एक भाग जनसङ् यया ६५ वर्ष मामथको हनुे प्रिेपर् गररएको छ । सो उमेरको जनसङ् यया सन ्
२०५० मा द्धवकमसत मलुकुमा हालको १८ प्रमतशतबाट बढेर २७ प्रमतशतमा पगु्ने र कम द्धवकमसत 
मलुकुमा दोब्बरले बढेर १४ प्रमतशतमा पगु्न े देङ्खखन्छ । मछमेकी मलुकु भारतमा ६५ वर्षमामथको 
जनसङ् यया हाल ५.३ प्रमतशत छ भने चीनमा कररब ११ प्रमतशत छ । यसरी बढ्दै गरेको जेष्ठ 
नागररकको स्वास्थ्य, सामाङ्खजक सरुिा, बसोबास र आमथषक आवश्यकताका पिलाई सम्बोधन गनष हाम्रा दईु 
मछमेकी मलुकुमा  द्धवश्वको कुल जनसङ् ययाको कररब ३६ प्रमतशत र ६० वर्षमामथको जनसङ् ययाको एक 
मतहाइ भन्दा बढी (३४.४५%)  बसोबास रहेको छ । चीन र भारत जस्ता मलुकुले अपनाएका जेष्ठ 
नागररक लङ्खित नीमत र कायषक्रमका बारेमा सङ्खङ् िप्त छलफलपमछ नेपालले सो सन्दभषमा गरेका प्रयास र 
बढ्दो जेष्ठ नागररकको आकारलाई ध्यान ददँदै अपनाउन सद्धकने केही सामाङ्खजक नीमतका बारेमा छलफल 
गनुष सान्दमभषक देङ्खखन्छ ।   

६.१ चीनको जेष्ठ नागररक नीमत  

जेष्ठ नागररकको स्वास्थ्य सेवामा तीन ओटा पिमा प्राथममकता ददइएको छ ।  

• जेष्ठ नागररक पद्धहचान, दताष, मनयममत परीिर् र आवश्यकताअनसुार और्धीको मनयममत आपूमतष, देशका 
ठुला सहरका अस्पतालमा यो कायषक्रमको सरुुवात १९८० को दशकबाटै सरुु भएको पाइन्छ। 

• सन ्१९८४ बाट अस्पताल हरूमा जेष्ठ नागररक लङ्खित पररवार शैय्याको सरुुवात गरेको पाइन्छ। 
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• जेष्ठ नागररक अस्पताल स्थापना र त्यस्ता अस्पतालमा दैमनक आउने मबरामीलाई सेवा सदु्धवधा र 
सरसल्लाह ददएर जेष्ठ नागररकको स्वास्थ्य प्रविषनमा सहयोग गररन्छ । 

• अशक्त मबरामी जेष्ठ नागररक लङ्खित पनुःस्थापना अस्पतालको व्यवस्था र आवश्यक सेवा सदु्धवधाको 
प्रबन्ध छ । 

• चाइना जेष्ठ नागररक हेरचाह समाजको (China Geriatrics Society)  स्थापनासँग ैप्रत्येक प्रान्तीय तहमा 
सोसम्बन्धी अनसुन्धानमा जोड ददन थामलएको छ । 

• आमथषक र सामाङ्खजक सरुिा अन्तगषत सामाङ्खजक सरुिा, पेन्सनको व्यवस्था, कृद्धर् िेरका श्रममकमा 
पेन्सनको व्यवस्था, कामबाट अवकाशको वैधामनक उमेरमा पररवतषन, अवकाशका लामग पूवषतयारी र 
अवकाश पाएका जेष्ठ नागररकको पनुः रोजगारीको सम्भावना पमन छ ।  

• अन्य परम्परागत कायषक्रमको रुपमा जेष्ठ नागररकलाई पाररवाररक आस्थाका धरोहरका रूपमा मलन े
सम्मानजनक परम्परालाई प्रोत्साहन गने र उनीहरूको अमभभावकत्वमा पररवारका अरु सदस्य भएको 
आभास ददलाउने प्रयास  (Lang, 1998) पमन गररन्छ .          

 

चीनले सद्धक्रय बढु्यौलीलाई बहउुपयोगी रर्नीमतको रूपमा अङ् गीकार गदै जेष्ठ नागररकको िरेमो तीन 
खम्बे नीमत अवलम्बन गरेको छ ।  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

स्रोतः Juanjuan, 2015   

नीमतगत प्रयास व्यावहाररक पि 

१. जेष्ठ नागररकको अमधकार र चासो  र चाहनाको 
संरिर् गनष बनेको काननु (सन ्२०१२ को 
संशोधन अनसुार)    

जेष्ठ नागररकको सामाङ्खजक द्धवकासका पिमा सामेल 
हनुे अमधकार र चासोरचाहनाको संरिर् गनुष । 

श्रम र रोजगारी 

स्वयम ्सेवामा संलग्नता 

जीवनपयषन्त मसकाइ 

अन्य सामाङ्खजक गमतद्धवमध 

स्वास्थ्य सेवा र तन्दरुुस्ती 

सद्धक्रय बढु्यौली 

सहभामगता 

सरुिा 
(सामाङ्खजक, आमथषक, 

पाररवाररक र 
आवास) 
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नीमतगत प्रयास व्यावहाररक पि 

२. बढ्दो जेष्ठ नागररक लङ्खित १२ औ ँपञ्चवर्ीय 
योजना (२०११-२०१५) 

जेष्ठ नागररकलाई आफूले सकेको सामाङ्खजक सेवामा 
योगदान गनष (जस्तै स्वयंसेवकको रूपमा बाल बच्चा 
पढाउने, सामाङ्खजक नीमत मनयम पालना गराउन) 
सिम बनाउन ु। सन ्२०१५ मा कुल जेष्ठ 
नागररकमध्ये १०५ स्वयंसेवकका रूपमा संलग्न 
भएको अनमुान छ । 

३. जेष्ठ नागररकलाई द्धवकासको साझेदार बनाउन 
चीनले गरेको सङ् कल्प (सन ्२००८) 

तलुनात्मक गररब तर स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएका  
जेष्ठ नागररकलाई खेती द्धकसानी, जल खेती 
(माछापालन, पानी साग आदद), र व्यापार व्यवसाय 
गनष सहयोग गदै परमनभषर हनुबाट बचाउन े। 

४. सेवामनवृत्त प्राङ्खज्ञक र द्धवर्ेशज्ञता प्राप्त जेष्ठ 
नागररकको ज्ञान, मसप र दिताको उपयोग 
सम्बन्धी सझुाव (सन ्२००५) 

सेवामनवृत्त द्धवर्ेशज्ञता प्राप्त जेष्ठ नागररकलाई ङ्खशिा र 
तामलम, प्रद्धवमधगत सल्लाहकार, स्वास्थ्य, वैज्ञामनक र 
प्रद्धवमधगत द्धवकास र उपगोगका िेरमा सहभागी हनु 
प्रोत्साहन गनुष  । 

५. सरकारी वा सावषजमनक मनकाय र सङ् घ 
संस्थामा कायषरत मद्धहला अमधकारी वा  
उच्चपदस्थ व्यङ्खक्तलाई सेवामनवृत्त हनुे उमेर र 
ददनका बारेमा जानकारी ददने सूचना (सन ्
२०१५) 

सरकारी वा सावषजमनक मनकाय र सङ् घ संस्थामा 
कायषरत मद्धहला अमधकारी वा  उच्चपदस्थ व्यङ्खक्तको 
सेवामनवृत्त हनु ेउमेर ६० वर्ष कायम गनुष । 

स्रोतः Juanjuan, 2015   

६.२ भारतमा जेष्ठ नागररकसम्बन्धी नीमत तथा कायषक्रम  

भारतले द्धवद्यमान संवधैामनक र काननुी व्यवस्थाअन्तगषत जेष्ठ नागररकको द्धहतमा द्धवमभन्न द्धकमसमका नीमत मनमाषर् 
गनुषका साथै द्धवमभन्न कायषक्रम र गमतद्धवमध कायाषन्वयनमा ल्याएको देङ्खखन्छ । यसमा सबैभन्दा उल्लेयय नीमतगत 
व्यवस्थाको रुपमा जेष्ठ नागररकसम्बन्धी राद्धिय नीमत सन ्१९९९ र २०११ (National Policy Statement-

1999 & 2011 for the Aged)  लाई मलइन्छ ।उक्त नीमतमा अन्तमनषद्धहत द्धवशेर्ताहरू देहायबमोङ्खजम रहेका छन-् 

• ६० वर्ष मामथकालाई जेष्ठ नागररक मान्दै अथाह अनभुव सङ्गालेका उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ष मानव 
संसाधनको रूपमा स्वीकार गरेको छ । जीवनको अङ्खन्तम काललाई सम्मामनत बनाउन ेप्रमतबिता 
गरेको छ, जेष्ठ नागररकको भौमतक र आमथषक सरुिाको प्रत्याभमूत गनष खोजेको छ । त्यस्तै खाद्य 
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सरुिा, स्वास्थ्योपचार, आवास र अन्य जेष्ठ नागररकका आवश्यकताको पद्धहचान गरेको छ ।  द्धवशरे्तः 
वृिा मद्धहला र ग्रामीर् िेरमा बसोबास गने द्धवपन्न वृि वृिाका पिमा आरिर् वा सरुिाका 
सकारात्मक द्धवभेदका कायषक्रम अङ्खघ सारेको देङ्खखन्छ । जेष्ठ नागररकको द्धवकासका प्रयासमा समान 
सहभामगताको व्यवस्था गनुषका साथै द्धवभेद, शोर्र्, दवु्यषवहार आददबाट संरिर् र गरु्स्तरीय जीवनका 
लामग आवश्यक सेवाको व्यवस्था गने ।  

१९९९ र २०११ का दवैु नीमतको कायाषन्वयनमा मनम्नअनसुारका रर्नीमत अपनाएको पाइन्छः 
कायाषन्वयन पि अन्तमनषद्धहत द्धवशेर्ता 

१. आमथषक वा द्धवत्तीय 
सरुिा 

• जेष्ठ नागररक पेन्सन योजनाः- गररबीको रेखाममुन रहेका सबै जेष्ठ नागररकलाई 
समेद्धटन,े मामसक पेन्सनको रकम रु १,००० हनु ेर बजार महँगीको आधारमा 
पनुरावलोकन हनुे व्यवस्था, अमत वृि वृिालाई यदद अशक्तता बढेमा वा 
पालनपोर्र् गने सन्तानको मतृ्य ुभएमा वा हेरचाह गने पररवारका कोही पमन 
नभएको खण्डमा पेन्सनमा अमतररक्त रकमको व्यवस्था गने र यो प्रावधानलाई 
हरेक पाँच वर्षमा पनुरावलोकन गने ।  

• सावषजमनक द्धवतरर् कायषक्रम (रासन काडष व्यवस्था)  गररबीको रेखाममुन रहेका 
सबै जेष्ठ नागररकलाई यो कायषक्रममा समेद्धटने ।  

• आयकरमा छुट (उमेर बढ्दै जाँदा और्धोपचार, स्याहार ससुार, यातायात र 
पररवारमा खचषको भार बढ्ने भएकाले जेष्ठ नागररकको आयमा कर छुट ) ददँदै 
जाने । 

• लघदु्धवत्त:  जेष्ठ नागररकलाई आफ्नै व्यापार व्यवसाय सरुु गनष लघदु्धवत्त सङ् घ 
संस्थाबाट सहमुलयत दरमा ऋर् ददने । 

• सेवामनवृत्त हुँदा पाउने सेवा सदु्धवधाको व्यवस्था– पेन्सन र सञ्चयकोर्को सदु्धवधा 
सेवा मनवृत्त हुँदा उङ्खचत व्यवस्थापन र सेवा मनवृत्त श्रीमानको मतृ्यपुमछ सो 
व्यवस्थाको श्रीमतीमा हस्तान्तरर्को प्रावधान रहेको । 

• सेवामनवृत्त पेन्सन योजना –  गैरसरकारी सेवामा पमन पेन्सन योजना सरुु गने। 

२. स्वास्थ्य सेवा र 
पोर्र् (Health Care 

and Nutrition) 

• मतनष सद्धकने राम्रो स्वास्थ्य सेवाः- जेष्ठ नागररकलाई राम्रो र मतनषसक्ने खालको 
स्वास्थ्य सेवा जस्तो द्धवपन्न वगषका जेष्ठ नागररकलाई स्वास्थ्य सेवा दस्तरुमा 
भारी छुट र अरुलाई वगषअनसुारको सेवा शलु्कको व्यवस्था। 

• तल्लो तहका प्राथममक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मनकायलाई जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य 
सेवा प्रदान गनषसक्ने बनाउन यथाशक्य आमथषक सहयोग गने । 

• ८० वर्ष पूरा गरेका अमत वृि वृिाको अवस्थाको अनगुमन तल्लो तहका 
स्वास्थ्य सेवा मनकायका स्वास्थ्यकमीले वर्षको दईु पटक गने । 
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कायाषन्वयन पि अन्तमनषद्धहत द्धवशेर्ता 

• मनजी र गैरसरकारी मनकायका स्वस्थ्य सेवा प्रदायकलाई जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य 
सेवा प्रदानमा प्रोत्साहन गने र मतनलाई अनदुान, कर छुट आददको प्रावधान 
ददँदै जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य मबमा, सहमुलयत दरमा उपचार, शैय्या, और्मध आदद 
उपलब्ध गराउन लगाउने । 

• सबै खाले स्वास्थ्य सेवा मनकाय र अस्पताल हरूमा जेष्ठ नागररकलाई लामो 
पालोमा नराखी उपचारका लामग पद्धहलो प्राथममकता ददने । 

• जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने दि मानव संसाधन सबै तहका स्वास्थ्य 
मनकायमा व्यवस्था गदै जाने ।          

३. घर तथा आवासको 
व्यवस्था 

• सहरी तथा ग्रामीर् द्धवपन्नलाई आवासको व्यवस्था गने । जसमा घरको १० 
प्रमतशत भाग जेष्ठ सदस्यलाई छुयाइने ।  

• आवास कम्पनी, कोलनी आददमा बनेका घरहरू जेष्ठ नागररकमैरी हनुपुने। 

४. ङ्खशिा र सािरता • वृि जीवनसम्बन्धी ङ्खशिा र सञ्चारका सामग्री तयार गरी व्यापक प्रचारप्रसार 
गने । 

• जेष्ठ नागररकको द्धवश्वद्धवद्यालय, अनसुन्धान केन्र वा सांस्कृमतक केन्रका 
पसु्तकालयमा सरल पहुँच बढाउने । 

• ङ्खशिाका सबै तहमा सबै पसु्ताको पररवार, समाज र रािको भावना जगाउने 
खालका पाठ्यक्रमको मनमाषर् र कायाषन्वयनमा जोड ददने । 

५. कल्यार् • स्वयंसेवी सङ् घ सङ् गठनलाई जेष्ठ नागररकको कल्यार्का िेरमा काम गनष 
द्धवमभन्न व्यवस्था गररएको । 

६. जेष्ठ नागररकको 
जीवन र सम्पङ्खत्तको 
संरिर्  

• घरेल ु द्धहंसा र दवु्यषवहारको उपचारसम्बन्धी प्रावधान, सम्पङ्खत्तको सरुिाको 
व्यवस्था, जेष्ठ नागररकको पिमा न्याद्धयक पैरवी गनष काननुी सहायता आददको 
व्यवस्था । 

७. अन्य व्यवस्था  

 

• सरकारी मनकायबाट जेष्ठ नागररक पररचयपरको द्धवतरर् । 

• सबै खाले यातायातका साधनमा भाडा छुट, जेष्ठ नागररक मसटको प्रावधान। 

• अन्य आधारभूत सेवा आददको सहमुलयत दरमा व्यवस्था । 

• मनोरञ्जन, सांस्कृमतक वा पयषटकीय स्थानमा प्रवेशमा छुट । 

• जेष्ठ नागररकका समस्याहरूको सनुवुाइलाई पद्धहलो प्राथममकता ददने ।   

स्रोतः Giri , M.; M.M. Sabharwal, K.R. Gangadharan, S. Sreenivasan, and P.P. Mitra, 2011. 
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भारतले सन ्२००० लाई राद्धिय जेष्ठ नागररक वर्षको रूपमा घोर्र्ा गरी मनाएको मथयो । उक्त नीमतले 
पररवारलाई जेष्ठ नागररकको सबै पिको सरुिा र कल्यार्का लामग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ष मनकाय मानकेो 
छ । तसथष जेष्ठ नागररकको व्यवस्थापन प्राकृमतक पररवारमा हनुलुाई गौरवको द्धवर्य मानकेो छ । 
पररवारमा जेष्ठ सदस्यको सम्मानजनक पालनपोर्र्को मूल्य मान्यता कायम गने र सबै उमेरकाको पररवार 
बनाउने कायषक्रमलाई प्रोत्साहन गने भनकेो छ ।   

७. जेष्ठ नागररकको चासोमा नेपालले गरेको नीमतगत सम्बोधनः पयाषप्तता र अगामडको बाटो   

नेपालमा सवषप्रथम २०५१ सालमा ७० वर्ष पूरा गरेका सबै जेष्ठ नागररकलाई मामसक रु. १०० ददन े
घोर्र्ाका साथ जेष्ठ नागररकलाई राज्यको तफष बाट सम्मान गनष थामलएको हो । सोभन्दा अगामड मलुकुी 
ऐन, २०२१ ले घरका अमभभावक वा जेष्ठ नागररकलाई चल अचल सम्पङ्खत्तको भोग चलन र बाँडफाटँको 
अमधकार ददएको मथयो । जेष्ठ नागररकलाई आम रूपमा मामसक भत्ताको व्यवस्थाको प्रावधानपमछ राज्यका 
द्धवमभन्न मनकायमा उनीहरूको चासो सम्बोधन गनष थामलयो, जसमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले 
जेष्ठ नागररकको संरिर्को दाद्धयत्व गाउँ द्धवकास समममत र नगरपामलकाको हनुे भनेर द्धकटानी गरेको 
मथयो।  

नेपालले सन ्२००२ मा पद्धहलोपटक जेष्ठ नागररकसम्बन्धी दोस्रो द्धवश्व सम्मेलन, म्यामड्रडले अङ्खघ सारेको 
अन्तराषद्धिय कायषयोजना (Plan of Action) को ददशामनदेशबमोङ्खजम जेष्ठ नागररकका पिमा नीमत ल्यायो । 
सो सम्मेलनले सबै उमेर समूहको पररवार र समाज बनाउने चनुौतीहरूलाई सम्बोधन गने प्रयास गरेको 
मथयो । नेपालमा सो नीमतले जेष्ठ नागररकको आमथषक वा द्धवत्तीय र सामाङ्खजक सरुिा, स्वास्थ्य सेवा, 
सदु्धवधाहरू र सम्मान, सामाङ्खजक र आमथषक द्धवकासका गमतद्धवमधमा सहभामगता र संलग्नता, ङ्खशिा र सूचनाको 
अमधकार, मनोरञ्जनको अमधकार आददको बारेमा पमन प्रस्याएको छ । साथै यसले जेष्ठ नागररकको द्धवभेद, 

हेला र दवु्यषवहाररद्धहत जीवनयापन गनष पाउने अमधकार पमन अवलम्बन गरेको छ । यही नीमतको 
अवधारर्ामभर रहेर जेष्ठ नागररकका पिमा मनम्नानसुारका द्धवर्यगत नीमतहरू अगामड साररएका छन:्-  

• जेष्ठ नागररकका सन्दभषमा बनकेो राद्धिय कायषयोजना, २०६२ (यो कायषयोजना म्यामड्रड सम्मेलनको 
घोर्र्ाका आधारमा तयार गरी घोर्र्ा गरेको हो) ।  

• जेष्ठ नागररक ऐन, २०६२ र मनयमावली, २०६५ (यो ऐन र मनयमनले नेपाली जेष्ठ नागररकका 
सामाङ्खजक, आमथषक, र मानव अमधकार जस्ता अमधकारको समुनङ्खितता गरेको छ । यसले यथोङ्खचत 
खाद्य सरुिा र पोर्र्, स्वास्थ्य सेवा, आत्मसम्मान, पुजँी र जायजेथाको सरुिा र उपयोगको समुनङ्खितता, 
र यातायातको भाडा दरमा छुटजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।  
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• जेष्ठ नागररक ऐन मनयमन कायषद्धवमध, २०६५, जेष्ठ नागररक ऐन, २०६२ को कायाषन्वयनका लामग 
ल्याइएको हो । यसले सामाङ्खजक आमथषक कल्यार् र स्वस्थ्य बढेुसकालका बारेमा उल्लेख गरेको 
छ । यसले जेष्ठ नागररक स्याहार केन्र खोल्ने र सञ्चालन गने कायषद्धवमध पमन अङ्खघ ल्याएको छ ।  

आमथषक र सामाङ्खजक सरुिा      

सत्तरी (७०) वर्ष भन्दा मामथका सबैलाई सामाङ्खजक सरुिा भत्ता र स्वास्थ्योपचार खचष ददने व्यवस्था देशमा 
अमत प्रशंमसत छ । यो उमेर दमलत र कर्ाषली िेरकालाई भने ६० वर्ष कायम गररएको छ। यो योजना 
आम (Universal) र योगदानमा आधाररत (Non-contributory) भएकाले भोमलका ददनमा जेष्ठ नागररकको 
आकार अरु तल्लो उमेरकाको भन्दा ठुलो हुँदै जाँदा राज्यले सँधै धान्न नसक्न ेहो की भन्न ेआवाज आउन 
थालेका छन ्। यसलाई द्धवस्तारै एकामतर योगदानमा आधाररत बनाउँदै जाने (जनु औपचाररक िेरमा काम 
गनेको सङ् यया अनौपचाररक िेरमा काम गनेको भन्दा बढी भएमा सम्भव हनुे छ) र स्वलङ्खित (Self-

Targeting) बनाउँदै जानपुने देङ्खखन्छ ।  

जेष्ठ नागररक सरुिा भत्ता सबैमा बराबरी रूपले खलु्ला गदाष कमतपय आवश्यक नपनेले पमन मलएर अमत 
आवश्यक पनेलाई जीवन रिा हनुे गरी ददन पगु्ने साधन स्रोत धेरैमतर छररन पगु्छ र दरुुपयोग पमन हनु 
सक्ने सम्भावना हनु्छ । यसको लामग अमत आवश्यकता भएका समदुाय लङ्खित बनाउन तलको रर्नीमत 
अपनाउँदा उपयकु्त हनुे देङ्खखन्छ । यो रर्नीमतले जसलाई आवश्यक छ उसले सहयोग पाउने र जसलाई 
बाह्य सहयोगको आवश्यकता छैन उसले आफू बद्धहष्करर्मा परेको महससु नगरी सहयोग नमलई दलुषभ 
साधन स्रोतको दरुुपयोग नगरोस ्। 

सावषजमनक छनोटको नीमत 

(Public choice) 

सबैमा सवषसलुभ 

(General Subsidy) 

लङ्खित छुट  

(Targeted Subsidy) 

यदद सबै जेष्ठ नागररक अमत 
द्धवपन्न भएमा । 

सबैलाई जेष्ठ नागररक 
सरुिा भत्ता ददन ुउपयकु्त 
नीमत हनुे । 

द्धवपन्न मार छान्न थाल्दा धेरै 
द्धवपन्नहरू लङ्खित वगषमा नपनष सक्छन ्
।   

यदद अमत द्धवपन्न जेष्ठ 
नागररक छनोट गनष र 
लङ्खित गनष सम्भव भएमा ।  

सबैमा बराबर छुटको 
व्यवस्था गदाष आवश्यक 
नपनेले पमन साधन स्रोत 
मलने भएकाले दरुुपयोग हनु 
सक्ने । 

सही नीमत हनु ेछ । आवश्यक पनेले 
मार सहयोग पाउने छने । 
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८. मनष्कर्ष 

जेष्ठ नागररकलाई आमथषक सामाङ्खजक वगषको आधारमा तीन भागमा द्धवभाजन गरेर उनीहरूको आवश्यकता 
र चाहना सम्बोधन हनु ेगरी नीमत अवलम्वन गदाष उपयकु्त हनुसक्छ । सामाङ्खजक आमथषक वगषमा अमत 
द्धवपन्न (Marginal Elderly), मनम्नमध्यम (Downwardly mobile elderly) र अगामडदेङ्खख न ैदेशको सामाङ्खजक 
आमथषक द्धवकासमा समाद्धहत (Integrated Elderly) जेष्ठ नागररक पदषछन ्। यहाँ अमत द्धवपन्न जेष्ठ नागररकको 
सम्पूर्ष सरुिा र जीद्धवकाको ङ्खजम्मा राज्यले मलनपुने हनु्छ, मनम्न मध्यम वगषका जेष्ठ नागररक यदद पाररवाररक 
र सामाङ्खजक सरसहयोगमा तल द्धवतल भएको खण्डमा अमत द्धवपन्न वगषमा झनषसक्ने भएकाले उनीहरूलाई 
तल्लो तहमा ङ्खचप्लन नददन राज्यले आवश्यकताअनसुारको भरथेग गनुषपने हनु्छ भने अगामडदेङ्खख नै समाद्धहत 
जेष्ठ नागररकलाई आवश्यक परेको खण्डमा राज्यले हाम्रो योगदान खोङ्खजरहेको हनु्छ र हामीलाई सामाङ्खजक 
आमथषक द्धवकासको सहभागी र साझेदारको हैमसयत ददइरहेको छ भन्ने आभास ददलाए मार पगु्छ ।      
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अन्तरसम्बन्धको अवस्था द्धवमभन्न मलुकुहरूमा फरक फरक छ। सङ् घीय शासन व्यवस्थापमछको हाम्रो 
आफ्नै अनभुव, द्धवङ्खशष्टता र अन्य देशका सफल र असल अभ्यासलाई हामीले कसरी प्रयोग गनष सद्धकन्छ 
भन्नेतफष  ध्यान ददन ुआवश्यक छ । यसरी अन्तरतहहरूमबच हाददषक सम्बन्ध कायम गने कायष जद्धटल 
देङ्खखँदै आएको छ । सङ् घीय शासन प्रर्ाली अवलम्बन गरेका केही मलुकुले अन्तरसम्बन्ध कायम गनष 
गरेका अभ्यास कमललो सङ् घीयता भएको मलुकु नेपालका लामग के कमत उपयोगी हनुसक्छ भन्ने द्धवर्यवस्त ु 

प्रस्ततु लेखमा समावेश गररएको छ । 

शब्दकुञ् जीः सङ् घीयता, समन्वय, शासकीय तह, अन्तरसम्बन्ध 

१. द्धवर्यप्रवेश 

शासकीय द्धक्रयाकलाप द्धवस्ततृ हनुे क्रमसँगै समन्वयको आवश्यकता पदषछ । एकात्मक केन्रीकृत राज्य 
प्रर्ालीमा राज्यका संरचनाहरूमबच व्यवस्थापन समन्वय आवश्यक मथयो, मनिदे्धपत केन्रीकृत राज्य प्रर्ालीमा 
नीमत, कायषक्रम र सेवा व्यवस्थापनमा समन्वयको माग बढ्यो भने जब शासकीय प्रर्ाली सङ् घीयतामा 
रूपान्तररत भए, शासकीय तहहरूमबच समन्वय र अन्तरसम्बन्धको आवश्यकता झन ैबढेको छ । शासकीय 

 
* पवूष सङ्खचव, नेपाल सरकार 

इमेलः mainaligopi@gmail.com 
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तहहरू आफ्ना कायषिेरमा नीमत, काननु कायषक्रम मनमाषर् गने तथा कायाषन्वयन गने अमधकारको अभ्यासमा 
रहँदा एक अकाषलाई सहयोग र साझा मूल्यको सबलीकरर् गनुषपने हनु्छ । एकै राज्य प्रर्ालीमभर एकभन्दा 
बढी शासकीय तहहरू द्धक्रयाशील हुँदा राद्धिय लक्ष्य हामसल गनष र जनचाहना प्रभावकारी रूपमा पूरा गनष 
तहगत सरकारमबच दह्रो समन्वय आवश्यक पदषछ ।  

अद्धहले द्धवश्वका २८ मलुकु र ४० प्रमतशत जमत जनसङ्यया सङ् घीयताको अभ्यास गरररहेका छन ्। भारत, 

संयकु्त राज्य अमेररका, क्यानाडा, अस्रेमलयाजस्ता ठुला लोकताङ्खन्रक मलुकुहरू सङ् घीय शासन प्रर्ाली 
अभ्यास गरररहेका छन ्भने अजेङ्खन्टना, मेङ्खक्सको र ब्राङ्खजलजस्ता सङ् घीय प्रर्ालीमा रूपान्तररत भएका छन।् 
त्यस्तै बोङ्खस्नया, कङ्गो, सडुान, दङ्खिर् अद्धफ्रका, श्रीलङ्का र नपेाल द्वन्द्व रूपान्तरर्पमछ सङ् घीय प्रर्ाली 
अपनाउन पगुकेा छन ्। म्याद्धिच सङ्खन्धपमछको यरुोद्धपयन यमुनयन महासङ् घीय पिमतमा गएको छ ।  

सङ् घीयता अवलम्बन गने मलुकुहरूमा भौगोमलक आकार, अवङ्खस्थमत, जनसङ्यया, आमथषक द्धवकासको स्तर, 

सामाङ्खजक सांस्कृमतक अवस्था लगायतका कुराहरूमा द्धवद्धवधता पाइन्छ । त्यस्तै सङ् घीयताका शासकीय 
संरचनामा पमन मभन्नता पाइन्छ, कुनै मलुकु दईु शासकीय एकाइमा छन ्भने कुनैमा सयभन्दा बढी शासकीय 
संरचना द्धक्रयाशील छन ्। त्यसैले भन्ने गररन्छ, लोकतन्र आफैमा द्धवद्धवधता हो भने सङ् घीयता धेरैखाले 
द्धवद्धवधतालाई अभ्यास गने पिमत हो । यो शासन पिमतको यौमगक ढाचँा हो, जहाँ धेरैखाले द्धवद्धवधतालाई 
ममश्रर् गरी साझा मूल्यलाई संस्थागत स्वरूप ददइन्छ।  

सङ् घीयता अभ्यास गने मलुकुहरूमबच धेरै असमानतामबच केही केही आधारभतू कुरामा समानता पाइन्छ, 

जसलाई सङ् घीयताका द्धवशरे् गरु् भन्न सद्धकन्छ । पद्धहलो, नाम जे भए पमन एकभन्दा बढी शासकीय तह 
(Constituent Unit) वा सरकार रहन्छन ्। जस्तो भारत, ब्राङ्खजल, इमथयोद्धपया, अस्रेमलया, मलेमसया, नाइजेररया, 
मेङ्खक्सको, संयकु्त राज्य अमेररकामा राज्य, जमषनी र अद्धियामा ल्याण्डर, दङ्खिर् अद्धफ्रका, क्यानडा, पाद्धकस्तान 
र अजेङ्खन्टनामा प्रान्त, स्वीट्जरल्याण्डमा क्यान्टोन, बेङ्खल्जयममा िेर वा समदुाय, रुस तथा स्पेनमा स्वायत्त 
िेर आदद शासकीय एकाइका रूपमा द्धक्रयाशील छन ्। दोस्रो, संद्धवधानले न ैकायषकारी, द्धवधाद्धयकी र 
द्धवत्तीय अमधकारको मनिेपर् गररएको हनु्छ । तेस्रो, तल्ला शासकीय तहहरूबाट संसदको मामथल्लो तहमा 
प्रमतमनमधत्व गराइएको हनु्छ । चौथो, शासकीय तहहरूमबचको द्धववादको न्याद्धयक मनरूपर् हनु्छ । पाचँौँ, 
प्रत्येक शासकीय तह नागररकप्रमत उत्तरदायी हनु्छन,् उत्तरदाद्धयत्व मनवाषहको लोकताङ्खन्रक स्वचामलत द्धवमध 
अपनाइएको हनु्छ । छैठौँ, शासकीय तहहरूमबच सम्बन्ध र समन्वयका लामग द्धवशरे् व्यवस्था गररएको 
हनु्छ ।  

सङ् घीयताको वास्तद्धवक अभ्यासका लामग उदारवादी लोकतन्र चाद्धहन्छ । यसले नागररकलाई बढीभन्दा 
बढी शासकीय अवसर उपयोगको अवसर ददनपुदषछ । जस्तो द्धक साद्धवक सोमभयत सङ् घ, चेकोस्लोभाद्धकया, 
यगुोस्लामभयामा सङ् घीय शासन भमनए तापमन सङ् घीयताको वास्तद्धवक अभ्यास भएको मथएन । ब्राङ्खजल 
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तथा अजेङ्खन्टनामा पमन मनरङ्कुशताका समयमा संद्धवधानले सङ् घीय संरचना बनाए पमन लोकताङ्खन्रक अभ्यास 
मथएन । त्यहाकँो शासन पिमत सङ् घीय भए पमन वास्तद्धवकतामा केन्रीय मनरङ् कुशताको द्धवस्तार मार 
मथयो । म्याङ्खस्रच सङ्खन्धपमछको यरुोद्धपयन यमुनयनका मलुकुहरू राजकीय शङ्खक्तको मामथल्लो संरचनामा 
द्धवमनयोजन (Upper Allocation) गरी महासङ् घीय पिमतमा गएर सङ् घवादको नयाँ दृष्टान्त ददइरहेका छन।्  

२. अन्तरसम्बन्ध र समन्वय द्धवमध  

जब शासकीय तहहरूमबच नीमत, काननु, योजना र नागररक सेवा व्यवस्थापन स्वायत्त हनु्छन,् राद्धिय मूल्य 
र राज्य सञ्चालनका आधारभतू मसिान्तमा एकरूपता कायम गनुष आवश्यक हनु्छ । सङ् घीयताको अभ्यास 
गने मलुकुहरू शासकीय तहहरूमबच असल सम्बन्ध र सदुृढ राद्धिय प्रर्ाली कसरी कायम गने भन्ने चनुौती 
खेद्धपरहेका छन ्। राज्य प्रर्ालीलाई बढी सहभामगतामूलक बनाउँदा राद्धिय शासकीय पारहरूमबच असल 
सम्बन्ध कायम गरेर न ैराद्धिय एकत्वको भावना सबल बनाउन आवश्यक हनु्छ । सङ् घीय राज्य प्रर्ालीको 
माग नै शासन प्रद्धक्रयामा धेरै अवसरहरू मनमाषर् गरी लोकतन्रलाई वास्तद्धवक लोकतन्र बनाउनका लामग 
हनुे गदषछ । द्धवगतमा ऐमतहामसक कारर्बाट सङ् घीय प्रर्ालीमा मनमाषर् गरेका मलुकुहरूका आफ्न ै
द्धवङ्खशष्टता मथए तर पमछल्लो समयमा आन्तररक द्धवग्रह, द्वन्द्व, आन्तररक अमधनायकत्व वा बाह्य उपमनवेशबाट 
मकु्त भएका मलुकुहरूले राज्य पनुःसंरचना गरी सङ् घीय शासन प्रर्ाली अवलम्बन गरररहेका छन ्। 
त्यहाँका बामसन्दालाई द्धवश्वास छ द्धक सङ् घीय राज्य प्रर्ालीले द्धवद्धवधता र पद्धहचानलाई सम्बोधन गछष,  
शासकीय सहभामगता द्धवस्तार गछष, आफ्ना समस्याहरू सहज रूपमा समाधान हनु्छन,् लोकतन्रको 
सामाङ्खजकीकरर् हनु्छ र राज्य प्रर्ालीलाई सबैले आफ्नो भन्न सक्छन ्। द्धवद्वान ्बब रोले भनकेा छन,् 

सङ् घीयता द्धवकेन्रीकरर् होइन न शङ्खक्त मनिपेर् मार हो, यो देश सञ्चालन गने छुटै्ट द्धवमध हो (Federalism 

is not devolution or decentralization, it is different way of running a country –Bob Roe) ।   

सङ् घीयताको ढाचँा द्धवशेर्ता 
दै्वध सङ् घीयता (Dualistic 

federalism)  

शासकीय तहहरू  मनिेद्धपत अमधकार प्रयोग गनष स्वायत्त हनु्छन ्।   

माबषल केक मोडेल (Marble 

cake model)  
शासकीय तहहरूमबच दोहोरो र साझा ङ्खजम्मेवारी रहेको हनु्छ र सबै 
तहका सरकार सङ् घका समान साझेदारको रूपमा रहन्छन ्।  

लेयर केक मोडेल (Layer 

cake model) 
शासकीय तहहरू सोपानगत सम्बन्धमा रहन्छन ्।  

द्धपकेट फेन्स मोडेल (Picket 

fence model) 

शासकीय तहहरू प्रमतस्पधाषत्मक सम्बन्धमा रहन्छन ्।  

फेकेड मोडेल (Federalism 

as facade) 
सङ् घले राज्यलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहहरूसँग कायष गछष ।   
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सङ् घीयताको ढाचँा द्धवशेर्ता 
वाटरटेप फेडेरामलज्म 
(Water tape federalism_ 

राजनीमतक भमूमकालाई कमजोर पादै व्यावसाद्धयकतामा जोड ददन्छ। 

शासकीय तहहरूमबचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयका सम्बन्धमा मलुकुहरूमबच द्धवमध, संयन्र र द्धवर्यका 
मबचमा समानता छैन । तर उदे्दश्यमा भने समानता रहेको देङ्खखन्छ, जसलाई यी बुदँामा उल्लेख गनष 
सद्धकन्छ:  

• राद्धिय भावना तथा साझा मूल्यको संविषन गनुष, 
• नीमत तथा कायषक्रममा रहन सक्ने अस्पष्टता र द्धवरोधाभार् हटाउन,ु 

• कायषक्रममा रहन सक्ने दोहोरोपन हटाउन,ु 

• नीमत तथा कायषक्रम लागत घटाउन,ु 

• तहहरूमबच कायाषत्मक हाददषकता कायम गनुष, 
• जद्धटल समस्याको सरल समाधान खोज्न ु।   

सङ् घीय शासन प्रर्ालीलाई खास प्रकारका चनुौती सम्बोधन र द्वन्द्व समाधानको द्धवमधका रूपमा पमन मलन 
सद्धकन्छ । समन्वय र सहकाररतामाफष त कायम हनुे अन्तरसम्बन्धले द्धवद्धवधतामा एकता र द्धक्रयाकलापमा 
समन्वीमत -Harmonization_ कायम हनुपगु्छ । अको पाटोबाट भन्दा लोकतन्रको घाटा (Democratic 

Deficit) पूमतष गरी लाभ तथा अवसरहरू द्धवतरर् गनष सङ् घीयता अवलम्बन गरी शासकीय एकाइमबच शङ्खक्त 
हस्तान्तरर् गररन्छ । तर अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वयका द्धवमधहरू द्धवमभन्न मलुकुमा फरक फरक 
रहेका छन ्। सङ् घीयता अभ्यासको इमतहास, स्तर र सङ् घीय संस्कृमतले अन्तरसम्बन्धलाई मनधाषरर् गदै 
आएको छ । कमतपय सङ् घीय मलुकुले समन्वयको औपचाररक द्धवमधलाई महत्त्व ददएका छन ्भन ेकेहीले 
अनौपचाररक प्रद्धक्रयालाई महत्त्व ददइरहेका छन ्। कुनै मलुकु सङ् गठन संरचना नै स्थापना गरेर मनयममत 
रूपमा काम गरररहेका छन ्भने कमतपय मलुकुले आवश्यक पदाष मार समन्वय संरचना द्धक्रयाशील बनाउँदै 
आएका छन ्। धेरैजसो मलुकुहरूले समतलीय र तपसोपानगत (Horizontal & Vertical) समन्वयलाई 
अपनाएका छन ्।  सबैजसो सङ् घीय मलुकुहरू आफूले अवलम्बन गरेको पिमतलाई सहकाररतामूलक 
(Cooperative) भन्न रुचाउँछन ्। यद्यद्धप त्यहाँ द्वन्द्वात्मक वा प्रमतस्पधाषत्मक (Conflictual) अवस्था रहेको 
होस ्। जनु मलुकुले सहकाररतामूलक व्यवस्था अपनाएका छन,् त्यहा ँसमन्वयका लामग पमन सहमनर्षय, 

सहकायष र छलफलजस्ता पिमत अपनाएका छन ्। जहाँ द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, त्यहाँ मनयन्रर्मूलक, 

प्रमतस्पधाषत्मक र हस्तपेिकारी समन्वय द्धवमध पमन अपनाइएको छ । प्रमतस्पधाषत्मक सङ् घीयता अपनाएका 
मलुकुहरूमा त्यहाकँो तहगत स्वायत्तताको आदशष अभ्यासबाट द्धवकास र लोकतन्र संस्थागत गदै राद्धिय 
एकत्वको साझा भावनालाई सबल बनाइरहेका छन ् । कमतपय मलुकुहरूले अन्तरसरकारी सम्बन्ध 
व्यवस्थापनका लामग संवैधामनक संरचना नै उपयोगमा ल्याउन े गरेका छन ् भने कमतपयमा न्याद्धयक 
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मनर्षयमाफष त द्धववादहरू मनरूपर् गदै आएका छन ्। जे भए पमन अन्तरसकारी सम्बन्ध त्यस्तो ऊजाष हो, 
जसले शासकीय तहमबच अन्तरद्धक्रयालाई सशक्त पाछष र द्वन्द्वलाई मनरूपर् गदषछ (Intergovernmental 

relation is the oil that enables interaction and conflict resolution among two orders-the federal (central 

and the constituent unit (state/region) -Julo Taheenkee) ।   

३. केही मलुकुको अभ्यास 

(क) दङ्खिर् अद्धफ्रका 
लामो समय जामतवादी र एकात्मक शासन प्रर्ालीबाट सङ् घीय शासन व्यवस्थामा गएको दङ्खिर् अद्धफ्रकाको 
सङ् घीय पिमत सहकायष र भाततृ्वको उदाहरर् मामनन्छ । त्यहाँ राद्धिय, प्रादेङ्खशक तथा स्थानीय तहहरूका 
अमधकार अभ्यासका आधारमा द्धवङ्खशष्ट (Distinct), अन्तरमनभषर (Interdependent) र अन्तरआबद्धित (Inter-

relative) छन।् संद्धवधानको खण्ड (४०) र (४१) ले मनम्न यी आधारमा शासकीय तहहरूलाई समन्वय र 
सहकायषका लामग मनदेश गरेको छः 

• भाततृ्वपूर्ष सम्बन्ध प्रविषन (Fostering friendly relation),  

• एक अकाषमा सहायता र सहयोग (Assisting and supporting one another),  

• साझा सरोकारका द्धवर्यमा जानकारीको आदानप्रदान र छलफल (Informing one another of, and 

consulting one another. on matters of common interest), 
• द्धवधायन र कायषक्रममबच समन्वय (Coordination in their program and legislation with one 

another),  

• साझा प्रद्धक्रया अवलम्बन (Adhering to agreed procedures),  

• एक अकाषलाई बाधा नपगु्न ेगरी काननुी प्रद्धक्रयाबाट अलग (Avoiding legal proceedings against 

one another) ।     

दङ्खिर् अद्धफ्रकी सङ् घीयता समावेशीता, सहकायष र सहकाररतामा आधाररत छ । यस प्रकारको शासन 
पिमतको अवलम्बनमा उसको राजनीमतक इमतहास र दमन एवम ्मथचोममचोले प्रभाव पारेको देङ्खखन्छ । 
सहकायष र सहभामगताले राद्धिय भावनालाई संस्थागत गनष सद्धकन्छ भन्न ेमनष्कर्ष न ैतहगत सरकारहरूको 
अन्तरसम्बन्ध मनधाषरर् गररएको छ ।  

(ख) भारत  

ससाना स्वायत्त राज्य प्रर्ालीको एकीकृत औपमनवेङ्खशक शासन संरचनाको लामो पीडा बोकेको भारत स्वतन्र 
भएपमछ लोकताङ्खन्रक सङ् घीय पिमतमा छ । भारतको सङ् घीय प्रर्ाली सामान्य केन्रीकृत ढाँचामा छ । 
अमधकार प्रयोगमा तहगत समन्वयमा धेरै द्धववाद नदेङ्खखए पमन राज्यहरूमबच (समतलीय) द्धवशेर्त प्राकृमतक 
साधनको उपयोगमा द्धववादहरू देङ्खखँदै आएको छ भने राज्यहरूमभर जातीय सांस्कृमतक साम्प्रदाद्धयक द्धववाद 
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पमन देङ्खखने गरेको छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखी भारतीय संद्धवधानमा केही महत्त्वपूर्ष व्यवस्था 
गररएका छन ्।  

• अन्तरराज्य जल द्धववाद समाधान (धारा २६२), 
• अन्तरराज्य पररर्द् माफष त समन्वय (धारा २६३),  

• सावषजमनक कायष, अमभलेख तथा न्याद्धयक द्धवर्यमा पारस्पररकता (धारा २६१),  

• अन्तरराज्य व्यापार, वाङ्खर्ज्य र पररवहन स्वतन्रता (धारा ३०१) । 

सन ्१९९० को सरकारी आयोगले गरेको मसफाररसबाट तहगत सरकारहरूमबच द्धववाद मनरूपर् र समन्वय 
गने धारा २६३ को व्यवस्था कायाषन्वयनमा आएको छ। जसअनरुूप रािपमतले प्रधानमन्रीको अध्यितामा 
मयुयमन्रीहरू र केन्र प्रशामसत िेरका प्रशासक, सङ् घीय गहृमन्री, प्रधानन्रीले मनयकु्त गरेका ६ जना 
मन्रीहरू पदेन सदस्य र प्रधानमन्रीले मनोनयन गरेका ५ सङ् घीय मन्री स्थायी आमङ्खन्रत सदस्य भएको 
अन्तरराज्य समन्वय पररर्द्  (Interstate Council) गठन गररन्छ । अन्तरराज्य पररर्द्लाई तीन कायषसूची 
तोद्धकएको छः 

• केन्र र राज्यका साझा सरोकारका द्धवर्यमा छलफल,  

• समन्वय र मसफाररसहरू, 

• प्रधानमन्रीलाई उपयकु्त लागकेा द्धवर्य ।  

भारतमा अन्तरराज्य पररर्द्  बाहेक अन्य द्धवङ्खशष्ट र िेरगत समन्वय संयन्रहरू पमन द्धक्रयाशील छन ्। 
राज्यहरूमबच पानीको द्धववाद भइरहने सन्दभषमा धारा २६२ को कायाषन्वयनका लामग नदी बोडष ऐन, १९५६, 

जल द्धववाद समाधान ऐन, १९५६ जारी गररएका छन ्। राज्य पनुःसङ्गठन आयोग, १९४६ अनसुार  
अन्तरअञ्चल पररर्द् हरू (Inter State Councils) पमन गठन गनष सद्धकने व्यवस्था छ, जसले राज्यहरूमबच 
समतलीय समन्वयसम्बन्धी कायष गदषछ । हाल द्धवमभन्न राज्यहरू समावेश भएको ६ ओटा अञ्चल पररर्द् हरू 
गठन भैसकेका छन ्।पररर्द्ले मनम्न द्धवर्यमा समन्वय र सहकायष गदषछः  

• प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापन,  

• नदी प्रर्ाली र सूचना सञ्चार, 

• संस्कृमत र भार्ा,  

• आमथषक द्धवर्य,  

• सरुिा र अमनचयन ।  

(ग) अस्रेमलया 
दै्वध सङ् घीयताको उदाहरर्का रूपमा रहेको अस्रेमलयामा अन्तरराज्य सम्बन्ध र समन्वयका व्यावहाररक 
उपाय अवलम्बन गररँदै आएको छ । सन ्१९९० बाट अस्रेमलयन सरकारहरूको पररर्द्  (Council of 

Australian Governments) गठन गरी (क) राद्धिय दिता वृद्धि, (ख) प्रमतस्पधाष सधुार, (ग) राद्धिय मनयमन 
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प्रर्ाली द्धवकास र (घ) रेल द्धवद्यतु, खाद्य गरु्स्तर र वातावरर् संरिर्का कामममा समन्वय र सहकायष 
गदै आएको छ । अस्रेमलयनहरू यसलाई सहकाररतामूलक समन्वय भन्न रुचाउँछन।् सहकाररतामूलक 
संयन्रका बाबजदु पमन कमनवेल्थ प्रर्ालीमा कायष दोहोरोपन रहेको आरोप छ ।  

सन ्१९७० को दशकदेङ्खख अस्रेमलयाले सहकाररतामूलक सङ् घीयता अवलम्बन गने प्रयास गरे तापमन 
यसले झनै अमतररक्त उल्झनहरू ल्याएको भमनदैँछ । जस्तो द्धक अन्तरसरकारी समन्वय संयन्रको 
औपचाररक हैमसयत छैन, सवालहरू मनकै द्धढलो गरी सम्बोधन भएका छन ्। त्यस्तै सवोच्च अदालतले 
सहकाररतामूलक सङ् घीयता संद्धवधानको भाग होइन भन्ने व्यायया गरेको छ । १९९० को जलुाईमा 
आयोङ्खजत प्रमखु मन्रीहरूको सम्मेलनमा अस्रेमलयाका प्रधानमन्रीले सङ् घीयताको परम्परागत ढाँचामा 
समन्वयभन्दा द्वन्द्वका आधारहरू देङ्खखन थालेकोले राद्धिय सहकाररता बढाउँदै जान अनरुोध गरेका मथए ।  

(घ) स्वीजरल्याण्ड 

संयकु्त राज्य अमेररकापमछ सङ् घीयताको लामो इमतहास भएको स्वीस गर्राज्य सन ्१८४८ देङ्खख दै्वध 
सङ् घीयताको उदाहरर् बमनरहेको छ । स्वीस सङ् घीयतामा महासङ् घ, २६ क्यान्टोन र २,३५२ कम्यनुहरू 
द्धवधाद्धयकी, कायषकारी र न्याद्धयक अमधकारहरूको स्वायत्त अभ्यास गरररहेका छन ्। प्रत्येक तहमा मनयन्रर् 
र सन्तलुनको अभ्यास छ भन ेतहहरूमबच प्रमतस्पधाष, सहकायष र स्वायत्तता छ । केन्रीय सरकार द्धवदेश 
माममला, सामाङ्खजक सरुिा, राद्धिय सरुिा, राद्धिय पूवाषधार सेवा र दण्ड सजायमा ङ्खजम्मेवार छ । क्यान्टोन 
ङ्खशिा तथा शैङ्खिक प्रबन्ध, प्रहरी प्रशासन र कम्यनुहरू स्थानीय सेवा, भउूपयोग योजना र प्राकृमतक स्रोत 
व्यवस्थापनमा दिता रायदछन ्।  

क्यान्टोनहरूमबचको सहकायष र समन्वयका लामग संरचनागत नभई व्यावहाररक स्वअनशुासन कायम छ । 

आपसमा सामूद्धहक कायषमाफष त र औपचाररक सम्झौता गरेर समन्वय कायम गदषछन ्। क्यान्टोनहरूमबच 
हनुे सम्झौता अन्तराद्धिय सङ्खन्धका रूपमा रहन्छन ्। मन्रीहरूको सम्मेलनलाई पमन समन्वय मञ्चका रूपमा 
उपयोग गररन्छ । यहाँ काननु, नीमत र मसिान्तभन्दा पमन उच्चस्तरको सङ् घीय संस्कृमतका कारर् स्वीस 
सङ् घीयता संस्थागत छ ।  

स्वीस महासङ् घ प्रत्यि लोकतन्र, सङ् घीय स्वायत्तता, वैदेङ्खशक स्वाथषको तटस्थता र द्धवद्धवधता व्यवस्थापनको 
उदाहारर् हो ।  कमतपय मनिेद्धपत अमधकार तीन ओटै तहले समान रूपमा प्रयोग गनष पाउँछन ्। त्यसैले 
सरल भएर पमन जद्धटल, जद्धटलतामा पमन सरलता स्वीस सङ् घीयताको चररर हो (Love of Complexity 

with brutal simplicity) भन्न ेगररएको छ । संद्धवधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गररएको 'द्धवद्धवधतामा एकता, 
एक अकाषप्रमत आदर' (To live in diversity in unity, respecting one another) व्यवहारमा न ैकायषरूप पाएको 
छ। Forum of Federation का अध्यि र स्वीजरल्याण्डका रािपमत भइसकेका प्राध्यापक अनोल्डको भनाइ 
छ, ‘सङ् घीयताद्धवना स्वीस महासङ् घको कल्पना गनष सद्धकँदैन, तर स्वीस सङ् घीयताको मसिान्त छैन ।  
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(ङ) संयकु्त राज्य अमेररका  

संयकु्त राज्य अमेररका ऐमतहामसक पीडाका कारर् राज्यहरूमबचको अनबुन्धबाट सङ् घीय रूपमा गएको 
हो। स्वतन्रता र खसुी (Freedom and Happiness) लाई अमत नै सम्मान गने अमेररका सङ् घीयता 
अभ्यासको क्रममा मनरन्तर पररस्कृत हुँदै आएको छ । ऐमतहामसक घटनाक्रमले राज्य प्रर्ालीलाई गमतशील 
बनाएको देख्न सद्धकन्छ । अमेररकीहरू बहसु्तरीय शासन (Multi-level Government), मलङ्खखत संद्धवधान 
(Written Constitutional), न्याद्धयक सवोच्चता (Judicial supremacy) र दद्वसदनात्मक व्यवस्थाद्धपका 
(Bicameral Legislation) लाई लोकताङ्खन्रक राज्य प्रर्ालीका आधार मान्न ेअमेररकीहरू सङ् घीय शासन 
प्रर्ालीलाई समयको गमतशीलतासँगै बदल्दै आएका छन ्। जस्तो द्धक सन ्१९३०-७० मा दै्वध सङ्घीयता 
(Separate but equally powerful branches of the government) को अभ्यास भएकोमा १९३०-६० सम्म 
सहकाररतामूलक सङ् घीयता (द्धवत्तीय सङ् कट लगायतका आमथषक द्धवपङ्खत्तले सङ् घीय सरकारले कमतपय 
माममलामा राज्य सरकारहरूलाई मनयन्रर् र सहकायषमा ल्याएको) ले पमन प्रवेश पाएको पाइन्छ । सन ्
१९६०-८० सम्म मसजषनशील सङ् घीयता (सङ् घलाई बमलयो बनाउने अवधारर्ा जसअन्तगषत सङ् घले मसधै 
कायषक्रम सञ्चालन गने काम भयो, जसलाई Picket Fence Federalism पमन भमनन्छ) भने सन ्१९८०-

२००१ नया सङ् घीयता (रोनाल्ड रेगनले राज्यलाई पनुः शङ्खक्तशाली बनाउन,े राज्यलाई अनदुान वृद्धि गरी 
राज्य र सङ् घमबच सन्तलुन ल्याएका), २००१-०८ सम्म बशु सङ् घीयता (आतङ्कवाद मनयन्रर् र कोही 
पमन बालबामलका पमछ नपरून ्भन्न ेमसिान्त अवलम्बन गरी सङ् घीय सरकारको शङ्खक्त द्धवस्तार) र २००९ 
देङ्खख पमछको समयलाई प्रगमतशील सङ् घीयता (राज्यहरूलाई बमलयो बनाई कमतपय सवालहरूमा राज्यका 
नीमत कायषक्रममा राज्यको सहयोग सबल बनाउने र कमतपय अवस्थामा सङ् घका मनर्षयमामथ राज्यले 
अमतररक्त शङ्खक्त लगाउन सक्न ेओबामा प्रशासनको अवधारर्ा, जस्तो द्धक क्यामलफोमनषयाले हररतगहृ ग्यास 
उत्सषजन कटौतीमा थप कडाइ गरेको मथयो) भन्न रुचाउँछन ्।   

अमेररकी सङ् घीयतामा सहकाररता, समन्वय वा मसजषनशीलताको अभ्यास बाहेक प्रमतस्पधाषत्मक/द्वन्द्वात्मक 
सङ् घीयता पमन अभ्यास भएको पाइन्छ । जस्तो द्धक २०१० मा सङ् घीय सरकारले अध्यागमन काननु 
एस.बी. १०७० मा गरेको पररवतषनका द्धवरुि एररजोना राज्य उमभयो तर उक्त राज्यमातहतका एररजोना, 
टक्सन र ल्फाग्सटाफ सङ् घीय सरकारको पिमा रहे । राज्यमातहत रहेर पमन राज्य द्धवरुि र सङ् घीय 
सरकारका पिमा उमभए । त्यस्तै १९९० मा सङ् घीय सरकार द्धवरुि न्ययुोकष  सरकारको मदु्दामा सवोच्च 
अदालतले सङ् घले राज्यलाई अधीनस्थ व्यवहार गनष नपाउने मनर्षय गनष पगु्यो ।  

अमेररकी सङ् घीयतामा सङ् घ र राज्यमबच मार प्रमतस्पधाषत्मक सम्बन्ध (द्धववाद) छैन, राज्यमभरका काउन्टी, 
मसटीहरू पमन राज्यसँग आन्तररक प्रमतस्पधाषमा छन ् । त्यसैले अमेररकामा द्धवस्तारै राज्यमभरको 
सङ्घीयतावाद (Intra-state federalism) द्धवकास भइरहेको छ । राज्यमभरका स्थानीय तहहरूमा रहेको 
द्धवङ्खशष्टता र भौगोमलक द्धवद्धवधताका कारर् मसङ्खजषत द्धववादले Intra-state Federalism को अभ्यास हनु ेआधार 
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पाउन थालेको छ । साथै अमेररकामा शङ्खक्तमा रहँदै आएका दईु ठुला राजनीमतक दलका प्रभतु्वका कारर् 
पमन यसले बल पाएको छ ।   

४. नेपालको सन्दभष  

नेपाल सङ् घीयताका सन्दभषमा कान्छो मलुकु हो । सङ् घीयता कायाषन्वयनमा नेपालको आफ्नै अनभुवभन्दा 
पमन अपेिा र आकाङ्िाहरू छन ्। जसले सङ् घीयतालाई अभ्यासको क्रममा पररस्कार गदै लैजाने आशय 
र अठोट रहेको छ । संद्धवधानले शासकीय तहहरूलाई अमधकार, स्रोत तथा ङ्खजम्मेवारी ददएको छ भन े
कायषसम्पादनमा सहकाररता, समन्वय र सहअङ्खस्तत्व हनुपुने मागषदशषन गरेको छ । साझा अमधकारिेरमा 
मार होइन, तहहरूलाई मनिेद्धपत अमधकारको अभ्यास गदाष साझा भावना राख्न ुआवश्यक छ । नेपालमा 
अन्तरसरकार अन्तरसम्बन्ध कायम गनष संद्धवधानले नीमतगत मागषदशषन गरेको छ । नेपालको संद्धवधानको 
धारा २३२ मा भएको व्यवस्थाले नपेालको सङ् घीय शासन प्रर्ाली सहकाररतामूलक सङ् घीयता (सहशासन) 
बनाएको छ । सहकाररतामूलक सङ् घीयतामा शासकीय तहहरू भाततृ्वपरक सम्बन्ध प्रविषन, एक अकाषप्रमत 
सहयोग, सवषसाधारर्का चाखप्रमत सूचना आदानप्रदान र पारस्पररक छलफल र सहकायष, स्वीकाररएको 
प्रद्धक्रयाप्रमत सम्मान गनष र एक अकाषको काननुी अवरोधबाट अलग रहन द्धक्रयाशील रहन्छन ्।  

द्धववाद र द्वन्द्वहरू नीमत तथा कायषक्रम अभ्यासका क्रममा देङ्खखने हनु ्। नेपालमा सङ् घीयताको अभ्यासको 
क्रममा धेरै शासकीय तहहरूमबच द्धववाद खासै देङ्खखएको छैन। अभ्यासका केही वर्षहरू सङ्क्रमर् र 
मसकाइका अवमध हनु ेगदषछन ्। यसैमबच नेपाल लगायत द्धवश्वले कोमभड १९ महामारी सामना गनुषपर् यो। 
तहगत सरकारहरू महामारी व्यवस्थापनको सहकायषमा जटेु । अमेररका लगायत अरु मलुकुहरू पमन 
द्धवपद् मा सहकायषको अभ्यास भएको देख्न सद्धकन्छ । अभ्यासका क्रममा अनमुान नगररएका जद्धटलता पमन 
आउन सक्छन ्। जस्तो भारतमा दईु राज्यहरूमबच पानीको द्धववाद देङ्खखयो । छोटो अवमधमा पमन नेपालमा 
समतलीय र तहगत द्धववाद देङ्खखन सक्छन ्भन्न ेसङ् केत भएको छ । जस्तो द्धक आ.व. २०७८/७९ को 
बजेट वक्तव्यको बुदँा नं १९९ मा चरेुको ढुङ्गा, मगट्टी उत्खननका द्धवर्यलाई मलएर मधेश प्रदेश सरकार र 
सङ् घीय सरकारमबच मनमटुाव देङ्खखएको मथयो । सवोच्च अदालतको २०७८ आर्ाढ ४ को अन्तररम 
आदेशबाट यस द्धवर्यले मनकास पाएको मथयो । त्यस्तै मधेश प्रदेश सरकार सागरनाथ वन पररयोजना र 
प्रदेशस्तरीय मसँचाइ कायषक्रमलाई सङ् घमा लमगएको, कमषचारी सरुवा एवम ्प्रहरी भनाषमा सङ् घको हस्तिपे, 

ङ्खजल्ला वन कायाषलयलाई सङ् घको मातहतमा ल्याउने द्धवर्य र फौजदारी द्धवर्यमा दण्ड जररवाना तोक्न 
पाउने अमधकारका लामग न्याद्धयक प्रद्धक्रयामा गएको छ । त्यस्तै सङ् घ र गण्डकी प्रदेशमबच कालीगण्डकीको 
पानी डाइभसषनमा द्धववाद देङ्खखयो भन े भेरी बबई डाइभसषनमा सङ् घ, कर्ाषली प्रदेश र भेरीगङ्गा 
नगरपामलकामबच, भवन मनमाषर् मापदण्डका द्धवर्यमा काठमाडौँ महानगरपामलका र सङ् घमबच द्धववाद 
देङ्खखएको छ । यस्ता द्धवर्यहरू संवैधामनक इजालासमा पगुेर मनराकरर् हुँदै आएका छन ्। कमतपय 
द्धववादहरू स्थानीय तहहरूमबच र प्रदेशहरूमबच पमन नआउलान ्भन्न सद्धकँदैन । सामान्यतः द्धववादहरू 
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राजनीमतक प्रमतस्पधाष, स्रोत साधनको अभ्यास, अमधकारिेर र कायषक्रमका द्धवर्यमा आउन सक्दछन ्। 
जसलाई समाधान र तहहरूमबच सहकायष र समन्वयको ङ्खस्थमत ल्याउन संद्धवधान तथा काननुले द्धवमभन्न 
संरचनाहरूको व्यवस्था गरेको छः  

• अन्तरप्रदेश पररर्द् ,   

• राद्धिय समन्वय पररर्द् ,  

• प्रदेश समन्वय पररर्द् ,  

• अन्तरसरकारी द्धवत्त पररर्द् ,  

• प्रधानमन्री तथा मङ्खन्रपररर्द्को कायाषलय,   

• सङ् घीय मन्रालयहरूमा रहन ेद्धवर्यगत समममतहरू,    

• राद्धिय योजना आयोग,  

• ङ्खजल्ला सभा र ङ्खजल्ला समन्वय समममत ।  

५. मनष्कर्ष 

 नेपालमा सङ् घीय शासन प्रर्ाली पूर्ष रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन । सङ् घीयता कायाषन्वयनका लामग 
आवश्यक साझा अमधकारिेरका काननुहरू अझै बन्न बाँकी छन।् साझा काननुले पमन शासकीय तहहरूमबच 
अन्तरसम्बन्ध व्यवङ्खस्थत गदषछ । अभ्यासका क्रममा नै प्रमतस्पधाष र जद्धटलता देखापने हो । अनभुवको 
व्यावहाररक उपयोग गरी प्रर्ाली पररस्कृत गदै जानपुदषछ । अभ्यासको अवमध नै लामो भइनसकेकोले 
अन्तरसरकारी समन्वयको धेरै समीिा गनष सद्धकने अवस्था छैन । तर केही मलुकुको समन्वयको अभ्यासले 
नेपाललाई सन्देश भने ददएको छ । जस्तो दै्वध र प्रमतस्पधाषत्मक सङ् घीयता अभ्यास गरेको संयकु्त राज्य 
अमेररका द्धवत्तीय द्धवपद् र आतङ्कवादको समस्यामा पदाष सहकायाषत्मक देङ्खखएको छ । प्रमतस्पधाष र 
स्वायत्तताको उदाहरर् स्वीस सङ् घ क्यान्टोनहरूमबचको सङ्खन्धबाट सहकायष गदै आएको छ । अस्रेमलयन 
कमनवेल्थले अनौपचाररक संयन्रमाफष त सङ् घीय सरकारसँग सहकायष गदै आएको छ । भारतले संरचना 
नै बनाएर समन्वयको प्रद्धक्रया अङ्खघ बढाएको छ । यसथष के भन्न सद्धकन्छ भन ेतहगत सरकारमबचको 
समन्वय र सहकायषका लामग औपचाररक र अनौपचाररक द्धवमधहरू उङ्खत्तकै औङ्खचत्यपूर्ष हनु्छन ्। द्धवश्वास 
र सहकायषले न ैसङ् घीय लोकतन्रलाई सफल बनाउन ेगदषछ, जसको आधार प्रभावकारी समन्वय हो ।  
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सावषजमनक सेवा प्रवाह 

पूर्षचन्र भट्टराई* 

लेखसार 

राज्यको उद्भव न ैसेवा प्रवाहका लामग भएको हो। राज्यको आवश्यकता नागररकको सेवा र सरुिामा धेरै 
हदसम्म आबि छ। सावषजमनक सेवा प्रवाह राज्यको प्रमखु दाद्धयत्व हो भन ेनागररकको अमधकार हो। 
यसथष सरल र सहज रूपमा गरु्स्तरीय सावषजमनक सेवा प्रवाह गनुष सरकारको दाद्धयत्व हो। सेवा प्रवाहका 
सम्बन्धमा “नागररकको वररपरर सेवा पगु्नपुदषछ, न द्धक सेवाहरूको वररपरर नागररक” भन्ने भनाइ धेरै 
महत्त्वपूर्ष छ ।  

मलुकुले सङ् घीय प्रर्ालीको अवलम्बन गनुषको उदे्दश्य सरकारलाई नागररकको नङ्खजक लान ुपमन हो। जनु 
सावषजमनक सेवा प्रवाहसँग जोमडएको छ। नेपालको संद्धवधानले सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सिम, 

मनष्पि, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहभामगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हनु ेसेवा सदु्धवधामा 
नागररकको समान र सहज पहुँच समुनङ्खित गरी सशुासनको प्रत्याभमूत गने नीमत मलएको छ।  

सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सरकार, मनजी िेर  र गैरसरकारी िेर गरी तीन द्धकमसमका संयन्रले कायष 
गरररेहका हनु्छन।्  

नागररकको सरकारप्रमतको दृद्धष्टकोर् उनीहरूले प्राप्त गने सावषजमनक सेवाको गरु्स्तर, सहजता र शीघ्रताको 
अवस्थाबाट बन्न ेगदषछ। यसैले सावषजमनक सेवाको प्रभावकारीता राज्य प्रर्ाली र सरकारको कायषसम्पादनको 
समग्र तङ्खस्बर देखाउने ऐना पमन हो। नागररकलाइष प्रभावकारी रूपमा गररएको सेवा प्रवाहले सरकारको 
द्धक्रयाशीलता र सङ् घीय प्रर्ाली अवलम्बनको साथषकता अनभुमूत हनु सक्दछ।  

शब्दकुञ् जीः सेवा प्रवाह, सावषजमनक प्रशासन, सशुासन, नागररक दृद्धष्टकोर्, सङ् घीय संरचना 

 

* पवूषसङ्खचव, नेपाल सरकार 

इमेलः pcbhattarai@yahoo.com 
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1. सावषजमनक सेवा 

राज्यद्वारा नागररकको द्धहत, उन्नमत, प्रगमत र समदृ्धिका लामग प्रदान गररने, सेवा सदु्धवधाको समद्धष्टगत स्वरूप 
नै सावषजमनक सेवा हो। सावषजमनक सेवा प्रवाह राज्यको प्रमखु दाद्धयत्व हो भन ेनागररकको अमधकार हो। 
सावषजमनक सेवाको द्धवतरर्ले राज्यमभरका कुन ै पमन संस्थाबाट प्रदान गररन े वस्त,ु सेवा र सदु्धवधाको 
द्धवतरर्लाइष समेट्दछ। संद्धवधान र काननुबमोङ्खजम सावषजमनक अङ्खयतयारी प्राप्त गरेका सरकारी तथा 
सावषजमनक मनकाय, मनजी र गरैसकारी िरेले नागररक द्धहतका लामग सावषजमनक सेवाको प्रवाह गदषछन।्  

राज्यले आफ्ना नागररकहरूलाइष द्धवमभन्न प्रकारका सावषजमनक सेवा उपलब्ध गराउने प्रमतबिता गरेको 
हनु्छ। समयक्रमसँगै सावषजमनक सेवाको दायरा जनताको जीउधन, सम्पङ्खत्त र सरुिाबाट द्धवस्तार हुँदै 
लोककल्यार्, द्धवकास र समदृ्धिको पाटोसम्म जोमडन पगुकेो छ। द्धवकमसत हनु ्वा द्धवकासोन्मखु देश,  
राज्यको यी दाद्धयत्वहरू मनवाषह गने क्रममा सावषजमनक सेवाको प्रवाह गनुषपने हनु्छ। द्धवश्वव्यापी रूपमा 
राज्यको भमूमका र ङ्खजम्मेवारीमा आएको पररवतषन र मलुकुको अवस्थाअनसुार सावषजमनक सेवाको िेर, 
द्धकमसम र दायरा फरक हनुे भए तापमन मनङ्खित सेवाहरू भने सरकारले नै प्रवाह गनुषपने हनु्छ।  

सावषजमनक सेवाको सरल, सहज र गरु्स्तरीय प्रवाहबाट नागररकले सरकारको कायषसम्पादन सिमताको 
मापन गरररहेका हनु्छन।् भमनन्छ, सावषजमनक सेवा नै यस्तो साधन हो जसबाट सरकारले आफ्नो वैधामनक 
उपङ्खस्थमत अमभव्यक्त गनष सक्दछ। यसैले नागररकरूपी सेवाग्राहीलाइष केन्रमा राखेर सावषजमनक सेवा 
द्धवतरर्को व्यवस्थापन हनुपुदषछ। यस्ता सावषजमनक सेवाहरू सशलु्क र मनःशलु्क दवैु प्रकारका हनु 
सक्छन।्  

राज्यबाट गररने हरेक कायष सावषजमनक प्रशासनमाफष त हनु ेगराइन ेभएकाले सावषजमनक सेवा प्रवाह गने 
गराउने तथा मनयमनको ङ्खजम्मेवारी सावषजमनक प्रशासनमा रहेको हनु्छ। मलुकुको शासन व्यवस्था सञ्चालन 
तथा राज्यबाट प्रदान गररने सावषजमनक सेवा सदु्धवधामा नागररकको सहज र समान पहुँच समुनङ्खित गरी 
सशुासन प्रत्याभमूत गने स्थायी संयन्रको रूपमा सावषजमनक प्रशासनलाइष मलइने गररन्छ। राज्यद्वारा समय 
समयमा तजुषमा गररने नीमत, योजना तथा कायषक्रमको प्रभावकारी कायाषन्वयन र सरकारका तफष बाट देशका 
नागररकहरूलाइष प्रदान गररने सावषजमनक सेवा सदु्धवधाको प्रवाहमा सावषजमनक प्रशासनको भमूमका महत्त्वपूर्ष 
हनु्छ। सावषजमनक प्रशासनको ममयोको रूपमा मनजामती सेवालाइष मलने गररन्छ। 

2. अवधारर्ा  

आधमुनक समयमा सावषजमनक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा द्धवमभन्न अवधारर्ाहरूको द्धवकास हनुे गरेको छ। 
जसमध्ये केही प्रमखु अवधारर्ाहरू यस प्रकार रहेका छन-् 
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2.१ सेवाग्राहीप्रमत उत्तरदायी (Accountability to customer) 

सावषजमनक सेवा नागररक वा सेवाग्राहीलाइष राज्यबाट प्रवाह हनुे भएकाले यस्ता सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीप्रमत 

उत्तरदायी हनुपुने हनु्छ। यस्तो उत्तरदाद्धयत्व सेवासम्बन्धी जानकारी प्रवाह, समयबि र गरु्स्तरीय सेवाको 
समुनङ्खितता आदद द्धवर्य यससँग जोमडएका हनु्छन।् नागररक बडापर, सूचनाको हक, सावषजमनक सनुवुाइ, 
ररपोटष काडष, सामाङ्खजक परीिर्जस्ता उपक्रम यसमा महत्त्वपूर्ष हनु्छन।् 

२.2 अमधकारमा आधाररत (Right based) 

सावषजमनक सेवा द्धवतरर् राज्यको दाद्धयत्व र जनताको अमधकारको द्धवर्य हो।  संद्धवधानले कमतपय 
सेवाहरूलाइष मौमलक हककै रूपमा स्थाद्धपत पमन गरेको छ। कुनै सावषजमनक सेवाहरू पछाडी परेका र 
कमजोर वगष वा खास समदुायले उपभोग गनष नसद्धकरहेका त छैनन ्राज्यले यस कुरामा समेत ध्यान 
ददनपुने हनु्छ।  

2.३ सेवाग्राही केङ्खन्रत (Customer centric) 

सावषजमनक सेवाको मडजाइन गदाष होस ्वा सेवा प्रवाहका सबै चरर्मा सेवाग्राहीलाइष केन्रमा राङ्खखनपुदषछ। 
यसले लङ्खित समूहको आवश्यकताको पद्धहचान, तदनसुार सेवा प्रवाह हनु सके नसकेको जानकारी र 
सेवाग्राहीकै पषृ्ठपोर्र् र मूल्याङ् कन हनु ेअवस्थाले सेवालाइष नागररक सेवाग्राही केङ्खन्रत गराउन सहयोग 
पगु्दछ। सावषजमनक सेवामा स्थानीय तह, सहकारी, सामदुाद्धयक संस्था, मद्धहला समूह, द्धवद्यालय व्यवस्थापन 
समममत लगायत नागररक समाज उन्मखु संस्थाहरूको सहभामगता बढ्न ेक्रमले यस अवधारर्ालाइष बल 
परु् याएको छ।  

2.४ सेवा प्रवाहमा सहभामगता (Participative) 

सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सम्बङ्खन्धत स्थानीय तह वा त्यस िरेका लङ्खित समदुायका सेवाग्राहीको सहभामगता  
हनु सकेमा लागत कम, प्रमतफल उच्च, स्वाममत्वको अमभवृद्धि, ददगोपना जस्ता लाभहरू हामसल गनष सहज 
हनुे हनु्छ। नेपालको संद्धवधानले पमन सावषजमनक सेवालाइष सहभामगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हनु े
सेवा सदु्धवधामा जनताको समान र सहज पहुँच समुनङ्खित गरी सशुासनको प्रत्याभमूत गने नीमत अवलम्बन 
गरेको छ। 

2.५ समावेशी पहुँच (Inclusive) 

सेवामा सबैको पहुँचको मदु्दा अद्धहले मनकै महत्त्वका साथ अगामड आएको छ। सावषजमनक सेवाको व्यवस्था 
गरेर मार हुँदैन यस्तो सेवामा सबैको पहुँच स्थापना हनु ुपमन पदषछ। सेवा प्राप्त गनष आइपरेका अवरोधहरूको 
पद्धहचान गरी त्यस्ता अवधरोधहरू हटाउन जरूरी हनु्छ।  ददगो द्धवकास लक्ष्यले “कसैलाइष पमन पमछ पाररन े
छैन” भन्ने मूल भावना आत्मसात ्गरेको छ।  
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3. संवैधामनक तथा काननुी व्यवस्था 

संद्धवधानले राज्यले प्रवाह गनुष पने सावषजमनक सेवा सम्बन्धमा मौमलक हक, अनसूुची ५ देङ्खख ९ सम्म 
द्धवमभन्न तहका सरकारका अमधकारका सूचीहरूमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संद्धवधानकै अनसूुची ५ 
देङ्खख ९ सम्म द्धवमभन्न तहका सरकारका अमधकारका सूचीहरू रहेका छन ्। यसअन्तगषत एकल अमधकार, 
सङ् घ र प्रदेशका साझा अमधकार र सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अमधकारका साझा सूचीहरू रहेका 
छन।्  

संद्धवधानको यसै अमधकार सूचीलाइष कायषद्धवस्ततृीकरर् गरी नेपाल सरकारले मममत ०७३/१०/१८ मा 
स्वीकृत गरेको छ। जसले कुल 1,७९६ द्धक्रयाकलापमध्ये सङ् घमा ८७३ ओटा, प्रदेशमा ५६६ 
द्धक्रयाकलाप र स्थानीय तहमा ३५७ ओटा द्धक्रयाकलाप रहने पद्धहचान गरेको छ (प्रधानमन्री तथा 
मङ्खन्रपररर्द्को कायाषलय, 2073)। सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायषङ्खजम्मेवारीहरू मूलत: यसै 
कायषद्धवस्ततृीकरर्लाइष आधार मामनएको छ। 

सङ् घ, पदेश र स्थानीय तहको कायष ङ्खजम्मेवारी क्रमश: नपेाल सरकार (कायषद्धवभाजन) मनयमावली २०७४, 
प्रदेश सरकार (कायषद्धवभाजन) मनयमावली, २०७४ र स्थानीय तहको कायषङ्खजम्मेवारी स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनधाषरर् गरेको छ। यस अलावा द्धवमभन्न द्धवर्यगत सङ् घीय काननु, प्रदेश काननु 
समेत कायषिेरका दृद्धष्टले महत्त्वपूर्ष मामनन्छ। हालसम्म ३४० ओटा सङ् घीय ऐन मनमाषर् भएका छन ्
(आयोग, 2078), २१३ ओटा प्रदेश काननु ऐन मनमाषर् भएका छन ् (महालेखापरीिकको कायाषलय, 

2077)। त्यस्तै सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको एक अध्ययनअनसुार १६ ओटा 
सम्म स्थानीय काननुहरू बनकेा छन ्(मन्रालय, 2077)।  

यस अलावा नेपालले प्रमतबिता व्यक्त गरेका अन्तराद्धिय प्रमतबिताले पमन कमतपय सेवा राज्यले प्रवाहको 
व्यवस्था ममलाउँदै जानपुने हनु्छ। यस्तै महत्त्वपूर्ष प्रमतबितामा ददगो द्धवकास लक्ष्यका पररमार्ात्मक 
सूचकमा अमधकांश द्धवर्यहरू सेवा प्रवाहसँग जोमडएका छन।् जसमा ङ्खशिा, स्वस्थ जीवन, गररबी एवम ्
भोकमरीको अन्त, स्वच्छ खानेपानीको सदु्धवधा जस्ता सेवाहरू प्रमखु रहेका छन।् 

4. सेवा प्रवाह सम्बन्धमा तहगत सरकारका ङ्खजम्मेवारी  

नेपालको राज्यशङ्खक्तको प्रयोग संद्धवधान र काननुबमोङ्खजम सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग हनु े
संवैधामनक व्यवस्था रहेको छ। यसैअनसुार सावषजमनक प्रशासन पमन तीन तहमा रहेको छ। संद्धवधानको 
अमधकारको सूचीले समेत सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अमधकार र ङ्खजम्मेवारी मनददषष्ट गरेको छ भन े
संद्धवधानले ङ्खशिा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाङ्खजक न्याय, सरुिा, सूचना जस्ता द्धवङ्खशष्ट द्धवर्यलाई मौमलक 



प्रशासन, वर्ष 53, अङ् क 1, परू्ाषङ् क 135, प.ृ 31-49 

35 
 

हकका रूपमा स्थाद्धपत गरेको छ । बालबामलका, दमलत, ज्येष्ठ नागररक, उपभोक्ता लगायतका हक पमन 
मौमलक हकमा समावेश छन ्।  

यसमा सेवा प्रवाहका दृद्धष्टले सङ् घ मूलतः राद्धिय नीमत, मापदण्ड र समन्वयमा केङ्खन्रत देङ्खखन्छ। सङ् घीय 
तहले प्रवाह गने सेवामा नागररकता, राहदानी, अध्यागमन, कन्सलुर सेवा, बैङ्क तथा द्धवत्तीय सेवा, उच्च 
ङ्खशिा र द्धवङ्खशष्टीकृत स्वास्थ्य, द्धवद्यतु, सञ्चार, अत्यावश्यक सेवा जस्ता द्धवर्य रहेका छन।् प्रदेशलाइष शाङ्खन्त 
सरुिा, मझौला पूवाषधार, समन्वय र सहजीकरर्को भमूमका बढी देङ्खखन्छ। प्रदेश तहले प्रवाह गने 
सावषजमनक सेवामा खासगरी यातायात व्यवस्थापन, उद्योग प्रमतष्ठान दताष, प्राद्धवमधक तथा व्यावसाद्धयक 
प्रङ्खशिर्, ररफरल स्वास्थ्य सेवा जस्ता द्धवर्यमा बढी ङ्खजम्मेवारी रहेको छ। स्थानीय तहमा आधारभतू तथा 
माध्यममक ङ्खशिा, आधारभतू स्वास्थ्य तथा नागररकका दैमनक सरोकारका सेवाहरू (मसफाररस, व्यङ्खक्तगत 
घटना दताष लगायत) को स्थानीयस्तरको आमथषक, सामाङ्खजक द्धवकास र पूवाषधार मनमाषर् आददको ङ्खजम्मेवारी 
रहेको छ। ददगो द्धवकास लक्ष्यका सेवा प्रवाहसम्बन्धी द्धवर्यहरू पमन यसैअनसुार तहगत सरकारको 
ङ्खजम्मेवारीमा पदषछन।् 

5. सावषजमनक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू  

सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सरकार, मनजी िेर  र गैरसरकारी िरे गरी तीन द्धकमसमका संयन्रले कायष 
गरररेहका हनु्छन।् सरकारले कमतपय सावषजमनक सेवा आफैले प्रवाह गरेको हनु्छ भने कमतपय सेवा 
प्रवाहमा बजार प्रर्ालीलाइष ङ्खजम्मा लगाइएको हनु्छ जसलाइष हामी मनजी िेरको रूपमा बझु्न सक्दछौँ भन े
कमतपय सेवाहरू गैरसरकारी तथा सामदुाद्धयक सङ् घ संस्थाहरूसमेतले प्रवाह गदषछन।्  

(क) सरकार 

सरकारले सावषजमनक द्धहतको प्रविषनका लामग सावषजमनक सेवाको उत्पादन र न्यायोङ्खचत द्धवतरर्को व्यवस्था 
ममलाएको हनु्छ। यस्ता सेवामा मयुयतः आधारभतू सावषजमनक सेवा अथाषत ् प्राथममक वा नभइष नहनु े
प्रकृमतका सरुिा, न्याय, ङ्खशिा, स्वास्थ्य, प्रकोप व्यवस्थापन लगायतका गभषदेङ्खख मनवाषर् अथाषत ्मतृ्यपुयषन्त 
प्रवाह गनुषपने सेवाहरू पदषछन।् सरकारले सेवा प्रवाहका लामग कमषचारी सद्धहतको संरचना बनाएको हनु्छ 
र अमधकांश सेवाहरू मनङ्खित समय र स्थानबाट प्रवाह गने गदषछ। सरकारले कमतपय सेवाहरू संस्थान, 
बोडष, समममत आदद संरचनाहरूद्वारा समेत प्रवाह गने गदषछ। सरकारी सेवाहरू प्रकृमतअनसुार सशलु्क, न्यून 
शलु्क (कम शलु्क) वा मनःशलु्क रूपमा प्रवाह हन्छ भने नागररकको आमथषक, सामाङ्खजक र भौमतक 
अवस्थाअनसुार पमन फरक हनु सक्दछ। पमछल्ला समयमा सरकारले नगरी नहनुे िेरमा मार केङ्खन्रत 



परू्षचन्र भट्टराई, 2079 

36 
 

भइष अन्य सेवामा मनजी िेर र समदुाय सावषजमनक-मनजी साझेदारी, सावषजमनक-समदुाय साझेदारीलाइष बढी 
स्थान ददने प्रर्ालीको द्धवस्तार भइरहेको छ। 

(ख) मनजी िरे 

राज्यको भमूमकामा आएको पररवतषन, सेवाको माग र दायरामा आएको द्धवस्तारका कारर् राज्यले मारै 
सावषजमनक सेवा प्रवाह गनष सम्भव नरहेकाले सावषजमनक सेवामा मनजी िेरको भमूमका बढ्दै गइरहेको छ। 
मनजी िेर मनुाफाबाट पररचामलत हनु्छ। मनजी िेरले आफ्नो सेवा असङ् यय प्रमतस्पधीहरूसँग प्रमतस्पधाष 
गनुष पदषछ, बजार प्रर्ाली उपभोक्ताको सम्प्रभतुाले पूर्ष भमूमका खेलेको हनु्छ। उनीहरूको व्यवसाय 
ग्राहकको सन्तदु्धष्टमा मनभषर हनु ेभएकाले मनजी िेरले प्रवाह गने सेवा सलुभ, प्रभावकारी र मागमा आधाररत 
रहन्छ। ग्राहकको सन्तदु्धष्ट नहनु ुभनकेो ग्राहकहरू प्रमतस्पधीमा बाँमडन ुहो । सरकार मनयमनमा मार 
संलग्न रहन्छ। ङ्खशिा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता िेरको सेवा प्रवाहमा मनजी िेरको संलग्नता 
सँगसँगै यस िेरको मनकै द्धवस्तार र सेवामा सहजता मसजषना भएको मार होइन व्यङ्खक्तलाइष सेवा र वस्त ु
छनौटको अवसर समेत बढाएको छ। 

(ग) गैरसरकारी संस्था र सामदुाद्धयक िरे 

सावषजमनक सेवाका कमतपय िेरमा गैरसरकारी संस्था मनकै प्रभावकारी देङ्खखन थालेका छन।् खासगरी 
मानवीय सहायता, समदुाय पररचालन, सामाङ्खजक सशङ्खक्तकरर्, ङ्खशिा, स्वास्थ्य लगायतका समदुायसँग 
सहकायष गने द्धवर्य गैरसरकारी िेरको भमूमका बढ्दो छ। यसैगरी समदुायमा आधाररत सङ् घ संस्थाहरू 
र नागररक समाज समेत मनङ्खित सेवामा संलग्न रहने गरेका छन।् स्थानीय उत्पादन समूहहरू खास 
वस्तकुो उत्पादन, मूल्य शृ्रङ् खला (Value Chain), मूल्य अमभवृद्धि (Value Add), भण्डारर्, ढुवानी, मबक्री 
द्धवतरर् र बजारीकरर् जस्ता सेवामा संलग्न देङ्खखन्छन ् भने सामदुाद्धयक वन उपभोक्ता समममत आदद 
आआफ्ना द्धवर्यिरेका सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने गरेका छन।्   

सावषजमनक सेवा राज्यका सबै अवयवहरू सेवा प्रवाहमा संलग्न रहे तापमन यस आलेख मूलतः सरकारद्वारा 
प्रवाह हनुे सावषजमनक सेवामा केङ्खन्रत रहेको छ। 

6. सावषजमनक सेवाको प्रकृमत 

सावषजमनक सेवाहरू द्धवमभन्न प्रकारका हनु्छन।् यस्ता सेवाहरूलाइष नागररकका आधारभतू आवश्यकता 
पररपूमतष (दैमनक जीवन मनवाषहसम्बन्धी जस्तैः शाङ्खन्त सरुिा र व्यवस्था, पोर्र्, खाद्यान्न आपूमतष, आवास, 
प्रकोप व्यवस्थापन, राहत, महामारी मनयन्रर्), गरु्ात्मक सेवा (सवषसाधारर्को शारीररक तथा मानमसक 
िमता वृद्धि गने ङ्खशिा, तामलम स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरू), कल्यार्कारी सेवा (सामाङ्खजक सरुिा, सामाङ्खजक 
संरिर् र समाज कल्यार्सम्बन्धी), सामाङ्खजक मनोहरता (पाकष , मनोरञ्जन लगायत) पूवाषधार द्धवकास 
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(भौमतक तथा आमथषक पूवाषधार जस्तैः यातायात, सञ्चार, कृद्धर्, मसचाइँ, खानेपानी, वन, द्धवत्तीय सेवा), 
प्रविषनात्मक सेवा (आमथषक सामाङ्खजक द्धवकासका लामग प्रवाह हनुे सेवा) र मनयमनकारी सेवा (नागररकता, 
राहदानी, कम्पनी दताष, संस्था दताष, न्याय प्रशासन लगायतका राज्यका स्थाद्धपत प्रर्ालीहरू मनयमन गने 
प्रकृमतका सेवाहरू) गरी द्धवभाजन गनष सद्धकन्छ (मन्रालय, 2055)। यस्ता सेवाहरू राज्यले सरकारी 
मनकाय, स्वायत्त संस्थाहरू, मनजी िेर र गैरसरकारी िरेबाट प्रवाह गने गराउने व्यवस्था गरेको हनु्छ।  

7. सावषजमनक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन  

संद्धवधानले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अमधकार िेरमा द्धवमभन्न द्धकमसमका सेवाहरूको ङ्खजम्मेवारी प्रदान 
गरेको छ। यसैगरी उक्त कायषसम्पादनका लामग आआफ्नो प्रशासमनक ढाँचा समेत मनधाषरर् गने अमधकार 
सम्बङ्खन्धत तहलाइष प्रदान गरेको छ।  तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाहका लामग संयन्रहरूको स्थापना 
गरेका छन।् हाल सङ् घीय तहमा १९०७, प्रदेशमा कररब ९३१, र  ७५३ स्थानीय स्थानीय तहमा 
६,६०५ गरी देशभर ९४४३ सङ् गठन संरचना रहेका छन ् (द्धकताबखाना, 2078)। यी संयन्र जमत 
प्रभावशाली बन्दछन,् संस्थागत हनु्छन ्त्यमत सहज ढङ् गले सेवा प्रवाहद्वारा नागररकसँग जोमडन सद्धकन्छ। 
सेवाको प्रभावकाररताले नागररक र राज्यमबचको सम्बन्ध मजबतु बनाउँदछ।  

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाखभन्दा बढी मनजामती कमषचारी सद्धहत राज्य कोर्बाट व्ययभार 
व्यहोने कररब ५ लाख रािसेवक सावषजमनक सेवामा संलग्न छन।् यसैगरी सङ् घीय संसदमा ३३४ र 
प्रदेश संसदमा ५५० र सबै स्थानीय तहहरूमा (ङ्खजल्ला समन्वय समममत समेत) गरी कुल ३७,७१३ 
मनवाषङ्खचत प्रमतमनमधहरू पमन नागररकको सेवामा नै जदु्धटरहेको छन ्(समममत, 2076)। 

सङ् गठन संरचनाको मनमाषर् गदाष प्रदेश तहको संरचनामा एकरूपता भए तापमन स्थानीय तहको हकमा 
गाउँपामलका, नगरपामलका, उपमहानगरपामलका, महानगरपामलका गरी  मूलतः 4 वगषमा द्धवभाङ्खजत रहेको 
छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम, कतषव्य र अमधकारमा मभन्नता गरेको 
छैन। काननुतः महानगरपामलका र गाउँपामलकाको अमधकार िेरमा कुनै फरक छैन। कमतपय कामहरू 
कायष चाप फरक भए पमन सबै तहले सम्पादन गनै पने प्रकृमतका छन ्भने कमतपय कामहरू अवङ्खस्थमत र 
स्थानीय पररवेशअनसुार फरक हनु ेहनु्छ। यसैलाइष सम्बोधन गनष स्थानीय तहको सङ् गठन संरचना र 
द्धवत्तीय हस्तान्तरर्को आकार समेत फरक रहेको छ।  

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तररम प्रशासमनक संरचना मनधाषरर् भइष आआफ्नो तहको ङ्खजम्मेवारी र 
सेवा प्रवाह सचुारु हनु थालेका छन।् समायोजन प्रयोजनका लामग सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 
कूल १,३७,६१८ दरबन्दी कायम भएकोमा १,००,२८५ जनाको समायोजन भएको छ (समममत, 2076)। 
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यसमबच सङ् घका कमतपय कायाषलयहरू खासगरी प्रदेश तहमा हस्तान्तरर् भएका छन,् जसमा मयुयतः 
कृद्धर् फमष, अस्पताल र आयवेुददक स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन।्  

सावषजमनक सेवा प्रवाहलाइष प्रभावकारी बनाउन २०५६ सालमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा 
सदु्धवधालाइष प्रभावकारी तलु्याउन े मनदेङ्खशका, २०५६, घमु्ती सेवा मनदेङ्खशका, २०६० र ङ्खजल्लास्तरमा 
जनतासमि उत्कृष्ट रूपमा सेवा प्रदान गने सवोत्कृष्ट ङ्खजल्लास्तरीय कायाषलय छनौटसम्बन्धी कायषद्धवमध, 
२०६० एवम ् सरकारी सेवा तथा सदु्धवधामा प्रभावकाररता ल्याउने मनदेङ्खशका, २०६१ कायाषन्वयनमा 
ल्याएको मथयो। यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 
२०६४ तथा मनयमावली, २०६५ कायाषन्वयनमा ल्याइएको छ। द्धवर्यगत काननुहरूले पमन तत ्सम्बन्धी 
सेवा व्यवस्थापनलाइष मनदेङ्खशत गरेका छन।् द्धवर्यिेरगत मापदण्डहरूको व्यवस्था र कायाषन्वयन 
मनदेङ्खशकाहरू समेतले तत् तत ्िेरको सेवा प्रवाहलाइष व्यवङ्खस्थत गरेका छन।् प्रदेश सरकारले प्रादेङ्खशक 
सशुासन ऐन तजुषमा गरररहेका छन ्भने स्थानीय तहले समेत काननु र मापदण्ड तयार गरी आआफ्ना 
ङ्खजम्मेवारीको सेवा व्यवङ्खस्थत गने प्रयास गरेका छन।् सावषजमनक सेवा प्राप्त गने सम्बन्धमा द्धवमभन्न मनकाय 
र गैरसरकारी संस्थानले अमधकारमखुी दृद्धष्टबाट अमभमखुीकरर् तथा सचेतना कायषक्रम तथा सूचनाको प्रवाह 
हनुे गरेको छ। 

8. सेवा प्रवाहका समस्या र चनुौतीहरू 

8.1 समस्या  

नेपालमा सावषजमनक सेवा प्रभावकारी नभएको गनुासो यरतर समुनने गरेको छ। सरकारी सेवा जनअपेिा 
पूरा गने द्धकमसमका छैनन।् सेवा प्रवाह गने संरचनामा उपयकु्त साधन स्रोतको अभाव छ भने सेवाको 
गरु्स्तर सन्तोर्जनक छैन। सेवा प्राप्त गनष अमधक समय लाग्ने, सेवासम्बन्धी जानकारीको कमी, सेवा 
प्रदायकको सेवाग्राही मैरी व्यवहारको कमी, झञ्झद्धटलो प्रद्धक्रया, मोलाद्धहजा, अमनयममतता, भनसनु ङ्खचनजान 
संस्कृमत, सेवामा पहुँचको असहजता, लामो लाइन, कमजोर दिताजस्ता अनकेौँ समस्याले सेवाग्राहीहरूले 
कदठनाइको सामना गनुष परररहेको र सेवा प्राप्त गनष अनकेौँ हण्डर व्यहोनुषपने द्धवर्य सामान्य जस्तै हनुे 
गदषछ, भलै केही मनकायहरू मडङ्खजटल प्रर्ालीमा आबि भएर स्माटष सेवा ददन ेप्रयास पमन गरररहेका छन।् 
सावषजमनक सेवा प्रवाहका समस्या र सेवा प्रवाह कमजोर हनुकुा पछाडी धेरै कारर्हरू रहेका छन ्
जसमध्येका प्रमखु कारर्हरू मनम्न रहेका छन:् 

  

(क) सेवाको प्रभावकाररता कमजोर 

सावषजमनक सेवाको िेरमा द्धवकास भएका पमछल्ला अवधारर्ाले सावषजमनक सेवाका लाभकताषहरू सेवाग्राही 
नभएर नागररक हनु ्भन्ने मान्यता द्धवकास भएको छ। आधमुनक राज्यमा राज्यको अथषपूर्ष उपङ्खस्थमत र 
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लोकतन्रका लाभहरूको द्धवतरर् सावषजमनक प्रशासनले नै गने तथा सेवाको प्रभावकाररता मापन गने मयुय 
आधार पररमार्, गरु्स्तर, समय लागत र समतालाइष मलने गररन्छ। 

तर हाम्रो सावषजमनक सेवाको द्धवतरर् खासगरी आमनागररकको चासो र सरोकारका सेवाको द्धवतरर् पटकै्क 
प्रभावकारी छैन। शासन व्यवस्थामा देङ्खखएका अनकेन ्दगुुषर्हरूले सेवा प्रवाहका हरेक एकाइ प्रभाद्धवत 
रहेका छन।् सावषजमनक ङ्खशिा स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, भमूम प्रशासन, नागररकता आदद द्धवर्यमा आम 
नागररकले प्रर्ालीगत रूपमा सेवा प्राप्त गनष सकेका छैनन ्(समममत, २०७०)। सेवाको पररर्ाम नागररकको 
आवश्यकतासँग तालमेल नहुँदा सेवा प्राप्त गनष लामो प्रमतिा गनुषपने अवस्था छ; न समयमा द्धकसानले मल 
पाउन सकेका छन,् न सवारी चालक अनमुमत परको रायल नै; तोद्धकएको समयमा सेवा प्राप्त गनष कदठन 
छ; सेवा मलन कायाषलयका अनकेौँ शाखा, कोठा धाउनपुने र कमतपय सेवा प्राप्त गनष मबचौमलयाको सहयोग 
अपररहायष न ैबनकेो छ; सेवाको गरु्स्तर पमन कमजोर छ।  

(ख) सेवामा पहुँच कमजोर 

सावषजमनक सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच हनुपुदषछ। नेपालको संद्धवधानले कमतपय सावषजमनक सेवालाइष 
मौमलक हककै रूपमा स्थाद्धपत गरेको छ भने राज्यबाट प्राप्त हनुे सेवा सदु्धवधामा जनताको समान र सहज 
पहुँच समुनित गनष राज्यका नीमतले मागष मनदेङ्खशत समेत गरेको छ (समममत, 2070)। ददगो द्धवकास लक्ष्यले 
कसैलाइष पमन पमछ नछाड्ने (No one left behand) लक्ष्यले सावषजमनक सेवामा सबैको समान पहुँचको 
महत्त्व दशाषउँदछ। तर नेपालमा भौगोमलक, जातीय, समदुाय, लैद्धङ्गक द्धवकासको अवस्थामा ठुलो असमानता 
छ। यी िेर, मलङ्ग, जामत र समदुायको सावषजमनक सेवाको पहुँचमा अनकेौँ अवरोधहरू द्धवद्यमान छन।् 
सेवा द्धवतरर् एकाइहरू जनताको सहज पहुँचमा छैनन।् सेवा द्धवतरर्मा हनुे भेदभाव, असमानता, 
अमनयममतता र अपारदङ्खशषताले शासन व्यवस्था प्रमत नै जनताको द्धवतषृ्र्ा र नैराश्यता बढेको छ। दगुषम र 
द्धपछमडएको िेरमा सेवा द्धवतरर्को अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ (समममत, 2070)। नेपाल प्रशासमनक 
प्रङ्खशिर् प्रमतष्ठानले २०७४/७५ मा गरेको सवेिर्मा कररब आधा सहभामगताले सवषसाधारर् नेपालीमामथ 
सरकारी कायाषलयमा भेदभाव हनु्छ भन्न ेसोच्न ेगरेको पाइन्छ भने दमलतप्रमत भेदभाव हनु्छ भनेर सोच्नकेो 
अनपुात एक मतहाइभन्दा बढी रहेको छ  (प्रमतष्ठान, 2074)।  

(ग) सेवा उत्पादनको परम्परागत ढाचँा 
सावषजमनक सेवा नागररकका लामग हो। सावषजमनक प्रशासनको मयुय काम पमन सावषजमनक सेवाको प्रवाह 
नै हो। सेवा प्रवाहमा सरकारको प्राथममकता र छनौट मलुकुभरका सबै िेर र नागररकको समान 
प्राथममकता र छनौटको द्धवर्य हनु सक्दैन। सेवाप्रदायकको चाहनाभन्दा सेवाग्राहीको आवश्यकता र 
चाहनालाइष केन्रमा राखेर सेवाको मनधाषरर् र प्रवाह गनुषपने हनु्छ। तर राज्यका मनकायहरूले प्रवाह गने 
सेवामा न सेवाग्राहीको चाहना बझु्ने प्रयास गररन्छ न त संलग्नताको अवसर नै, सेवा र यसको द्धवतरर् 
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प्रर्ाली दवैु परम्परागत रहँदै आएको छ। जनताको अपेिा चमुलदँो र आवश्यकताहरू बढ्दो र पररवतषनशील 
छन ्तर सावषजमनक सेवाको उत्पादन र द्धवतरर्को ढाँचा सेवाग्राहीको चाहनाअनसुार हनु सकेको छैन । 
राज्यसंयन्रले आफूसँग भएको परम्परागत सेवा नै द्धवतरर् गने प्रवृङ्खत्त व्याप्त छ। उदाहरर्का लामग 
सरकारी द्धवद्यालयको सेवा, सरकारी तामलम बजारको मागअनरुूप हनु नसकेको अवस्था, सावषजमनक सेवाको 
भकु्तानी कायाषलयमा नै गनुषपने पररवेश, सवारी चालक अनमुमतपरको रायल ददन ९ मद्धहना प्रमतिामा 
बस्नपुने अवस्था आददलाइष मलन सद्धकन्छ। सावषजमनक ङ्खशिा र तामलमको मसकाइ र गरु्स्तर बजारको 
मागसँग तादात्म्य हनु नसक्दा एकामतर बेरोजगारीको दर उच्च रहेको छ भने अकोतफष  औद्योमगक एवम ्
व्यावसाद्धयक िेरले उपयकु्त जनशङ्खक्त अभावको सामना गनुष परररहेको छ। 

(घ) सेवाप्रमतको उत्तरदाद्धयत्व कमजोर 

राज्यका जनु तह वा संयन्रले मनददषष्ट सेवाको द्धवतरर् गने हो त्यसको उत्तरदाद्धयत्व समेत सोही तहले 
मलनपुने हनु्छ। तर कमतपय द्धवर्यहरू कायषिेरगत अस्पष्टताले गदाष कुन तहको ङ्खजम्मेवारी हो यद्धकन हनु 
नसक्दा त्यस्ता कामका लामग नागररक कुन तहको संरचनामा जाने हो यद्धकन गनष र सम्बङ्खन्धत तह वा 
मनकायलाइष ङ्खजम्मेवार बनाउन कदठन भएको छ। उदाहरर्का लामग ससाना खानपेानीको काम सङ् घ, 
प्रदेश र स्थानीय तह गरी मतनै तहले सम्पादन गदै आएका छन,् नागररकले यससम्बन्धी सेवामा कुन 
तहको सरकार ङ्खजम्मेवार हो यद्धकन गनष र उत्तरदायी बनाउन कदठन भएको छ।  

संद्धवधानले शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीमतले सावषजमनक प्रशासनलाइष जनउत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरे 
तापमन कमषचारीलाइष सेवाग्राहीप्रमत उत्तरदायी बनाउने कुरा अझै स्थाद्धपत हनु सकेको छैन। उत्तरदाद्धयत्व 
भनकेो मामथतफष  हनु्छ भन्ने मान्यताले जरा गाडेको छ। सेवा प्रवाह गने मनकायको सेवामा नागररक 
मूल्याङ् कनको सवषथा अभाव छ। सेवा प्रवाह र सम्बङ्खन्धत कायाषलय तथा कमषचारीको मूल्याङ् कनसँग 
सारभतू सम्बन्ध आफ्नो ङ्खजम्मेवारीप्रमत जवाफदेही हनु ेप्रर्ाली बन्न सकेको छैन।  

(ङ) परम्परागत कायषप्रर्ाली 
सावषजमनक प्रशासनले मूलतः परम्परागत कायषप्रर्ाली अवलम्बन गरररहेको छ। जद्धटल कायषद्धवमध, 
कायषद्धवमधगत द्धवद्धवधता, संस्थागत संरचनाको अभाव, सेवाग्राहीप्रमतको असंवेदनशीलता, अमनयममतता र 
भ्रष्टाचारमा रमाउने प्रवृङ्खत्त, शासकीय अहम ्जस्ता कारर्ले सावषजमनक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु नसकेको 
अवस्था छ (समममत, 2070, प.ृ92)। सावषजमनक मनकायहरूको सेवा द्धवतरर्मा प्रद्धवमधको प्रयोग न्यून छ, 
नागररकको ददनानदुदनको कायषमा प्रद्धवमधलाइष आत्मसात ्गररएको छैन, भएको स्थानमा समेत प्रद्धवमधको 
प्रयोगमा बाह्य सहजीकरर् र सहयोग आवश्यक पने गदषछ। सेवा द्धवतरर्का काननुी एवम ् नीमतगत 
व्यवस्था आफैमा प्रद्धक्रयामखुी जद्धटल र झञ्झद्धटला छन ्र मतनको कायाषन्वयन पि अझै कमजोर रहेको 
छ। कमतपय सरकारी सेवाहरू अदृश्य (Intangible) हनुे भएकाले पररर्ाममा देखाउन पमन सहज छैन। 
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(च) पदपूमतष र कमषचारी व्यवस्थापन 

सङ् घीयताको अवलम्बनसँग ैनागररकसँग सरोकार राख्न ेअमधकांश सेवाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पगुकेा 
छन।् तर यसअनसुार जनशङ्खक्तको सङ्यया र आकार व्यवस्थापन हनु सकेको छैन। सङ् घमा 
आवश्यकभन्दा ठुलो संरचना र कमषचारी रहेका छन ्भने प्रदेश तहमा कररब ५० प्रमतशत पदहरू ररक्त 
रहेका छन।् त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत एक मतहाइभन्दा बढी पदहरू ररक्त रहेका छन।् स्थानीय 
तहका प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतको पटक पटक सरुवा भइरहेको छ, प्रदेशमा वर्ष ददन नाघेका प्रमखु 
सङ्खचव पाउन ैमङु्खस्कल छ, आधारभतू तहको जनशङ्खक्तको अभावले खासगरी प्रदेश र स्थानीय तह आक्रान्त 
रहेका छन ्भने सङ् घीय तहमा रहेको ठुलो संरचनाले अन्य तहको काममा दखल अन्दाजी बढाएको छ। 
न्यूनतम कमचाषरीको अभाव र प्रशासमनक अङ्खस्थरताले प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रदायक मनकायहरूलाइष 
सेवा प्रवाह गनष कदठन बनकेो छ। अझ दगुषम र ग्राम्रीर् स्थानीय तहहरू न्यूनतम कमषचारीको अभावले 
कायष सम्पादन गम्भीर रूपमा प्रभाद्धवत रहेको अवस्था छ।  

(छ) साधन स्रोतमा केन्रीकरर् 

सङ् घीय प्रर्ाली अवलम्बनका बाबजदु स्रोत साधन र अवसरको केन्रीकरर् गने प्रवृङ्खत्त कायमै छ। 
सङ् घीय सरकार ससाना प्रकृमतका आयोजना पररयोजनामा समेत केन्रबाट बजेट द्धवमनयोजन गने अभ्यास 
गरररहेको छ। उदाहरर्का लामग चाल ुआ.व. (२०७८/७९) स्थानीय तहतफष को १७३ अबषको ससतष 
अनदुानमा ७८,१०८ ओटा योजना तथा कायषक्रम रहेका छन।् जसमा १० लाखभन्दा कमका ४,१४८ 
ओटा छन ्  (देवकोटा, 2078)। प्रदेशको अवस्था पमन योभन्दा खासै मभन्न छैन। यातायात व्यवस्थापन 
प्रदेशको अमधकारिेरमभर पने भए पमन लाइसेन्सको रायल परीिाको कोटा यातायात व्यवस्था द्धवभागले 
तोक्ने गदषछ। 

एकै तहमा समेत एकामतर अमधकार प्रत्यायोजन नगने प्रवृङ्खत्तहरू प्रशस्त देङ्खखन्छ भने अकोतफष  ददइएको 
अमधकार प्रयोग नगरी ङ्खजम्मेवारी नमलने र जोङ्खखम पन्छाउने प्रवृङ्खत्त पमन व्याप्त छ। अग्रभागमा रहेका 
कमषचारीले टुङ्ग्याउँदा हनुे सामान्य काम पमन तहगत दस्तखत हुँदै मामथल्लो तहसम्म जाने प्रद्धक्रयाले सेवा 
प्रवाह छररतो हनु सकेको छैन।    

(ज) मबचौमलयाहरूको मबगमबगी 
सावषजमनक सेवा प्रवाह गने अमधकांश मनकायहरूमा मबचौमलयाहरूको मबगमबगी रहेको छ। सेवा प्रदायक र 
सेवाग्राहीहरूको मबचमा रहन ेगरेका यस्ता मबचौमलयाहरूले सावषजमनक सेवालाइष महँगो र दूद्धर्त बनाएका 
छन ्(समममत, 2070, प.ृ236) । कमतपय मनकायको कायषप्रर्ाली, जद्धटल फाराम, सहयोगी द्धवना मडङ्खजटल 
सेवा मलन कदठनाइ आददले न ैमबचौमलयाको उपङ्खस्थमत र भमूमका अपररहायष बनाएको छ।  
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(झ) भ्रष्टाचार र अमनयममतता 
अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा ४९.४ प्रमतशतले सेवा प्राप्त गनष अमतररक्त 
रकम बझुाएको देखाएको छ। यसरी अमतररक्त दस्तरु बझुाउन ु पनेमा स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह गने 
कायषलय नै अङ्खघ रहेको देखाएको छ (आयोग, 2075, प.ृ26-27) । यसबाट सावषजमनक सेवा प्रवाह गने 
मनकायहरूमा भ्रष्टाचारले गद्धहरोसँग जरा गाडेको अवस्था प्रष्ट हनु्छ।  

(ञ) कमषचारीको खस्कदो व्यावसाद्धयकता 
व्यावसाद्धयकता कमषचारीको आधारभतू द्धवशेर्ता हो। योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत कमषचारीतन्रमा स्वाभाद्धवक 

रूपमा उच्च व्यावसाद्धयकताको अपेिा रहन्छ। अझ नागररकको नङ्खजकमा रही सेवा प्रवाह गने यस्ता 
कमषचारीमा व्यावसाद्धयकताको झनै महत्त्व रहन्छ। तर हाम्रो कमषचारीतन्र राजनीमतप्रमत बढी लहमसने र 
व्यङ्खक्तगत स्वाथषमा बढी रुममलने गरेको छ। फलतः कमषचारीमा कतषव्य र ङ्खजम्मेवारीबोधमा ह्रास आइरहेको 
छ। चौका माने मौका परस्तहरूको हालीमहुाली बद्धढरहेको छ। यसले सेवा तहमा इमान्दार कमषचारीको 
तेजोबध हनुे गरेको छ; जसले अन्ततः सेवाग्राहीप्रमत संवेदनशील नहनुे र प्रभावकाररता खङ्खस्कने गरेको छ।  

(ट) व्यवस्थापकीय स्वतन्रता 
सरकारी कामहरू प्रद्धक्रयामखुी हनु े गदषछ। मनयम काननु, मनदेङ्खशका, कायषद्धवमध, मापदण्ड, पररपर र 
मनदेशनहरूले मनदेङ्खशत गरररहेका हनु्छन।् त्यसका साथै सरकारी काम समूहगत कायषमा मनभषर रहन्छ। 
मनजी िेरमा जस्तो नमतजा देखाउने गरी व्यवस्थापकीय स्वतन्रताको अभाव रहने गदषछ। अत्यन्त 
संरिर्वादी सरकारी सेवामा प्रमखुको मनयन्रर् कमजोर रहने गदषछ। यी सबै कारर्ले सेवा प्रदायक 
मनकाय र नेततृ्व सेवा प्रवाहमा नवप्रवतषन र पररवतषनको जोङ्खखम मलनभुन्दा परम्परागत ढङ् गबाट चल्नमुा 
नै आफूलाइष सरुङ्खित ठान्न ेगदषछन।्  

(ठ) सेवाग्राहीको संलग्नता 
सावषजमनक सेवा नागररकका लामग हो। तर यस्तो सेवाको मडजाइन गदाष कायाषन्वयनमा सेवाग्राही र 
नागररकलाई संलग्न गराउने प्रर्ालीको अभाव छ। भएका सेवाग्राही सन्तदु्धष्ट मापन, सावषजमनक सनुवुाइ, 
गनुासो व्यवस्थापन प्रर्ालीहरू पमन कमषकाण्डी बनकेा छन।् नागररक पषृ्ठपोर्र्, नागररक मनगरानी, 
सेवाग्राहीको मूल्याङ् कन जस्ता द्धवर्यले अझै पमन स्थान पाउन सकेका छैनन।् सावषजमनक सेवा प्रवाहमा 
सेवाग्राही नागररकको संलग्नताको अभावले प्रवाद्धहत सेवाप्रमत न नागररक सन्तदु्धष्ट छ न लगानीको उङ्खचत 
प्रमतफल नै प्राप्त हनु सकेको छ ।  

8.2 चनुौती  

प्रमखु चनुौतीका रूपमा सावषजमनक सेवा प्रदायकहरूलाइष कसरी बढीभन्दा बढी उत्प्ररेरत गने भन्ने न ैरहेको 
छ। खास खास िेरबाहेकका सेवा तहमा उच्च कायष चाप र सेवाग्राही नागररकसँग मसधा सम्बन्ध कायम 
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गरी सेवाबाट सन्तदु्धष्ट प्रदान गने अग्रस्थानका कमषचारी सदु्धवधाको प्राथममकतामा नपने, स्रोत साधनको 
न्यूनता आददले कमषचारीको चाख र मनोबल प्रभाद्धवत हनु ेगरेको छ यसका लामग उत्प्ररेर्ाको वातावरर् 
मसजषना गनुष पमन महत्त्वपूर्ष चनुौती रहेको छ। 

   

सावषजमनक सेवा प्राप्त गने नागररकको नैसमगषक अमधकार हो। यस्तो अमधकारको उपभोग गनष सेवाग्राही 
नागररकलाइष सेवा तथा सेवा प्रवाह प्रर्ालीका बारेमा पयाषप्त जानकारी तथा सूचना प्रवाह गरी सेवा माग 
गनष सिम बनाउनपुने हनु्छ। समाजमा पछाडी परेका, द्धवपन्न तथा सेवा प्राप्त गनष नसकेका वगष िरे एवम ्
समदुायलाइष अझ राम्रो सेवा प्राप्त गनष सशक्त गराउन ुपमन चनुौतीका रूपमा रहेको छ।   

  

अको महत्त्वपूर्ष चनुौती भनकेो नागररकको आवश्यकता र चाहनाअनसुार सेवा प्रवाह गनषसक्ने गरी सेवा 
प्रदायकको िमता अमभवृद्धि गने हो। यसमा सरकारी सेवा प्रदायक सङ् गठनका साथै मनजी र गैरसरकारी 
सामदुाद्धयक िेर पमन पदषछन।् सेवाको माग, गरु्स्तर र सूचना प्रद्धवमधको प्रयोग गरी गरु्स्तरीय सेवा प्राप्त 
गने अपेिा र सेवाको बढ्दो माग पूरा गनष सेवाको आपूमतष िमता, गरु्स्तर, प्रद्धवमध र िमता द्धवकास हनु े
गरी मनरन्तर सधुारका लामग तदनरुूप सेवा प्रदायकको िमता द्धवकास र स्रोत, साधनको व्यवस्थापन अको 
ठुलो चनुौतीको रूपमा देङ्खखएको छ। 

 

9. सझुाव  

सावषजमनक सेवा सरल, सलुभ र सहज रूपमा प्राप्त गने नागररकको नैसमगषक अमधकार हो। सावषजमनक 
सेवाको प्रभावकाररताले राज्यप्रमत नागररकको अपनत्व अमभवृद्धि हनु्छ। सावषजमनक सेवा प्रभावकारी बनाउन 
मनम्न पिमा सधुार आवश्यक देङ्खखन्छ- 

(क) सावषजमनक प्रशासनको पनुःसंरचनाः मलुकु सङ् घीयतामा प्रवेशसँग ै सावषजमनक प्रशासनलाइष 
प्रभावकारी बनाउन प्रशासनको समग्र सधुारको अवस्था आएको छ। यसैगरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी 
काननु तथा मापदण्डहरू एकपटक पनुरावलोकन गरी सधुार गरी समसामद्धयक बनाउन ुपनेछ। 
सावषजमनक प्रशासनको पनुसंरचना (Reengineering) गरी यस सेवालाइष आकर्षक, पररर्ाममखुी र 
नागररकप्रमत उत्तरदायी  बनाउन ुपदषछ। 

(ख) सेवा प्रवाहका द्धवकल्पको द्धवस्तारः सेवाको प्रभावकाररताका लामग सेवाग्राही नागररकलाइष चयन वा 
द्धवकल्पका अवसरहरू द्धवस्तार गनष आवश्यक हनु्छ। राज्यस्वयमले् न ैप्रवाह गने बाहेक अन्य 
सेवाहरूमा मनजी िेर वा समदुायलाइष ङ्खजम्मेवारी प्रदान गरी सेवा छनौट गने अवसर प्रदान गररन ु
पदषछ। हवाइ यातायात, सञ्चार सेवामा मनजी िेरको प्रवेश पिात ् सेवाको द्धवकल्पको द्धवकास 
भएको छ। यस िेरको सेवामा ठुलो पररवतषन आएको छ। ससाना द्धवर्यमा समेत वैकङ्खल्पक सेवा 
प्रदायकको उपयोग गनष सद्धकन्छ। उदाहरर्का लामग सवारी साधनको प्रदरु्र् परीिर् सरकारले 



परू्षचन्र भट्टराई, 2079 

44 
 

गदै आएको छ। यसका मनममत्त यातायात व्यवस्था कायाषलयहरूसँग न उपयकु्त उपकरर् छन ्न 
परीिर् गनष आउने सवारी व्यवस्थापन गने स्थान तथा अनगुमन गने िमता न ै छ। यस्ता 
कायषहरूमा मापदण्ड र मनयमन प्रर्ाली स्थापना गरी मनजी िेरबाट प्रवाह हनु सकेमा सावषजमनक 
सेवा प्रवाह सरल र छररतो हनुे मथयो। यस्तै सवारी अनमुमतपर डाँक वा कुररयरबाट ठेगानामै 
द्धवतरर् गनष सद्धकन्छ। राज्यका थपु्रै मनकायले प्रदान गने सावषजमनक सेवामा यस प्रकारको 
अदिताको उपङ्खस्थत देख्न पाइन्छ। यसथष सावषजमनक सेवाका िेरमा अनावश्यक प्रद्धक्रया र 
चरर्हरू हटाउन र वैकङ्खल्पक सेवा प्रदायकको द्धवकास हनु आवश्यक छ। 

(ग) नागररक नङ्खजक सेवा र सेवाको मापदण्डः सावषजमनक सेवा सकेसम्म नागररकको नङ्खजक परु् याउन ु
पदषछ। तर केन्रीकृत मानमसकताले सङ् घीय प्रर्ालीको व्यवस्था र ममषअनसुार नागररकलाइष आफ्नो 
घरदैलोमा सेवा पाउने अवस्थामा मसङ्खजषत अवरोधहरू हटाउन ुपनेछ। खासगरी सङ् घीय सरकारले 
अमधकारको साझा सूचीमा रहेका नागररक सेवासँग सम्बङ्खन्धत द्धवर्यहरू स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह 
हनु ेगरी काननुी व्यवस्था र सहजीकरर् गनषका साथै यस्ता सेवा द्धवतरर्का आधार र मापदण्डहरू 
तयार गने, मानक (Standard) द्धवमध र प्रद्धक्रया स्थाद्धपत गने काम गनुष पदषछ। हरेक सेवा प्रदायक 
मनकायले कायषसञ्चालन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी ददग्दशषन (Standard Operating Procedure-SOP) 
तयार गरी लागू गनुष पदषछ ।  

(घ) कमषचारीलाइष व्यावसाद्धयक बनाउनेः व्यावसाद्धयकता कमषचारीको आधारभतू द्धवशरे्ता हो। योग्यता 
प्रर्ालीमा आधाररत कमषचारीतन्रमा स्वाभाद्धवक रूपमा उच्च व्यावसाद्धयकताको अपेिा गररएको 
हनु्छ। अझ नागररकको नङ्खजकमा रही सेवा प्रवाह गने यस्ता कमषचारीमा व्यावसाद्धयकताको झन ै
महत्त्व रहन्छ, तर हाम्रो कमषचारीतन्रले राजनीमतप्रमत बद्धढ लहमसने र व्यङ्खक्तगत स्वाथषमा बढी 
रुममलने गरेको आरोप खेद्धपरहेको छ। तसथष सावषजमनक सेवामा सधुारका लामग कमषचारीतन्रलाइष 
व्यावसाद्धयक बनाउन द्धवशेर् ध्यान ददन ुपदषछ।  

(ङ) सावषजमनक सेवामा प्रद्धवमधको प्रयोगः सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रद्धवमधको प्रयोग अपेङ्खित 
रूपमा हनु सकेको छैन। अमभलेख व्यवस्थापन, सेवाको प्रद्धक्रया र प्रवाहमा अमधकामधक सूचना 
प्रद्धवमधको प्रयोग गरी सावषजमनक सेवा खासगरी वैदेङ्खशक रोजगार, यातायात, मालपोत, नापी, ङ्खजल्ला 
प्रशासन जस्ता सेवाग्राहीको अत्यमधक मभडभाड हनुे िेरमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। आम 
सेवाग्राही मडङ्खजटल प्रर्ालीका बारेमा जानकारी र सहजीकरर् मबना आम नागररकको यसमा पहुँच 
समुनित गनष सद्धकँदैन, यसले बरु नयाँ मबचौमलयाहरूको मसजषना हनु पगु्दछ। तसथष नागररकलाइष 
अभ्यस्त र प्रोत्साहन गने सेवा प्रदायक मनकायहरूले नै यसमा सहयोग र सहजीकरर् गनुषपने 
हनु्छ।   

(च) नागररक बडापरको प्रयोगः सावषजमनक मनकायले आफूले प्रवाह गने सेवाका सम्बन्धमा नागररक 
बडापर राख्नपुने काननुी व्यवस्था छ। प्राय सबै सरकारी मनकायहरूले आआफ्नो बडापर जारी 
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गरेका छन ्तर यसको प्रयोग अत्यन्तै कमजोर छ। तसथष प्रत्येक सावषजमनक मनकायले नागररक 
बडापरमा घोद्धर्त सेवा तोद्धकएको समयमा प्राप्त हनुे समुनङ्खित गनुष पने र हनु नसकेमा िमतपूमतष 
प्रदान गने गरी िमतपूमतष पाउन े व्यवस्था सद्धहतको नागररक बडापर कायाषन्वयनमा ल्याउने र 
यसलाइष सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीमबचको सम्बन्ध सेतकुा रूपमा स्थाद्धपत गनुषपदषछ। सेवाग्राही 
समेतको संलग्नतामा नागररक बडापरको कायाषन्वयन अवस्थाको अनगुमन तालकु मनकायबाट 
हनुपुदषछ। 

(छ) मनजी िरेसँग सहकायष र साझेदारीः मलुकुले खलुा अथषतन्रमा आधाररत अथष व्यवस्थालाइष 
अवलम्बन गरेको छ। नाफामूलक वा सामाङ्खजक िेरबाट दितापूवषक र प्रभावकारी ढङ्गबाट 
उत्पादन र द्धवतरर् हनुसक्ने सेवामा सरकार अङ्खल्झरहन ुहुँदैन। सरकारले तलुनात्मक दिताका 
िेरहरूमा मनजी र सामाङ्खजक (गैरनाफामूलक) िेरको भमूमकालाइष प्रोत्साद्धहत गरेको छ, कमतपय 
सावषजमनक सेवाहरू मनजी िेरले सञ्चालन गदै आएका छन ्भने कमतपय िेरमा सावजषमनक सेवा 
प्रदायक मनकायहरूलाइष उनीहरूको कायषको केही द्धहस्सामा साझेदारी गने गदछषन।् उदाहरर्का 
लामग सवारी चालक अनमुमत परको परीिा मलन ेकायष सरकारी मनकायले गदषछ भने उक्त परीिाका 
लामग रायल सेन्टरको मनमाषर् तथा व्यवस्थापन मनजी िेरबाट हनुे गदषछ। यसैले सेवा प्रवाह गने 
सावषजमनक मनकायहरू मनजी िेरसँग अलग रहेर होइन एक अकाषसँग सहकायष र साझेदारी गरी 
सेवालाइष प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सावषजमनक सेवामा मनजी वा सामाङ्खजक िेरलाइष 
प्रोत्साहन र साझेदारी गरे पमन यस प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने उत्तरदाद्धयत्व भन ेसरकारमा 
नै रहन ुपदषछ। 

(ज) वैकङ्खल्पक उपायको अवलम्बनः कमतपय सावषजमनक सेवा जनताको घरदैलामा नै पगु्ने गरी वैकङ्खल्पक 
उपायहरू अवलम्बन गनष सद्धकन्छ। उदाहरर्का लामग नागररकता, स्वास्थ्य सेवा तथा मतदाता 
पररचयपर जस्ता कायषहरू स्थानीय तहसँग साझेदारीमा घमु्ती सेवाको रूपमा लग्न सद्धकन्छ। 
नागररक तहमा हनु े सेवा प्रवाहमा गैरसरकारी िरे र नागररक समाजउन्मखु संस्थाहरूको 
सहभामगताले सेवाप्रमतको अपनत्व र प्रभावकाररता बढाउन सहयोग पगु्दछ। 

(झ) उत्तरदाद्धयत्व र जवाफदेहीः उत्तरदाद्धयत्व भनेको ङ्खजम्मेवारीको परीिर् हो। यसको लामग  कायाषलय 
र कमषचारीको ङ्खजम्मेवारी तोकी कायाषलय र कमषचारीलाइष जवाफदेही बनाउन ुपदषछ। कायाषलयले 
सम्पादन गनुषपने सेवालाइष बढीभन्दा बढी वस्तगुत रूपमा मापन गरेर व्यङ्खक्तगत र कायाषलयगत 
कायषसम्पादनका लामग जवाफदेही बनाउन सद्धकन्छ। कमषचारीले सम्पादन गनुषपने कायष 
कायषद्धववरर्मा समावेश गरी सम्पादन गनुषपने कामको पररमार्को लक्ष्य ददएर अमधकार र 
कतषव्यमबच तालमेल ममलाउन सकेमा कायषसम्पादन मूल्याङ् कनलाइष वस्तगुत बनाउन र कामको 
ङ्खजम्मेवारीप्रमत उत्तरदायी बनाउन सहज हनु्छ।  
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(ञ) अमधकार र ङ्खजम्मेवारी हस्तान्तरर्ः संद्धवधानमा तहगत सरकारका अमधकारको सूची र त्यसका 
आधारमा कायषद्धवस्ततृीकरर् भएको भए पमन सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कायषमा प्रशस्त 
दोहोरोपना पाइन्छ। नीमत, काननु र मापदण्ड बनाउँदा र त्यसको व्याययाले झनै समस्या बढेको 
छ। खासगरी सावषजमनक सेवाका िेरमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अमधकारिेरको अस्पष्टताले 
सेवाग्राही मकाषमा पने गरेका छन ् भने एक आपसमा द्वन्द्व हनुे, सेवाप्रमतको उत्तरदाद्धयत्व र 
जवाफदेद्धहता स्पष्ट नहनुे, सावषजमनक सेवा प्रवाहलाइष प्रभावकारी बनाउन कुन सेवा कुन तहको 
सरकारको ङ्खजम्मेवारी हो यद्धकन गरी सम्बङ्खन्धत तहलाइष त्यसप्रमत उत्तरदायी बनाउन आवश्यक 
छ। संद्धवधानले ददएको कायषङ्खजम्मेवारीप्रमत उत्तरदायी बनाउने गरी संद्धवधानबमोङ्खजमका अमधकार र 
ङ्खजम्मेवारी तत्तत ्तहका सरकारलाइष हस्तान्तरर् गररन ुजरूरी देङ्खखन्छ । 

(ट) प्रद्धक्रया र नमतजाप्रमत ङ्खजम्मेवारः यसैगरी सावषजमनक मनकायद्वारा प्रवाह हनुे सावषजमनक सेवा र 
कायषमा नागररकलाइष ससूुङ्खचत गराउने, नागररकका पषृ्ठपोर्र्, प्रमतद्धक्रया र सझुावहरू ग्रहर् गरी 
मनरन्तर सधुार गनुषपने हनु्छ। यसका मनममत्त सामाङ्खजक उत्तरदाद्धयत्व अमभवृद्धि गने प्रकृमतका 
सावषजमनक सनुवुाइ, सावषजमनक परीिर्, सामाङ्खजक परीिर्, गनुासो व्यवस्थापन जस्ता 
उपक्रमहरूलाइष संस्थागत गने र तोद्धकएको कामको लामग प्रद्धक्रया र नमतजा दवैुका मनममत्त ङ्खजम्मेवार 
बनाइनपुदछष। 

(ठ) सङ् गठनको लक्ष्य र कायषसम्पादन मूल्याङ् कनमबच आबिताः  सङ् गठनको लक्ष्य र उपलङ्खब्धलाइष 
कमषचारीको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन सङ् गठनको कायषप्रगमत र प्रभावकाररतासँग आबि गनुष 
आवश्यक छ। यस्ता सावषजमनक सेवासँग सम्बङ्खन्धत मनकायहरूको मापनयोग्य लक्ष्यहरूको मनधाषरर् 
गरी वाद्धर्षक तथा आवमधक रूपमा त्यस्ता लक्ष्यहरूको मापन हनुपुदषछ। कायषसम्पादन 
मूल्याङ् कनको मनङ्खित अङ् क र सङ् गठनको कायषसम्पादनबाट प्राप्त हनुे गरी व्यङ्खक्तगत र 
सङ् गठनको कायषसम्पादनमबच आबि गररनपुदषछ।  

(ड) पषृ्ठपोर्र् प्रर्ालीः हरेक सेवा प्रदायक कायाषलयहरूबाट भएका कामकारबाहीप्रमत जनताको के 
कस्तो धारर्ा रहेको छ र त्यसमा के कस्तो कमी कमजोरी रहेको छ भन्ने द्धवर्यमा पषृ्ठपोर्र् 
प्रर्ालीको द्धवकास गनष जरूरी छ। खासगरी सेवाग्राही सन्तदु्धष्ट मापन र गनुासो व्यवस्थापनका साथै 
नागररक उत्तरदायी प्रर्ालीलाइष सबल बनाउन आवश्यक छ। 

(ढ) सेवा तहमा स्रोत साधनका साथै कमषचारीलाइष प्रोत्साहनः सेवा प्रवाहका लामग तल्लो तहमा रहेका  
मनकायहरूमा आवश्यक स्रोत साधन तथा उपकरर् आददको जरुरत पदषछ। उदाहरर्का लामग 
अस्पताल स्थापनासँग ैत्यसले प्रवाह गने सेवाअनसुार स्रोत साधन, औजार उपकरर्, आदद आवश्यक 
हनु्छ। त्यस्ता मनकायको नागररकसँग प्रत्यि सम्बन्ध हनु ेर प्रत्यि जवाफदेद्धहता मनवाषह गनुषपने 
हनु्छ। यसैले सेवा तह र दगुषममा काम गने कमषचारीलाइष मौदरक तथा गैरमौदरक सदु्धवधाबाट 
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प्रोत्साहन गनष आवश्यक देङ्खखन्छ। स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको अभ्यासको मसकाइ पमन यस 
पररप्रके्ष्यमा महत्त्वपूर्ष हनु सक्दछ। 

(र्) सेवाप्रवाहमा नागररक संलग्नता र पहुँचः सेवाग्राहीलाइष उपभोक्ताका दृद्धष्टले होइन सावषभौम 
नागररकका रूपमा लोकतन्रको मूल्य मान्यताअनरुूप व्यवहार र सेवाको अमधकार रायदछ। यसका 
मनममत्त सरकारलाइष जनताको नङ्खजक परु् याई उनीहरूको सहभामगता, समन्वय र साझेदारीका 
आधारमा सावषजमनक सेवा पिमतको द्धवकास गरी सरकारप्रमत जनताको अपनत्व मसजषना गनष 
आवश्यक छ। यस्तै सेवामा सबै नागररकको समतामूलक पहुँचमा (पछाडी परेको वगष, मलङ्ग 
समदुाय र भगूोल) द्धवद्यमान अवरोधहरू हटाउँदै सबै नागररकलाइष सँगै लैजानपुदषछ । 

(त) सेवाग्राहीको सबलीकरर्ः  सावषजमनक सेवालाइष सेवाग्राही सबल हनुे गरी पनुव्यषवस्थापन गनुषपने 
अवस्था छ। आफैले प्रदान गने सेवाका बारेमा सामान्य नागररकले बझु्ने भार्ामा जानकारी, स्वयं 
उपङ्खस्थत हनुे बाहेकका सामान्य कायषहरू प्रद्धक्रया द्धवद्यतुीय प्रर्ालीमा आबि गने, प्रद्धक्रया पगु े
नपगुेको तत्काल जानकारी हनुे, स्वयं उपङ्खस्थत हनुपुने अवस्थामा द्धवद्यतुीय प्रर्ालीबाट नै समय 
मनधाषरर् हनुे (Appointment System) िमतपूमतषसद्धहतको नागररक बडापरको व्यवस्था, नागररकको 
प्रत्यि सरोकार राख्न ेकायाषलयमा नागररकलाई ददन तोकी थाती कामको सनुवुाइको व्यवस्था जस्ता 
प्रद्धक्रया अवलम्बन गनष सद्धकन्छ। 

  

10. मनष्कर्ष 

सावषजमनक सेवाको द्धवतरर् सरकारको प्रमखु काम हो। आजको समय सावषजमनक सेवा कृपाको द्धवर्य नभइष 
नागररकको अमधकारको रूपमा हेने गररन्छ। यसैले सावषजमनक सेवामा सेवाग्राही नागररकको सम्प्रभतुा स्थाद्धपत 
हनुे गरी मलुकुका सबै िेरमा सावषजमनक सेवाको प्रवाह प्रभावकारी बनाइष नागररकको पहुँच अमभवृद्धि गनुषको 
साथसाथै गरु्स्तरीय सेवा समान रूपमा द्धवतरर् गने अवस्थाको मसजषना गनुष अपररहायष भएको छ। 

सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सधुारका लामग लामो प्रयासहरू भएतापमन अपेङ्खित प्रमतफल आउन सकेको छैन। 
द्धवश्वव्यापीकरर्, सूचना र सञ्चार प्रद्धवमधको द्धवस्तार र चेतना⁄ जागरर्स्तरले नागररकको सेवा माग र प्रकृमतमा 
ठुलो पररवतषन आएको छ र भमूण्डलीय सिमताको स्तर भएको सावषजमनक सेवाको अपेिा बढ्दो छ। 

सङ् घीय प्रर्ालीमा सेवा प्रवाह नागररकको नङ्खजक आउन,े सेवामा नागररक र उनका प्रमतमनमधहरूको 
संलग्नता बढ्न ेभरोसा व्यवहारमा रूपान्तरर् गनष आवश्यक भएको छ। यसका मनममत्त एकातफष  राज्यबाट 
प्रवाह हनुे कमतपय सावषजमनक सेवामा पररमाजषन, पररवतषन र द्धवतरर् प्रर्ालीको पनुःसंरचना 
(Reengineering) गनुषपने छ भने अकोतफष  सेवामा सेवाग्राहीको लागत र समय घटाउँदै मनकटतम द्धवन्दबुाट 
गरु्स्तरीय र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। राज्यका तफष बाट नागररकलाइष प्रदान 
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गररन ेसेवाको प्रभावकाररताले नै सरकारप्रमत नागररकको द्धवश्वास बढाउने र सकारात्मक धारर्ा मनमाषर् 
गदषछ।  
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नेपालमा मौदरक नीमतको व्यवस्थापन 

डा. प्रकाश कुमार शे्रष्ठ* 

लेखसार 

मौदरक नीमत महत्त्वपूर्ष सावषजमनक नीमत हो । समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्व कायम गनष तरलता व्यवस्थापन 
गदै कजाष प्रवाह र ब्याजदरलाई प्रवाद्धहत गने काम मौदरक नीमतले गदषछ । यस लेखमा नेपालमा मौदरक 
नीमतको सरुुवात, हालको तजुषमा र कायाषन्वयन प्रद्धक्रया एवम ्संस्थागत व्यवस्था, यसका उपकरर्हरू र 
यसको व्यवस्थापनमा असर पाने कारक तत्त्वहरूबारे चचाष गररएको छ । हाल नेपाल राि बैंकले अप्रत्यि 
उपकरर्हरूमाफष त मौदरक नीमत कायाषन्वयन गदषछ। नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ अनसुार मूल्य र बाह्य 
स्थाद्धयत्व कायम गने उदे्दश्य मौदरक नीमतको रहेको हनु्छ । बैंक दर, अमनवायष नगद अनपुात र खलुा 
बजार सञ् चालनमाफष त मौदरक नीमतको कायाषन्वयन हनु्छ । स्थायी तरलता सदु्धवधाको व्यवस्था र ब्याजदर 
कोररडरले पमन मौदरक नीमत सञ्चालनमा सहयोग परुाएको हनु्छ । अथषतन्रको संरचना, द्धवत्तीय प्रर्ालीको 
द्धवकास, द्धवमनमय दर प्रर्ालीको अवस्था, बाह्य पुजँी प्रवाहको ङ्खस्थमत आददलाई मध्यनजर राखेर मौदरक 
नीमतको व्यवस्थापन समयसापेि रूपमा पररवतषन हुँदै जान्छ । 

शब्दकुञ् जीः मौदरक नीमत, व्यवस्थापन, उपकरर्हरू, खलुा बजार, नपेाल राि बैंक 

1. द्धवर्य प्रवेश 

समद्धष्टगत अथषतन्रको व्यवस्थापनको लामग महत्त्वपूर्ष नीमतको रूपमा मौदरक नीमत रहेको हनु्छ। 
सामान्यतया केन्रीय बैंकले तजुषमा गरेर मौदरक नीमतको कायाषन्वयन गररन्छ । मौदरक नीमतले अथषतन्रमा 
आवश्यक मारामा तरलता वा मरुाको माराको उपलब्धता समुनङ्खित गरी समद्धष्टगत आमथषक ङ्खस्थरता कायम 
गनष भमूमका खेल्दछ । अथषतन्रमा आमथषक द्धक्रयाकलापहरू मरुाको माध्यमबाट गररन्छ भने बचत पररचालन 
तथा कजाष लगानीका कामहरू पमन मरुाकै माध्यमबाट हनुे गदषछन ्। अथषतन्रमा कजाषको उपलब्धता र 

 
* कायषकारी मनदेशक, आमथषक अनसुन्धान द्धवभाग, नेपाल राि बैंक 
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ब्याजदर मनधाषरर्मा पमन मौदरक नीमतले प्रभाव पादषछ । प्रस्ततु लेखमा नपेालको सन्दभषमा मौदरक नीमतको 
व्यवस्थापन के कसरी गररन्छ भन्ने द्धवर्यवस्त ुसमाद्धवष्ट गररएको छ ।  

2. नेपालमा मौदरक नीमतको इमतहास 

नेपालमा केन्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राि बैंकको स्थापना २०१३ साल बैशाख १४ गते भएको हो। 
यो बैंक स्थापना हुँदा नेपालको अथषतन्र झण्डै शतप्रमतशत कृद्धर्मा मनभषर रहेको मथयो भन ेबैद्धकङ संस्थाको 
रूपमा एउटा मार वाङ्खर्ज्य बैंकको रूपमा नपेाल बैंक मलममटेड सञ् चालनमा मथयो । अमधकांश आमथषक 
गमतद्धवमध मनवाषहमखुी मथयो भने मरुाको प्रयोग ज्यादै कम हनु्थ्यो । अझ भारतीय मरुा प्रयोग भई दै्वध 
मरुा प्रर्ालीको ङ्खस्थमत रहेको मथयो । त्यमतखेर नेपाल सरकारले राजस्व समेत भारतीय मरुामा सङ् कलन 
गदषथ्यो भन ेनपेालको द्धवदेशी मरुाको सङ्खञ् चमतको व्यवस्थापन भारतीय ररजषभ बैंकले गने गदषथ्यो।  

नेपाल राि बैंकले स्थापना भएपमछको पद्धहलो दशक नपेाली मरुाको प्रचलन बढाउन, केही नयाँ द्धवत्तीय 
संस्थाहरू जस्तै नेपाल औद्योमगक द्धवकास मनगम, सहकारी बैंक जनु पमछ कृद्धर् द्धवकास बैंकको रूपमा 
पररर्त भयो र राद्धिय वाङ्खर्ज्य बैंकको स्थापनाको लामग पहल गर् यो । नपेाल राि बैंकले आफैले नोट 
मनष्काशन गरी नपेाली मरुाको प्रयोग बढाउन ेकाम गर् यो । यसको लामग नेपालभर नेपाली रूपैयाँको 
चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ लाग ुगररयो । साथै भारतीय मरुाको प्रयोग घटाउन २०१७ बैशाख १ 
गते भारतीय रूपैयाँसँगको द्धवमनमय दरलाई ङ्खस्थर गररयो (ने.रा.बैंक, २०३८)। यसका साथै द्धवदेशी द्धवमनमय 
मनयन्रर् गने ऐन, २०१९ लाई क्रममक रूपमा २०२३ सालसम्ममा नेपालभर लाग ुगररयो । अथषतन्रमा 
नेपाली रूपैयाँको प्रयोग तथा कजाष प्रवाह र मनिेप सङ् कलन जस्ता द्धवत्तीय मध्यस्थताका कायषहरू बढ्न 
थालेपमछ २०२३ सालदेङ्खख नेपाल राि बैंकले मौदरक नीमत तजुषमा गनष थाल्यो । तत्कामलन समयमा 
द्धवश्वव्यापी रूपमा नै प्रत्यि मौदरक उपकरर्को आधारमा मौदरक नीमत सञ् चालन हनु ेगदषथ्यो। नेपाल 
राि बैंकले पमन २०४६ सालसम्म प्रत्यि मौदरक उपकरर्हरू प्रयोग गरेर मौदरक नीमत कायाषन्वयन 
गरेको पाइन्छ । यसको मतलब मौदरक व्यवस्थापनको लामग नपेाल राि बैंकले मसधै कजाष र मनिेपका 
ब्याजदरहरू तोद्धकददने गदषथ्यो । 

आमथषक तथा द्धवत्तीय उदारीकरर् नीमतहरू अवलम्बन गदै गएपमछ नेपाल राि बैंकले ब्याजदर मनधाषरर् 
बजार प्रद्धक्रयामाफष त हनुे व्यवस्था गरी मौदरक नीमतको सञ् चालन अप्रत्यि उपकरर्हरूमाफष त गनष सरुु 
गर् यो । द्धवत्तीय उदारीकरर्सँगै मनजी िेर र वैदेङ्खशक लगानीमा पमन बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरू खोल्न 
ददन सद्धकने व्यवस्था अवलम्बन गरेपमछ द्धवत्तीय िेरको द्धवस्तार र द्धवकास पमन हुँदै गयो ।  

२०५८ सालमा नेपाल राि बैंक ऐन,  २०१३ प्रमतस्थापन गरी पररवमतषत समयअनरुूप नयाँ नेपाल राि 
बैंक ऐन, २०५८ जारी भयो। जसमा नेपाल राि बैंकले वाद्धर्षक रूपमा मौदरक नीमत तजुषमा गरेर सावषजमनक 
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गनुषपने व्यवस्था गररयो । फलस्वरूप आमथषक वर्ष २०५९/६० देङ्खख नपेाल राि बैंकले वाद्धर्षक रूपमा 
मौदरक नीमत तजुषमा गरी गभषनरबाट सावषजमनक गने व्यवस्थाको सरुुवात भयो । यसअङ्खघ अथषतन्रको 
आवश्यकताका आधारमा मौदरक नीमतका सम्बन्धमा मनर्षयहरू हनुे गदषथे । 

आमथषक वर्ष २०६१/६२ देङ्खख मौदरक नीमतको अधषवाद्धर्षक समीिा गने पररपाटी सरुु गररयो भने आमथषक 
वर्ष २०७३/७४ देङ्खख रैमामसक समीिा सरुु गररयो । तसथष अद्धहले नेपाल राि बैंकले आमथषक वर्षको 
सरुुवातमा ल्याएको मौदरक नीमतको रैमामसक रूपमा वर्षको तीन ओटा समीिा गने गदषछ । समीिाको 
क्रममा अथषतन्रको अवस्था र आवश्यकताअनरुूप मौदरक उपकरर्हरूको बारेमा मनर्षयहरू हनुे गदषछ।  

3. मौदरक नीमतको तजुषमा प्रद्धक्रया 

मौदरक नीमतको व्यवस्थापनले यसको तजुषमादेङ्खख कायाषन्वयन प्रद्धक्रया समेतलाई समेट्छ ।आमथषक वर्षको 
अन्तमतर आगामी आमथषक वर्षको लामग मौदरक नीमतको तजुषमा प्रद्धक्रया सरुु हनु्छ । यसको लामग नेपाल 
राि बैंकको आमथषक अनसुन्धान द्धवभागले तात्कामलन आमथषक अवस्थाको द्धवश्लरे्र् र सम्भाद्धवत पररदृश्य 
तयार पादषछ । नेपाल सरकारको बजेटले अङ् गीकार गरेको आमथषक वृद्धिदर र मरुास्फीमत दरलाई 
आत्मसात ्गरी समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्वमा दखल नपगु्न ेगरी मौदरक तथा कजाष योगाङ्कहरूको वृद्धिदर 
मनधाषरर् गररन्छ । उक्त वृद्धिदरहरूलाई सहयोग पगु्न ेगरी मौदरक नीमतका उपकरर्हरू मनधाषरर् गररन्छ। 
हाल प्रयोग गरररहेका उपकरर्हरूमा अमनवायष नगद अनपुात, बैंक दर, खलुा बजार कारोबार रहेका छन।् 
यी उपकरर्हरूको सङ्खङ् िप्त चचाष तल गररएको छ । 

(क) अमनवायष नगद अनपुात (CRR) 
अमनवायष नगद अनपुात भन्नाले मनिेप सङ् कलनमा संलग्न हनु े बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले आफूले 
सङ् कलन गरेको मनिेपको मनङ्खित अनपुातमा आफैसँग नगद तथा केन्रीय बैंकमा जम्मा गनुषपने रकमको 
अनपुातलाई जनाउँछ । केन्रीय बैंकमा जम्मा गरेको रकममा धेरैजसो देशहरूमा बैंक तथा द्धवत्तीय 
संस्थाहरूले कुनै ब्याज पाउँदैनन ्। तर उनीहरूले आवश्यक परेको बलेा मनकाल्न सक्छन ्। कुनै पमन 
बेला मनिेपकताष आफ्नो मनिेप द्धफताष मलन आउनसक्ने हुँदा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले यसरी मनिेपको 
केही अंश नगद तथा तरल सम्पमतको रूपमा राख्नपुने व्यवस्था गररएको हनु्छ । 

अमनवायष नगद अनपुातको व्यवस्थाले गदाष बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले आफूले सङ् कलन गरेको मनिेपको 
सबै रकम कजाषको रूपमा प्रवाह गनष सक्दैन । यो अनपुातलाई आवश्यकताअनसुार मौदरक नीमतले 
पररवतषन गरेर बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूको कजाष प्रवाह गनषसक्न ेिमतामा पररवतषन ल्याउँछ । अमनवायष 
नगद अनपुात बढाएमा मनिपेको धेरै मारा नगदको रूपमा वा केन्रीय बैंकमा जम्मा गनुषपने हुँदा कजाष 
प्रवाह गनषसक्ने िमतामा कमी आउँछ अथाषत ्अमनवायष नगद अनपुात बढाउँदा कजाष प्रवाहको लामग चाद्धहन े
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तरलतामा कमी आउँछ । मनिेप सङ् कलन गरेको रकमको द्धवना ब्याजमा नगदको रूपमा राख्नपुदाष 
त्यसको घाटा पूमतष गनष बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले कजाषको ब्याजदर पमन बढाउँछन।् 

अथषतन्रमा तरलता प्रवाह बढाउन वा ब्याजदरमा कमी ल्याउन ु परेमा मौदरक नीमतले अमनवायष नगद 
अनपुात घटाउँछ । यस्तो अनपुात घट्दा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूसँग कजाष प्रवाहको लामग अमतररक्त 
तरलता उपलब्ध हनु्छ । तरलताको आपूमतष बढ्दा ब्याजदरमा पमन कमी आउँछ । यसरी ब्याजदर र 
कजाष उपलब्धतामा आउने पररवतषनअनसुार मामनसहरूले उपभोग तथा लगानीका मनर्षयहरू गदषछन र 
अथषतन्रमा सोअनसुारको प्रभाव देङ्खखन्छ ।   

(ख) बैक दर 

केन्रीय बैंक वास्तवमा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूको बैंक पमन हो । सवषसाधारर् मामनसहरूले बैंक तथा 
द्धवत्तीय संस्थाहरूसँग द्धवत्तीय कारोबार गरे जस्तै बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले केन्रीय बैंकसँग कारोबार 
गदषछन:् मनिेप राख्न ेर कजाष मलने । केन्रीय बैंकले बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूलाई कजाष ददँदा मलन े
ब्याजदरलाई नै बैंक दर भमनन्छ ।  

मौदरक नीमतले बैंक दरमा ल्याउने पररवतषनले पमन बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाको कजाष प्रवाह गनषसक्ने िमता 
र ब्याजदरहरूमा पररवतषन आउँछ । बैंक दर बढ्दा केन्रीय बैंकबाट मलन ेकजाष महँगो हनुे हुँदा कजाष 
प्रवाहको लामग केन्रीय बैंकबाट कजाष मलने प्रवृमतमा कमी आउँछ भने कजाष मलए पमन महँगो पनष जान े
हुँदा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले आफूले प्रवाह गने कजाषको ब्याजदर पमन बढाउँछन ्। यसको ठीक 
उल्टो बैंक दर घटेमा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले सस्तो ब्याजदरमा केन्रीय बैंकबाट द्धवत्तीय साधन प्राप्त 
गदषछन ्जसलाई कजाष प्रवाहमा प्रयोग गनष सक्छन ्। बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले आफूले सङ् कलन 
गरेको मनिेप रकमलाई कजाषको रूपमा प्रवाह गने गदषछन । मनिेप प्रायः छोटा अवमधका हनु सक्छन 
भने कजाष लामा अवमधका हनु्छन।् यस्तो अवस्थामा दैमनक कारोबारको लामग तरलता अपयाषप्त हुँदा पमन 
बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले केन्रीय बैंकबाट कजाष मलन्छन ्।  

मौदरक नीमतले अथषतन्रमा सस्तोमा तरलता प्रवाह गनष चाहेमा बैंक दर घटाउँछ भने कजाष प्रवाह कम गनष 
र ब्याजदर बढाउन चाहेमा बैक दर बढाउँछ । बैंक दरको प्रभावकाररता भने बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरू 
तरलताको लामग केन्रीय बैंकमा कमत मनभषर छन ्भन्ने कुराले मनधाषरर् गदषछ । आफैसँग पयाषप्त तरलता 
भएको अवस्थामा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरू केन्रीय बैंकमा तरलता मलन जाँदैनन।् बैंक तथा द्धवत्तीय 
संस्थाहरूको तरलताको ङ्खस्थमत मनिेप सङ् कलन र कजाष मागको अवस्थाले मनधाषरर् गदषछ । अकोतफष  
मनिपे सङ् कलन र कजाषको मागको ङ्खस्थमत अथषतन्रको अवस्थाले मनधाषरर् गदषछ । 
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(ग) खलुा बजार कारोबार 
खलुा बजार कारोबार मौदरक नीमतको महत्त्वपूर्ष उपकरर्को रूपमा प्रयोग हनुे गदषछ  ।  खलुा बजार 
कारोबार भन्नाले केन्रीय बैंकले बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूसँग सामान्यतया सरकारी ऋर्परहरूको 
द्धकनबचे गरेर गने कारोबारलाई जनाउँछ । यस्तो कारोबार आवश्यकताअनसुार हनुे गदषछ । केन्रीय 
बैंकले बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूबाट ऋर्परहरू खररद गदाष बैंद्धकङ प्रर्ालीमा तरलता प्रवाह हनु जान्छ 
भने केन्रीय बैंकले बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूलाई ऋर्पर बेच्दा तरलता प्रशोचन हनु जान्छ । यसरी 
तरलता व्यवस्थापनको लामग अथषतन्रको आवश्यकता एकीन गरी केन्रीय बैंकले खलुा बजार कारोबार 
सञ्चालन गदषछ । यस्तो कारोबार बोलकबोलको माध्यमबाट हनुे गदषछ ।  

खलुा बजार कारोबार मयुयतया दईु प्रकारले हनु गदषछ । पद्धहलो: केन्रीय बैंकले खलुा बजार 
कारोबारमाफष त ऋर्परहरूको स्वाममत्वमा पररवतषन आउन ेगरी द्धकनबचे गदषछ यसलाई मसधा बोलकबोल 
भन्ने गररन्छ । दोस्रो: मसधा स्वाममत्व हस्तान्तरर् नगरी केही समयावमधको लामग मधतो राखेर पमन तरलता 
प्रवाह र प्रशोचनको कायष गने गररन्छ । यस प्रकारको खलुा बजार कारोबारलाई ररपो र ररभसष ररपो 
भमनन्छ । ररपोअन्तगषत केन्रीय बैंकले बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूलाई ऋर्परहरू मधतो राखेर मनङ्खित 
अवमधको लामग तरलता ददन्छ । समयावमध सद्धकएपमछ बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले आफूले मलएको 
रकम द्धफताष गरेर ऋर्परहरू मलएर जान्छन । अकोतफष  ररभसष ररपोअन्तगषत केन्रीय बैंकले बैंक तथा 
द्धवत्तीय संस्थाहरूलाई आफूसँग भएको ऋर्पर मधतो राखेर मनङ्खित समयावमधको लामग उनीहरूसँगबाट 
तरलता मलन्छ र समयावमध सद्धकएपमछ तरलता द्धफताष ददएर ऋर्पर द्धफताष मलन्छ । ररपो र ररभसष ररपोको 
कारोबारहरू प्रायः बोलकबोलको माध्यमबाट हनुे गदषछ । तरलताको अवस्था हेरी केन्रीय बैंकले यी 
कारोबारको बारेमा मनर्षय गनेगदषछ । 

4. मौदरक नीमत तजुषमाको लामग संस्थागत व्यवस्था 

मौदरक नीमतको तजुषमाको लामग मौदरक नीमत तजुषमा कायषद्धवमध, २०७३ कायाषन्वयनमा रहेको छ । यस 
कायषद्धवमधअनसुार मौदरक नीमतको मस्यौदा तयार पाने प्रमखु ङ्खजम्मेवारी नेपाल राि बैंकको आमथषक 
अनसुन्धान द्धवभागको हनु्छ । द्धवमभन्न द्धवभागहरूबाट सझुावहरू सङ् कलन गरी मस्यौदा तयारीको लामग 
कायषकारी मनदेशकको संयोजकत्वमा अन्तरद्धवभागीय सझुाव समन्वय समममत रहेको हनु्छ । मौदरक नीमतमा 
समावेश गररने नीमतगत द्धवर्यहरू प्रारङ्खम्भक रूपमा उक्त समन्वय समममतमा छलफल हनु ेगदषछ । यसका 
साथै द्धवमभन्न सरोकारवालाहरूसँग अन्तद्धक्रयाहरू गरी नेपाल राि बैंकले राय सझुावहरू सङ् कलन गदषछ। 
द्धवमभन्न सरोकारवाला सङ् घ संस्थाहरूले मलङ्खखत रूपमा सझुावहरू ददने पमन गदषछन ्।  

अन्तरद्धवभागीय सझुाव समन्वय समममत समेतको राय सझुावका आधारमा तयार पाररएको प्रारङ्खम्भक 
मस्यौदालाई गभनषरको अध्यितामा हनुे व्यवस्थापन समममतमा पेस हनु्छ । व्यवस्थापन समममतले उक्त 
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मस्यौदाउपर बुदँागत छलफल गरी आवश्यक पररमाजषन गनष मनदेशन ददनसक्ने र पररमाङ्खजषत गरी पनुः 
व्यवस्थापन समममतमा उक्त द्धवभागले पेस गनुषपदषछ । व्यवस्थापन समममतबाट पाररत मौदरक नीमतको 
अङ्खन्तम मस्यौदा सञ् चालक समममतसमि पेस हनु्छ। सञ् चालक समममतले बुदँागत छलफल गरी सहममत 
भएबमोङ्खजम आवश्यक पररमाजषनसद्धहत मौदरक नीमत पाररत गदषछ । सञ् चालक समममतको बैठकले 
औपचाररक मनर्षय गरेपिात ्मौदरक नीमत गभनषरबाट सावषजमनक गररन्छ । 

मौदरक नीमत तजुषमा गदाष अङ्खघल्लो आमथषक वर्षको मौदरक नीमतको कायाषन्वयन अवस्थाको पमन समीिा 
गररन्छ । मौदरक नीमतको रैमामसक समीिा गदाष भने सोही वर्षको मबतेका रैमासहरूमा मौदरक नीमतको 
कायाषन्वयन अवस्थाको पमन समीिा गररन्छ । 

5. मौदरक नीमतको कायाषन्वयन प्रद्धक्रया 

मौदरक नीमतको तजुषमा भएपमछ कायाषन्वयनको लामग मनदेशनहरू जारी हनु्छन ् र बैंक तथा द्धवत्तीय 
संस्थाहरूमाफष त कायाषन्वयन सरुु हनु्छ । बैंक तथा द्धवत्तीय संस्था मनयमन द्धवभाग, द्धवदेशी द्धवमनमय 
व्यवस्थापन द्धवभाग र भकु्तानी प्रर्ाली द्धवभागहरूबाट मनदेशनहरू तजुषमा भई गभनषरको स्वीकृमत मलई जारी 
हनुे गदषछन ्। मनदेशनका सम्बन्धमा छलफल गरी मसफाररस गनष डेपटुी गभनषरको अध्यितामा मनयमन 
समममत रहेको छ। बैंक दर र अमनवायष नगद अनपुातको सन्दभषमा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्था मनयमन 
द्धवभागबाट मनदेशन जारी हनु्छ ।  

खलुा बजार कारोबार भने साप्ताद्धहक रूपमा बैंद्धकङ प्रर्ालीको तरलताको ङ्खस्थमत हेरी हनु ेगदषछ । डेपटुी 
गभषनरको संयोजकत्वमा रहेको खलुा बजार सञ् चालन समममतले बैंद्धकङ प्रर्ालीमा रहेको तरलता र 
ब्याजदरको ङ्खस्थमत हेरी खलुा बजार सञ्चालन सम्बन्धमा मनर्षय गरी तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गने 
गदषछ। खलुा बजार सञ्चालनको व्यवस्थापन गनष नेपाल राि बैंकमा मौदरक व्यवस्थापन द्धवभाग रहेको 
छ। 

खलुा बजार सञ् चालनलाई सहज पानष आमथषक अनसुन्धान द्धवभागले तरलता अनगुमन तथा प्रिेपर् गने 
कायष गदषछ । आगामी हप्ता हनुसक्ने तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर तरलता प्रवाह गने वा 
प्रशोचन गने भन्ने सम्बन्धमा मनर्षय हनुे गदषछ । अल्पकालीन ब्याजदरहरू, द्धवदेशी द्धवमनमय खररदको 
अवस्था, सरकारको राजस्व र खचषको ङ्खस्थमत आददलाई आधार मानेर खलुा बजार सञ् चालनका सम्बन्धमा 
मनर्षय हनुे गदषछ ।  

लङ्खित िरेमा कजाष प्रवाह गनष पनुषकजाषको व्यवस्था पमन गररएको हनु्छ । सस्तो ब्याजदरमा तोद्धकएका 
िेरमा कजाष प्रवाह गनष बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूलाई प्ररेरत गनष यस प्रकारको पनुषकजाषको व्यवस्था 
रहेको छ । यो मौदरक नीमतसँग मसधै सम्बन्ध राख्न े उपकरर् नभए तापमन पनुषकजाषले पमन बैंद्धकङ 
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प्रर्ालीको तरलता र ब्याजदरलाई प्रभाव पादषछ । द्धवकासात्मक भमूमका मनवाषह गनष नपेाल राि बैंकले 
पनुकष जाको व्यवस्था गरेको छ । कोमभड १९ ले अथषतन्रलाई ङ्खशमथल पारेको अवस्थामा कररब रू. २ 
खबष बराबरको पनुषकजाष सदु्धवधा प्रदान गने व्यवस्था नपेाल राि बैंकले गरेको छ (न.ेरा.बैंक, २०७७ र 
२०७८)।  

आमथषक वर्ष २०७३/७४ देङ्खख मौदरक नीमतको सञ्चालनलाई प्रभावकारी पानष ब्याजदर कोररडरको 
कायाषन्वयन सरुु गररएको छ (न.ेरा.बैक, २०७३)। खलुा बजार सञ्चालन गदाष ब्याजदर कोररडर कायम 
रहने गरी गने गररन्छ । अथषतन्रमा आवश्यक ब्याजदर स्तर कायम गदै ब्याजदर स्थाद्धयत्व प्रदान गनष 
यसलाई पररष्कृत पादै लमगएको छ ।  

ब्याजदर कोररडरमा अल्पकालीन ब्याजदरहरूलाई मनङ्खित सीमामभर राख्न े प्रयास गररन्छ । ब्याजदर 
कोररडरमा अल्पकालीन ब्याजदर पररवतषन हनुसक्ने मामथल्लो र तल्लो सीमाको व्यवस्था गररएको हनु्छ, 

जसले गदाष अल्पकालीन ब्याजदरहरू नीमतगत दर नङ्खजक रहन जान्छन ्। अल्पकालीन ब्याजदर सीमामभर 
रहेमा मनिपे र कजाषका दीघकालीन ब्याजदरहरूमा ङ्खस्थरता आउनसक्ने अपेिा गररन्छ । अद्धहले नेपालमा 
ब्याजदर कोररडरको मामथल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता समुबधा उपलब्ध हनुे दर हो, जनु बैंक दरमा 
उपलब्ध हनु्छ । हाल बैंक दर ५ प्रमतशत रहेको छ । तल्लो सीमाको रूपमा नपेाल राि बैंकले बैंक 
तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूबाट गने मनिेप सङ् कलनको दर रहेको हनु्छ जनु हाल २ प्रमतशत रहेको छ । 
अथषतन्रको अवस्था हेरी नीमतगत दर, मामथल्लो सीमा र तल्लो सीमाको दरमा पररवतषन ल्याउने गररन्छ। 
नीमतगत दरको रूपमा ररपो दरलाई मलइएको छ ।  

आमथषक वर्ष २०७७/७८ देङ्खख मौदरक नीमतको सञ्चालन लक्ष्यको रूप ओभरनाइट अन्तरबैंक दरलाई मलन 
थामलएको छ । त्यसभन्दा अगामडसम्म बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूसँग रहेको अमधक तरलतालाई सञ् चालन 
लक्ष्यको रूपमा मलने गररन्थ्यो । 

6. मौदरक नीमत व्यवस्थापनलाई असर पाने कारकहरू 

नेपालको सन्दभषमा मौदरक नीमतको व्यवस्थापन नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ ले तोकेका उदे्दश्यहरू 
हामसल गने गरी हनुे गदषछ । मूल्य र बाह्य िेर ङ्खस्थरता कायम राख्न ेमलुभतू उदे्दश्यहरू रहेका छन ्। 
अथषतन्रमा द्धवद्यमान मूल्य र बाह्य िेर (खासगरी भकु्तानी सन्तलुन) को अवस्था र आगामी ददनहरूमा 
आउनसक्ने पररवतषनलाई मध्यनजर राखेर मौदरक नीमतको उपकरर्हरूबारे मनर्षय गररन्छ । साथै नेपाल 
सरकारले बजेटमाफष त लङ्खित गने आमथषक वृद्धिदर हामसल सहयोग परु् याउने गरी पमन मौदरक व्यवस्थापन 
गने गररन्छ । मौदरक नीमतका उदे्दश्यहरूलाई अन्य तत्त्वहरूले पमन असर गदषछन ्। मनयममत रूपमा 
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मूल्य र बाह्य िरेसँग सम्बङ्खन्धत पररसूचकहरू अनगुमन गरररहनपुने हनु्छ । यी सूचकहरूमा आउन े
पररवतषनअनसुार मौदरक व्यवस्थापनलाई पररवतषन गनुषपने हनु्छ ।  

नेपालको सन्दभषमा बाह्य िेर बढी संवेदनशील रहेको छ । वस्त ुतथा सेवा मनयाषतको आधार साँघरुो 
रहेकोले नेपाली अथषतन्र बढी आयातमखुी छ । श्रमशङ्खक्त मनयाषतमाफष त द्धवप्ररे्र् आप्रवाहले आयात 
थाममरहेको ङ्खस्थमत छ । द्धवदेशी लगानीको मारा मछमेकी देशहरूको तलुनामा कमै रहेको छ । बाह्य 
देशहरूसँग हनुे सबै खाले आमथषक द्धक्रयाकलाप गदाष प्राप्त हनुे र भकु्तानी गने द्धवदेशी मरुाले अथषतन्रमा 
मौदरक प्रभाव पदषछ । द्धवदेशीलाई भकु्तानी गरेकोभन्दा बढी द्धवदेशी मरुा देशमभर आएमा शोधनान्तर 
ङ्खस्थमत धनात्मक हनु्छ भने द्धवदेशी मरुाको आयभन्दा बढी भकु्तानी भएमा शोधनान्तर ङ्खस्थमत ऋर्ात्मक 
हनु्छ । शोधनान्तर ङ्खस्थमत धनात्मक हुँदा द्धवदेशी द्धवमनमय सङ्खञ्चमत बढ्छ भने ऋर्ात्मक हुँदा द्धवदेशी 
द्धवमनमय सङ्खञ्चमत घट्छ । द्धवदेशी द्धवमनमय सङ्खञ् चमत बढ्दा अथषतन्रमा तरलता बढ्छ भने घट्दा तरलता 
पमन घट्छ ।  

नेपालले भारतीय रूपैयाँसँग ङ्खस्थर द्धवमनमय दर अवलम्बन गरेको हुँदा शोधनान्तर ङ्खस्थमतमा आउन े
उतारचढावअनरुूप द्धवमनमय दरमा पररवतषन हुँदैन, बरु बैंद्धकङ िेरको तरलतामा पररवतषन आउँछ । 
सोअनसुार ब्याजदरहरू पररवतषन हनु्छन ् । यसरी बाह्य िेरमा देखापने द्धवदेशी द्धवमनमय सङ्खञ्चमतको 
उतारचढावले बैंद्धकङ िेरको तरलतामा प्रभाव पाने हनुाले सोहीअनसुार मौदरक व्यवस्थापन गनुषपने हनु्छ।  

नेपाल जस्तो खलुा अथषतन्र भएको देशमा मरुास्फीमत पमन वैदेङ्खशक कारकबाट बढी प्रभाद्धवत हनु जान्छ। 
पेरोमलयम पदाथष लगायत आयात गररन ेवस्तहुरूको मूल्य द्धवश्व बजारमा मनधाषरर् हनु्छ । त्यस्ता वस्तहुरूको 
मूल्य बढ्दा देशमभर पमन मूल्य बढ्न जान्छ । नेपालमा अझ भारतसँगको खलुा सीमाना र ङ्खस्थर द्धवमनमय 
दरका कारर् नेपालको मरुास्फीमत भारतीय मरुास्फीमतबाट बढी प्रभाद्धवत हनुे गदषछ । पमछल्ला वर्षहरूमा 
भारतीय ररजभष बैंकले मरुास्फीमत लङ्खित मौदरक नीमतको रर्नीमत अवलम्बन गरेको छ। यसअनसुार     
४ २ प्रमतशत मरुास्फीमतको लक्ष्य अङ् गीकार गरेको छ  र मरुास्फीमतलाई मनयङ्खन्रत न ैराखेको छ । 
यसले गदाष नेपालको मौदरक व्यवस्थापन गनष सहज भएको छ ।   

मौदरक व्यवस्थापनलाई प्रभाव पाने कारकहरूमा सरकारको राजस्व सङ् कलन, ऋर् पररचालन र खचष पमन 
पदषछन ्। सरकारले अथषतन्रबाट राजस्व सङ् कलन गदाष तरलता प्रशोचन हनु पगु्छ भने खचष गदाष तरलता 
प्रवाद्धहत हनु पगु्छ । सरकारको खचष र राजस्व सङ् कलनको प्रवृमतलाई मनयालेर मौदरक व्यवस्थापन 
गनुषपने हनु्छ । त्यस्तै सरकारले खचषको लामग वैदेङ्खशक ऋर् पररचालन गरेमा र केन्रीय बैंकबाट 
ओभरड्राफ्ट मलएमा अथषतन्रमा तरलता प्रवाद्धहत हनुजान्छ । जनतासँग वा बैंक तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूसँग 
ऋर् सापटी मलएर खचष गरेमा भन ेतरलता प्रशोचन भई ब्याजदरहरू बढ्न जान्छन ्। सरकारी खचषले 
आयात बढाई भकु्तानी सन्तलुनमा नकारात्मक असर पमन पानषसक्छ। यसरी सरकारको द्धवत्त नीमतको 
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मौदरक प्रभाव पने हुँदा मौदरक नीमतसँग तादात्म्यता ममल्नपुने हनु्छ । अन्यथा  द्धवत्त नीमतका कारर् 
मौदरक नीमतका उदे्दश्यहरू हामसल हनु कदठन हनु्छ भने कमतपय अवस्थामा मौदरक नीमतको सहयोग 
नभएमा द्धवत्त नीमतका लक्ष्यहरू पमन हामसल गनष कदठन हनु्छ । दवैु नीमतले सन्तमुलत ढङ् गले अथषतन्रमा 
आमथषक वृद्धि र ङ्खस्थरतालाई प्रविषन गनुषपदषछ । कद्धहलेकाही ँसरकारबाट हनुे राजनीमतक उदे्दश्यप्ररेरत 
हस्तिेपले गदाष मौदरक नीमतको सही व्यवस्थापन नहनु सक्छ । त्यसैले द्धवश्वव्यापी रूपमा केन्रीय बैंकको 
स्वायत्तताको पिमा बहस हनु ेगरेको पाइन्छ ।  

मौदरक व्यवस्थापनलाई असर गने अको कारक द्धवत्तीय पहुँचको अवस्था हो। औपचाररक द्धवत्तीय प्रर्ालीको 
पहुँच बढेर जमत बढी मामनसहरू यसको दायरा मभर आउँछन त्यमत बढी मौदरक नीमतको प्रसारर् प्रभावकारी 
हनु्छ । मौदरक नीमतले ब्याजदर र कजाष उपलब्धतामा ल्याउन ेपररवतषनले अनौपचाररक िेरको ब्याजदरमा 
पररवतषन नल्याउन सक्छ । यदद औपचाररक द्धवत्तीय सेवाको पहुँच कम भएमा मौदरक नीमतले चाहेअनसुार 
अथषतन्रमा पररवतषन ल्याउन सक्दैन । मौदरक नीमतको प्रसारर् वास्तवमा औपचाररक बैंक तथा द्धवत्तीय 
संस्थाहरूमाफष त मार हनुे गदषछ । त्यस्तै मौदरक नीमतले गने उपकरर्मा ल्याउने पररवतषनको प्रभाव बैंक 
तथा द्धवत्तीय संस्थाहरूले गने प्रमतद्धक्रयामा भर पदषछ । मौदरक नीमत अप्रत्यि रूपमा अथषतन्रमा प्रसाररत 
हनुे हुँदा कमतपय अवस्थामा यसको प्रभाव द्धढलो एवम ्कम देङ्खखने हनु्छ ।  

सवषसाधारर्ले गने नगदको प्रयोगको माराले मरुा प्रदायमा असर पाछष । सवषसाधारर्ले बढी नगदको 
प्रयोग गदाष बैंद्धकङ प्रर्ालीमा बचत कम पररचामलत हनु्छ । बैंद्धकङ प्रर्ालीमाफष त कारोबार हुँदा बैंक तथा 
द्धवत्तीय संस्थाहरूले कजाष तथा मनिेप मसजषना गनष सक्छन ्। द्धवत्तीय पहुँच बढ्दै जाँदा सवषसाधारर्ले गने 
नगदको प्रयोगमा कमी आउँछ र मौदरक व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हनु्छ ।   

७. मनष्कर्ष 

अथषतन्रमा मौदरक नीमतले महत्त्वपूर्ष भमूमका मनवाषह गदषछ । तरलता, कजाष प्रवाह र ब्याजदर जस्ता 
द्धवत्तीय चरहरूलाई प्रभाव पारेर अथषतन्रमा समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्व हामसल गनष मौदरक नीमतले सहयोग 
गदषछ । समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्वमा नै आमथषक गमतद्धवमधहरू द्धवना व्यवधान गने आधार उपलब्ध 
हनु्छ। नेपालमा मौदरक नीमतको सरुुवात २०२३ सालदेङ्खख भएको हो र समयसापेि रूपमा यसको 
व्यवस्थापनको द्धवमधहरू पररमाजषन र पररष्कृत पादै लमगएको छ । हाल मूल्य र बाह्य ङ्खस्थरता हामसल 
गनेतफष  लङ्खित भई अप्रत्यि मौदरक उपकरर्माफष त मौदरक व्यवस्थापन गने गररएको छ । मौदरक 
नीमतको तजुषमा र कायाषन्वयनको लामग द्धवशेर् संस्थागत व्यवस्था गररएको छ । कमतपय देशहरूमा मौदरक 
नीमत सम्बन्धमा मनर्षय गनष मौदरक नीमत समममतको व्यवस्था पमन हनु ेगदषछ ।  
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मौदरक नीमतको व्यवस्थापनलाई द्धवमभन्न तत्त्वहरूले असर पाने हुँदा समद्धष्टगत आमथषक पररसूचकहरूलाई 
मनयममत रूपमा द्धवश्लरे्र् गनुषपने हनु्छ । समद्धष्टगत आमथषक िेरहरू जस्तै वास्तद्धवक उत्पादन िेर, सरकारी 
िेर, बाह्य िेर र मौदरक िेरमा आउने पररवतषनलाई मध्यनजर राखेर मौदरक व्यवस्थापन गनुषपने हनु्छ। 
सही मौदरक व्यवस्थापन हनु नसक्दा अथषतन्रमा तरलताको अभाव, ब्याजदर बढोत्तरी, भकु्तानी असन्तलुन 
जस्ता समस्याहरू मसजषना हनु सक्छन ्। अथषतन्रमा देखा परेका समस्याहरूको समयमा नै पद्धहचान गरी 
सोहीअनरुूप मौदरक व्यवस्थापनका मनर्षयहरू गररनपुने हनु्छ ।   
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कर नीमतको कायाषन्वयन अवस्था, चनुौती र सम्भावनाहरू 

महाराज कोइराला*  
लेखसार 

सरकारले सावषजमनक द्धवत्त नीमतमाफष त अथषतन्रमा सावषजमनक स्रोतको द्धवमनयोजन आय र सम्पङ्खत्तको द्धवतरर् 
र पनुःद्धवतरर् तथा समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्व कायम गदषछ। सावषजमनक खचष, सावषजमनक लगानी, 
करारोपर्, सावषजमनक ऋर् तथा वैदेङ्खशक अनदुान र सहयोगमाफष त यसको प्रयोग गररन्छ। प्रस्ततु लेखमा 
करारोपर्को द्धवर्यमा अध्ययन र द्धवश्लरे्र् गररएको छ। राजस्व असलुीको मनरपेि र सापेङ्खित वृद्धिदर, 
कर प्रशासनले गरेको प्रयास र कुल गाहषस्थ उत्पादनसँगको अन्तरसम्बन्ध र अनपुात, Tax Buoyancy 
तथा प्रमतव्यङ्खक्त कर राजस्व र कुल राजस्वका आकँडाहरूले कर नीमतको कायाषन्वयन पि मनराशाजनक 
रहेको छैन, अद्धपत ुराजस्व पररचालनका सम्भावनाहरूलाई उपलङ्खब्धमा रुपान्तरर् गनष नसकेको सार प्रस्ततु 
गदषछन।् कर नीमतको कयाषन्वयन पिमा थप सधुार आवश्यक रहेको छ। नीमतगत स्पष्टता र शासकीय 
कुशलता वृद्धि गदै करदातामैरी सेवा प्रवाहमाफष त करदाताको स्वेङ्खच्छक कर सहभामगता अमभवृद्धि गने र 
कर छली र चहुावटलाई मनयन्रर् गनेतफष  कर प्रशासनले तत्परता र द्धक्रयाशीलता देखाउन ुआवश्यक 
रहेको छ। 

शब्दकुञ् जी: द्धवत्त नीमत, कुशलता लागत (Efficiency Cost), कर उछाल दर (Tax Buoyancy 

Rate), कर खचष (Tax Expenditure), करारोपर्, आय द्धववरर्, कर मनयोजन (Tax 

Planning), Arm's Length Principle, संस्थागत स्मरर् ।  

1. पषृ्ठभमूम 

सावषजमनक द्धवत्तसम्बन्धी सरकारका तीन मयुय कायषहरू: सावषजमनक स्रोतको द्धवमनयोजन गनुष, आयको 
द्धवतरर् गनुष र समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्व कायम गनुष हो (Musgrave, 1959)। सावषजमनक स्रोतको 
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द्धवमनयोजनसम्बन्धी कायषले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयमा प्रभाव पादषछ । आयको द्धवतरर्सम्बन्धी 
कायषअन्तगषत करारोपर्माफष त आय र सम्पङ्खत्तको समतामूलक द्धवतरर् गने, असिमहरूलाई द्धवमभन्न 
द्धकमसमका भत्ता वा नगद हस्तान्तरर्माफष त सेवा र सदु्धवधा द्धवतरर् गने कायषहरू पदषछन।् समद्धष्टगत 
आमथषक स्थाद्धयत्वसम्बन्धी कायषअन्तगषत मरुास्फीमत दर, ब्याजदर, द्धवत्त घाटा र व्यापार घाटा वाङ्खञ्छत 
सीमामभर राखी आमथषक वृद्धिमा सहायक हनुे कायषहरू पदषछन।् 

समाजमा आमथषक अवसरहरू मसजषना गने, ती अवसरहरूको सदपुयोग गनषसक्ने तत्परता र िमताको द्धवकास 
गरी नागररकहरूको जीवनस्तर उकास्ने महत्त्वपूर्ष साधन नै द्धवत्त नीमत हो (Essama-Nssah & Moreno-

Dodson, 2013) । आवमधक योजना, मध्यमकालीन खचष संरचना, वाद्धर्षक बजेट, तथा सावषजमनक 
मनकायहरूको कायष व्यवहारहरूमा सावषजमनक द्धवत्त नीमत प्रमतद्धवङ्खम्बत हनुे गदषछ। सावषजमनक खचष, 
सावषजमनक लगानी, करारोपर्, सावषजमनक ऋर् तथा वैदेङ्खशक अनदुान र सहयोग आदद यसका प्रमखु 
औजारहरू हनु।् अल्पकालमा यी द्धवत्तीय औजारहरूको प्रयोग गरी कुल गाहषस्थ माग र आपूमतष वृद्धि गने 
वा यी दईुमबचको खाडललाई कम गनष श्रम, पुजँी र प्रद्धवमधको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गररन्छ भन े
दीघषकालमा द्धवत्त घाटा र सावषजमनक ऋर्को मारालाई वाङ्खञ्छत सीमामा रायदै समद्धष्टगत आमथषक स्थाद्धयत्व 
कायम राख्न ेर अथषतन्रमा देङ्खखने नकारात्मक दबाब, प्रभाव र जोङ्खखमहरूलाई व्यवस्थापन गने गररन्छ। 

कर नीमतले उत्पादक, व्यवसायी, उपभोक्ता, रोजगारदाता, कमषचारी वा श्रममक सबै वगषको मनर्षय र कायष 
व्यवहारमा कर प्रर्ालीले प्रत्यि एवम ्अप्रत्यि रूपमा प्रभाव पारररहेको हनु्छ। करले व्यङ्खक्तको खचषयोग्य 
आय घटाउँछ भने सावषजमनक ऋर्ले लगानीयोग्य पुजँीलाई सावषजमनक िेरले उपयोग गने भएकाले मनजी 
िेरलाई लगानीयोग्य पुजँीबाट द्धवस्थाद्धपत (Crowd-out) गने गदषछ। सरकारले भन्दा मनजी िेरले यस्तो 
पुजँीलाई दितापूवषक सदपुयोग गने मान्यता रहेको कारर्ले गदाष सावषजमनक ऋर्ले अथषतन्रमा कुशलता 
लागत (Efficiency Costs) वृद्धि गदषछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। 71 ओटा मनम्न र मध्यम आय 
भएका द्धवकासशील देशहरूको सावषजमनक लगानीमा भएको खचषको अध्ययन गदाष कररब ५० प्रमतशत 
सावषजमनक लगानी मार ती देशको उत्पादनशील पुजँी मनमाषर्मा रुपान्तररत भएको पाइएको छ (Dabla-

Norris, Jim, Annette, Zac, & Chris, 2011) । एक अको अध्ययनले सावषजमनक संस्थाहरूको गरु्स्तर र 
िमता कमजोर भएका मलुकुहरू जहाँ स्रोतको दरुुपयोग गरी भ्रष्टाचार गनष सहज छ त्यहाँ सावषजमनक 
लगानी उच्च भएको पाइयो (Keefer & Knack, 2007)। सावषजमनक खचषको उत्पादकत्व र प्रभावकाररता 
वृद्धि गरी कुशलता लागत (Efficiency Costs) लाई असान्दमभषक बनाउन सद्धकन्छ। सावषजमनक द्धवत्त नीमत 
मनमाषर् र कायाषन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सद्धकएन भने यसले समद्धष्टगत आमथषक अङ्खस्थरता मसजषना गनष 
बजेट घाटा, द्धवत्त घाटा, व्यापार घाटा वृद्धि हनुे भकु्तानी सन्तलुनमा चाप पने, सरकारले मलएको ऋर् र 
ब्याज भकु्तान गनष असिम (Insolvent) हनुे,  मरुास्फीमत वृद्धि हनु,े मनयममत भकु्तानी गनष पमन स्रोत अभाव 
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हनुे र सरकारको द्धवश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्दछ। प्रस्ततु लेखमा द्धवत्त नीमतको प्रमखु औजार 
मध्येको एक करारोपर् सम्बन्धमा अध्ययन र द्धवश्लरे्र् गररएको छ।  

2. नेपालमा कर नीमतको कायाषन्वयन पि  

कर नीमतको कायाषन्वयन पिको अध्ययन गदाष मूलत: तीन ओटा द्धवमधहरूको प्रयोग गररएको छ। राजस्व 
प्रशासनको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन गने धेरै द्धवमधहरू मध्ये यी तीन द्धवमधहरू (Methodologies) महत्त्वपूर्ष 
रहेका छन।्  

पद्धहलो, गत वर्षभन्दा यस वर्ष राजस्व असलुीमा भएको वृद्धिदर (Revenue Growth Rate) हो। यस 
द्धवमधअनसुार कुन ैएक आधार वर्षपमछ प्रत्येक पमछल्ला वर्षहरूमा के कमत थप राजस्व असलुी भएको छ, 
सो थप राजस्व गत वर्षको राजस्वभन्दा कमत प्रमतशतले वृद्धि भएको छ, सोको अध्ययन गररन्छ। यस्तो 
अध्ययन वास्तद्धवक मूल्य वा प्रचमलत मूल्य दबैु मूल्यमा गनष सद्धकन्छ।  

दोस्रो, राजस्व असलुीको लामग कर प्रशासनले गरेका सापेङ्खित प्रयासहरू (Relative Revenue Efforts) को 
अध्ययन गने गररन्छ। कर प्रशासनको प्रयास मापन गदाष कुल गाहषस्थ उत्पादन, उपभोग र मनजी उपभोग 
जस्ता आमथषक पररसूचकको आधारमा कर असलुीको मारा, अंश वा प्रवृमतहरूको अध्ययन गने गररन्छ। 
यी बाहेक प्रमतव्यङ्खक्त कर राजस्व, राजस्वको संरचनाजस्ता पररसूचकहरूको आधारमा कर नीमतको 
कायाषन्वयन पिको मूल्याङ् कन गने गररन्छ।  

तेस्रो, कुल गाहषस्थ उत्पादन वृद्धिदरको अनपुातमा राजस्व वृद्धिदर कस्तो छ भन्ने द्धवर्य मापन गने कर 
उछाल दर (Tax Buoyancy Rate) को अध्ययन गररन्छ (Purohit, 2005)। प्रस्ततु लेखमा द्धयनै द्धवमधहरूको 
प्रयोग गरी नेपालमा लोकताङ्खन्रक शासन प्रर्ाली लाग ुभएको पमछल्लो 15 वर्षको राजस्व पररचालनको 
अध्ययन र मूल्याङ् कन गररएको छ। 

तामलका 1- मयुय आमथषक पररसूचकहरू (रु. अबषमा) 
आ.व. कुल 

गाहषस्थ 
उत्पादन 
(उत्पादक 
मूल्य रु. 
अबषमा) 

वदृ्धिदर उपभोग 
(रु. 
अबषमा) 

वदृ्धिदर मनङ्खज 
उपभोग 
(रु. 

अबषमा) 

वदृ्धिदर प्रमतव्यङ्खक्त 
कुल गाहषस्थ 
उत्पादन (रु.)  

प्रमतव्यङ्खक्त 
कुल 
गाहषस्थ 
वदृ्धिदर 
(%) 

2063/64 727.83 10.67 656.37 9.75 576.91 8.89 28882.14 - 

2064/65 815.66 11.38 735.47 11.37 641.09 10.54 31986.67 10.20 

2065/66 988.27 19.14 895.04 19.57 772.76 18.63 38157.14 17.59 
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आ.व. कुल 
गाहषस्थ 
उत्पादन 
(उत्पादक 
मूल्य रु. 
अबषमा) 

वदृ्धिदर उपभोग 
(रु. 
अबषमा) 

वदृ्धिदर मनङ्खज 
उपभोग 
(रु. 

अबषमा) 

वदृ्धिदर प्रमतव्यङ्खक्त 
कुल गाहषस्थ 
उत्पादन (रु.)  

प्रमतव्यङ्खक्त 
कुल 
गाहषस्थ 
वदृ्धिदर 
(%) 

2066/67 1192.80 18.76 1056.18 16.52 916.99 17.07 45353.61 17.23 

2067/68 1562.68 26.85 1176.00 10.74 1298.00 34.40 58969.06 26.10 

2068/69 1758.38 11.79 1598.00 30.43 1433.90 9.95 65367.29 10.29 

2069/70 1949.29 10.30 1789.86 11.33 1614.70 11.86 71665.07 9.19 

2070/71 2232.53 13.55 2023.46 12.25 1812.22 11.53 80888.77 12.09 

2071/72 2423.64 8.21 2238.83 10.11 1988.90 9.30 86558.57 6.77 

2072/73 2608.18 7.33 2513.17 11.55 2266.46 13.05 92161.84 6.27 

2073/74 3077.14 16.50 2677.59 6.34 2370.59 4.49 107217.42 15.10 

2074/75 3455.95 11.60 2944.76 9.50 2617.17 9.89 118761.17 10.22 

2075/76 3858.93 11.02 3268.38 10.42 2896.38 10.13 130811.19 9.66 

2076/77 3914.70 1.43 3666.29 11.48 3246.42 11.40 130926.42 0.09 

2077/78 4266.32 8.60 3983.97 8.31 3545.27 8.80 140802.64 7.27 

स्रोतः आमथषक सवेिर्हरू 

यस अवमधका मयुय आमथषक पररसूचकहरूको अध्ययन गदाष आ.व. 2063/64 मा कुल गाहषस्थ उत्पादन 
(प्रचमलत दरमा उत्पादकको मूल्यमा) रु 727.83 अबष रहेको रहेकोमा आ.व. 2077/78 सम्म 
आइपगु्दा रु. 4266.32 अबष पगुेको छ। यस अवमधको प्रचमलत मूल्यमा कुल गाहषस्थ उत्पादनको 
औसत वृद्धिदर 12.47 प्रमतशत रहेको छ। प्रमतव्यङ्खक्त कुल गाहषस्थ उत्पादन कररब रु. 29 सयबाट 
वृद्धि भई कररब रु. 1 लाख 41 हजार पगुकेो छ। यी आकँडाहरूले आयकर लगायत अन्य करहरूको 
कराधार द्धवस्तार गरेको देखाएका छन ्। 

आयकर छुट भएको आधारभतू कृद्धर् िेरको योगदान कुल गाहषस्थ उत्पादनमा क्रमश: घट्दै गएको र 
कर लाग्ने गैरकृद्धर् िेरको योगदान वृद्धि भइरहेको (MoF, 2021) कारर्ले आयकर पररचालनको सम्भावना 
वृद्धि गरेको छ। कुल उपभोग र खास गरी मनजी उपभोग समेत उल्लेयय रूपले वृद्धि भएको कारर्ले 
उपभोगमा आधाररत मूल्य अमभवृद्धि कर तथा अन्त:शलु्कको आधार पमन वृद्धि भएको देखाएको छ। 
(हेनुषहोस तामलका 1) 
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तामलका-2 राजस्व असलुी (रु. अबषमा) 

आ.व. भन्सार  मू.अ.क. आयकर अन्तःशलु्क अन्य 
कर 

कर 
राजस्व 

गैरकर 
राजस्व 

कुल 
राजस्व 

2063/64 16.71 26.09 15.73 9.34 4.25 72.12 16.59 88.71 

2064/65 21.06 29.82 19.08 11.19 5.08 86.23 22.47 108.70 

2065/66 26.79 39.72 27.25 16.22 8.94 118.92 26.42 145.34 

2066/67 35.22 54.92 33.82 24.15 10.52 158.63 23.65 182.28 

2067/68 35.71 61.66 41.35 26.34 6.79 171.85 27.04 198.89 

2068/69 43.39 70.93 51.30 30.02 16.08 211.72 32.65 244.37 

2069/70 56.93 83.42 64.19 36.23 18.45 259.22 36.81 296.03 

2070/71 67.98 101.11 75.61 45.41 22.34 312.45 44.18 356.63 

2071/72 74.84 112.52 86.16 53.54 28.89 355.95 49.91 405.86 

2072/73 82.16 122.41 117.41 65.78 33.34 421.10 60.87 481.97 

2073/74 103.06 161.07 148.98 84.81 55.95 553.87 55.31 609.18 

2074/75 126.86 206.81 159.88 102.58 63.36 659.49 67.22 726.71 

2075/76 143.32 240.12 194.31 121.86 38.99 738.60 88.15 826.75 

2076/77 137.99 224.02 219.74 100.62 17.68 700.05 93.69 793.74 

2077/78 201.39 282.00 230.55 133.82 22.35 870.11 68.21 938.32 

स्रोतः आमथषक सवेिर्हरू 

राजस्व असलुीसम्बन्धी तथ्याङ् क अध्ययन गदाष आ.व. 2063/64 मा भन्सार महसलु, मूल्य अमभवृद्धि 
कर, आयकर, अन्त:शलु्क र अन्य कर गरी कुल कर राजस्व रु. 72.12 अबष सङ् कलन भएकोमा 
आ.व.2077/78 मा रु. 870.11 अबष असलु भएको छ । द्धवगत 15 वर्षको अवमधमा भन्सार महसलु 
12.05 गरु्ा, मूल्य अमभवृद्धि कर 10.81 गरु्ा, आयकर 14.66 गरु्ा, अन्त:शलु्क 14.33 गरु्ा र 
अन्य कर 5.26 गरु्ा वृद्धि भएको छ। कर राजस्वमा मूल्य अमभवृद्धि करको योगदान सबैभन्दा बढी 
रहेको छ। यसको सापेङ्खित योगदान आ.व. 2063/64 मा मूल्य अमभवृद्धि करको योगदान 36.2 
प्रमतशत रहेकोमा आ.व. 2077/78 मा 32.4 प्रमतशतमा झरेको छ। यस अवमधमा भन्सार महसलुको 
सापेङ्खित योगदान 23.2 प्रमतशत कायम रहेको छ। आयकरको योगदान 21.8 प्रमतशतबाट वृद्धि भई 
26.5 प्रमतशत पगुकेो छ भन ेअन्त:शलु्कको योगदान 13.0 प्रमतशतबाट वृद्धि भई 15.4 प्रमतशत पगुकेो 
छ। मूल्य अमभवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शलु्क तथा अन्य करजस्ता आन्तररक राजस्वका स्रोतहरूको 
योगदान कररब 77 प्रमतशत र वैदेङ्खशक व्यापारमा आधाररत भन्सार महसलुको योगदान कररब 23 प्रमतशत 
यथावत कायम रहेको पाइन्छ। मूल्य अमभवृद्धि करको मनरपेङ्खित एमव ् सापेङ्खित योगदान वृद्धि गरी 
आन्तररक राजस्वको मेरुदण्डको रूपमा द्धवकास गदै लान ेकर नीमत रही आएको सन्दभषमा द्धवगत 15 
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वर्षका आकँडाहरूले आन्तररक राजस्वको कराधार द्धवस्तार भए तापमन तदनसुार कर पररचालन गनष 
नसद्धकएको तथ्य अङ्खघ सारेका छन।् 

यस अवमधमा गैरकर राजस्व रु 16.59 अबषबाट वृद्धि भई रु 68.21 अबष पगुेको छ। कुल राजस्वमा 
कर राजस्वको अंश 81.3 प्रमतशतबाट वृद्धि भई 92.7 प्रमतशत पगुकेो छ भन ेगैरकर राजस्वको अंश 
18.7 प्रमतशतबाट 7.3 प्रमतशतमा झरेको देङ्खखन्छ। कुल राजस्व असलुीमा कर राजस्वको अङ् क वृद्धि 
हनु ुसकारात्मक नै मान्नु पदषछ।(हेनुषहोस तामलका 2) 

तामलका -३ म.ुअ.कर र  अन्तःशलु्कको संरचना 
आ.व. म.ुअ.कर (रु. अबषमा) अन्तःशलु्क(रु. अबषमा) 

मू.अ.क. 
पैठारी    

मू.अ.क. 
पैठारी   

मू.अ.क. 
आन्तररक 

% 

मू.अ.क 

पैठारी % 

अन्तः 
शलु्क 

पैठारी   

अन्तः 
शलु्क 

पैठारी   

अन्तः 
शलु्क 

आन्तररक % 

अन्तःशु
ल्क पैठारी 
% 

2063/64 16.46 9.60 63.16 36.84 1.97 7.37 21.09 78.91 

2064/65 19.01 10.81 63.75 36.25 2.78 8.41 24.84 75.16 

2065/66 25.78 13.92 64.94 35.06 5.13 11.09 31.63 68.37 

2066/67 34.54 20.38 62.89 37.11 10.55 13.60 43.69 56.31 

2067/68 39.38 22.28 63.87 36.13 10.56 15.78 40.09 59.91 

2068/69 46.54 25.65 64.47 35.53 10.50 19.92 34.52 65.48 

2069/70 55.02 28.38 65.97 34.03 14.60 22.06 39.83 60.17 

2070/71 66.82 34.29 66.09 33.91 18.00 27.41 39.64 60.36 

2071/72 72.98 39.54 64.86 35.14 22.50 31.04 42.02 57.98 

2072/73 72.89 49.52 59.55 40.45 29.55 36.22 44.93 55.07 

2073/74 99.20 61.12 61.88 38.12 37.46 47.22 44.24 55.76 

2074/75 130.64 76.16 63.17 36.83 42.07 60.51 41.01 58.99 

2075/76 152.06 88.06 63.33 36.67 48.10 73.75 39.47 60.53 

2076/77 125.91 98.16 56.19 43.81 35.78 64.84 35.56 64.44 

2077/78 165.46 116.54 58.67 41.33 52.35 81.47 39.12 60.88 

स्रोतः आमथषक सवेिर्हरू 

आ.व. 2063/64 मा कर लाग्ने वस्त ुवा सेवाको पैठारीमा सङ् कलन भएको मूल्य अमभवृद्धि करको 
अंश 63.16 प्रमतशत रहेको मथयो भने आ.व. 2077/78 मा 58.67 प्रमतशतमा झरेको छ। आन्तररक 
स्रोतबाट सङ् कलन हनुे मूल्य अमभवृद्धि करको अंश 36.84 प्रमतशतबाट वृद्धि भई 41.33 प्रमतशत 
पगुकेो छ। पैठारीबाट सङ् कलन भएको मूल्य अमभवृद्धि करको अंश घट्नलुाई राम्रो मामनए तापमन 
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आन्तररक स्रोतबाट मूल्य अमभवृद्धि कर सङ् कलन गने सम्भावना अत्यमधक रहेको हुँदा कायाषन्वयन पिमा 
थप सधुारको खाँचो रहेको छ। 

मलुकु द्धवश्व व्यापार सङ् गठन, साफ्टा र द्धवम्स्टेक जस्ता द्धवश्वव्यापी र िेरीय व्यापार सङ् गठनमा प्रवेश 
गरेको हुँदा भन्सार महसलुका दरहरू घटाउन ुपरेको छ। दर समायोजन गदाष गमेुको भन्सार महसलुको 
शोधभनाष गनष र आन्तररक उद्योगहरूको संरिर् गनष केही नकारात्मक दजाषमा राङ्खखएका वस्तहुरूको पैठारी 
तथा आन्तररक उत्पादन तहमा अन्त:शलु्कको दायरा द्धवस्तार गररएको छ। आ.व. 2063/64 मा 
सङ् कलन भएको कुल अन्त:शलु्कमध्ये 21.09 प्रमतशत अन्त:शलु्क पैठारीबाट सङ् कलन भएको मथयो 
भने 78.91 प्रमतशत आन्तररक स्रोतबाट सङ् कलन भएको मथयो। तर आ.व. 2077/78 मा पैठारीको 
अंश 39.12 प्रमतशतमा पगुकेो छ भने आन्तररक स्रोतको अंश 60.88 प्रमतशत पगुकेो छ। अन्त:शलु्क 
पैठारी र उत्पादन तहमा मार लाग्ने र मबक्री द्धवतरर् तहमा नलाग्न ेभएको कारर्ले आन्तररक स्रोतको 
योगदान बढ्न सकेको छैन। पेरोमलयम इन्धन, सवारी साधन, मददरा, सूमतषजन्य पदाथष तथा औद्योमगक 
उत्पादनहरूको पैठारी वृद्धि भएको कारर्ले गदाष पैठारीतफष को अन्त:शलु्कको सापेङ्खित योगदान वृद्धि 
भइरहेको छ। (हेनुषहोस तामलका 3) 

तामलका ४- राजस्व असलुी (रु.  अबषमा) 
आ.व. कर 

राजस्व 

वृद्धिदर गैरकर 
राजस्व 

वृद्धिदर कुल 
राजस्व 

वृद्धिदर कर 
राजस्वको 
अनपुात 
(%)  

प्रमतव्यङ्खक्त 

कुल राजस्व 

प्रमत व्यङ्खक्त 

कुल राजस्व 

वृद्धिदर 

2063/64 72.12 21.23 16.59 11.07 88.71 19.25 81.30 3520.24 - 

2064/65 86.23 17.82 22.47 30.11 108.70 20.25 79.33 4262.75 19.08 

2065/66 118.92 31.87 26.42 16.16 145.34 28.84 81.82 5611.43 27.32 

2066/67 158.63 28.62 23.65 -11.06 182.28 22.55 87.03 6930.68 21.04 

2067/68 171.85 8.00 27.04 13.38 198.89 8.72 86.40 7505.43 7.96 

2068/69 211.72 20.79 32.65 18.80 244.37 20.52 86.64 9084.54 19.04 

2069/70 259.22 20.17 36.81 11.98 296.03 19.12 87.57 10883.35 18.02 

2070/71 312.45 18.62 44.18 18.20 356.63 18.57 87.61 12921.20 17.12 

2071/72 355.95 13.02 49.91 12.18 405.86 12.91 87.70 14495.07 11.48 

2072/73 421.10 16.77 60.87 19.79 481.97 17.14 87.37 17030.64 16.09 

2073/74 553.87 27.24 55.31 -9.57 609.18 23.32 90.92 21225.78 21.93 

2074/75 659.49 17.41 67.22 19.44 726.71 17.60 90.75 24972.96 16.22 

2075/76 738.60 11.32 88.15 26.94 826.75 12.88 89.34 28025.42 11.52 

2076/77 700.05 -5.36 93.69 6.09 793.74 -4.07 88.20 26546.49 -5.42 

2077/78 870.11 21.66 68.21 -31.48 938.32 16.69 92.73 30967.66 15.37 

स्रोतः आमथषक सवेिर्हरू 
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कर राजस्वको असलुी वृद्धि भएको छ। द्धवगत 15 वर्षको अवमधमा कर राजस्वको औसत वृद्धिदर 17.94 
प्रमतशत रहेको छ। आ.व.2076/77 मा सबैभन्दा न्यून 5.36 प्रमतशत ऋर्ात्मक वृद्धिदर रहेको छ 
भने सबैभन्दा बढी 31.87 प्रमतशत आ.व.2065/66 मा रहेको छ। यसैगरी गैरकर राजस्वको वृद्धिदर 
औसतमा 10.13 प्रमतशत रहेको छ। आ.व.2077/78 मा सबैभन्दा न्यून 31.48 प्रमतशत ऋर्ात्मक 
वृद्धिदर रहेको छ भन ेसबैभन्दा बढी 30.11 प्रमतशत आ.व.2064/65 मा रहेको छ। यसैगरी कुल 
राजस्वको वृद्धिदर औसतमा 16.95 प्रमतशत रहेको छ। आ.व.2076/77 मा सबैभन्दा न्यून 4.07 
प्रमतशत ऋर्ात्मक वृद्धिदर रहेको छ भने सबैभन्दा बढी 28.84 प्रमतशत आ.व.2065/66 मा रहेको 
छ। प्रमत व्यङ्खक्त राजस्वमा गरेको योगदानको आधारमा अध्ययन गदाष आ.व. 2063/64 मा प्रत्यक 
व्यङ्खक्तले एक वर्षमा रु 3,520/24 करको भार बहन गरेका मथए भन ेआ.व. 2077/78 मा रु 
30,967/66 भार बहन गरेका छन।्(हेनुषहोस तामलका 4)   

तामलका ५- कर र कुल गाहषस्थ उत्पादनमबचको अनपुात (प्रमतशत) 

आ.व. भन्सार  मू.अ.क. आयकर अन्तःशलु्क कर राजस्व  गैरकर 
राजस्व  

कुल राजस्व  

2063/64 2.30 3.58 2.16 1.28 9.91 2.28 12.19 

2064/65 2.58 3.66 2.34 1.37 10.57 2.75 13.33 

2065/66 2.71 4.02 2.76 1.64 12.03 2.67 14.71 

2066/67 2.95 4.60 2.84 2.02 13.30 1.98 15.28 

2067/68 2.29 3.95 2.65 1.69 11.00 1.73 12.73 

2068/69 2.47 4.03 2.92 1.71 12.04 1.86 13.90 

2069/70 2.92 4.28 3.29 1.86 13.30 1.89 15.19 

2070/71 3.04 4.53 3.39 2.03 14.00 1.98 15.97 

2071/72 3.09 4.64 3.55 2.21 14.69 2.06 16.75 

2072/73 3.15 4.69 4.50 2.52 16.15 2.33 18.48 

2073/74 3.35 5.23 4.84 2.76 18.00 1.80 19.80 

2074/75 3.67 5.98 4.63 2.97 19.08 1.95 21.03 

2075/76 3.71 6.22 5.04 3.16 19.14 2.28 21.42 

2076/77 3.52 5.72 5.61 2.57 17.88 2.39 20.28 

2077/78 4.72 6.61 5.40 3.14 20.39 1.60 21.99 

स्रोतः आमथषक सवेिर्  

कर प्रशासनले राजस्व असलुीको लामग कमत प्रयास गरेको छ भन्ने द्धवर्यमा मूल्याङ् कन गनष राजस्व 
असलुीलाई कुल गाहषस्थ उत्पादनसँग दाँजेर मूल्याङ् कन गने गररन्छ। यससम्बन्धी पररसूचकहरूले 
सकारात्मक उपलङ्खब्ध रहेको पदु्धष्ट गदषछन।् आ.व. 2063/64 मा भन्सार महसलु कुल गाहषस्थ 
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उत्पादनको 2.3 प्रमतशत, मूल्य अमभवृद्धि कर 3.58 प्रमतशत, आयकर 2.16 प्रमतशत, अन्त:शलु्क 
1.28 प्रमतशत र कर राजस्व 9.91 प्रमतशत रहेको मथयो भने आ.व.2077/78 मा भन्सार महसलु 
4.72 प्रमतशत, मूल्य अमभवृद्धि कर 6.61 प्रमतशत, आयकर 5.4 प्रमतशत, अन्त:शलु्क 2.14 प्रमतशत 
र कर राजस्व 20.39 प्रमतशत पगुेको छ। यसैगरी गैरकर राजस्व 2.28 प्रमतशतबाट घटेर 1.6 
प्रमतशत पगुकेो छ भन ेकुल राजस्व 12.19 प्रमतशतबाट बढेर 21.99 प्रमतशत पगुकेो छ।(हेनुषहोस 
तामलका 5) 

तामलका -६  Tax Buoyancy 

आ.व. कर 
राजस्व 

वदृ्धिदर कुल 
राजस्व 

वदृ्धिदर कर 
राजस्वको 
अनपुात  

कुल 
गाहषस्थ 
उत्पादन 

(उत्पादक 
मूल्यमा) 

वदृ्धिदर Tax 

Buoyancy  

Revenue 

Buoyancy 

2063/64 72.12 21.23 88.71 19.25 81.30 727.83 10.67 1.99 1.80 

2064/65 86.23 17.82 108.70 20.25 79.33 815.66 11.38 1.57 1.78 

2065/66 118.92 31.87 145.34 28.84 81.82 988.27 19.14 1.67 1.51 

2066/67 158.63 28.62 182.28 22.55 87.03 1192.80 18.76 1.53 1.20 

2067/68 171.85 8.00 198.89 8.72 86.40 1562.68 26.85 0.30 0.32 

2068/69 211.72 20.79 244.37 20.52 86.64 1758.38 11.79 1.76 1.74 

2069/70 259.22 20.17 296.03 19.12 87.57 1949.29 10.30 1.96 1.86 

2070/71 312.45 18.62 356.63 18.57 87.61 2232.53 13.55 1.37 1.37 

2071/72 355.95 13.02 405.86 12.91 87.70 2423.64 8.21 1.59 1.57 

2072/73 421.10 16.77 481.97 17.14 87.37 2608.18 7.33 2.29 2.34 

2073/74 553.87 27.24 609.18 23.32 90.92 3077.14 16.50 1.65 1.41 

2074/75 659.49 17.41 726.71 17.60 90.75 3455.95 11.60 1.50 1.52 

2075/76 738.60 11.32 826.75 12.88 89.34 3858.93 11.02 1.03 1.17 

2076/77 700.05 -5.36 793.74 -4.07 88.20 3914.70 1.43 -3.74 -2.84 

2077/78 870.11 21.66 938.32 16.69 92.73 4266.32 8.60 2.52 1.94 

स्रोतः आमथषक सवेिर्  

कुल गाहषस्थ उत्पादनको वृद्धिदर र राजस्व असलुी वृद्धिदरमबचको अन्तरसम्बन्ध देखाउन ेकर उछाल दर 
(Tax Buoyancy Rate) को आधारमा राजस्व असलुीको मूल्याङ् कन गदाष आ.व. 2067/68 र आ.व. 
2076/77 बाहेक अन्य सबै आय वर्षहरूमा उछाल दर (Buoyancy Rate) 1 भन्दा बढी रहेको पाइएको 
छ। उछाल दर (Buoyancy Rate) 1 भन्दा बढी हनुकुो अथष अथषतन्रमा भएको कराधार (अथाषत ्कुल 
गाहषस्थ उत्पादन) वृद्धिदरभन्दा राजस्व असलुी वृद्धिदर बढी हनु ुहो। यो आकँडाले राजस्व पररचालनको 
सम्भावना अझ रहेको भन्ने इद्धङ्गत गदषछ। कर प्रशासनले अझ बढी सद्धक्रयतापूवषक प्रयास गरेमा वा राजस्व 
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चहुावट तथा कर छली गने प्रवृमतमा मनयन्रर् गनष सकेमा थप राजस्व पररचालन हनुसक्ने सम्भावना रहेको 
देखाउँछ।(हेनुषहोस तामलका 6)  

3. कर नीमत कायाषन्वयनमा देङ्खखएका समस्या र चनुौतीहरू 

राजस्व पररचालन मूलत: कराधार, करको दर, कर सहभामगता र कर प्रशासनको िमतामा  मनभषर गदषछ। 
नेपालमा आयकर, मूल्य अमभवृद्धि कर, अन्त:शलु्क लगायत अन्य कर नीमतहरूको कायाषन्वयन पिको 
अध्ययन गदाष यी चार ओटा पिमा देहायबमोङ्खजमका समस्या र चनुौतीहरू रहेको पाइन्छ।  

कराधार 

राजस्व पररचालनको सन्दभषमा कराधार भन्नाले काननुबमोङ्खजम मनधाषरर् गररएको त्यस्तो आय, आम्दानी, 
लाभ वा कारोबार मूल्य हो जसमा करको दरले गरु्न गरी कर दाद्धयत्व मनधाषरर् गररन्छ। कराधार 
द्धवधाद्धयकाले काननु बनाई मनधाषरर् गने गदषछ। काननुी कराधार मनधाषरर् गदाष मसिान्त, अन्तराषद्धिय प्रचलन 
र अनभुव, राद्धिय तथा अन्तराषद्धिय सङ्खन्ध सम्झौता वा अनबुन्ध, द्धवत्तीय स्रोत र आवश्यकता, कर प्रशासनको 
कायषिमता, करदाताको कर मतने िमता र कर सहभामगता जनाउन ेिमता, राजनीमतक, आमथषक, सामाङ्खजक, 
सांस्कृमतक तथा प्रशासमनक वातावरर् समेतको अध्ययन र द्धवश्लरे्र् गररन्छ। 

सरकारले गने कर खचष (Tax Expenditure) जस्तै: कर छुट (Tax Exemption), कर सहमुलयत (Tax 

Concession), कर ममनाहा (Tax Rebate), कर ममलान (Tax Credit Adjustment) तथा बहदुर (Multiple 

Tax Rates) पदषछन।् यस्तो व्यवस्थाले टाठाबाठालाई अत्यमधक कर मनयोजन (Excessive Tax Planning) 
गनष मनग्य अवसर प्रदान गदषछ। रर्नीमतक महत्त्वका उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई द्धवद्धवध मापदण्डहरूको 
आधारमा करको दर फरक फरक तोक्ने, कर छुट र सदु्धवधाहरू प्रदान गने व्यवस्था आयकर ऐन 2058 
ले गरेको छ। यसले गदाष कमतपय करदाताले करको भारलाई समुनयोङ्खजत ढङ्गले एक व्यङ्खक्तबाट अको 
व्यङ्खक्तमा साने गरेको पाइन्छ। रोजगारीमूलक, उत्पादनमूलक, प्रद्धवधमूलक, मनकासीमूलक र मनङ्खित 
भौगोमलक िेरमा स्थापना भई कारोबार गने उद्योग व्यवसायले करको दरमा छुट पाउने व्यवस्था सैिाङ्खन्तक 
रूपमा उङ्खचत भए तापमन कमतपय उद्योग व्यवसायले वास्तद्धवक कमषचारी र श्रममकभन्दा बढी कमषचारी र 
श्रममकलाई रोजगारी ददएको घोर्र्ा गरी कर छुट दाबी गने, रेमडङ्ग गने उद्योगले आय द्धववरर्मा उद्योगको 
कर छुट दाबी गने, उद्योग वा संस्था प्राथममकताप्राप्त भौगोमलक िरेमा दताष गने तर कारोबार अको 
भौगोमलक िेरमा गरी कर छुट वा सदु्धवधा दाबी गरी कराधार सङ् कुचन गने गरेको पाइन्छ।  

करको दर 

राजस्वको आवश्यकता र कराधारले करको दर मनधाषरर् गनष मद्दत गदषछ। करको दर उच्च भएमा कर 
चहुावट हनु ेसम्भावना र प्रवृमत तीव्र हनु्छ। अझ कर चहुावट गरेको पत्ता लगाउने संयन्र कमजोर रहेको, 
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नगन्य मारामा कर परीिर् गने गरेको, कर छली गरेको पाइएमा लाग्ने दण्ड जररवानाको दर कम रहेको 
अवस्थामा करदाताले अत्यमधक कर मनयोजन (Excessive Tax Planning) गरी कर छली गदषछन।् साथै 
बहदुर भएमा पमन अत्यमधक कर मनयोजन (Excessive Tax Planning) हनुे गरेको पाइन्छ*। द्धवशरे् 
उद्योगलाई 20 प्रमतशत र व्यापाररक कारोबार गने व्यङ्खक्त वा मनकायको करयोग्य आयमा २५ प्रमतशतका 
दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कमतपय व्यङ्खक्तले उद्योगको रूपमा कम्पनी दताष गराउने, न्यून 
भन्सार महसलुमा औद्योमगक कच्चा पदाथष वा सहायक कच्चा पदाथष पैठारी गने, केही वस्त ुउत्पादनमा 
प्रयोग गने र अमधकाशं औद्योमगक कच्चा पदाथष वा सहायक कच्चा पदाथष मबक्री गने र द्धवशरे् उद्योगको 
हैमसयतमा आय द्धववरर् पेस गरी कर छुट र सदु्धवधा मलई कर चहुावट गने गरेको पाइन्छ।  

सहकारी ऐन, 2074 बमोङ्खजम दताष भई सञ्चालन भएको कृद्धर् वा वन पैदावारमा आधाररत सहकारी संस्था 
तथा गाउँपामलकाको कायषिेरमा सञ्चामलत सहकारी संस्था वा संघको आयमा र यस्ता संस्था वा संघले 
द्धवतरर् गरेको लाभांशमा समेत आयकर नलाग्न ेव्यवस्था रहेको छ। यी बाहेक अन्य सहकारी संस्थाले 
कर छुट हनुे कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा नगरपामलका िेरमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाको 
करयोग्य आयमा 5 प्रमतशत, उपमहानगरपामलका िेरमभर सञ्चालन भएकोमा 7 प्रमतशत र महानगरपामलका 
िेरमभर सञ्चालन भएकोमा 10 प्रमतशतका दरले आयकर लाग्न ेव्यवस्था रहेको छ। करका दरहरूमा 
रहेको द्धवद्धवधताले गदाष केही सहकारी संस्थाहरू गाउँपामलकामा दताष भई नगरपामलकाहरूमा कारोबार गने 
र केहीले नगरपामलकामा संस्था दताष गरी उप/महानगरपामलकामा कारोबार गने गरेको पाइएको छ। 

सूचीगत कर प्रर्ाली (Schedular Tax System)† आयकर ऐन 2058 को दफा 87, 88, 88क र दफा 
89 बमोङ्खजम भकु्तानीका बखत भकु्तानी ददन ेव्यङ्खक्तले स्रोतमा कर कट्टी गरी दाङ्खखला गररददन ेर ऐनको 

 
* प्राकृमतक व्यङ्खक्तको करयोग्य आयमा अमधकतम करको दर 36 प्रमतशतले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको 
छ भन ेकाननुद्वारा सङ् गदठत मनकायहरूको हकमा मानक दर 25 प्रमतशत रहेको छ। तर बैंक, द्धवत्तीय 
संस्था, सामान्य मबमा व्यवसाय वा दूर सञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मरुा हस्तान्तरर् (ममन रान्स्फर), पूजँी 
बजार व्यवसाय, मधतोपर व्यवसाय, मचेण्ट बैंद्धकङ्ग व्यवसाय, कमोमडटी फ्यचुर माकेट, मधतोपर र कमोमडटी 
दलाल व्यवसाय, चरुोट, मबडँी, मसगार, खाने सतुी, खैनी, गटु्खा, पानमसला, मददरा, पेरोमलयम कायष गने 
मनकायको करयोग्य आयमा तोद्धकएको मानक दरमा थप 5 प्रमतशत थप गरी 30 प्रमतशतका दरले कर 
लाग्न ेव्यवस्था रहेको छ भन ेवर्षभरर सञ्चालनमा रहेका द्धवशेर् उद्योगहरू, सावषजमनक गठुी अन्तगषत दताष 
भई सञ्चामलत द्धवद्यालय, महाद्धवद्यालयको करयोग्य आयमा तोद्धकएको मानक दरमा 5 प्रमतशत कम गरी 
20 प्रमतशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। 
† करारोपर् गनष र असलु गनष जद्धटल हनुे र करदाताको सहभामगता लागत समेत बढी हनु ेद्धवशेर् प्रकृमतका 
सेवामूलक कारोबार र आयको सूची तयार गरी सो सूची अनसुारको कारोबार र आयमा मनङ्खित दरमा कर 
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दफा 92 बमोङ्खजम तोद्धकएका आयको भकु्तानीका बखत स्रोतमा कट्टी गरी दाङ्खखला भएको कर नै अङ्खन्तम 
हनुे व्यवस्था रहेको छ। काननुी व्यवस्थाको अपव्यायया गरी कमतपय करदाताले कर कट्टी गदाष न्यून 
दरमा कर कट्टी गने गरेको पाइन्छ। 

यसैगरी दफा 95क बमोङ्खजमका कारोबारमा आकद्धर्षत हनुे पुजँीगत लाभ कर र कमतपय पैठारीमा आकद्धर्षत 
हनुे आयकर अमग्रम रूपमा असलु गने प्रबन्ध गररएको छ। आयको प्रकृमत र मारा समान भए पमन करको 
दरमा रहेको ग्रामीर् र सहरी िेरमबचको द्धवभेद, स्वदेश र द्धवदेशमा हनुे कारोबारमबचको द्धवभेद, स्वदेशी 
र द्धवदेशी स्वाममत्वमबचको द्धवभेद, मनजी वा एकल र बह ु वा सावषजमनक स्वाममत्वमबचको द्धवभेद, 
रोजगारीमूलक र पुजँी वा प्रद्धवमधमूलक उद्योग वा व्यवसायमबचको द्धवभेदको कारर्ले कर चहुावटका 
सम्भावनाहरूलाई वृद्धि गरेको मार नभई कर छली र चहुावटका घटनाहरू पमन वृद्धि भइरहेको पाइन्छ। 

कर सहभामगता  

कर नीमत, काननु, कायषद्धवमध तथा कायषप्रर्ालीहरू स्वयम ्कर मनधाषरर् प्रर्ालीमा आधाररत रहेका छन।् 
स्वयम ् कर मनधाषरर् प्रर्ालीमा आधाररत कर प्रर्ालीमा करदाताहरूमा उच्च नैमतकता, इमान्दाररता, 
पारदङ्खशषता तथा काननुको सम्मान र पररपालन गने बानी र व्यवहार पूवषसतषको रूपमा मामनन्छ। यसको 
साथै करदाताहरूमा काननु र कायषप्रर्ालीबमोङ्खजम कर सहभामगता जनाउन सक्ने प्राद्धवमधक, काननुी र 
आमथषक िमता हनु ुपदषछ। कर सम्बन्धी सबै काननुहरूले आय द्धववरर्माफष त आफ्नो करदाद्धयत्व आफै 
मनधाषरर् गरी दाङ्खखला गनष करदातालाई अमधकार प्रदान गरेको छ। यसरी दाङ्खखला गरेको आय द्धववरर् 
र कर आय द्धववरर् पेस गरेको 4 वर्षमभर काननुबमोङ्खजम अन्यथा प्रमाङ्खर्त नभएसम्म करदाताले दाङ्खखला 
गरेको आय द्धववरर् र कर नै अङ्खन्तम हनुे प्रत्याभमूत रहेको छ। तर मनयोङ्खजत रूपमा कर छली गने उद्यम 
गने व्यङ्खक्तको हकमा 4 वर्षपमछ पमन सूचना पाएको एक वर्षमभर कर परीिर् तथा छानमबन सरुु गनषसक्न े
काननुी व्यवस्था रहेको छ। 

कर सहभामगताको मापन सापेङ्खित रूपमा गररने गररन्छ। करदाताप्रमत सरकारको द्धवश्वास र सरकारप्रमत 
करदाताको द्धवश्वास र भरोसाले करदाताहरूको स्वेङ्खच्छक कर सहभामगताको स्तर मनधाषरर् गदषछ। नेपालमा 
कर नीमत तथा काननुहरूको अनपुालनमा करदाताहरूमा रुङ्खच र िमता कम भएको पाइन्छ। कारोबारको 
दताष, आय द्धववरर् र कर दाङ्खखला, कर बीजक तथा अमभलेख व्यवस्थापन र वास्तद्धवक कारोबारको घोर्र्ा 
गने द्धवर्यमा काननुको पररपालना गनष अमधकांश करदाताहरू अमनच्छुक रहेको पाइएको छ। उच्च कर 
सहभामगता जनाउने करदाताहरू ज्यादै सीममत रहेका छन।् ज्यादै न्यून कर सहभामगता जनाउन ेकरदाताहरू 

 

असलु गने र सोबमोङ्खजमको कर न ैअङ्खन्तम हनु ेगरी काननुी व्यवस्था गररएको हनु्छ। यस्तो प्रर्ालीलाई 
सूचीगत करारोपर् प्रर्ाली (Schedular Taxation System) भमनन्छ। यस प्रर्ालीअन्तगषत 1, 1.5, 2.5, 
5, 7.5, 10, 15, 25 प्रमतशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। 
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पमन सीममत रहेका छन।् अमधकांश करदाताहरूले आंङ्खशक रूपमा कर सहभामगता जनाएको पाइन्छ। कर 
सहभामगताको द्धवर्यलाई तलका बुदँाहरूबाट स्पष्ट हनु सद्धकन्छ । 

करदाता दताष   

आय वर्ष 2077/78 को अन्त्यसम्ममा मूल्य अमभवृद्धि करमा दताष हनुे करदाताको सङ् यया 2,68,436 
पगुकेो छ। मूल्य अमभवृद्धि करमा दताष भएका करदाताको सहभामगता अध्ययन गदाष दताष हनु नपने 
अमधकांश व्यङ्खक्त दताष भएको पाइएको छ। अकोतफष  बजार सवेिर् गदाष दताष हनुपुने धेरै व्यङ्खक्तहरू मूल्य 
अमभवृद्धि करमा दताष नगरी कारोबार गने गरेको पाइएको छ। खररद तथा मबक्री बीजक मलने ददने प्रवृमत 
कमजोर रहेको र अमभलेख प्रर्ाली कमजोर रहेको हुँदा करदाताको कर लाग्ने कारोबार पदु्धष्ट गनष कर 
प्रशासनलाई मनकै चनुौतीपूर्ष कायष भइरहेको छ।  

आमथषक वर्ष 2077/78 को अन्त्यसम्ममा आयकर करमा दताष हनुे व्यावसाद्धयक करदाताको सङ् यया 
15,77,383 र वैयङ्खक्तक स्थायी लेखा नम्बर मलन े व्यङ्खक्तको सङ् यया 24,71,726 पगुकेो छ। 
कमतपय व्यङ्खक्तले कर छली गने उदे्दश्यले आयकरमा समेत दताष नगरी केही समय कारोबार गने, केही 
अवमधपमछ सो कम्पनी/फमष बन्द गरी नयाँ कम्पनी/फमष स्थापना गने गरेको पाइएको छ भने कमतपय 
व्यङ्खक्तले अन्य सोझा र कर काननुको द्धवर्यमा ज्ञान नभएका व्यङ्खक्तको नाममा कम्पनी/फमष स्थापना गरी 
छोटो समयमा अत्यमधक कारोबार गरी कर छली गने, कमतपय अवस्थामा कारोबार गने व्यङ्खक्त फरार हनु े
र कम्पनी/फमष धनीहरूले करको भार बहन गनुषपने अवस्था रहेको छ। कमतपय व्यङ्खक्तले बैँकबाट ऋर् 
मलन वा सरकारबाट सेवा सदु्धवधा मलन दताष हनु ेतर कारोबार नगने, सरकारी बजेट र खचष प्रर्ालीबमोङ्खजम 
उपभोक्ता समममत गठन गने, कायष सम्पन्न भएपमछ दताष खारेज नगरी बस्ने गरेको पाइएको हुँदा आयकरतफष  
करदाता सङ् यया उल्लेयय रूपमा वृद्धि भएको भए तापमन अमधकांश करदाताहरूले कर नमतरेको अवस्था 
रहेको छ। 

आमथषक वर्ष 2077/78 को अन्त्यसम्ममा अन्त:शलु्क इजाजतपर मलने र नवीकरर् गराउने करदाताको 
सङ् यया 1,03,423 पगुेको छ (IRD, 2021)। अन्त:शलु्क लाग्ने वस्त ुवा सेवा प्रमतष्ठानबाट उत्पादन 
गरी मनष्कासन गदाष वा यस्ता वस्त ुपठारी गदाष वा यस्ता वस्त ुभण्डारर्/सञ्चय गरी रायदा वा मबक्री 
द्धवतरर् गदाष सम्बङ्खन्धत व्यङ्खक्त वा मनकायले आयकर र मूल्य अमभवृद्धि कर बाहेक अन्त:शलु्क प्रयोजनको 
लामग दताष भई कारोबार गने इजाजतपर मलन ुपने र इजाजतपर वरे्नी नवीकरर् गराउनपुने काननुी 
व्यवस्था अन्त:शलु्क ऐन 2058 को दफा 8 र 9 ले गरेका छन।् अन्त:शलु्क इजाजतपर व्यवस्थापनमा 
समेत चनुौती रहेको छ। बजार सवेिर् गदाष अन्त:शलु्क इजाजतपर मलन ुपने कतषव्य भएका कमतपय 
उत्पादक, पैठारीकताष तथा मबक्री द्धवतरकहरूले पमन इजाजतपर नमलई अन्त:शलु्क लाग्ने वस्तकुो कारोबार 
गरेको पाइएको छ। 
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बीजकीकरर् र अमभलेख व्यवस्था 
व्यावसाद्धयक कारोबारको बीजकीकरर् तथा अमभलेख व्यवस्थापनमा सधुार गनुष कर प्रर्ालीको मयुय चनुौती 
हो। अमधकांश उद्योग, व्यापार, लगानी, रोजगारी तथा अथोपाषजनका गमतद्धवमधहरू एकै पररवारमभरका 
सदस्य, नाता, कुटुम्ब वा सम्बि व्यङ्खक्तहरूबाट भएको पाइन्छ। असम्बङ्खन्धत व्यङ्खक्तहरूमबच स्वतन्र 
आमथषक कारोबार अथाषत ्Arm's Length Principle बमोङ्खजम नभई ममलोमतोमा हनुे गरेको पमन पाइएको 
छ। आमथषक कारोबार अनौपचाररक रूपले गने, बीजक जारी नगने, अमभलेख नराख्न,े सरकारी वा सावषजमनक 
मनकायहरूमा वस्त ुवा सेवा आपूमतष गनुष परेमा मार बीजक जारी गरी अमभलेख राख्न,े कर, बैंक तथा 
आफ्नो लामग बेग्लाबेग्लै द्धकमसमका अमभलेख तयार गने गरेको पमन पाइएको छ। बीजक जारी नगदाष, 
न्यून मूल्यमा बीजक जारी गदाष, कारोबार नगरी नक्कली बीजक जारी गदाष, कद्धहलेकाँही अमधक मूल्यमा 
बीजक जारी गदाष र अमभलेख व्यवस्थापन कमजोर भएको अवस्थामा कराधार सङ् कुङ्खचत भई कर चहुावट 
भएको पाइएको छ।  

आय द्धववरर् तथा करको घोर्र्ा 
करदाताले आफ्नो कर दाद्धयत्वको घोर्र्ा आय द्धववरर्, कर द्धववरर्, र अन्त:शलु्क द्धववरर्माफष त गने 
गदषछन।् करदाताले तोद्धकएको कर अवमधमा कारोबार भए वा नभए दवैु अवस्थामा कर द्धववरर् पेस 
गनुषपदषछ। आन्तररक राजस्व द्धवभागको तथ्याङ् क अध्ययन गदाष कररब 50 प्रमतशत आयकरमा दताष 
करदाता र कररब 38.05 प्रमतशत मूल्य अमभवृद्धि करमा दताष भएका करदाताले आय वर्ष 2077/78 
मा कर द्धववरर् गरेका छनन।् कमतपय करदाताहरू दताष भएदेङ्खख द्धववरर् पेस नगरेका र कमतपयले कुन ै
कर अवमधको द्धववरर् पेस गरका र लामो अबमधसम्म द्धववरर् पेस नगरेको अवस्था रहेको छ। मूल्य 
अमभवृद्धि कर द्धववरर् पेस गरे तापमन कर सहभामगता सन्तोर्प्रद रहेको छैन। आय वर्ष 2077/78 मा 
पेस गरेका मूल्य अमभवृद्धि कर द्धववरर्हरूको अध्ययन गदाष डेद्धवट द्धववरर् (सरकारलाई कर मतने अवस्थाको 
द्धववरर्) कररब 11.07 प्रमतशत, के्रमडट द्धववरर् (सरकारसँग कर दाबी गने अवस्थाको द्धववरर्) कररब 
55.15 प्रमतशत र शून्य कारोबार भएको द्धववरर् कररब 33.78 प्रमतशत रहेको छ (IRD, 2021)। 

आमथषक कारोबार तथा करदाद्धयत्वको न्यून घोर्र्ा 
व्यावसाद्धयक कारोबारमा ममलेमतो गरी न्यून वा अमधक मूल्याङ् कन गरी बीजक जारी गने, बीजकबमोङ्खजमको 
भकु्तानी बैद्धकङ्ग माध्यमबाट गने र लकुाएको कारोबारको भकु्तानी नगदमाफष त गने, आयकर वा मूल्य 
अमभवृद्धि करदाद्धयत्व न्यून गनष नक्कली खररद/मबक्री बीजकबाट खचष दाबी गने, काननुी व्यवस्थाहरूको 
अपव्यायया वा दरुुपयोग गरी अनङु्खचत खचष दाबी गने र आय लकुाउन ेगरेका पाइन्छ। शेयरभन्दा ऋर् 
दाद्धयत्वको प्रयोग गने, मनकायहरूको स्वीकृत वा जारी पुजँीबमोङ्खजम द्धहतामधकारीबाट पुजँी सङ् कलन नगरी 
द्धवमभन्न बैँक तथा द्धवत्तीय संस्था वा व्यङ्खक्तहरूबाट ऋर् मलई आमथषक कारोबार गने, व्यावसाद्धयक उदे्दश्यले 
संस्थाको नाममा ऋर् मलने र ब्याज खचष दाबी गने तर उक्त ऋर्लाई मनजी सम्पङ्खत्त खररद गनष वा अन्य 
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कम्पनीमा हस्तान्तरर् गरी स्रोतको दरुुपयोग गने, एकै व्यापाररक घराना वा समूहले उद्योग व्यवसायको 
अमतररक्त बैंक, द्धवत्तीय संस्था, मबमा कम्पनी स्थापना गरी आमथषक अपचलन गने, एकै समूह वा सम्बि 
व्यङ्खक्तहरू ममली उत्पादन, पैठारी, थोक तथा खरुा तहसम्मका सबै आपूमतष शृ्रङ् खलामा संलग्न भई न्यून 
बीजकीकरर्, आन्तररक मूल्य हस्तान्तरर् तथा कर छली तथा मरुा मनमषलीकरर् गने कायषमा संलग्न 
भएको पाइन्छ। यसैगरी कमतपय बहरुाद्धिय कम्पनी वा द्धवदेशी कम्पनीले नेपालमा आमधकाररक प्रमतमनमध 
खडा गरी वा स्थायी संस्थापन खडा गरी मूल्य हस्तान्तरर्माफष त कराधार सङ् कुङ्खचत गरी कर छली गने 
गरेको पाइएको छ भने करमकु्त देश (Tax Heaven Country) बाट वैदेङ्खशक लगानी मभत्र्याई पुजँीगत लाभ 
कर तथा संस्थागत आयकर छली गरेका उदाहरर् पमन पाइएको छ।   

समयमा कर नमतरी बक्यौता राख्न े

आय द्धववरर्, कर द्धववरर्, र अन्त:शलु्क द्धववरर्माफष त घोर्र्ा गररएको कर दाद्धयत्व पमन कमतपय 
करदाताहरूले समयमा दाङ्खखला नगरेको कारर्ले कर प्रशासनको कर बक्यौता रकम वरे्नी वृद्धि भइरहेको 
छ। आ.व. 2077/78 को अन्त्यमा आन्तररक राजस्व द्धवभागको कर बक्यौता कररब रु. 171.39 
अबष रहेको छ। सोमध्ये रु. 131.99 अबष द्धववाददत भई पनुरावलोकन/पनुरावेदनमा द्धवचाराधीन रहेको 
छ भन ेकररब रु. 39.41 अबष रकम असलु गनुषपने देङ्खखन्छ (IRD, 2021)। बक्यौता कर रकम असलु 
गने कायष मनकै चनुौतीपूर्ष रहेको छ। बक्यौता रहेको करमा वाद्धर्षक 15 प्रमतशतले ब्याज लाग्न ेकाननुी 
प्रबन्धले गदाष कमतपय करदाताले जानकारीको अभावले समयमा कर नमतदाष चको ब्याज मतनुषपने अवस्था 
रहेको छ भन ेकमतपय करदाताले जानकारी र िमता भए तापमन समयमा कर दाङ्खखला नगने र सरकारबाट 
छुटको अपेिा गने गरेको पाइन्छ। 

4. कर प्रशासनको िमता 

कर प्रशासनमा कायषरत कमषचारीहरूमा कर, लेखा, काननु, सूचना प्रद्धवमध र व्यवस्थापनका आधारभतू 
मान्यता, मसिान्त र व्यवहारको द्धवर्यमा पयाषप्त ज्ञानको खाँचो रहेको छ। करदाताहरूबाट हनुसक्न े
अत्यमधक कर मनयोजन (Excessive Tax Planning) र कर छलीका प्रयासहरूलाई समयमै पद्धहचान गरी 
तत्सम्बन्धी काननु र मसिान्तको प्रयोग गरी न्यायोङ्खचत कर मनधाषरर् गने मसप/कौशलको पमन उङ्खत्तकै 
अभाव रहेको छ (IRD, 2021)।कमषचारीहरूको वैयङ्खक्तक िमता कमजोर रहेको छ भने कर प्रशासनको 
संस्थागत िमता पमन कमजोर रहेको छ। 

कमषचारी भनाष र छनौट द्धवङ्खशद्धष्टकृत नभई सामान्यकृत रहेको छ। सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीन तामलम 
प्रभावकारी हनु सकेनन।् केही अपवाद बाहेक अमधकांश कमषचारीहरूले सबै द्धवधामा सामान्य ज्ञान राखे 
पमन द्धवङ्खशष्ट र व्यापक ज्ञान र िमता द्धवकास गनष नसकेको हुँदा करारोपर् गरु्स्तरीय हनु सकेको छैन। 
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अमधकांश कर मनधाषरर्हरू द्धववादास्पद हनुे गरेका छन।् कर प्रशासनमभरका कमषचारीको कायषसम्पादन 
द्धवङ्खशद्धष्टकृत (Specialized)  नभई समान्यकृत (Generalist)  हनु पगुकेो छ । 

एकीकृत कर प्रर्ाली कमजोर रहेको छ। कर प्रर्ाली सूचना तथा प्रद्धवमधमूलक भए तापमन मूल्य अमभवृद्धि 
कर, आयकर, अन्त:शलु्क तथा राजस्व असलुीसम्बन्धी कायषप्रर्ालीलाई एकीकृत गरी बनाइएको कम्प्यटुर 
प्रर्ाली अधरुो, रदु्धटपूर्ष र जद्धटल प्रकृमतको रहेको छ। भौमतक तथा प्राद्धवमधक पूवाषधारहरू कमजोर रहेको 
र दि प्राद्धवमधक जनशङ्खक्तको अभाव भएको कारर्ले यो प्रर्ालीमाफष त करदाताहरूलाई प्रदान गररने सेवाको 
गरु्स्तर कमजोर रहेको छ।  

कर प्रशासनको संस्थागत स्मरर् कमजोर रहेको छ। दईु दशक अङ्खघदेङ्खख सङ्गठनलाई कायषमूलक 
(Functional), अमधकृतमूलक र स्वचामलत प्रर्ाली बनाउन जोड ददइएको छ। कायषमूलक सङ् गठन 
संरचनाबमोङ्खजम कायाषन्वयन तहमा करदाता सेवा, कर सङ् कलन, कर परीिर् तथा अनसुन्धान शाखा 
राङ्खखएको छ, प्रत्येक दईु वर्षमा कायाषलय सरुवा र प्रत्येक वर्ष एक शाखाबाट अको शाखामा आन्तररक 
सरुवा हनुे गरेको र सरुवा हुँदा बरबझुारथ गने पिमत नरहेको कारर्ले फाइमलङ प्रर्ाली कमजोर रहेको 
छ। कर प्रर्ालीलाई पूर्ष रूपले स्वचामलत बनाउन नसक्दा सबै सूचना र तथ्याङ् क स्वचामलत प्रर्ालीले 
नददने भएकाले म्यानअुल अमभलेख समेत राख्न ुपने अवस्था रहेको छ। अमधकृतमूलक सङ् गठन बनाउन े
प्रयासमा खररदारसम्मका दरबन्दी काद्धटएको, नायब सबु्बाको दरबन्दी पमन ज्यादै सीममत रहेको र नायब 
सबु्बाको समेत दईु दईु वर्षमा सरुवा गने पररपाटीले गदाष कर मनधाषरर्, बरेुज,ु बक्यौता, मदु्दा वा पनुरावेदन 
लगत र फाइलजस्ता महत्त्वपूर्ष अमभलेख र फाइलहरू हराउने, नष्ट हनु ेर कसैलाई जवाफदेही बनाउन 
नसद्धकएको अवस्था रहेको छ। 

राजपराद्धङ्कत दद्वतीय शे्रर्ीसम्मका कमषचारीहरू राजस्व समूहमा समूहीकृत भएका छन।् तर द्धवभागीय तथा 
मन्रालयको नेततृ्व राजस्व समूह इतरका कमषचारीहरूले गने गरेका छन।् राजस्व पररचालन वा कर 
प्रर्ालीको ज्ञान, अनभुव र मसप नभएका व्यङ्खक्तले नेततृ्व गने र नेततृ्वको बारम्बार पररवतषनले गदाष नीमत 
मनमाषर्, नीमत कायाषन्वयन, करजोङ्खखम व्यवस्थापन, कमषचारीहरूको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन तथा 
व्यवस्थापनमा समेत अङ्खस्थरता पैदा गरेको र यसले समग्र कर प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ। 2058 
देङ्खख यता 20 वर्षमा आन्तररक राजस्व द्धवभागको नेततृ्व 15 जनाले गरेको पाइन्छ। केही अपवादबाहेक 
अमधकांश नेततृ्वले कर प्रशासनमभरका बेमथमतलाई सधुार गनष प्रयास पमन गरेको पाइएको छैन। 

कमषचारीको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन परम्परागत र कमषकाण्डी रहेको छ। मूल्याङ् कन पिमतले 
कमषचारीहरूको उत्प्ररेर्ा, कायषसम्पादन अमभवृद्धि तथा कायषसन्तदु्धष्टमा प्रभाव परेको छैन। कायाषन्वयन तहमा 
कायषमूलक पररसूचकहरू लाग ु गररए तापमन कमषचारीहरूको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन तदनसुार नभई 
मनजामती सेवा ऐन तथा मनयमावलीले प्रबन्ध गरेबमोङ्खजम हनुे गरेको छ। कायषद्धववरर्, कायषसम्पादनको 
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उपलङ्खब्ध, मारा र गरु्स्तर, सदाचाररता, मनष्ठा र प्रमतबिताजस्ता आधारभतू पिमा मूल्याङ् कनकताषले ध्यान 
ददएको पाइँदैन। काम गने र नगने सबै कमषचारीहरूको समान मूल्याङ् कन हनुे गरेको छ। 
कायषसम्पादनमखुी कमषचारी वृङ्खत्तद्धवकास शृ्रङ् खलामा पमछ पने तर लोक सेवामखुी कमषचारीहरू मछटो मछटो 
बढुवा हनुे, आफैले मनयङु्खक्त ददएको कमनष्ठ कमषचारी एक दशकमभर आफ्नै कायषसम्पादन मूल्याङ् कन गने 
पदमा पगु्दा कतषव्यपरायर् कमषचारीहरूको मनोबल कमजोर रहेको छ। यसलाई मनजामती सेवामभर लाग ु
रहेको खलुा प्रमतष्पधाषत्मक बढुवा व्यवस्थाको दषु्पररर्ामका रूपमा मलन सद्धकन्छ ।  

करदाता ङ्खशिा तथा जागरर् कायषक्रमहरूले कर सहभामगता अमभवृद्धि गराउनेतफष  प्रभाव पानष सकेको 
पाइँदैन। अमधकाशं कायषक्रममा छद्म सहभामगता (Pseudo Participation) हनुे गरेको, कायषक्रममा प्रस्ततु 
गररन ेद्धवर्यवस्त,ु प्रस्ततुीकरर् र सान्दमभषकतामा सहभागीहरू सन्तषु्ट नभएको जस्ता द्धवद्धवध कारर्हरूले 
गदाष पमन करदाता ङ्खशिा तथा जागरर्का कायषक्रमहरू प्रभावकारी हनु सकेका छैनन।् 

उपयुषक्त कारर्हरूले गदाष कर प्रशासनमभरका कमषचारीहरूको व्यङ्खक्तगत तथा संस्थागत कायषिमता वृद्धि 
हनु सकेको छैन। 

5. सधुारका पिहरू  

नेपालमा आयकर, मूल्य अमभवृद्धि कर, अन्त:शलु्क लगायत अन्य कर नीमतहरूको कायाषन्वयन पिको 
सदुृढीकरर् र राजस्व पररचालनमा थप सधुार गनष देहायका पिमा सधुार गनुष वाञ्छनीय रहेको छ: 

1. कराधार द्धवस्तार गने र करको दरमा कटौती गने नीमत नै शे्रयष्कर रहेको उच्च र बहदुरलाई 
कटौती नगरेमा कर मनयोजन गनष र कर छली कायषलाई मनयन्रर् गनष सद्धकँदैन। 

2. कराधार सङ् कुङ्खचत हनुे र कर चहुावटको सम्भावना वृद्धि गने प्रमखु कारक सरकारको कर खचष 
(Tax Expenditure) पमन एक हो। यसलाई सीममत, अल्पकालीन र छनौटपूर्ष बनाउन ुपदषछ। 
राजनीमतज्ञ, उच्च कमषचारी, प्रभावशाली मनजी िरे र समदुायको ममलोमतोमा अवाङ्खञ्छत सदु्धवधा 
मलने प्रवृमतमा द्धवराम लाउन ुपदषछ।  

3. आमथषक कारोबार लकुाउने, आय द्धववरर् वा कर द्धववरर्मा अनङु्खचत खचष दाबी गरी वा मबक्री 
कारोबार लकुाएर कर दाद्धयत्वको न्यून घोर्र्ा गने प्रवृमतमा सधुार गनष, अत्यमधक कर मनयोजन 
(Excessive Tax Planning) र कर छलीसम्बन्धी गमतद्धवमधलाई मनयन्रर् गनष कर प्रशासनको 
संस्थागत िमता वृद्धिमा जोड ददन ु पदषछ। साथै समग्र सरकारी संयन्रहरूमा कर प्रर्ाली 
सदुृढीकरर्को लामग संस्थागत समन्वय (Mandated Coordination) गने स्थायी प्रबन्ध गनुषपदषछ।  
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4. राजनीमतक एवम ्प्रशासमनक पारदशीता, जवाफदेद्धहता, सशुासन, सेवा प्रवाह र काननुको शासनजस्ता 
शासकीय पिहरूले करदाताको कर मनोबल (Tax Morale) तथा स्वेङ्खच्छक कर सहभामगता जनाउन े
बानी र व्यवहारलाई प्रभाव पारररहेको हनु्छ। 

5. करदाताहरूमा काननु र कायषप्रर्ालीबमोङ्खजम कर सहभामगता जनाउन सक्ने प्राद्धवमधक, काननुी र 
आमथषक िमता हनुपुदषछ। कर प्रशासनले वरे्नी सञ्चालन गदै आएको करदाता ङ्खशिा तथा जागरर् 
कायषक्रमहरूको प्रभावकाररता अध्ययन गरी सधुार गनष कर प्रशासन प्रमतबि हनुपुदषछ। 

6. काननुमा सधुार गरी मूल्य अमभवृद्धि करसम्बन्धी सीमा (Threshold) लाई वृद्धि गरी रु. 1 करोड 
बनाउने र रु. 1 करोडसम्म कारोबार गने साना करदातालाई एकमषु्ट कारोबारमा आधाररत कर 
मार लाग ुगनष प्रर्ाली लाग ुगनुषपदषछ।   

7. व्यावसाद्धयक कारोबारको बीजकीकरर् तथा अमभलेख व्यवस्थापनमा सधुार गनष द्धवद्यतुीय माध्यमको 
प्रयोगलाई द्धवस्तार गरी करदाताको व्यावसाद्धयक खररद तथा मबक्रीलाई केन्रीय बीजक अनगुमन 
प्रर्ालीमा आबि गने, द्धवद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गने प्रर्ालीको सदुृढीकरर् र द्धवस्तार गने र 
द्धवद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गने उपभोक्तालाई नगद द्धफताष गने र यो प्रर्ालीमा आबि हनु े
व्यवसायी र भकु्तानी प्रर्ाली सञ्चालकहरूलाई करको दरमा सहमुलयत ददने नीमत अबलम्बन 
गनुषपदषछ।  

8. आय द्धववरर्माफष त करको गर्ना र कर दाद्धयत्व घोर्र्ा गने र समयमा कर दाङ्खखला गने प्रवृङ्खत्तमा 
सधुार गनष करदाताको दताष प्रर्ाली, सूचना प्रर्ाली, करदाता ङ्खशिा कायषक्रम र आय द्धववरर् 
प्रशोधन प्रर्ालीमा सधुार गनुष आवश्यक रहेको छ। 

9. समयमा कर नमतरी बक्यौता राख्न ेकरदातालाई लङ्खित गरी बक्यौता असलुी कायषलाई प्राथममकता 
ददनपुदषछ। कमतपय करदाताले कर मतने िमता भए तापमन समयमा कर दाङ्खखला नगने, कर 
रकमलाई अन्य पररयोजना वा कायषमा प्रयोग गने राजनीमतज्ञ, नीमत मनमाषतालाई प्रभाव पारी आमथषक 
ऐनहरूमाफष त जररवाना, शलु्क/थप दस्तरु तथा ब्याज आदद छुट मलन ेप्रवृङ्खत्तमा द्धवराम लगाउन ु
पदषछ।  

10. कर प्रशासनमभरका कमषचारीहरूमा कर, लेखा, काननु, सूचना प्रद्धवमध र व्यवस्थापनका आधारभतू 
मान्यता, मसिान्त र व्यवहारको द्धवर्यमा पयाषप्त ज्ञान, मसप र दिता अमभवृद्धि गनष कर प्रशासनले 
मार सम्भव नभएको हुँदा नेपाल सरकार, लोक सेवा आयोग, तामलम प्रदायक संस्थाहरूको एकीकृत 
प्रयासको खाँचो रहेको छ। कमषचारीहरूको वैयङ्खक्तक िमता र कर प्रशासनको संस्थागत िमता 
वृद्धि गनष कर प्रशासनको साङ्गठमनक पनुःसंरचना (Restructuring), प्रद्धक्रयागत सधुार (Business 

Process Reengineering), उन्नत र भरपदो प्रद्धवमधयकु्त स्वचामलत प्रर्ाली तथा जनशङ्खक्तको 
दरबन्दीमा व्यापक सधुारको खाँचो रहेको छ।  
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11. एकीकृत कर प्रर्ालीमा व्यापक सधुार गरी कम्प्यटुर प्रर्ाली, भौमतक तथा प्राद्धवधक पूवाषधारहरूमा 
सधुार आवश्यक रहेको छ। दि प्राद्धवमधक जनशङ्खक्तको व्यवस्था गरी प्रर्ालीमाफष त 
करदाताहरूलाई प्रदान गररने सेवाको गरु्स्तर वृद्धि गनष ठोस सधुारका कायषयोजना लाग ुगनुषपदषछ।  

12. कर प्रशासनको संस्थागत स्मरर् (Institutional Memory) मा सधुार गनष सरुवा बरबझुारथ, अमभलेख 
तथा फाइमलङ प्रर्ालीमा सधुार आवश्यक रहेको छ भने नायब सबु्बाको दरबन्दी वृद्धि गने र 
कमषचारीको माग नभए वा अन्य कुनै प्रशासमनक आवश्यकता नपरेसम्म नायब सबु्बाको सरुवा 5 
वर्षभन्दा अङ्खघ नगने नीमत मलएमा कर मनधाषरर्, बेरुज,ु बक्यौता, मदु्दा वा पनुरावेदन लगत र 
फाइलजस्ता महत्त्वपूर्ष अमभलेख र फाइलहरू व्यवस्थापन गनष सहज हनुछे।  

13. राजपराद्धङ्कत प्रथम शे्रर्ीसम्मको पदलाई राजस्व समूहमा एकीकृत गनुषपदषछ। राजनीमतक नेततृ्व 
पररवतषन हुँदा द्धवभागीय तथा मन्रालयको नेततृ्व समेत पररवतषन हनुे प्रवृमतलाई व्यवस्थापन गने र 
कर प्रर्ालीको ज्ञान, अनभुव र मसप भएका व्यङ्खक्तलाई नेततृ्व प्रदान गने प्रशासमनक कायषसंस्कृमतको 
खाँचो रहेको छ। 

14. कमषचारीको कायषसम्पादन मूल्याङ् कन पिमतलाई सरुवा, बढुवा, कमषचारीको उत्प्ररेर्ा, कायषसम्पादन 
अमभवृद्धि तथा कायषसन्तदु्धष्टसँग अन्तरममलान हनुे गरी व्यवङ्खस्थत गनुषपदषछ भने स्वीकृत कायषमूलक 
पररसूचक र कायषसम्पादन उपलङ्खब्धहरूसँग समेत आबि गररनपुदषछ।  

6. मनष्कर्ष  

सावषजमनक खचषको प्रभावकाररता अमभवृद्धि गनष सावषजमनक नीमत, काननु, संस्थागत व्यवस्था, कायष 
वातावरर्मा सधुार आवश्यक रहेको छ। सङ् घीय संरचनाबमोङ्खजम तीन तहका सरकार, सावषजमनक मनकाय, 
सावषजमनक संस्थान, मनजी िरे तथा अन्य सरोकारवाला पिहरूको रचनात्मक समन्वय र सहकायषले न ै
कायाषन्वयन िमता अमभवृद्धि गदषछ। राजस्व असलुीको दृद्धष्टकोर्ले कर नीमतको कायाषन्वयन पि 
सन्तोर्जनक रहेको छ। राजस्वको संरचना, वृद्धिदर, कर तथा कुल गाहषस्थ उत्पादनमबचको अनपुात, Tax 

Buoyancy तथा प्रमतव्यङ्खक्त कर राजस्व र कुल राजस्वका आकँडाहरू सन्तोर्जनक रहेका छन।् सीममत 
व्यङ्खक्तमा असीममत करको भार रहेको, कर छली र चहुावटलाई मनयन्रर् गने कायष मनकै चनुौतीपूर्ष रहेको 
छ। नीमत र काननुहरूको कायाषन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नीमतगत स्पष्टता हनु ुपदषछ। शासकीय 
कुशलता वृद्धि गदै करदातामैरी सेवा प्रवाहमा सधुार गरेमा करदाताको कर सहभामगता अमभवृद्धि हनु े
अनभुव रहेको छ।     
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सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको अन्तरसम्बन्ध र चनुौती 
रमेश अयाषल* 

लेखसार 

सङ् घीय शासन प्रर्ाली बहतुहको शासकीय अभ्यास हो। नेपालको संद्धवधानमा शासकीय संरचना सङ् घ, 

प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे तथा राज्यशङ्खक्तको प्रयोग सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संद्धवधान 
तथा काननुबमोङ्खजम गने उल्लेख छ। नेपालको संद्धवधानमा नै सङ् घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल 
तथा साझा अमधकार सूची उल्लेख गररएको छ। नपेालको संद्धवधानले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको 
सम्बन्ध सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व र समन्वयको मसिान्तमा आधाररत हनुे व्यवस्था गरेको छ। सङ् घ, प्रदेश 
र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व, समन्वय र पारस्पररक सहयोग व्यवङ्खस्थत गनष 
द्धवमभन्न ऐन तथा द्धवर्यगत काननुहरू मनमाषर् गररएको छ । तीन ओटै तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवङ्खस्थत 
गनष द्धवमभन्न संरचनागत व्यवस्था पमन भएको छ। यद्यद्धप सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सङ् घ र 
प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहमबच बलेा बलेामा द्धववादहरू 
देखा परेको पाइन्छ । 

शब्दकुञ् जी : सङ् घीयता, शासन प्रर्ाली, अन्तरसम्बन्ध, सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व, समन्वय 

१. पषृ्ठभमूम 

एउटै भगूोल र एउटै जनतालाई फरक फरक द्धवर्यमा मभन्न मभन्न तहका सरकारले शासन गने व्यवस्था 
सङ् घीय शासन व्यवस्था हो। यो द्धवमभन्न तहका सरकारले एक आपसमा ममलेर शासन सञ्चालन गरी रािको 
समग्र द्धवकास र नागररकका अपेिाहरू पूरा गने व्यवस्था हो। सङ् घीय शासन प्रर्ालीमा एकभन्दा बढी 
तहका सरकारले संद्धवधानले ददएको अमधकारको प्रयोग गदै आफ्नै नीमत, मनयम तथा काननुबाट शासन 
सञ्चालन गछषन।् नेपालको संद्धवधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, मनरङ् कुश, केन्रीकृत र एकात्मक राज्य 
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व्यवस्थाले मसजषना गरेका सबै प्रकारका द्धवभेद र उत्पीडनको अन्त्य गने उल्लेख छ। संद्धवधानले सङ् घीय 
लोकताङ्खन्रक गर्तन्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाङ्खन्त, सशुासन, द्धवकास र समदृ्धिको 
आकाङ् िा पूरा गने पररकल्पना गरेको छ। नपेालको संद्धवधानको धारा ५६(१) ले सङ् घीय लोकताङ्खन्रक 
गर्तन्र नपेालको मूल संरचना सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे तथा नेपालको 
राज्यशङ्खक्तको प्रयोग संद्धवधान तथा काननुबमोङ्खजम गने उल्लेख छ।  

नेपालमा सङ् घ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह (२९३ नगरपामलका र ४६० गाउँपामलका) छन।् सङ् घीय 
काननुबमोङ्खजम सामाङ्खजक सांस्कृमतक संरिर् वा आमथषक द्धवकासका लामग द्धवशरे्, संरङ्खित वा स्वायत्त िेर 
कायम गनष सद्धकने व्यवस्था गररएको छ। यसका साथै संद्धवधानमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नपेालको 
स्वतन्रता, सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, स्वाधीनता, राद्धिय द्धहत, सवाषङ् गीर् द्धवकास, बहदुलीय 
प्रमतस्पधाषत्मक लोकताङ्खन्रक गर्तन्रात्मक सङ् घीय शासन प्रर्ाली, मानव अमधकार तथा मौमलक हक, 

काननुी राज्य, शङ्खक्त पथृकीकरर्, मनयन्रर् तथा सन्तलुन, बहलुता र समानतामा आधाररत समतामूलक 
समाज, समावेशी प्रमतमनमधत्व र पद्धहचानको संरिर् गने प्रावधान रहेको छ। 

सङ् घ तह नेपालको राज्य संरचनाको एकाइ  हो। यसको कायषिेर नपेालभर रहन्छ, जसको मनधाषरर् 
संद्धवधानको अनसूुची ५, ७ र ९ मा गररएको छ। यसका अमतररक्त अन्य कुनै तहलाई स्पष्ट रूपमा 
नतोद्धकएको अवङ्खशष्ट अमधकारबमोङ्खजमको कायष ङ्खजम्मेवारी संद्धवधानको धारा ५८ बमोङ्खजम सङ् घले प्रयोग 
गने गरी व्यवस्था गररएको छ। संद्धवधानले सङ् घलाई नेततृ्वदायी, समन्वयकारी र सहजीकरर् गने भमूमका 
ददएको छ। सङ् घले कायषकाररर्ी अमधकार नेपाल सरकारको नामबाट प्रयोग गदषछ। 

सङ् घीय संरचनामभर सात प्रदेशको रहेका छन ्। संद्धवधानले ददएको अमधकार िेरमभर रही राज्यशङ्खक्तको 
प्रयोग गरी तोद्धकएको भगूोलमभर शासन सञ्चालन गने राजनीमतक एकाइ प्रदेश हो। कायषिेरको द्धहसाबले 
प्रदेशले सङ् घ र स्थानीय तहका मबचमा पलुको रूपमा पमन काम गनुषपने हनु्छ। प्रदेशमा प्रदेश सभाले 
द्धवधाद्धयकी अमधकार प्रयोग गदषछ भने प्रदेश मङ्खन्रर्द्  कायषकाररर्ी अमधकार प्रयोग गदषछ। 

स्थानीय तह नेपालको राज्य संरचनामा नागररकको सबैभन्दा नङ्खजकको शासकीय एकाइ हो। स्थानीय 
तहअन्तगषत नगरपामलका (महानगर र उपमहानगर समेत), गाउँपामलका र ङ्खजल्ला सभा पदषछन।् स्थानीय 
तहहरू संद्धवधान र गाउँ सभा तथा नगर सभाले बनाएको काननुको अधीनमा रही राज्यशङ्खक्तको प्रयोग गने 
र तोद्धकएको भगूोलमभर शासन सञ्चालन गने अमधकारप्राप्त राजनीमतक एकाइ हनु।् यीमध्ये नगरपामलका 
र गाउँपामलकाले संद्धवधानले ददएको राज्यशङ्खक्तको प्रयोग गदषछन।् संद्धवधानले नगरपामलका र 
गाउँपामलकालाई आफ्नो अमधकारिेरमा काननु बनाई लाग ुगने अमधकार ददएकाले नेपालका स्थानीय तह 
अमधकार सम्पन्न र स्वायत्त छन।् नगरपामलकामा नगर सभाले द्धवधाद्धयकी र नगर कायषपामलकाले 
कायषकाररर्ी अमधकार प्रयोग गदषछ। गाउँपामलकामा गाउँ सभाले द्धवधाद्धयकी र गाउँ कायषपामलकाले 
कायषकाररर्ी अमधकार प्रयोग गदषछ। यस्तै नगरपामलका र गाउँपामलकामा न्याद्धयक समममतमाफष त 
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नागररकलाई काननुबमोङ्खजम तोद्धकएका द्धवर्यहरूमा द्धववादको मनरूपर् गने र न्याय प्रदान गने अमधकार 
रहेको छ। 

ङ्खजल्ला मभरका नगरपामलका र गाउँपामलकाहरूमबच समन्वय गनष, द्धवकास मनमाषर् कायषहरूको अनगुमन गनष 
र मतनीहरूको िमता अमभवृद्धि गनष नगरपामलका र गाउँपामलकाहरूले ङ्खजल्ला सभाको गठन गदषछन।् 
ङ्खजल्ला सभाको तफष बाट ङ्खजल्ला समन्वय समममतले कायष गदषछ। यसलाई द्धवधाद्धयकी अमधकार भने ददइएको 
छैन। 

२= तीन तहका सरकारको भमूमका 
संद्धवधानमा सङ् घको अमधकार अनसूुची ५ मा, प्रदेशको अमधकार अनसूुची ६ मा, सङ् घ र प्रदेशको साझा 
अमधकार अनसूुची ७ मा, स्थानीय तहको अमधकार अनसूुची ८ मा र सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा 
अमधकार अनसूुची ९ मा उल्लेख गररएको छ।  

सङ् घको अमधकार सूचीमा राद्धिय सरुिा, शाङ्खन्त सरुिा, द्धवत्त तथा मौदरक नीमत, अन्तराषद्धिय सम्बन्ध, 

नागररकता, ठुला पूवाषधार योजना, सङ् घीय मनजामती सेवा लगायत ३५ ओटा द्धवर्य तोद्धकएको छ। प्रदेशको 
अमधकारअन्तगषत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाङ्खन्त सरुिा, रेमडयो, एफ. एम, टेमलमभजन सञ्चालन, प्रदेश मनजामती 
सेवा, प्रदेश तथ्याङ् क, प्रदेशस्तरको द्धवद्यतु, मसँचाइ र खानेपानी सेवा, पररवहन, स्वास्थ्य सेवा, भमूम व्यवस्थापन, 

जग्गाको अमभलेख, कृद्धर् तथा पश ुद्धवकास, खानी अन्वेर्र् र व्यवस्थापन, गठुी व्यवस्थापन लगायतका २१ 
द्धवर्य तोद्धकएको छ।  

सङ् घ र प्रदेशको साझा अमधकारमा फौजदारी तथा देवानी कायषद्धवमध, आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपूमतष, 
द्धवतरर्, मूल्य मनयन्रर्, गरु्स्तर र अनगुमन, वैज्ञामनक अनसुन्धान, पयषटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, गररबी 
मनवारर्, औद्योमगकीकरर्, द्धवज्ञान प्रद्धवमध, मानव संसाधन द्धवकास, रोजगारी र बेरोजगार सहायता लगायत 
२५ द्धवर्य उल्लेख छन।् स्थानीय तहको अमधकार सूचीमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम सञ्चालन, 

आधारभतू र माध्यममक ङ्खशिा, आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरर् 
संरिर् र जैद्धवक द्धवद्धवधता, स्थानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृद्धर् सडक, मसँचाइ, कृद्धर् तथा पशपुालन, कृद्धर् 
उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य लगायतका २२ द्धवर्य उल्लेख छन।् सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
साझा अमधकार सूचीमा सहकारी, ङ्खशिा, खेलकूद, स्वास्थ्य, कृद्धर्, खानी तथा खमनज, द्धवपद् व्यवस्थापन, 

सामाङ्खजक सरुिा र गररबी मनवारर् लगायतका १५ द्धवर्य उल्लेख छन।् 

संद्धवधान बाहेक अन्तरसरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त आयोग ऐन, 
२०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) 
ऐन, २०७७, सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायष ङ्खजम्मेवारीमा पने द्धवकास कायषक्रम तथा आयोजनाको 
वगीकरर् तथा बाडँफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६, सहलगानीसम्बन्धी कायषद्धवमध २०७७, समपूरक तथा 
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द्धवशेर् अनदुानसम्बन्धी कायषद्धवमध, नेपाल सरकार  (मङ्खन्रपररर्द्) को मममत २०७३/१०/१८ को कायष 
द्धवस्ततृीकरर् प्रमतवेदनले सङ् घीय एकाइहरूको ङ्खजम्मेवारी थप स्पष्टता ल्याएको छ। कायष द्धवस्ततृीकरर् 
प्रमतवेदनअनसुार सङ् घको ८७०, प्रदेशको ५६५ र स्थानीय तहको ३६० गरी कुल १,७१५ प्रकृमतका 
कायष र द्धक्रयाकलापको पद्धहचान गररएको छ। 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अमधकारिेरमभरको आमथषक अमधकारसम्बन्धी द्धवर्यमा काननु बनाउने, 
वाद्धर्षक बजेट बनाउने, नीमत तथा योजना तयार गने र त्यसको कायाषन्वयन गने गछषन।् सङ् घले साझा 
सूचीका द्धवर्यमा र आमथषक अमधकारका अन्य िेरमा प्रदेशलाई समेत लाग ुहनुे गरी आवश्यक नीमत, 

काननु र मापदण्ड बनाउनसक्ने, सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने तथा प्रदेश 
र स्थानीय तहले बजेट पेस गने समय सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनुे संद्धवधानमा उल्लेख छ। 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आमथषक अमधकारिेरमभरको द्धवर्यमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट 
राजस्व उठाउन सक्छन।् तर साझा सूचीमभरको द्धवर्यमा र कुनै पमन तहको सूचीमा नपरेका द्धवर्यमा कर 
लगाउन ेर राजस्व उठाउन ेव्यवस्था नपेाल सरकारले मनधाषरर् गरेबमोङ्खजम हनु्छ। 

वैदेङ्खशक सहायता र ऋर् मलने अमधकार नेपाल सरकारलाई मार रहेको छ। सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले प्राकृमतक स्रोतको प्रयोग वा द्धवकासबाट प्राप्त लाभको समन्याद्धयक द्धवतरर्को व्यवस्था गनुषपछष। 
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य द्धवत्तीय अनशुासनसम्बन्धी व्यवस्था 
सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनु्छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गने द्धवत्तीय हस्तान्तरर्को पररमार् राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त आयोगको 
मसफाररसबमोङ्खजम हनु्छ। नपेाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खचषको आवश्यकता र राजस्वको 
िमताको आधारमा द्धवत्तीय समानीकरर् अनदुान द्धवतरर् गछष भने प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खचषको आवश्यकता र राजस्व िमताको 
आधारमा प्रदेश काननुबमोङ्खजम द्धवत्तीय समानीकरर् अनदुान द्धवतरर् गछष। नपेाल सरकारले सङ् घीय सङ्खञ्चत 
कोर्बाट प्रदान गने ससतष अनदुान, समपूरक अनदुान वा अन्य प्रयोजनका लामग ददन े द्धवशेर् अनदुान 
द्धवतरर्सम्बन्धी व्यवस्था सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनुे उल्लेख छ। 

३= सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्धका मसिान्त 

नेपालको संद्धवधानको धारा २३२ को उपधारा (१) ले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्ध 
सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व र समन्वयको मसिान्तमा आधाररत हनुे व्यवस्था गरेको छ। 

सहकाररताले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अमधकारको प्रयोग, द्धवकास मनमाषर्का कायष, सावषजमनक सेवा 
प्रवाह र स्रोतसाधनको बाँडफाटँ गदाष सम्बङ्खन्धत तहहरू एक अकाषसँग ममलेर वा सहकायषमा गने प्रर्ालीलाई 
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जनाउँछ। यसका लामग सम्बङ्खन्धत तहहरूले काननुी प्रद्धक्रया मनधाषरर् गनष सक्छन।् सामान्यतया साझा 
अमधकारिेरको प्रयोग गदाष सहकायष बढी न ैअपररहायष रहेको हनु्छ।  

सहअङ्खस्तत्वले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अको तहको अङ्खस्तत्वलाई समान महत्त्व ददई संद्धवधानले मनददषष्ट 
गरेको पररमधमभर रहेर आफ्नो अमधकारको प्रयोग गनष स्वतन्र हनुे द्धवर्यलाई जनाउँछ। कुनै पमन तहको 
समानता स्वीकार गरी एकले अकाषलाई सोहीअनरुूपको व्यवहार गनुष सहअङ्खस्तत्वको ममष हो। सामान्यतया 
एकल अमधकारिेरको प्रयोगमा तहगत सरकारमबच अहस्तिपे र सम्बङ्खन्धत तहको कायषगत स्वायत्तताको 
सम्मानलाई सहअङ्खस्तत्वको महत्त्वपूर्ष पि मामनन्छ। 

समन्वयले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले ममलेर काम गने प्रर्ालीलाई जनाउँछ। संद्धवधानमा व्यवस्था 
गररएको साझा अमधकारको प्रयोग गनष पमन सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच समन्वय हनुपुछष। समन्वयले 
कुनै तहहरूकामबच कुनै द्धववाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लामग संवाद र आपसी समझदारीको 
आधारमा सो द्धववाद समाधान गने कायषलाई जनाउँछ। 

४. सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू  

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच ठाडो र तेसो सम्बन्ध रहेको हनु्छ। ठाडो सम्बन्धले सङ् घ, प्रदेश र 
स्थानीय तह, सङ् घ र प्रदेश, सङ् घ र स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्धलाई जनाउँछ। 
तेसो सम्बन्धले सङ् घका द्धवमभन्न मनकायहरूमबच, प्रदेशहरूमबच र स्थानीय तहहरूमबच हनुे सम्बन्धलाई 
जनाउँछ। संद्धवधानले सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संद्धवधानको अधीनमा रही तोद्धकएको अमधकार प्रयोग 
गनष स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। यसका साथै तहगत सरकारमबच संरचनागत र कायष ङ्खजम्मेवारीको 
आधारमा हनुे द्धवमभन्न प्रकृमतका सम्बन्धको पमन व्यवस्था गररएको छ ।  

४.१ सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्ध  

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्ध सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व र समन्वयका साथै देहायबमोङ्खजम 
हनु्छ।  
• नेपाल सरकारले राद्धिय महत्त्वका द्धवर्यमा र प्रदेशहरूमबच समन्वय गनुषपने द्धवर्यमा प्रदेश 

मङ्खन्रपररर्द् लाई संद्धवधान र सङ् घीय काननुबमोङ्खजम आवश्यक मनदेशन ददनसक्ने र त्यस्तो मनदेशनको 
पालना गनुष सम्बङ्खन्धत प्रदेश मङ्खन्रपररर्द् को कतषव्य हनु्छ।  

• कुनै प्रदेशमा नेपालको सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, राद्धियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पने 
द्धकमसमको कायष भएमा रािपमतले त्यस्तो प्रदेश मङ्खन्रपररर्द्लाई आवश्यकताअनसुार सचेत गराउन, 

प्रदेश मङ्खन्रपररर्द् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ मद्धहनासम्म मनलम्बन गनष वा द्धवघटन गनषसक्छ।  
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• सङ् घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ् घीय संसदले अनसूुची ६ बमोङ्खजमको सूचीमा परेको 
द्धवर्यमा काननु बनाउनसक्ने र त्यस्तो काननु प्रदेश सभाले अको काननु बनाई खारेज नगरेसम्म 
बहाल रहन ेव्यवस्था छ। 

• नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमाफष त गाउँ कायषपामलका वा नगर कायषपामलकालाई संद्धवधान 
र सङ् घीय काननुबमोङ्खजम आवश्यक सहयोग गनष र मनदेशन ददनसक्छ। त्यस्तो मनदेशनको पालन 
गनुष गाउँ कायषपामलका वा नगर कायषपामलकाको कतषव्य हनु्छ। 

त्यसै गरी तीन तहमबचको सम्बन्ध सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनुे संवैधामनक व्यवस्थाबमोङ्खजम २०७७ सालमा 
लाग ु भएको सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा सम्बन्धका आधारहरू 
मनम्नानसुार तय गरेको छ:  

• राद्धिय द्धहतका आधारभतू द्धवर्य, 

• राद्धिय गौरव र एकताको संरिर्,  

• राज्यका मनदेशक मसिान्त, नीमत र दाद्धयत्वको पालना र कायाषन्वयन,  

• मौमलक हकको कायाषन्वयन, 

• राद्धिय नीमतको सम्मान तथा कायाषन्वयनमा योगदान,  

• संद्धवधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्य,  

• लोकताङ्खन्रक मूल्य र मान्यतामा आधाररत समाजवादउन्मखु अथषतन्र मनमाषर्,  

• संद्धवधानको अधीनमा रही साझा द्धहत र सरोकारको द्धवर्यमा अमधकारको प्रयोग गदाष अको तहको 
अङ्खस्तत्व र कायषगत स्वायत्तताको सम्मान,  

• नेपाली नागररकमबच समान व्यवहार र सरुिा,  
• काननु, नीमत र न्याद्धयक वा प्रशासमनक मनर्षय कायाषन्वयनमा आपसी समन्वय, परामशष, सहयोग तथा 

सूचनाको आदानप्रदान,  

• प्राकृमतक तथा भौमतक स्रोतको संरिर्, 

• प्राकृमतक, भौमतक तथा द्धवत्तीय स्रोतको ददगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोङ्खचत द्धवतरर्, 

• भ्रष्टाचार मनवारर् र सशुासन प्रविषन, 

• पारस्पररक सहयोग र सहकायष, 
• समानपुामतक समावेशी तथा सहभामगतामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, 

• नागररकलाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकाररता, 
• व्यापार, वस्तकुो ढुवानी र सेवाको द्धवस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय, र 
• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गने सम्बन्धमा प्रचमलत काननुमा 

व्यवस्था भएका अन्य द्धवर्य। 
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४.२ अन्तरप्रदेश सम्बन्धको आधार  

प्रदेशहरूले आफ्नो कायष सम्पादन गनष तथा प्रदेशमभरका नागररकहरूलाई सेवा प्रदान गनष संद्धवधानका 
प्रावधान र ममषमभर रही एक अकाषसँग सम्बन्ध स्थाद्धपत गनष सक्छन।् संद्धवधानको धारा २३३ ले प्रदेश 
प्रदेशमबचको सम्बन्धमा मनम्न व्यवस्था गरेको छ :   

• एक प्रदेशले अको प्रदेशको काननुी व्यवस्था वा न्याद्धयक एवम ् प्रशासकीय मनर्षय वा आदेशको 
कायाषन्वयनमा सहयोग गनुषपने, 

• एक प्रदेशले अको प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र द्धहतको द्धवर्यमा सूचना आदानप्रदान गनष, परामशष 
गनष, आफ्नो कायष र द्धवधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गनष र आपसी सहयोग द्धवस्तार गनषसक्ने,   

• एक प्रदेशले अको प्रदेशको बामसन्दालाई आफ्नो प्रदेशको काननुबमोङ्खजम समान सरुिा, व्यवहार र 
सदु्धवधा उपलब्ध गराउनपुने।  

४.३ सङ् घले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र परामशष गने द्धवर्यहरू 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनसुार नेपाल सरकारले संद्धवधानको 
अनसूुची ७ मा उल्लेङ्खखत साझा अमधकारका द्धवर्यमा काननु र नीमत बनाउँदा, दईु वा दईुभन्दा बढी 
प्रदेशहरूको अनरुोधमा संद्धवधानको अनसूुची ६ मा उल्लेङ्खखत द्धवर्यमा काननु तथा नीमत बनाउँदा, राद्धिय 
महत्त्वका ठुला पररयोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय पररयोजना वा कायषक्रम सञ्चालन गदाष आवश्यकताअनसुार 
सम्बङ्खन्धत प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामशष गनुषपछष। 

नेपाल सरकारले प्रदेशले समेत पालना वा कायाषन्वयन गनुषपने गरी राद्धिय योजना तथा नीमत बनाउँदा, 
अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हनुे राद्धिय सडक,  द्धवद्यतुीय प्रसारर् लाइन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय मसँचाइ वा यस्तै 
प्रकृमतका योजना सञ्चालन गदाष, प्रदेशको अमधकार सूचीमा पने द्धवर्यमा सङ्खन्ध वा सम्झौता गदाष र नेपाल 
सरकारले उपयकु्त ठहर् याएको अन्य द्धवर्यमा पमन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गछष। 

नेपाल सरकारले स्थानीय तहले समेत पालना वा कायाषन्वयन गनुषपने गरी राद्धिय योजना तथा नीमत बनाउँदा 
स्थानीय तहसँग आवश्यकताअनसुार समन्वय र परामशष गदषछ।त्यस्तै नपेाल सरकारले संद्धवधानको अनसूुची 
९ मा उङ्खल्लङ्खखत साझा अमधकारको द्धवर्यमा काननु तथा नीमत बनाउँदा, राजश्वको बाडँफाँट तथा नया ँ
कर प्रर्ाली लाग ुगने क्रममा सोको नीमतगत द्धवर्यमा र प्राकृमतक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट 
गदाष आवश्यकताअनसुार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशष गछष। 

प्रदेश सरकारसँग सरोकार भएका अन्य द्धवर्य र संद्धवधानको धारा ५८ बमोङ्खजमको अवङ्खशष्ट अमधकारको 
द्धवर्यमा काननु तजुषमा गदाष नेपाल सरकारले आवश्यकताअनसुार प्रदेश सरकारसँग परामशष र समन्वय 
गने, प्रदेशले संद्धवधानको अनसूुची  ७ र ९ बमोङ्खजम साझा अमधकारको सूचीमा उङ्खल्लङ्खखत द्धवर्यमा काननु 
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र तथा नीमत बनाउँदा नेपाल सरकारको द्धवर्यगत मन्रालय वा मनकायसँग समन्वय र परामशष गने व्यवस्था 
छ। स्थानीय तहले संद्धवधानको अनसूुची  ९ मा उङ्खल्लङ्खखत द्धवर्यमा काननु तथा नीमत बनाउँदा नपेाल 
सरकारको द्धवर्यगत मन्रालयसँग समेत समन्वय र परामशष गने, प्रदेशले संद्धवधानको अनसूुची ९ बमोङ्खजमको 
साझा अमधकारको सूचीमा उङ्खल्लङ्खखत द्धवर्यमा काननु तथा नीमत बनाउँदा आफ्नो र प्रदेशमभरका स्थानीय 
तहसँग समन्वय र परामशष गने व्यवस्था छ।      

4.4  प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहमबचको सम्बन्ध  

प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तरस्थानीय तहमबचको सम्बन्ध संद्धवधानमा उल्लेङ्खखत आधारहरूका अमतररक्त 
प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताअनसुार अन्तरसम्बन्धको आधार मनधाषरर् गछषन। एक स्थानीय 
तहले अको स्थानीय तहसँग सहकायष वा सम्झौता गरी सेवा प्रदान गनष सक्ने काननुी व्यवस्था छ। यसैगरी 
सङ् घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको वाद्धर्षक योजना तथा बजेट तजुषमा, स्थानीय तहको 
अमधकार िेरको द्धवर्यसँग सम्बङ्खन्धत समानान्तर कायाषलय खारेज गरी गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको 
द्धवर्यगत एकाइ वा शाखाको िमता द्धवकास गने कायषमा सहयोग गनुषपने व्यवस्था छ। त्यस्तै स्थानीय 
तहको समन्वयमा योजना सञ्चालन गने र स्थानीय तहबाट कायाषन्वयन गदाष बढी प्रभावकारी हनुे योजनाहरू 
सङ् घ र प्रदेशले स्थानीय तहबाट कायाषन्वयन गने व्यवस्था ममलाई स्रोतसाधन हस्तान्तरर् गने, सङ् घले 
स्थानीय तहका लामग नमनुा काननुको ढाँचा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहको मनर्षय कायाषन्वयन गनष 
सहयोग गने र स्थानीय तहको सशक्तीकरर् गनष अन्य आवश्यक काममा सहयोग गनुषपने व्यवस्था छ।  

५. काननु वा नीमत बनाउँदा द्धवचार गनुषपने द्धवर्यहरू 

 सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनसुार सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले काननु वा नीमत बनाउँदा धेरै कुरामा द्धवचार गनुषपछष। सङ् घले आफ्नो एकल वा साझा अमधकारको 
द्धवर्यमा काननु वा नीमत बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अमधकारको अमतक्रमर् नगने, लागत, 

ददगोपन वा सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका दृद्धष्टले कुनै द्धवर्यको कायाषन्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट 
उपयकु्त हनुे, कुनै द्धवर्यको कायाषन्वयनमा दोहोरो नपने गरी सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भमूमका रहन े
द्धवर्यमा ध्यान ददनपुने उल्लेख गरेको छ। 

प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अमधकारको द्धवर्यमा काननु वा नीमत बनाउँदा सङ् घ वा स्थानीय तहको 
एकल अमधकारको अमतक्रमर् नगने, सङ् घीय काननुसँग बाङ्खझन नहनु,े राद्धिय नीमत वा प्राथममकता अनकूुल 
हनुे र त्यसको कायाषन्वयनमा सघाउ पगु्ने, कुनै द्धवर्यको कायाषन्वयन स्थानीय तहबाट गदाष लागत, ददगोपन, 

सेवा प्रवाहको प्रभावकाररताका दृद्धष्टले उपयकु्त हनु,े कुनै द्धवर्यको कायाषन्वयनमा दोहोरो नपने गरी सम्भव 
भएसम्म स्थानीय तहको भमूमका रहने द्धवर्यमा ध्यान ददनपुने उल्लेख गरेको छ। 
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स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अमधकारको द्धवर्यमा काननु वा नीमत बनाउँदा सङ् घ वा प्रदेशको 
एकल अमधकारको अमतक्रमर् नगने, सङ् घीय तथा प्रदेश काननुसँग बाङ्खझन नहनुे, राद्धिय नीमत वा प्राथममकता 
अनकूुल हनु े र त्यसको कायाषन्वयनमा सघाउ पगु्ने, प्रदेशको नीमत तथा प्राथममकता अनकूुल हनुे र 
कायाषन्वयनमा सघाउ पगु्ने र कुनै द्धवर्यको कायाषन्वयनमा दोहोरो नपने द्धवर्यमा ध्यान ददनपुछष। 

६. नेपालमा तीन तहमबचको अन्तरसम्बन्ध 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच द्धवधायकी, राजनीमतक तथा कायषपामलकीय,न्याद्धयक, द्धवत्तीय, प्रशासमनक 

लगायतको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनसुार उल्लेख गनष सद्धकन्छ: 

६.१ द्धवधाद्धयकी अन्तरसम्बन्ध र समन्वय 

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच समन्वय कायम गनष सङ् घीय संसदले आवश्यक काननु बनाउन 
सक्ने। 

• तीन ओटै तहको साझा अमधकारको द्धवर्यमा सबै तहले काननु बनाई लाग ुगनषसक्ने तर स्थानीय 
तहले प्रदेश र सङ् घीय काननुसँग नबाङ्खझने गरी तथा प्रदेशले सङ् घको काननुसँग नबाङ्खझने गरी काननु 
बनाउन सक्न।े 

• सङ् घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ् घीय संसदले अनसूुची ६ बमोङ्खजमको सूचीमा परेको 
द्धवर्यमा काननु बनाउनसक्न ेर त्यस्तो काननु सम्बङ्खन्धत प्रदेश सभाले अको काननु बनाई खारेज 
नगरेसम्म बहाल रहन।े 

• दईु वा दईुभन्दा बढी प्रदेशले एकल अमधकारिेरमभरको कुनै द्धवर्यमा काननु बनाउन नपेाल 
सरकारसमि अनरुोध गरेमा सङ् घीय संसद्ले सम्बङ्खन्धत प्रदेशको हकमा मार लाग ुहनु ेगरी त्यस्तो 
काननु बनाइददन सक्ने। 

• नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउन ेकाननुको नमनुा उपलब्ध गराउन सक्न।े 

• स्थानीय तहको कायषकाररर्ी अमधकार सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था सङ् घले काननु बनाएर गने।  

• ङ्खजल्ला सभाको सञ्चालन, ङ्खजल्ला समन्वय समममतका सदस्यले पाउने सदु्धवधा तथा ङ्खजल्ला सभासम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था प्रदेश काननुबमोङ्खजम हनुे। 

• सङ् घीय संसद प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन द्धवमध तथा काम कारबाहीमा सामञ् जस्य 
तथा एकरूपता कायम गनषका लामग सहकायष गने र यसका लामग सूचना आदानप्रदान छलफल वा 
परामशष गने। 

६.२ राजनीमतक तथा कायषपामलकीय अन्तरसम्बन्ध 

• सङ् घ र प्रदेशमबच तथा प्रदेश र प्रदेशमबच उत्पन्न राजनीमतक द्धववाद समाधानका लामग प्रधानमन्रीको 
अध्यितामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समेत संलग्न अन्तरप्रदेश पररर्द्को व्यवस्था रहेको। 
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• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवङ्खस्थत गनष प्रधानमन्रीको अध्यितामा 
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समेत संलग्न राद्धिय समन्वय पररर्द् को व्यवस्था रहेको। 

• प्रदेश र स्थानीय तहमबच वा प्रदेशमभरका एकभन्दा बढी ङ्खजल्लामभरका स्थानीय तहमबचको समन्वय 
वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवङ्खस्थत गनष प्रत्येक प्रदेशमा मयुयमन्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय 
पररर्द् को व्यवस्था रहेको । 

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच द्धवर्यगत िेरमा समन्वय कायम गरी नीमत तथा योजना कायाषन्वयन 
र द्धवकास मनमाषर् लगायतका काममा प्रभावकाररता ल्याउने उदे्दश्यले नेपाल सरकारको सम्बङ्खन्धत 
द्धवर्यको कायषिरे रहेको मन्रीको अध्यितामा द्धवर्यगत समममतको व्यवस्था रहेको। 

• नेपाल सरकारले राद्धिय महत्त्वका द्धवर्यमा र प्रदेशहरूमबच समन्वय गनुषपने द्धवर्यमा प्रदेश 
मङ्खन्रपररर्द् लाई संद्धवधान र सङ् घीय काननुबमोङ्खजम आवश्यक मनदेशन ददनसक्ने र त्यस्तो मनदेशनको 
पालना गनुष सम्बङ्खन्धत प्रदेश मङ्खन्रपररर्द् को कतषव्य हनु।े  

• कुनै प्रदेशमा नेपालको सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, राद्धियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पने 
द्धकमसमको कायष भएमा रािपमतले त्यस्तो प्रदेश मङ्खन्रपररर्द् लाई आवश्यकताअनसुार सचेत गराउन, 

प्रदेश मङ्खन्रपररर्द्  र प्रदेश सभालाई बढीमा छ मद्धहनासम्म मनलम्बन गनष वा द्धवघटन गनषसक्न।े 

• नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमाफष त गाउँ कायषपामलका वा नगर कायषपामलकालाई संद्धवधान 
र सङ् घीय काननुबमोङ्खजम आवश्यक सहयोग गनष र मनदेशन ददनसक्छ। त्यस्तो मनदेशनको पालना 
गनुष गाउँ कायषपामलका वा नगर कायषपामलकाको कतषव्य हनु।े  

• नेपालभर एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अको प्रदेशको िरेमा कुनै व्यङ्खक्तको आवागमन तथा पेसा 
व्यवसाय गनष, वस्त ुवा सेवाको द्धवस्तार वा ढुवानीमा बाधा गनष वा रोक लगाउन वा कुन ैकर शलु्क 
दस्तरु लगाउन वा भेदभाव गनष नपाउन।े  

• प्रदेश सभाका सदस्यहरू तथा गाउँपामलका र नगरपामलकाका प्रमखु र उपप्रमखु संलग्न मनवाषचक 
मण्डलबाट राद्धिय सभाको मनवाषचन हनु।े 

• एक अको तहगत सरकारको काननुी वा न्याद्धयक एवम ्प्रशासकीय मनर्षय वा आदेशको कायाषन्वयनमा 
सहयोग गनुषपने। 

६.३ न्याद्धयक अन्तरसम्बन्ध 

• सवोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अमधकारिेरमभर पने अदालत, द्धवङ्खशष्टीकृत अदालत वा अन्य 
न्याद्धयक मनकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी द्धवर्यमा मनरीिर्, सपुररवेिर् गनष 
आवश्यक मनदेशन ददनसक्न।े 

• सङ् घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश,  प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूमबचको अमधकारिेरको 
बारेमा भएको द्धववाद मनरूपर्का लामग सवोच्च अदालतमा संवैधामनक इजलास रहने। 



रमेश अयाषल, 2079 

90 
 

• प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत रहन।े 

• ङ्खजल्ला अदालतका फैसलाउपर उच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने। 

• उच्च अदालतलाई ररट सनु्ने अमधकारिेर रहन।े 

• उच्च अदालतका फैसलाउपर काननुी मसिान्तको अनकूुल व्याययामा रटुी भएको भन्न ेआधारमा 
सवोच्च अदालतमा दोहोर् याई पाउन जान सद्धकन।े 

• ङ्खजल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्याद्धयक मनकायहरूको मनरीिर् एवम ्सपुररवेिर् गनष आवश्यक 
मनदेशन ददनसक्न।े 

• आफ्नो अमधकार िेरमभरका द्धववाद मनरूपर् गनष गाँउपामलका र नगरपामलकामा न्याद्धयक समममतको 
व्यवस्था भएको। न्याद्धयक समममतको मनर्षयउपर ङ्खजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने।  

६.४ द्धवत्तीय अन्तरसम्बन्ध 

• सङ् घले साझा सूचीका द्धवर्यमा र आमथषक अमधकारका अन्य िेरमा प्रदेशलाई समेत लाग ुहनु ेगरी 
आवश्यक नीमत, मापदण्ड र काननु बनाउन सक्ने, सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट 
बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गने समय सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनु।े 

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आमथषक अमधकारिेरमभरको द्धवर्यमा कर लगाउन र ती 
स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्छन।् तर साझा सूचीमभरको द्धवर्यमा र कुनै पमन तहको सूचीमा 
नपरेका द्धवर्यमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मनधाषरर् गरेबमोङ्खजम 
हनु।े 

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृमतक स्रोतको प्रयोग वा द्धवकासबाट प्राप्त लाभको समन्याद्धयक 
द्धवतरर्को व्यवस्था गनुषपने।  

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य द्धवत्तीय अनशुासनसम्बन्धी व्यवस्था 
सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनु।े 

• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गने द्धवत्तीय हस्तान्तरर्को पररमार् राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त 
आयोगको मसफाररसबमोङ्खजम हनु।े  

• नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खचषको आवश्यकता र राजस्वको िमताको आधारमा 
द्धवत्तीय समानीकरर् अनदुान द्धवतरर् गछष भन ेप्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोतबाट उठ्न े राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खचषको आवश्यकता र राजस्व िमताको 
आधारमा प्रदेश काननुबमोङ्खजम द्धवत्तीय समानीकरर् अनदुान द्धवतरर् गनुषपने।  

• नेपाल सरकारले सङ् घीय सङ्खञ्चत कोर्बाट प्रदान गने ससतष अनदुान, समपूरक अनदुान वा अन्य 
प्रयोजनका लामग ददन ेद्धवशरे् अनदुान द्धवतरर्सम्बन्धी व्यवस्था सङ् घीय काननुबमोङ्खजम हनु।े 
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• नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमबच अन्तरसरकारी द्धवत्त व्यवस्थापनका द्धवर्यमा आवश्यक परामशष 
तथा समन्वय गनष नेपाल सरकारका अथषमन्रीको अध्यितामा अन्तरसरकारी द्धवत्त पररर्द्को व्यवस्था 
रहेको। 

• अन्तरसरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार नपेाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमबच मूल्य 
अमभवृद्धि कर र आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशलु्क रकम बाडँफाँट गनष नेपाल सरकारले 
एक सङ् घीय द्धवभाज्य कोर् खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोर्मा जम्मा गदषछ। सङ् घीय द्धवभाज्य 
कोर्मा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रमतशत नेपाल सरकारलाई, पन्र प्रमतशत प्रदेशलाई र पन्र 
प्रमतशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गने। 

• राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमबच र प्रदेश तथा 
स्थानीय तहमबच राजस्वको बाँडफाँट गने द्धवस्ततृ आधार र ढाँचा मनधाषरर् गरी नपेाल सरकारमा 
मसफाररस गनुषपने।  

• नेपाल सरकारले सङ् घीय काननुबमोङ्खजम पवषतारोहर्, द्धवद्यतु, वन, खानी, खमनज, पानी तथा अन्य 
प्राकृमतक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्छ। सोको बाँडफाँट गदाष नेपाल सरकारलाई ५० 
प्रमतशत, सम्बङ्खन्धत प्रदेशलाई २५ प्रमतशत र सम्बङ्खन्धत स्थानीय तहलाई २५ प्रमतशत हनु।े 

६.५ प्रशासमनक अन्तरसम्बन्ध 

• सङ्क्रमर्कालीन प्रबन्धका रूपमा नपेाल सरकारले सरकारी सेवामा कायषरत रािसेवक 
कमषचारीहरूलाई सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काननुबमोङ्खजम समायोजन गने। 

• प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कतषव्य र अमधकारको मापदण्ड बनाउँदा सङ् घीय संसदले मापदण्ड 
र आधार बनाउन।े 

• कुनै एक प्रकारको सङ् घीय मनजामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको सङ् घीय मनजामती सेवाको 
पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ् घीय मनजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाष वा कुनै प्रदेशको 
मनजामती सेवाको पदबाट सङ् घीय मनजामती सेवाको पदमा वा सङ् घीय मनजामती सेवाको पदबाट 
प्रदेश मनजामती सेवाको पदमा सेवा पररवतषन वा स्थानान्तरर् गदाष उम्मेदवारको उपयकु्तताको द्धवर्यमा 
लोक सेवा आयोगको परामशषमा गनुषपने। 

• नेपालको संद्धवधानमा राज्यको राजनीमतक तथा शासकीय नीमतमा सङ् घीय एकाइमबच ङ्खजम्मेवारी, स्रोत 
साधन र प्रशासनको साझेदारी गदै समुधरु सहयोगात्मक सम्बन्ध द्धवकास र द्धवस्तार गने उल्लेख 
भएको। 

६.६ अन्य द्धवर्यमा अन्तरसम्बन्ध 

• नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई समेत लाग ुहनुे गरी द्धवकास तथा सेवाको मापदण्ड र गरु्स्तर 
मनधाषरर् गनषसक्न।े 



रमेश अयाषल, 2079 

92 
 

• नवीन प्रद्धवमध तथा अनसुन्धानका िेरमा प्रद्धवमध हस्तान्तरर् गनषसक्न।े 

• सङ् घले प्रदेश तहको सङ्क्रमर्कालीन व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरर् गने। 

• नेपाल सरकारले दात ृमनकायसँग सम्झौता गरी वैदेङ्खशक सहयोग र ऋर् मलई प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका लामग उपलब्ध गराई उक्त तहहरूको द्धवकासको कायषक्रम सञ्चालन गनष सहयोग गने, प्रदेशले 
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग आपसमा साझेदारी गरी संयकु्त योजना सञ्चालन गनषसक्न।े 

• नेपाल सरकारले साझा अमधकारका द्धवर्यमा काननु तथा नीमत बनाउँदा राजस्व बाँडफाँट तथा नयाँ 
कर प्रर्ाली लाग ुगने क्रममा सोको नीमतगत द्धवर्यमा प्राकृमतक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट 
गदाष आवश्यकताअनसुार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामशष गनुषपने। 

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संद्धवधान तथा प्रचमलत काननुबमोङ्खजम पाररत भएका सावषजमनक 
मलखतको एकीकृत अमभलेख रहने गरी नपेाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गने।  

• सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनसुार आफूले सम्पादन गरेका 
काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश समन्वय पररर्द् र द्धवर्यगत समममतले राद्धिय समन्वय पररर्द् मा 
र राद्धिय समन्वय पररर्द् ले सङ् घीय संसदमा वाद्धर्षक प्रमतवेदन पेस गनुषपने।  

७. अन्तरतह सम्बन्धका संस्थागत संरचना  
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबच अन्तरसम्बन्धका लामग देहायका संयन्रको व्यवस्था छ: 

(क) अन्तरप्रदेश पररर्द् : सङ् घ र प्रदेशमबच तथा प्रदेश प्रदेशमबच राजनीमतक द्धववाद समाधान गनष संद्धवधानको 
धारा २३४ मा प्रधानमन्रीको अध्यितामा अन्तरप्रदेश पररर्द् को व्यवस्था छ। यस पररर्द् मा नेपाल 
सरकारका गहृमन्री, अथषमन्री र सम्बङ्खन्धत प्रदेशका मयुयमन्री सदस्यका रूपमा हनु्छन।्  

(ख) राद्धिय समन्वय पररर्द् :  सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले 
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवङ्खस्थत गनष प्रधानमन्रीको अध्यितामा 
राद्धिय समन्वय पररर्द् को व्यवस्था गरेको छ। यस पररर्द् मा नपेाल सरकारको अथषमन्री, काननु, 

न्याय तथा संसदीय माममला मन्री, गहृमन्री, सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्री, प्रदेश 
सरकारका मयुयमन्रीहरू, प्रमतमनमध सभाको द्धवपिी दलको नेता वा मनजले तोकेको सङ् घीय संसदको 
सदस्य, गाउँ कायषपामलकाका अध्यि वा उपाध्यि, नगर कायषपामलकाका प्रमखु वा उपप्रमखु र ङ्खजल्ला 
समन्वय समममतका प्रमखु वा उपप्रमखुको प्रमतमनमधत्व हनु ेगरी समावेशी मसिान्तबमोङ्खजम प्रधानमन्रीले 
तोकेका कम्तीमा तीन जना मद्धहला सद्धहत प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले सात जना सदस्य हनु े
व्यवस्था छ।यस पररर्द्  साझा अमधकारका द्धवर्यमा काननु तथा नीमत तजुषमाको लामग सङ् घ, प्रदेश 
र स्थानीय तहमबच समन्वय गने, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कायाषन्वयन हनु े राद्धिय द्धहत तथा 
स्वाथषसँग जोमडएको द्धवर्यमा समन्वय गने, राद्धिय योजना, नीमत तथा काननुहरूको प्रदेश तथा स्थानीय 
तहमा कायाषन्वयनका सम्बन्धमा रहेका जद्धटलता समाधान गनष समन्वय गने, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय 
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तहलाई प्रभाव पाने काननु, नीमत तथा रर्नीमतको तजुषमाको सम्बन्धमा समन्वय गने काम गछष। 
त्यस्तै अन्तरप्रदेश स्तरमा सञ्चामलत द्धवकासका ठुला आयोजनाहरूको कायाषन्वयनको सम्बन्धमा 
समन्वय गने, सङ् घीयता कायाषन्वयनको सम्बन्धमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनकेा नीमत, 

काननु तथा योजनाको समीिा तथा द्धवश्लरे्र् गने गराउने,  सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हनुे सेवा 
प्रवाहको द्धवर्यमा सामञ्जस्य कायम गनष आवश्यक कायष गने, काननु मनमाषर् तथा कायाषन्वयनको 
द्धवर्यमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सझुाव ददने, र नेपाल सरकार, 

मङ्खन्रपररर्द्, द्धवर्यगत समममत र प्रदेश समन्वय पररर्द् बाट छलफलको लामग पठाएको द्धवर्यमा 
आवश्यकताअनसुार छलफल तथा समन्वय गने काम गछष। 

(ग) अन्तरसरकारी द्धवत्त पररर्द् :  अन्तरसरकारी द्धवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार नेपाल सरकार, 

प्रदेश र स्थानीय तहमबच अन्तरसरकारी द्धवत्त व्यवस्थापनका द्धवर्यमा आवश्यक परामशष तथा समन्वय 
गनष नपेाल सरकारका अथषमन्रीको अध्यितामा अन्तरसरकारी द्धवत्त पररर्द्को व्यवस्था छ। यस 
पररर्द्को सदस्यमा प्रदेशको अथषमन्री, गाउँपामलका र नगरपामलकाका प्रमखु र उपप्रमखुमध्येबाट 
प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना मद्धहला सद्धहत २ जना प्रमतमनधत्व हनुे गरी प्रदेशले मसफाररस गरेका १४ 
जना, द्धवत्तसम्बन्धी द्धवज्ञहरूमध्येबाट अथष मन्रालयले मनोनयन गरेका कम्ती १ जना मद्धहला सद्धहत 
३ जना र अथष मन्रालयको सङ्खचव सदस्य सङ्खचव रहने व्यवस्था छ। 

(घ) प्रदेश समन्वय पररर्द् : प्रदेश र स्थानीय तहमबच वा प्रदेशमभरका एकभन्दा बढी ङ्खजल्लामभरका स्थानीय 
तहमबचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवङ्खस्थत गनष प्रत्येक प्रदेशमा मयुयमन्रीको संयोजकत्वमा 
प्रदेश समन्वय पररर्द् को व्यवस्था छ। यस पररर्द् को सदस्यमा प्रदेश सरकारको आमथषक 
माममलासम्बन्धी द्धवर्यको कायषिेर रहेको मन्री, आन्तररक माममलासम्बन्धी द्धवर्यको कायषिेर रहेको 
मन्री, प्रदेश सरकारको प्रमखु सङ्खचव, प्रदेशमभरका गाउँ कायषपामलकाका अध्यि वा उपाध्यि, नगर 
कायषपामलकाका प्रमखु वा उपप्रमखु र ङ्खजल्ला समन्वय समममतका प्रमखु वा उपप्रमखुमध्येबाट कम्तीमा 
एक मतहाइ मद्धहला सद्धहत समावेशी मसिान्तबमोङ्खजम प्रत्येक ङ्खजल्लाबाट एक जनाको दरले मयुयमन्रीले 
तोकेको व्यङ्खक्त, प्रदेश मयुयमन्री कायाषलयका सङ्खचव सदस्य सङ्खचव रहने व्यवस्था छ। यस पररर्द्  
प्रदेशमभर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनुे द्धवकास आयोजना वा साझा अमधकारका 
द्धवर्यको कायाषन्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमबच समन्वय र 
अन्तरसम्बन्ध कायम गने, राद्धिय समन्वय पररर्द् मा छलफल हनु उपयकु्त भएका द्धवर्यमा पररर्द् लाई 
अनरुोध गने र उक्त पररर्द् बाट प्राप्त गरेको मागषदशषन पालना गने काम गछष।  

(ङ)  संवैधामनक इजलास M संवैधामनक इजलासले सङ् घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा 
स्थानीय तहहरूमबचको अमधकार िेरको बारेमा भएको द्धववादसम्बन्धी मदु्दाको सरुु कारबाही र अङ्खन्तम 
कारबाही गदषछ। 
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(च) प्रदेश सभा: प्रदेश सभाले प्रदेश, गाउँपामलका र नगरपामलकामबच समन्वय कायम गने, प्रदेश, गाउँपामलका 
नगरपामलकामबच कुन ै राजनीमतक द्धववाद उत्पन्न भएमा तत्तत ् तह र ङ्खजल्ला समन्वय समममतसँग 
समन्वय गरी त्यस्तो द्धववाद समाधान गने गछष। 

(छ) राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त आयोग:  यस आयोगले सरकारका तहहरू र अन्तरतहमबच प्राकृमतक 
स्रोत बाँडफाँटका सम्भाव्य द्धववादमा अध्ययन अनसुन्धान गरी मनवारर्का लामग समन्वयात्मक रूपमा 
काम गनष सझुाव ददने, राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा द्धवस्ततृ आधार र ढाँचा तयार गने, सङ् घीय 
सरकारले अन्य तहका सरकारहरूलाई प्रदान गने अनदुानका सम्बन्धमा द्धवस्ततृ आधार र ढाँचा 
मनधाषरर् गने, प्राकृमतक स्रोतको पररचालन गदाष सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रमतफलका 
द्धहस्सा मनधाषरर्को आधार तयार गरी मसफाररस गने लगायतका काम गछष।  

(ज) द्धवर्यगत समममत : सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा सङ् घ, 

प्रदेश र स्थानीय तहमबच द्धवर्यगत िेरमा समन्वय कायम गरी नीमत तथा योजना कायाषन्वयन र 
द्धवकास मनमाषर् लगायतका काममा प्रभावकाररता ल्याउन े उदे्दश्यले नेपाल सरकारको सम्बङ्खन्धत 
द्धवर्यको कायषिेर रहेको मन्रीको अध्यितमा द्धवर्यगत समममतको व्यवस्था गरेको छ। उक्त 
समममतमा प्रदेश सरकारका सम्बङ्खन्धत द्धवर्यको कायषिरे रहेका मन्री, अध्यिले तोकेको स्थानीय 
तहको एक जना प्रमखु वा अध्यि सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

(झ) ङ्खजल्ला सभा र ङ्खजल्ला समन्वय समममत: संद्धवधानले एक ङ्खजल्लामभर रहेका गाउँपामलका र 
नगरपामलकाहरूमबच समन्वय गनष ङ्खजल्ला सभा र ङ्खजल्ला समन्वय समममतको व्यवस्था गरेको छ। 
ङ्खजल्लामभरका स्थानीय तहमबच समन्वय गनष ङ्खजल्ला समन्वय समममतले समेत भमूमका खेल्छ। 
संद्धवधानमा भएको व्यवस्थाका साथै सङ् घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गने द्धवकास मनमाषर्सम्बन्धी 
कायष र ङ्खजल्लामा रहने सङ् घीय सरकारी कायाषलय, प्रदेश सरकारी कायाषलय तथा स्थानीय तहबाट 
सम्पादन हनुे कायषको समन्वय गने अमधकार सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) 
ऐन, २०७७ ले ङ्खजल्ला समन्वय समममतलाई तोकेको छ।  

८. तीन तहका सरकारकामबच द्धववाद भएका द्धवर्य 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ् घ र प्रदेश, सङ् घ र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह 
तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहमबच काननु मनमाषर्देङ्खख द्धवमभन्न द्धवर्यमा द्धववाद छ। केही द्धववाद 
देहायबमोङ्खजम उल्लेख गररएको छ: 

(क) सागरनाथ वन पररयोजनामा अमधकार द्धववाद:  सलाषही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय 
हेक्टर िेरफलमा फैमलएको सागरनाथ वन पररयोजनालाई सङ् घीय सरकारको मङ्खन्रपररर्द् बैठकले 
आफूमातहत ल्याउने मनर्षय गरेपमछ मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमभर पने राद्धिय वन प्रदेशमातहत 
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हनुे तथा सोको संरिर् र व्यवस्थापन प्रदेशले नै गनष पाउनपुने दाबी सद्धहत सवोच्चमा मदु्दा दायर 
गरेको छ र सो मदु्दा द्धवचाराधीन रहेको छ। 

(ख) वन ऐनमा द्धववाद:  सङ् घीय सरकारले प्रदेशमातहत रहेका मडमभजन वन अमधकृतलाई सङ् घ मातहत 
ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेपमछ मधेस प्रदेश सरकारले सवोच्च अदालतमा मदु्दा दायर 
गरेको छ।  

(ग) प्रहरी भनाषमा द्धववाद:  सङ् घ सरकारले प्रहरी भनाषका लामग द्धवज्ञापन खोलेपमछ प्रदेशको अमधकारिेरमामथ 
अनमधकृत हस्तिेप भएको भन्दै मधेस प्रदेशको सरकारले सवोच्च अदालतमा मदु्दा दायर गरेको छ। 

(घ) कालीगण्डकी मतनाउ बहउुद्दशे्यीय डाइभसषन आयोजनामा द्धववाद: लङु्खम्बनी प्रदेशका रूपन्देही र 
कद्धपलवस्तमुा मसँचाइ परु् याउन ेलक्ष्यसद्धहत सङ् घीय सरकारले बनाउँदै गरेको कालीगण्डकी मतनाउ 
बहउुदे्दश्यीय डाइभसषन आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले द्धवरोध गरेको छ। गण्डकी प्रदेश हुँदै 
बग्न ेकालीगण्डकी नदीको पानी डाइभसषन गरेर लङु्खम्बनीमा परु् याउँदा नदीको तटीय िेर सकु्खा हनु े
लगायत समस्या देखाउँदै गण्डकी प्रदेशले द्धवरोध गरेको छ। 

(ङ) भेरी बबई डाइभसषन आयोजनामा द्धववाद : लङु्खम्बनी प्रदेशका बाँके र बददषयामा बाहै्र मास मसँचाइ सदु्धवधा 
परु् याउन ेतथा ४६.८ मेगावाट द्धवद्यतु ्उत्पादन गने लक्ष्यसद्धहत सङ् घ सरकारले राद्धिय गौरवको भेरी 
बबई डाइभसषन आयोजना मनमाषर् गरररहेकोमा कर्ाषली प्रदेश सरकारले आफ्नो िरे भएर बग्ने भेरीको 
पानीमा हकदाबी गदै आयोजनाबाट मबजलुी उपहार पाउनपुने माग उठाउँदै आएको छ। सरुुङको 
प्रवेशद्वार र मनकास दवैु पने सखेुतको भेरीगंगा नगरपामलकाले पमन आयोजनाको लाभमा अमधकार 
खोङ्खजरहेको छ। राद्धिय प्राकृमतक स्रोत तथा द्धवत्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाटँको सूर तयार गरे पमन 
द्धवशेर्तः नदीको उपयोग र मबजलुीमा माग भइरहेको लाभका द्धवर्यमा टुङ्गो लगाउन नसक्दा द्धववाद 
कायम छ।  

(च) कुटनीमतक भेटघाट: सङ् घीय सरकारको सहममत र जानकारी वेगर दात ृमनकायका कुटनीमतज्ञहरूसँग 
प्रदेश र स्थानीय तहले भेटघाट र छलफल गरेकोप्रमत सङ् घीय सरकारको असन्तदु्धष्ट छ। 

(छ) खकष  चररचरनः गोरखाको बारपाक समुलकोट गाउँपामलका र धाचे गाँउपामलकामबच परम्परागत खकष  
चररचरनमा सामदुाद्धयक वनले अवरोध गरेको द्धवर्यमा द्धववाद भएको छ। 

(ज) बहाल करः बहाल कर उठाउने द्धवर्यमा काठमाण्डौँ महानगरपामलका र सङ् घ सरकारमबच द्धववाद 

भएको मथयो। 

(झ) सीमा द्धववादः प्रदेश नं.१ र मधेस प्रदेशमबच मसराहा र उदयपरु ङ्खजल्लाको चरेुको सीमानामा द्धववाद 
भएको पाइन्छ। 
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(ञ) नागररकताः मधेस प्रदेशको काननु तथा आन्तररक माममला मन्रालयले जन्ममसि नागररकका 
सन्तानलाइष संद्धवधानअनसुार वंशजका आधारमा नागररकताको प्रमार्पर उपलब्ध गराउन प्रमखु ङ्खजल्ला 
अमधकारीलाइष पराचार गरेकोमा प्रमखु ङ्खजल्ला अमधकारीहरूले कायाषन्वयन गनष माननेन।् 

(ट) ढुङ् गा, मगट्टी बालवुाः अन्तरस्थानीय तह प्राकृमतक सीमामा स्रोत साधन उपयोगमा द्धववाद छ। 

(ठ) भोगामधकार: कैलालीको चरेु गाउँपामलका र गौरीगङ् गा नगरपामलकामबच बालवुा खोला र काली खोला 
िेरका ढुङ् गा मगट्टी उत्खनन र भोगामधकारमा द्धववाद छ।  

९. सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको  अन्तरसम्बन्धमा देखापरेका चनुौतीहरू 

सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संद्धवधान तथा ऐनमा द्धवमभन्न व्यवस्था गररए 
तापमन प्रभावकारी रूपमा कायाषन्वयन गनुष चनुौतीपूर्ष छ। तीन ओटै तहले आआफ्नो संवैधामनक दाद्धयत्व 
र सीमा बझेुर एक तहले अको तहलाई पूर्ष रूपमा सहयोग र समन्वय गरी काम गनुष चनुौतीपूर्ष छ। 

संद्धवधान तथा ऐनले व्यवस्था गरेका राजनीमतक संयन्रहरू मनङ्खष्क्रय रहँदा तीन ओटै तहका आपसी द्धववाद 
पेङ्खचला बन्दै गएका छन ्। सङ् घ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशमबच अमधकार लगायतका द्धवर्यलाई मलएर 
मनङ्खम्तने द्वन्द्व मनरूपर् गने अन्तरप्रदेश पररर्द्को हालसम्म जम्मा तीन पटक मार बैठक बसेको छ। सङ् घ, 

प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अमधकारमा काननु बनाउनदेेङ्खख ठुला आयोजना कायाषन्वयनमा तीन ओटै 
सरकारमबच समन्वय गनष सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा 
उल्लेख भएको राद्धिय समन्वय पररर्द् गठन न ैहनु सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय 
तहमबच अमधकार लगायत द्धववादमा समस्या आउँदा समन्वय गनष सात ओटै प्रदेशमा  भएका प्रदेश समन्वय 
पररर्द् को भमूमका द्धक्रयाशील हनु सकेको छैन। अत: तीन ओटै तहको समन्वयका लामग गदठत पररर्द्, 

द्धवर्यगत समममत तथा अन्य  समममतहरूको बैठक मनयममत बसी मनर्षयको कायाषन्वयन गनुष चनुौतीपूर्ष छ। 

संद्धवधानको अनसूुची ९ मा रहेका साझा अमधकारको सन्दभषमा राद्धिय मापदण्ड बन्न सकेको छैन। 
संद्धवधानले तोकेका साझा अमधकार सूचीमा थप स्पष्टता ल्याउन काननु मनमाषर् गरी कायाषन्वयनमा ल्याउन ु
चनुौतीपूर्ष छ। सरकारका तीन तहमबच देङ्खखएको उध्वष असमानता (Vertical Inequality) समतलीय 
असमानता (Horizontal Inequality)  लाई न्यूनीकरर् गने, तीन तहले सम्पादन गने कायषहरूको मानक 
स्थाद्धपत गने, स्रोतको समन्याद्धयक द्धवतरर्मा जोड ददने तथा जनतामा अमधक भारको महससु नहनुे गरी 
राजस्व बढाउने उपाय अवलमबन गनुषपने र सहकारी सङ् घीयताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात ्गनुषपने 
चनुौती पमन छ। 

राजनीमतक प्रभाव तथा दबाबले  ससाना टुके्र योजना समेत सङ् घको योजनामा समावेश गने पररपाटीको 
अन्त्य गने, साना प्रकृमतका सालबसाली आयोजना सङ् घले सञ्चालन नगने गरी कटौती गने र मनमाषर्ाधीन 
साना आयोजना क्रमश सम्पन्न गने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरर् गनुष चनुौती छ। सङ् घबाट 
हस्तान्तरर् भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले अपनत्व मलनपुने र हस्तान्तरर् भएका अधरुा 
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आयोजना सम्पन्न गनष भकु्तानीलाई प्राथममकता ददई सङ् घले बजेट द्धवमनयोजन गरी द्धवत्तीय हस्तान्तरर् 
गनुषपने देङ्खखन्छ। 

सङ् घीय संरचनाबमोङ्खजम संस्थागत संरचनाको मनमाषर् र व्यवस्थापन गनुष, सबै तहमा पयाषप्त कमषचारीको 
व्यवस्था गनुष, स्थानीय तहका जनप्रमतमनमध र कमषचारीको िमता द्धवकास गनुष चनुौतीपूर्ष छ। प्रदेश र 
स्थानीय तहको खचषको आवश्यकताको अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरर् र कायषङ्खजम्मेवारीमा तादात्म्यता 
कायम गनुष, अन्तरसरकारी द्धवत्तीय हस्तान्तरर्लाई समन्याद्धयक, वस्तगुत र यथाथषपरक बनाउन स्थानीय 
तहसम्मको खण्डीकृत र अद्यावमधक तथ्याङ् कको उपलब्धता गराउन ुचनुौतीपूर्ष छ। 

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनदुान रकमको खचष र प्रगमत 
द्धववरर् स्थानीय तहले सङ् घ र प्रदेशका सम्बङ्खन्धत मनकायमा समयमै उपलब्ध गराउन ुपमन चनुौतीपूर्ष 
छ। सङ् घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मनदेशन ददने वा मनयन्रर् गने मार नभई उनीहरूको कायष 
सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत िमता द्धवकास गनुषका साथै उपयकु्त वातावरर् पमन मनमाषर् 
गनुषपने चनुौती छ। 

१०. मनष्कर्ष 
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमबचको सम्बन्ध सहकाररता, सहअङ्खस्तत्व र समन्वयको मसिान्तअनसुार हनु े
संवैधामनक प्रावधानबमोङ्खजम नीमतगत, काननुी, संस्थागत र अन्य व्यवस्था भएका छन।् यद्यद्धप तीन तहमबच 
अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन अझ पमन धेरै कायष गनुषपने देङ्खखन्छ। संद्धवधान तथा ऐनबमोङ्खजम सङ् घ, 

प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अमधकार प्रयोग गदाष एक अकाषको साझा चासो, सरोकार, द्धहत र राद्धिय 
लक्ष्यलाई ध्यान ददनपुछष। संद्धवधानप्रदत्त अमधकारको महत्तम प्रयोगमाफष त तीन ओटै तहले सहयोग, 
सहकायष, द्धवकास तथा सशुासनमा प्रमतस्पधाष गरी अन्तरसरकार सम्बन्ध र समन्वयलाई मजबतु र समुधरु 
बनाउन ुआवश्यक छ । 

सन्दभष सामग्री 

अयाषल, रमेश (२०७७), नेपालमा द्धवत्तीय सङ् घीयताको अभ्यास र चनुौती,उपहार, प.ृ४२-४५, राद्धिय 
वाङ्खर्ज्य बैंक। 

नेपालको संद्धवधान, २०७२,  काननु द्धकताब व्यवस्था समममत (२०७२) ।  

नेपाल प्रशासमनक प्रङ्खशिर् प्रमतष्ठान (२०७६),  नपेालको सङ् घीय शासन प्रर्ाली,  नेपाल प्रशासमनक प्रङ्खशिर् 
प्रमतष्ठान । 



रमेश अयाषल, 2079 

98 
 

पौडेल, हरर (२०७५), नेपालमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका मबच सम्बन्ध र सीमा, सोपान द्धवशेर्ाङ्क, सोपान 
मामसक। 

बम, यम (२०७८ परु् २१), तीन तहका सरकारमबच अमधकारको लडाइँ, नयाँ पमरका दैमनक ।  

भट्टराई, पूर्षचन्र (२०७६), अन्तरसरकार समन्वय र द्धवत्तीय सङ् घीयता [कायषपर]। 

राद्धिय योजना आयोग (२०७६), पन्रौँ योजना (२०७६/७७ ÷२०८०/८१), नेपाल सरकार । 
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द्धवकास व्यवस्थापनमा सशुासन र सकारात्मक सोच 

द्धवश्वरमर् न्यौपाने* 
ममनराज ज्ञवाली** 

लेखसार 

समाजको द्धवद्यमान ङ्खस्थमतलाई उन्नत अवस्थामा परु् याई समदुाय र व्यङ्खक्तहरूको चाहना तथा आवश्यकता 
अनरुूप सद्धक्रय, स्वतन्र र अथषपूर्ष सहभामगताबाट मनरन्तर रूपमा जीद्धवकोपाजषनमा सधुार गनष द्धवकासले 
प्ररेरत गदषछ । सहभामगतामूलक पिमतले ल्याएका उपलङ्खब्धहरूको न्यायोङ्खचत द्धवतरर् प्रद्धकयालाई समुनङ्खित 
गदै जनताको जीवनस्तरमा, ददगो र गरु्ात्मक सधुार ल्याई सकारात्मक पररवतषन गनष मद्दत गदषछ । देश, 

राजनीमतक अवस्था, समय, स्थान, पररङ्खस्थमत र आवश्यकताअनसुार द्धवकासको गमत र कायाषन्वयन शैलीमा 
फरकपन भए तापमन यसको प्रभावकारी कायाषन्वयनका लामग आन्तररक र बाह्य स्रोत पररचालन र अपेङ्खित 
पररर्ाममा एकरूपता हनु ेगदषछ । द्धवश्वमा योजनाबि द्धवकासको सरुुवात १९२८ मा तत्कामलन सोमभयत 
सङ् घबाट भएको हो भने नेपालमा रार्ाकालमै भएको पाइन्छ । नेपालको द्धवकास अथषतन्रमा वैदेङ्खशक 
सहायता र गैरसरकारी मनकायको योगदान महत्त्वपूर्ष रद्धहआएको छ । द्धवकासका लामग अपनाइएका 
प्रर्ालीहरू जनकेङ्खन्रत, पारदशी, समावेशी र जनमखुी भई जनताले सखु, समदृ्धि र भलाइ महससु गने 
वातावरर्ले सशुासनको अवस्थालाई प्रमतद्धवङ्खम्बत गदषछ । सशुासन कायम गनष सचेत नागररक र नागररक 
समाज सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्रहरूको समन्वय र सहकायष अपररहायष छ । यस्तो कायषगत समन्वय 
र राद्धिय एकता कायम गनष सकारात्मक सोच एक महत्त्वपूर्ष पि हो । यस लेखमा द्धयनै समसामद्धयक 
वस्तङु्खस्थमतको द्धवश्लरे्र्, मसकाइ, अनभुव र चनुौती सद्धहत सझुावहरू प्रस्ततु गररएको छ । 

 
* मनदेशक, Multi-sector Governance, Suaahara II Program 

इमेलः bneupane@hki.org 

**मनदेशक, Health Services, Suaahara II Program 

min.gyawali@care.org 
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शब्दकुञ् जी : द्धवकास, द्धवकास कायषक्रम, सशुासन, सकारात्मक सोच, जवाफदेद्धहता, गैरसरकारी िेर 

1. द्धवकास 

समग्र रूपमा द्धवकास एक त्यस्तो सामाङ्खजक, आमथषक, सांस्कृमतक र राजनीमतक प्रद्धक्रया हो जसले वतषमान 
पसु्ताको आवश्यकता र आकाङ्िा पररपूमतष गनुषका साथै भावी पसु्ताको आवश्यकता र अमधकारलाई समेत 
समुनङ्खित गरी समाजको यथाङ्खस्थमतलाई उन्नत अवस्थामा परु् याउँदछ । द्धवकास प्रद्धक्रयाले समदुाय र 
व्यङ्खक्तहरूको चाहना अनरुूप सद्धक्रय, स्वतन्र र अथषपूर्ष सहभामगताबाट मनरन्तर रूपमा जीद्धवकोपाजषनमा 
सधुार गनष प्ररेरत गदषछ । यसरी प्राप्त उपलङ्खब्धहरूको न्यायोङ्खचत द्धवतरर् प्रद्धक्रयालाई समुनङ्खित गदै 
नागररकहरूको जीवनस्तरमा, ददगो र गरु्ात्मक सधुार ल्याई सकारात्मक पररवतषन गनष मद्दत गदषछ । 
द्धवकासले सामाङ्खजक रूपान्तरर् र मानव पुजँी मनमाषर्को यारालाई समेत मनरन्तरता प्रदान गदषछ । 
द्धवकासको यो अवस्थामा समदृ्धि, सखु, आनन्द, वैमनस्यता र पिपातरद्धहत पिमतको स्थापना र सञ् चालन 
(Adhikari D. , 2004 (2061)) भएको हनु्छ । 

द्धवकास सरुुमा पूवाषधारको संरचना मनमाषर्सँग मार सम्बङ्खन्धत रहेकोमा क्रमश: मानवका लामग आवश्यक 
गाँस, बास, कपास, ङ्खशिा, स्वास्थ्य पररपूमतष हुँदै अद्धहले द्धवकास स्रोतको बाँडफाँटमा दिता, उपलङ्खब्धको 
द्धवतरर्मा समता सद्धहतको समानताको अवधारर्ामा आइपगुकेो छ । आजको द्धवकासले आमथषक, सामाङ्खजक 
अवस्थाको सधुार र स्तरीय जीवनयापन सद्धहतको खसुी र सखुी मानव समाजको अपेिा राखेको हनु्छ 
(GoN-NPC, 2020) । यसैले न ै सामाङ्खजक रूपान्तरर्का द्धवद्धवध आयामहरूलाई यथाथषमा नागररकले 
अनभुमूत गने वातावरर्को मसजषना गदषछ । पररवमतषत शासन व्यवस्थाले औपचाररक रूपमा राज्यका 
महत्त्वपूर्ष मनर्यषमा जनताको प्रत्यि वा अप्रत्यि सहभामगता समुनङ्खित गदषछ (Gyawali, 2064) । 

2. द्धवकासका आधारभतू सीमाहरू 

प्राकृमतक साधन र स्रोतको समङु्खचत र द्धववेकशील प्रयोगमाफष त वातावरर्ीय सन्तलुन, वतषमान पसु्ताको 
समग्र द्धवकास र भावी पसु्ताको द्धहत, कल्यार् र अमधकारको समुनङ्खितता हनु ुनै द्धवकासको ध्येय हो । 
यसका लामग आज भोकले पीमडतहरूलाई खाना बाहेक प्रद्धवमध मसकाउन ुपदषछ (Mun, 2011) । मानव 
अमधकारको दृद्धष्टले पमन यो धती कसैको होइन सबैको हो भन्ने मान्यतका साथ सम्पदाको समङु्खचत प्रयोगमा 
अन्तरपसु्ता समता कायम हनुपुदषछ । द्धवकासका लाभहरूको समन्याद्धयक उपभोगको अवसर वतषमान तथा 
भावी पसु्ताले प्राप्त गने कुराको समुनङ्खितता भएमा मार द्धवकासको वास्तद्धवक स्वरूप झल्कन्छ । द्धवकासमा 
सबै वगष, िेर, सम्प्रदाय र भगूोलका सरोकारवालाहरूको न्यायोङ्खचत, सम्मानजनक, सद्धक्रय र अथषपूर्ष 
सहभामगता भएमा मार द्धवकास ददगो र सरुङ्खित हनु्छ। यसका लामग सकारात्मक द्धवभेद (Basnet & 

Darnal, 2007) र आरिर्सम्बन्धी नीमतलाई द्धक्रयाशील बनाई सबैको सहभामगता समुनङ्खित गनुषपदषछ 
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(Basnet & Darnal, 2007) । द्धवकास समय, स्थान, पररङ्खस्थमत, सन्दभष र आवश्यकताअनसुार फरक हनुसक्छ 
भने यसको समङु्खचत र मनरन्तर कायाषन्वयनका लामग आन्तररक र बाह्य स्रोत पररचालन हनु आवश्यक 
छ। ४० को दशकमा घानाबाट सरुु भएको सामदुाद्धयक द्धवकासको अवधारर्ा भारत हुँदै नेपालमा तीव्र 
रूपमा अङ्खघ बद्धढरहेको छ (Bongartz & Dahal, 1997 (2054)) । 

नेपालको द्धवकास मनमाषर्मा प्राथममकीकरर्का िेरहरू मयुयतः गररबी मनवारर् आमथषक उन्नमत, शाङ्खन्त 
प्रविषन, द्वन्द्व मनवारर्, ददगो द्धवकासका लक्ष्यउन्मखु, लैद्धङ्गक समानता तथा सामाङ्खजक समावेशीकरर्, 

उत्पादनमूलक रोजगारी प्रविषन, जनसहभामगता, भौमतक पुजँी मनमाषर्, वातावरर्ीय ददगोपना क्रमागत तथा 
ममषतसम्भारको व्यवस्था आदद हनु ्। यसका साथै श्रम र ङ्खशिाले द्धवकासमा पाने सकारात्मक प्रभाव 
(Shrestha, 1998) पमन महत्त्वपूर्ष छ । 

यी द्धवकासका प्राथममकतालाई योजनाबि कायषसम्पादनको माध्यमबाट नङ्खजता प्राप्त गनष वतषमानमा द्धवकासका 
दईु ओटा अवधारर्ा रहेका छन ् । द्धवकासको आवश्यकतामखुी अवधारर्ा: यसले कआधारभतू आवश्यकता 
र मौमलक अमधकारलाई बढी जोड ददएको पाइन्छ । सबै नागररकहरूले गासँ बास र कपास सहज रूपमा 
प्राप्त गरेका छन ् द्धक छैनन ्? पोद्धर्लो र स्वस्थकर खानकुेरा खान पाएका छन ् द्धक छैनन ्? न्यायोङ्खचत 
ज्याला पाएका छन ् द्धक छैनन ् ? बस्न े बासको अवस्था कस्तो छ ? स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? 

स्वास्थ्यका बारेमा आधारभतू जानकारी छ द्धक छैन ? सािरताको ङ्खस्थमत कस्तो छ ? सबै बालबामलकाले 
सहज, सलुभ र गरु्स्तरीय ङ्खशिा र स्वास्थ्य सेवा  (NPC, 2076 (2020)) पाएका छन ् द्धक छैनन ्जस्ता 
कुराहरूमा द्धवशरे् जोड ददन्छ । अमधकारमखुी अवधारर्ाले राहत र सधुारका पिहरूलाई अमधकार 
स्थापनाका मनङ्खम्त पररचालन गदषछ । यसले अमधकार स्थापनाका मनङ्खम्त संरचनागत सधुार वा 
रूपान्तरर्सम्म जोड्दै लैजान ेप्रयत्न गदषछ । यो अवधारर्ा अन्तराषद्धिय मानव अमधकारको मापदण्डमा 
आधाररत छ र मानव अमधकारको आदर, सम्मान र संरिर्सँग सम्बङ्खन्धत छन । 

3. नेपालमा द्धवकासको इमतहास र द्धवकास ङ्खचन्तन 

द्धवश्वमा योजनाबि द्धवकासको सरुुवात सन ्१९२८ मा तत्कामलन सोमभयत सङ् घबाट भएको पाइन्छ । 
त्यसपमछ क्रमशः कृद्धर्मा आधाररत योजनाबाट उद्योगमा आधाररत अथषतन्रको द्धवकासका लामग योजना बन्न े
क्रम सरुु भयो । पद्धहलो अमभलेखीकरर् गररएको योजना न ैसोमभयत सङ् घको “Paptileka” लाई मामनन्छ 
(NASC, 2015) । प्रथम द्धवश्वयदु्घभन्दा अङ्खघ द्धवकासका लामग व्यवङ्खस्थत योजना तजुषमा पद्घमतलाई त्यमत 
आत्मसात ्गरेको पाइँदैन । त्यसपमछ भने द्धवकासका लामग व्यवङ्खस्थत योजना मनमाषर् गने कायषलाई द्धवश्वका 
धेरै देशले अवलम्बन गनष थालेको पाइन्छ । नपेालमा भन ेमल्लकाल, मलच्छवीकाल र रार्ाकालमा अल्प 
द्धवकमसत तथा अद्धवकमसत रािको लामग दान चन्दा, आमथषक सहयोग ददएर द्धवकमसत गराउनपुछष भन्ने मान्यता 
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रहेको द्धवमभन्न ऐमतहामसक तथ्यबाट बझु्न सद्धकन्छ । रार्कालमै १९९२ मा रार्ा प्रधानमन्री जदु्घ 
शमशेरले मबस वरे् कागजी योजना, पद्म शमशेरले १९९६ मा १४ वरे् योजना तजुषमा समममत गठन र 
२००५ मा मोहन शमशेरले आमथषक योजना समममत गठन गरेका मथए । तर जनसहभामगता तथा द्धवमधको 
शासनको अभावमा ती योजनाहरू कामयावी हनु सकेनन ्। २००७ सालमा प्रजातन्र प्रामप्तपिात ्२०१३ 
सालमा आधाकाररक रूपमा राद्धििय योजना आयोगको द्धवमधवत स्थापना भई प्रथम पञ्चवर्ीय योजना 
(Whelpton, 2005) सरुु भई द्धवकासले गमत मलन थालेको हो । 

यसै कालखण्डमा केवल पुजँी तथा आमथषक सहयोग दान चन्दा ददँदैमा अद्धवकमसत रािको द्धवकास सम्भव 
छैन यसको लामग पुजँी सद्धहत प्रद्धवमध हस्तान्तरर् गररनपुदषछ भन्न ेदृद्धष्टकोर्को द्धवकास भई सन ्१९६० 
पमछ द्धवस्तारै प्रद्धवमध हस्तान्तरर्को यगु सरुु भयो । यस कालखण्डमा िेरगत द्धवकास अवधारर्ाअनरुूप 
एकीकृत रूपमा कायष सञ्चालन गररनपुछष भन्ने मान्यतासँगै द्धवकासका लामग चरर्बद्घ योजनाले पररपक्वता 
प्राप्त गदै गएको देङ्खखन्छ । सन ्१९७० को दशकलाई हररत क्राङ्खन्तको दशकका रूपमा मलई कृद्धर् 
द्धवकासको लक्ष्य प्राप्त गनष आवश्यकताको पद्धहचानदेङ्खख प्रमतफलको द्धवतरर्सम्मका सम्पूर्ष चरर्मा द्धवमभर 
जातजामत आमथषक सामाङ्खजक पररवेशका व्यङ्खक्तहरूको सद्धक्रय सहभामगतालाई द्धवशरे् जोड ददइएको पाइन्छ।  

२०४७ सालमा प्रजातन्रको पनुःस्थापनापिात ्तल्लो तहबाट मामथ (Bottom up planning approach) को 
अवधारर्ालाई योजना तजुषमामा अङ् गीकार गरेको पाइन्छ । यस अवमधमा द्धवशरे्तः साधन स्रोत र प्रभावमा 
जनताको पहुँच बढेको अवस्था, जनकेङ्खन्रत द्धवकास, जनता द्धवकासका साझेदारका रूपमा रहेकाले 
योजनाकारले जनताबाट मसक्नपुछष भन्ने अवस्था रह्यो । जनताको इच्छा आवश्यकता र अमधकारलाई 
केन्रमा राखेर समदुायको समग्र सामाङ्खजक, आमथषक, राजनीमतक, भौमतक द्धवकासलाई एकसाथ अगामड 
बढाउनपुछष भन्न ेमान्यता द्धवकास भइरहेको छ । २०६२/६३ मा भएको दोस्रो ऐमतहामसक पररवतषनपमछ 
भने सामाङ्खजक द्धवकासका िेरमा नयाँ दृद्धष्टकोर्हरूले प्रश्रय पाइरहेका छन ् । यस अवमधमा सहभामगतामूलक 
द्धवकासको सरुुवात, जनभावना केङ्खन्रत द्धवकास, मद्धहला परुुर्मबच समद्धवकासको अवधारर्ा, समतामूलक 
द्धवकास, सामाङ्खजक समावेशीकरर्, द्धवपन्न वगषको स्रोतमा पहुँच उपभोग र मनयन्रर्, स्रोतहरूको न्यायोङ्खचत 
द्धवतरर् र सामाङ्खजक उत्तरदाद्धयत्व, ददगो द्धवकास, द्धवमध, पिमत र सशुासनका कुरा प्रवल रूपमा उदठरहेका 
छन ् । यी सवालहरूलाई संवैधामनक (GoN, 2015) तथा काननुी रूपमा समेत द्धवमधवत ्रूपमा स्थाद्धपत 
गररएको छ । 

वतषमानमा गररब सीमान्तकृत उत्पीमडत पिीय काननु, नीमत तथा संरचनागत व्यवस्थाको साथै गररबी मनवारर् 
तथा आमथषक उन्नमत सद्धहत शाङ्खन्त प्रविषन, द्वन्द्व मनवारर्, ददगो द्धवकास, लैद्धङ्गक समानता तथा सामाङ्खजक 
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समावेशीकरर्, उत्पादनमूलक रोजगारी प्रविषन, पुजँी मनमाषर्, वातावरर्ीय ददगोपना, कृद्धर् द्धवकास, पयषटन 
प्रविषन, जलस्रोत व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई ददगो द्धवकास लक्ष्य, र पन्धौँ पञ्चवर्ीय योजनाले (GoN-NPC, 

2020) प्रामथममकतामा राखेको छ । 

4. सशुासन समुनङ्खितता 

सशुासनको चचाष गनुषअङ्खघ शासन नै के हो ? भन्ने द्धवर्य उल्लेख गनुष सान्दमभषक हनु्छ । नागररकको द्धहत 
र देशको द्धवकासका लामग राज्यले काम गने शैली, द्धवमध, प्रर्ाली र तररका नै शासन हो । यो राज्यमा  
सीममत नभएर कुनै व्यङ्खक्त, संस्था तथा मनकायलाई कुनै कायष सञ्चालन गनष प्राप्त अमधकारबाट मसजषना भएको 
शङ्खक्तको प्रयोग तथा अभ्यास गने शैली, तररका, द्धवमध तथा प्रद्धक्रया हो । यसका साथै राज्यको समग्र 
द्धवकासका लामग उपलव्ध आमथषक, सामाङ्खजक प्राकृमतक तथा पयाषवरर्ीय स्रोतहरूको समङु्खचत र न्यायोङ्खचत 
व्यवस्थापन गनषको लामग आवश्यक पने राजनीमतक, काननुी, आमथषक र प्रशासमनक अमधकारको प्रयोग र 
अभ्यास गने कायषशैली तथा पिमत हो । यो प्रद्धक्रयामा सबै नागररक तथा समदुायले आफ्ना आवश्यकता, 
अमभरुङ्खच, चाहना र अडानहरू राख्न पाउने, द्धवचार र मभन्नताहरूमबच मध्यस्थता गने, आफ्ना दाद्धयत्वहरू पूरा 
गने गदषछन ् । मूलतः व्यङ्खक्त, संस्था तथा मनकायले प्राप्त अमधकार र शङ्खक्तको प्रयोग गरेर मनर्षयहरू गने 
र ती मनर्षयहरूको कायाषन्वयन गने प्रद्धक्रयालाई नै शासनको रूपमा बङु्खझन्छ । 

छोटो अथषमा राज्य वा संस्थाहरूले अपनाएका सबै शासनहरू जनकेङ्खन्रत, पारदशी, समावेशी र जनमखुी हनु ु
जनताले द्धवना अमनयममतता र भेदभाव समिृ, सखुी र भलाइ महससु गरेका छन ् भने त्यो नै सशुासन हो। 
लोकतन्रमा सशुासनलाई एउटा त्यस्तो आदशष अवस्थाको रुपमा मलइन्छ जहाँ द्वापर यगुका राजा रामको 
अयोध्यामा जस्तै सबै नागररकको सखु, समदृ्धि र भलाइको अवस्था मथयो । सबै प्रकारका द्धवभेद, उत्पीडन 
र असमानताको मनमूषलीकरर् गरी सबै नागररकले कसैबाट होइन आफैबाट शामसत भई सखु, समदृ्धि र 
भलाइ महससु गरेको आदशष अवस्था न ैसशुासन हो । सशुासनले सम्पूर्ष नागररकलाई सामाङ्खजक तथा 
राजनीमतक मनर्षय प्रद्धक्रयामा संलग्न गराई राजनीमतक, काननुी र प्रशासमनक अमधकारहरूको कायाषन्वयन र 
स्रोतहरूको उङ्खचत व्यवस्थापन गने प्रर्ालीको समुनङ्खितता गरेको हनु्छ । सशुासनको अवस्थाले नागररकलाई 
स्वयं शामसत भएको आत्म अनशुासनको अवस्थामा परु् याउँछ । उदाहरर्को रूपमा आधमुनक यरुोपको 
अवस्था आकँलन गने हो भन ेपमन द्धवमभन्न देशमा ठुलो सङ् घर्षले सशुासन (Acharya, 1987 (2044)) कायम 
गनष सफलता ममलेको पाइन्छ । 

सशुासनयकु्त द्धवकास नै साथषक, सन्तमुलत र न्यायसङ् गत हनुे हुँदा द्धवकासका बहआुयाममक पिलाई 
कायाषन्वयन गनष र ददगो व्यवस्थापन गनष आवश्यक समन्वय, मनदेशन, पैरवी, अनगुमन, बहस एवम ् ददगो 
द्धवकास तथा सशुासन कायाषन्वयनको लामग स्थाद्धपत संयन्रहरूको प्रभावकारी मनयमन अत्यन्त जरुरी छ । 
यसका लामग ददगो एवम ्सन्तमुलत, समावेशी र समन्याद्धयक द्धवकासलाई सारभतू रूपमा कायाषन्वयन गनष 
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बनकेा नीमत, योजना, कायषक्रम, बजेट, कायषप्रद्धक्रया र उपलङ्खब्धको अनगुमन, मनगरानी, सचेतीकरर् र ददशाबोध 
गरी र सशुासन प्रविषन गनुष आवश्यक छ । तर यसको प्रभावकारी कायाषन्वयन हनु नसक्दा आमथषक तथा 
नीमतगत अमनयममतता, द्धढलाससु्ती, स्रोतहरूको दरुुपयोग जस्ता कुराहरूले प्रश्रय पाइरहेका हनु्छन ्जसले 
गदाष जनताहरूमा राज्य, व्यवस्था र नेततृ्वप्रमतको िमता र द्धवश्वासमा प्रश्न ङ्खचन्ह खडा हनु्छ । द्धवकास 
साझेदारहरू र सङ् घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी एवम ्कायषगत समन्वय र सहकायषले 
(Adhikari, 2021) पमन सशुासन कायम गनष सकारात्मक वातावरर् तयार गदषछ । त्यसैले खासगरी राद्धिय 
तथा अन्तराषद्धिय गैरसरकारी संस्थाले गने कायषक्रमहरू स्थानीय तहसँग ममलेर गने पररपाटी सदुृढ बन्दै 
गइरहेको छ । 

आमथषक, नैमतक, वातावरर्ीय, सामाङ्खजक, प्राकृमतक तथा मानवीय द्धवकास सद्धहतको ददगो, सन्तमुलत एवम ्
सहभामगतामूलक (GON-NLC, 2017) द्धवकासबाट नेपाल सरकारले प्रमतबिता जनाएको ददगो द्धवकास लक्ष्य 
हामसल गने कायष कायाषन्वयन मनधाषररत समयमा न ैसम्पन्न गनष आमथषक, सामाङ्खजक र मानवीय द्धवकास 
सूचकमा जोड ददनपुदषछ । यस पररदृश्यमा द्धवकासका समद्धष्टगत आयाममा पारदङ्खशषता, जवाफदेद्धहता, वैधता, 
न्यायसङ् गतता, सूचनाको प्रत्याभमूत, नागररक सवोच्चता, द्धवमधको शासन, भ्रष्टाचाररद्धहत प्रशासन, मानव 
अमधकारको संविषन, शाङ्खन्त, न्याय, समानता र उच्चतम मानवीय भलाइका लामग द्धवकास र सशुासनको 
समुनङ्खितता प्राथममकतामा राख्नपुदषछ । पन्धौँ योजना सफलताका साथ सम्पन्न गदै ददगो द्धवकास लक्ष्य 
हामसल गनष सरकार, द्धवकास साझेदारहरू, मनजी िेर तथा प्रमखु सरोकारवालाको सहकायष (GoN, 2021) 
अपररहायष रहेको र यसमा सबैको प्रमतबिताले गन्तव्यमा पगु्न सहज हनु्छ । 

5. सशुासनका लामग बहपुिीय र बहसुरोकारवालाको आवश्यकता 

सशुासन कुनै एक पि वा िेरको मार चासो, ङ्खजम्मेवारी र कतषव्य नभएर सरकारी, गैरसरकारी, मनजी, 
सावषजमनक, व्यङ्खक्तगत तथा संस्थागत, राद्धिय तथा अन्तराषद्धिय सबै तहका सबै प्रकारका संस्थाहरूको द्धवशेर् 
भमूमका हनु्छ । यसले औपचाररक र अनौपचाररक दवैु थरी संस्थामभरका संयन्रहरू, सम्बन्ध, कायषसम्पादन 
गने प्रद्धक्रया र कायषशैलीलाई समेटेको छ । शङ्खक्तको अभ्यास गने कुन ैपमन मनकाय संस्था, संयन्रहरूले 
अपनाउन ेकायषशैली, प्रद्धक्रयाहरू, आचरर् र व्यवहार असल, राम्रा प्रभावकारी र पररमार्मखुी बनाई मानवीय 
द्धवभेद, उत्पीडन र असमानताको अन्त्य गनष सकेमा मार सशुासन कायम हनु सक्छ । द्धवगत ५ 
दशकदेङ्खखको नपेालको द्धवकेन्दीकरर्को अभ्यास फरक फरक दशषन र व्याययाबाट मनदेङ्खशत रह्यो । 
रार्ाकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातन्र हुँदै लोकताङ्खन्रक गर्तन्रसम्म आइपगु्दा यसलाई सशुासनको लामग 
अपनाइएको रर्नीमतक प्रयासको रूपमा हेनष सद्धकन्छ । द्धकनकी यसले अमधकार प्रत्यायोजन र शङ्खक्त 
संयोजनलाई मूल ममषको रूपमा (Gurung, 2006) केन्रद्धवन्दमुा राखेको देङ्खखन्छ । 
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सशुासनमा असल, सरल, पारदशी, समावेशी र सहभामगतामूलक प्रद्धक्रया अपनाई गररएका कायषबाट 
मनकामलएका पररर्ामहरू पमन असल र प्रभावकारी हनु्छन ्। गलत प्रद्धक्रया, जालझेल, अमधकारको दरुुपयोग 
गदै अपारदशी तररका अपनाई गररएका कायषबाट मनकामलएका पररर्ाम पमन सशुामसत हनु सक्दैनन ्भन्न े
मान्यता छ । त्यसैले सामाङ्खजक द्धवकास तथा प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापनको िेरमा काम गने द्धवमभन्न 
सङ् घ संस्था तथा मनकायहरूले आफ्नो अनभुव, दृद्धष्टकोर् र प्राथममकताको आधारमा प्रद्धक्रया र पररर्ाम 
सम्बन्धी सशुासनका द्धवमभन्न तत्वहरू अगामड सारेका छन ् ।  

सशुासनका यी तत्व तथा द्धवशरे्ताहरूको एउटै उदे्दश्य मानवीय द्धवभेद र असमानता हटाई मानवीय एवम ्
आमथषक समदृ्धि हामसल गनष प्रमतफल तथा लाभांशको न्यायोङ्खचत र समतामूलक द्धवतरर् गनष मद्दत गने 
सोच, दृद्धष्टकोर्, शैली, प्रद्धक्रया, व्यवहार तथा आचरर्बाट असल र प्रभावकारी पररर्ाम मनकाल्न ुहो । नपेाल 
सरकार तथा द्धवकास साझेदारहरूले सशुासनका बहआुयाममक तत्वहरू जस्तै: जनसहभामगता, पारदङ्खशषता, 
जवाफदेद्धहता काननुको शासन, उत्तरदायीपन, प्रभावकाररता र कायषकुशलता  आम सहममत,  समता, रर्नीमतक 
दूरदृद्धष्ट, जवाफदेद्धहतालाई कायषनीमतमा समेटेको पाइन्छ । पारदङ्खशषता, सहभामगता, आम सहममत, जवाफदेद्धहता, 
द्धवकेन्रीरर् प्रद्धक्रयासँग सम्बङ्खन्धत छन ् भन े प्रभावकाररता, कायषकुशलता न्यायोङ्खचतता र द्धवश्वसनीयता 
पररर्ामसँग सम्बङ्खन्धत छन ् । यी प्रद्धक्रया र पररर्ामसँग सम्बङ्खन्धत सबै तत्वहरू एक अकाषसँग 
अन्तरसम्बङ्खन्धत छन ् । नमतजा तथा पररर्ामको आकँलन मूल्याङ् कनबाट मार गनष सद्धकन्छ । नमतजालाई 
प्रभाद्धवत गनष अथाषत ् सधुार गने त प्रद्धक्रयामा नै हो । यी सबै तत्वहरूको द्धवश्लरे्र् गरी प्रद्धक्रयासँग 
सम्बङ्खन्धत पारदङ्खशषता, सहभामगता र जवाफदेद्धहता र केही मारामा पररर्ामसँग सम्बङ्खन्धत द्धवश्वसनीयतालाई 
अवलम्बन गनष सद्धकन्छ । सशुासनका लामग सवषप्रथम नागररक नै सचेत भई क्रमशः सरकारी मनकाय, 

नागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्रहरूसँग सहकायष गनुष आवश्यक छ । यसका साथै 
हामीसँग यथेष्ट मारामा रहेको स्रोत, सामग्री, साधन र िमतालाई सशुामसत तवरले रूपान्तररत द्धवकासमा 
लगाउन २१औ ंशताब्दीको नतेतृ्व गने द्धवचारको आवश्यकता (Dahal, 2004) रहेको छ ।  

6. सशुासन कायम गनष गैरसरकारी संस्थाबाट भएका प्रयासहरू 

सशुामसत समाजको स्थापना आम चासोको द्धवर्य भएको छ । सशुासनका िेरमा काम गने द्धवमभन्न तहका 
सङ् घ संस्थाहरूले यसको सचेतनाका लामग काम गररहेका छन ् । एम्नेद्धष्ट इण्टरनसेनल, सशुासनका लामग 
नागररक आवाज, असल शासनका लामग यवुा अमभयान लगायत दजनौँ सङ् घ संस्थाहरू यसमा संलग्न छन ्। 
त्यस्तै द्धवमभन्न अन्तराषद्धिय द्धवकास साझेदारहरूले सशुासन प्रविषनलाई आफ्ना मनयममत कायषक्रममभर समावेश 
गरी द्धवमभन्न द्धक्रयाकलापहरू सञ् चालन गररहेका छन ् । गरैसरकारी मनकायबाट द्धवशरे्तः कुनै संस्थाको 
एउटा द्धक्रयाकलापको मार लेखापरीिर् नगरी त्यसका समग्र गमतद्धवमध, लक्ष्य, उदे्दश्य, प्रमतबद्घताबारे 
बहआुयाममक पिहरू समावेश गरेको पाइन्छ । भौमतक, आमथषक, व्यवस्थापकीय द्धक्रयाकलाप, संस्थागत 
सशुासन, समावेशीकरर्, संस्थागत प्रवृङ्खत्त तथा व्यवहारबारे द्धवस्ततृ लेखापरीिर् तथा नागररक सनुवुाइ जस्ता 
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द्धक्रयाकलापमाफष त जनतालाई ससूुङ्खचत र सेवा प्रदायकलाई थप ङ्खजम्मेवार बनाउने कायषमा सहजीकरर् 
गरररहेका छन ् । नागररकहरूलाई प्रभाव पारररहेको वा प्रभाव पानषसक्ने द्धवर्यवस्तलुाई केङ्खन्रत गरी 
नागररकहरू र अमधकारप्राप्त व्यङ्खक्तहरूमबच साझा समझदारी कायम गरी सेवा प्रवाहको ङ्खस्थमतमा सधुार गनष 
जनमञ्च वा सावषजमनक संवाद वा सावषजमनक बैठकमा सरोकार राख्न ेनागररकहरूले आफ्ना अमभव्यङ्खक्तहरू 
स्वतन्र रूपमा पाउने वातावरर् मसजषना गनष गैरसरकारी मनकायले महत्त्वपूर्ष भमूमका खेलेको देङ्खखन्छ । 

सङ् घीयता शासन व्यवस्थामा द्धवकासका गामतद्धवमधहरूको कायाषन्वयन गने ङ्खजम्मेवार स्थानीय तहमा पगुकेो 
छ । यसले गदाष द्धवकासको प्रद्धक्रयामा नागररकको रचनात्मक प्रमतमनमधत्व गराई पारदङ्खशषताको माध्यमद्वारा 
स्थानीय तहबाट हनुे द्धवकास मनमाषर् कायष र सेवाप्रवाहलाई गरु्स्तरीय र प्रभावकारी बनाई ङ्खजम्मेवारीको 
संस्कार द्धवकास गनष र सशुासन कायम गनष सहयोग परु् याउने अवस्था मसजषना भएको छ । स्थानीय 
सरकारको अमधकार िेरमभर रही नागररकको द्धहतमा बनकेा काननु, ऐन, नीमत, मनयम, कायषक्रम, बजेट र 
प्रमतबिता लगायत अङ्खघल्लो पटकको सावषजमनक सनुवुाइमा प्रमतबिता व्यक्त गररएका द्धवर्य र त्यस्ता 
द्धवर्यमा भए गरेका प्रयास, नागररक प्रमतवेदन र बद्धहगषमन अमभमतको नमतजाले सेवा सदु्धवधा प्रवाहका 
द्धवर्यमा प्राप्त जनगनुासो तथा सझुावको व्यवस्थापन र स्थानीय तहको नीमत, कायषक्रम, बजेट तथा प्रगमत, 

सामाङ्खजक परीिर् तथा सावषजमनक परीिर् प्रमतवेदनहरूले स्थानीय तहलाई थप ङ्खजम्मेवार बनाउन मद्दत 
गरेका छन ् । यस सन्दभषमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा अपनाइएका केही द्धवमधहरू तल उल्लेख 
गररएको छ । 

मनगषम अमभमत (Exit Poll) 

यस अमभमतबाट नागररक बडापरमा उल्लेङ्खखत व्यहोरा र सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको सेवासम्बन्धी तत्कामलक 
मतहरू प्राप्त हनु्छ । यसमा नागररक बडापरद्वारा गररएका वाचाबमोङ्खजम सेवाग्राहीले सेवा सदु्धवधाको 
प्रामप्तपमछ कायाषलयबाट बाद्धहर मनङ्खस्कन े समयमा त्यस्तो सेवा सदु्धवधाको द्धवर्यमा व्यक्त अमभमत वा 
सझुावलाई समेद्धटन्छ । यसको लामग कायाषलयको सेवा वा सदु्धवधा प्राप्त गरेका नागररकमध्ये बढीमा पचास 
जना नागररकबाट बद्धहषगमन अमभमत भनष लगाई सूचना सङ् कलन गररन्छ । त्यसरी सङ् कमलत अमभमतको 
नमतजा प्रमतवेदनको रूपमा सावषजमनक सनुवुाइ कायषक्रममा पेस गररन्छ । स्थानीय तहले बद्धहषगमन 
अमभमतमा सहभागी नागररकलाई सावषजमनक सनुवुाइमा भाग मलन मनमन्रर्ा पमन गदषछ । 

नागररक प्रमतवेदन पर (Citizen Report Card)  

यस प्रमतवेदनले गाउँ तथा नगरपामलकाका द्धवमभन्न एकाइहरूमबच सेवा प्रवाहसँग सम्बङ्खन्धत द्धवद्धवध 
पिहरूलाई समावेश गरी प्रमतस्पधाषत्मक नमतजा ददन मद्दत गदषछ । यसबाट कुन एकाइमा के सधुार 
गनुषपने हो सो पद्धहचान गनष यसले स्थानीय तहमामथ पाने प्रभाव द्धवश्लरे्र् गनष मद्दत गदषछ । यो सेवाग्राही 
वा नागररकले सावषजमनक सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट सेवा मलँदा प्रत्यि अनभुव गरेका, भोगेका र देखेका 
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कुराहरूलाई उल्लेख गरी सेवा प्रदायक संस्थालाई पषृ्ठपोर्र् गने पिमत हो । यसमा गाउँपामलका तथा 
नगरपामलकाले सबै वडाबाट प्रमतमनमधत्व हनुे द्धहसाबले कम्तीमा पचास जनाबाट फाराम भनष लगाउन ु
पनेछ। यसरी  फाराम भनष लगाइने नागररक प्रमतवेदनमा कम्तीमा मबस जना दमलत, जनजामत, बालबामलका, 
मद्धहला एवम ् द्धपछमडएको वगषको प्रमतमनमधत्व रहन ुअमनवायष हनुछे । सङ् कमलत सूचनाको द्धवश्लरे्र्लाई 
नागररक सनुवुाइका ददन पेस गररन्छ । 

 

सावषजमनक सेवा परीिर्  

यस परीिर्बाट गाउँ र नगरपामलका तथा स्थानीय सेवा प्रवाह संस्थाबाट प्रवाह गररसकेका सेवाहरू मनददषष्ट 
वगष र मनददषष्ट एकाइकासाथ पगु्न सक्यो सकेन हेनष मद्दत गदषछ । 

सामदुाद्धयक प्राप्ताङ् क काडष/बोडष  

यो द्धवमध वा परीिर्बाट सेवा प्रदायक, सेवाग्राही तथा व्यवस्थापन पिको संयकु्त मरपिीय छलफलबाट 
स्थानीय तह तथा स्थानीय सेवा प्रवाह संस्थाबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू गरु्स्तरीय तवरले लङ्खित वगष 
र समदुायमा पगु्न सक्यो वा सकेन हेनष मद्दत ममल्दछ । तीन ओटै पिले भोगकेो, देखेको र समदुायको 
अनभुवका आधारमा गरु्स्तरलाई सबैको सहममतमा अङ् कमा पररर्त गरी बोडष वा काडषमा राङ्खखन्छ । 
यसबाट अको अवमधका लामग अङ् कभारका आधारमा सधुार गनष कायषयोजना तयार गररन्छ । यसमा 
सबैको ङ्खजम्मेवारी समान हनु्छ तर गरु्स्तरीय सेवाका लामग सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन समममतको भमूमका 
बढी हनु्छ । 

यी बाहेक द्धवद्यमान नीमत मनयममभर रही प्रचमलत ऐन काननुबमोङ्खजम कायष गने र सोहीबमोङ्खजम आआफ्नो 
संस्थामा र अन्य मनकायमा पैरवी गने कायषमा गैरसरकारी द्धवकास संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ष भमूमका खेलेका 
छन ् । 

7. सकारात्मक सोच: पररवतषन र द्धवकासको आधार  

द्धवकास तथा व्यवसायमा सकारात्मक सोच र खोजको मसजषनात्मक प्रयोग सद्धहत नवीनतम खोज र लङ्खचलोपन 
सद्धहतको अवधारर्ा द्धवकास भइरहेको छ (Chapagain, 2009) । मामनसको व्यवहार उसको चररर र 
द्धवचारबाट मनदेङ्खशत हनु्छ । व्यवहारबाट न ैमामनसको सही पद्धहचान र मूल्याङ् कन हनु्छ । व्यवहारहरू 
मनमाषर् हनु लामो समय लाग्दछ । व्यवहार मलुत: वर्ौँदेङ्खखको मसकाइ, भोगाइ र आत्मसातब्ाट मनममषत 
हनु्छ । मामनसले कस्तो व्यवहार गछष भन्ने कुरा उसले के सोच्दछ ? कसरी सोच्दछ र उसको द्धवचार 
कस्तो छ ? भन्ने कुरामा भर पदषछ । कोही द्धवशाल हृदयका धनी हनु्छन ्भने कोही द्धवचार र भावनाका 
गररब हनु्छन ्। कसैले जीवनलाई अवसरको रूपमा मलई सोहीअनरुूपका व्यवहार प्रदशषन गदषछन ् भन े
कसैले जीवनको रहस्यलाई नबझुी जीवनप्रमत नै अन्याय गदषछन ् (Neupane, 2014) ।  
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मामनस ज्ञानी र मसपाल ुछ भन्दैमा उसको व्यवहार राम्रो हनु्छ भन्ने छैन । सबै ज्ञानी मामनसले असल 
व्यवहार नै प्रदशषन गछषन ्भन्न ेहुँदोरहेनछ । व्यवहार दैमनक द्धक्रयाकलापको मनरन्तरताले बानीमा पररर्त 
हुँदै जीवनको अमभन्न अङ्ग बनरे जाँदो रहेछ । फेरर व्यवहार बन्न जमत गाह्रो छ, त्यो भन्दा धेरै कदठन त 
मनममषत व्यवहारलाई पररवतषन गनष झनै मङु्खस्कल हनुे गदषछ । बरु ममनसलाई नयाँ व्यवहार अवलम्बन गनष 
लगाउन सद्धकन्छ तर परुाना व्यवहार पररवषतन गराउन धेरै गाह्रो हनु्छ । व्यवहारबाट नै मामनसको 
व्यङ्खक्तत्व झङ्खल्कन ेभएको हनुाले राम्रो व्यवहार अवलम्बन गनष सकेमा जीवन साथषक बन्न पगु्दछ । नराम्रा 
व्यवहारबाट राम्रा व्यवहारतफष  लाग्न मामनसमा अन्तरइच्छा र आत्मबलले ठुलो भमूमका खेलेको हनु्छ । 
आफ्ना नकारात्मक व्यवहारका कारर्ले आफूमा आइपरेका समस्या, समाजमा पनष गएको असर र 
आफैमभरका पीडाहरूलाई पद्धहचान गरेर पमन व्यवहार पररवतषन गनष सद्धकन्छ ।  

असल चररर मनषु्य जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ष गहना हो । हामीले आफूमा जस्तो बानीको द्धवकास 
गदषछौँ त्यस्तै चररर मनमाषर् हुँदै जान्छ । खटु्टा ङ्खचङ्खप्लयो भने त्यसलाई सम्हाल्न सद्धकन्छ, ऋर् लाग्यो भन े
त्यसलाई पूमतष गनष पमन सद्धकएला तर एक पटक आफ्नो चररर र नैमतकतामा आचँ आयो, कुनै नराम्रो बात 
लाग्यो भन े त्यसलाई जीवनभर पखाल्न सद्धकन्न । यहाँ असल कमषको प्रचार गनेभन्दा नराम्रा अथाषत ्
सधुारोन्मखु कायषहरूको प्रचार गने प्रवृङ्खत्त धेरै छ । यो मानवीय स्वभाव नै बनकेो छ भनेर मनरन्तरता 
ददन ुसमाज द्धवकासमा अवरोध गनुष जस्तै हो । हल्ला एकै घण्टामा द्धवश्वको पररक्रमा गदषछ तर सत्यको 
प्रचार आफ्नै आगँनमा रुमङ्खल्लइरहेको हनु्छ । ९९ प्रमतशत कमषहरू सत्यमा आधाररत र नैमतक 
चाररमरकरूपले अत्यन्त सनु्दर छन ् तर १ प्रमतशत मार काम पमन द्धववेकशून्यतामा गररयो भने त्यसबाट 
पने सामाङ्खजक असरले बाँकी ९९ प्रमतशत राम्रा कमषहरूलाई ओझेलमा पाररददन्छ । त्यसैले 
नकारात्मकताको ङ्खखया लागकेो जङ्खञ्जरलाई सबैको सकारात्मक भावनाले तोड्नपुदषछ ।  

चररर भन्नु नै राम्रो संस्कार, अनशुासन र ङ्खजम्मेवारीपनको स्वअनभुतू र व्यवहारमा प्रदङ्खशषत हनुे स्वाभाद्धवक 
गरु् हो । यो सबै गरु्हरूको संयोङ्खजत रूप हो । चाररमरकरूपले शदु्घ र सम्पन्न मामनस असल र सफल 
हनु्छन ्। सबै चरररवान ्मामनसहरू सम्मामनत हनु्छन ्तर सबै सम्मामनत मामनसहरू चरररवान ्न ैहनु्छन ्
भन्ने छैन । कमतपय मामनस सामाङ्खजक सम्मान र िङ्खर्क लोकद्धप्रयतालाई चररर भन्दा ठुलो ठानेर भ्रममा 
रहन्छन ्तर सामाङ्खजक प्रमतष्ठा र चरररलाई तलुना गनै ममल्दैन । द्धकनद्धक चरररले जमत प्रमतष्ठा आजषन 
हनु्छ, प्रमतष्ठाले त्यमत नै चररर आजषन गनष सक्दैन (Neupane, 2014) ।  

प्रमतष्ठाले अरुले हामीलाई के सोच्छन ्भन्ने कुरा देखाउँछ भने चरररले हामी कस्ता छौँ र हाम्रो आन्तररक 
सनु्दरता कस्तो छ भन्ने देखाउँदछ । सामाङ्खजक प्रमतष्ठा एउटा दि फोटोग्राफरले मलएको तङ्खस्बर जस्तै हो 
भने चररर आफ्नो वास्तद्धवक रूप हो ।  

• प्रमतष्ठा र इज्जतलाई अरुले नष्ट गनष सक्छन ्तर चरररलाई आफूबाहेक कसैले नष्ट गनष सक्दैन । 
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• प्रमतष्ठा र इज्जत बनावटी र देखावटी पमन हनु सक्दछ तर चररर सत्यमा आधाररत हनु्छ । 

• प्रमतष्ठा र इज्जत िङ्खर्क लाभांश जस्तो हो भने सचुररर सदाका लामग प्रामप्त हो जो आफ्नै वशमा 
हनु्छ । 

• प्रमतष्ठा र इज्जत मतनुषपने सदु्धवधायकु्त ऋर् हो भने चररर भद्धवष्यका लामग सरुङ्खित सङ्खञ्चमत हो । 

• प्रमतष्ठा र इज्जत एउटै कमष वा द्धक्रयाकलापले पमन प्राप्त हनु सक्दछ तर सनु्दर चररर मनमाषर्का 
मनङ्खम्त धेरै मेहनत गनुषपदषछ । 

• प्रमतष्ठा र इज्जत च्याउ जस्तै उत्पङ्खत्त हनु्छ र हलक्क बढ्न सक्दछन ्तर चररर बढ्न सालको वृि 
हकुष न जस्तै समय लाग्दछ । 

• प्रमतष्ठा र इज्जत पखुाषहरूको द्धवरासतका रूपमा पमन प्राप्त हनु सक्दछ तर चररर भावी पसु्तालाई ददन 
सद्धकन्छ ।  

कद्धहलेकाही ँमामनस आफ्नो िङ्खर्क देह सखुका लामग द्धवमभन्न अनैमतक द्धक्रयाकलापमा लाग्दछ । िङ्खर्क 
सखु र आनन्दमा रम्ने तर त्यसको दीघषकालीन असरबारे ययाल नगनाषले मामनस भ्रष्टाचार, व्यमभचार, दरुाचार, 

अत्याचारको जञ्जालमा फमसरहेको छ । जो मामनस सम्पूर्ष नराम्रा इच्छा, चाहना र कामनालाई त्यागरे 
सत्कमषमा लाग्दछ, द्धवमधको पालन गदषछ, असल ममरहरूको सञ्जाल द्धवस्तार गदषछ, मसजषनामा रम्दछ, 

अनशुासनमा सवषदा अनबुङ्खन्धत हनु्छ, अनङु्खचत लोभ लालच, मोह र प्रामप्तको वशमा पदैन, सदृ्धष्टका प्रत्येक 
वस्तलुाई प्रमे गदषछ, सत्यमा द्धवश्वास गदषछ, त्यो नै सखुी र सम्पन्न हनु्छ । साथै अरुको कुराको भरमा 
आफ्नो धारर्ा बनाउनभुन्दा आफ्नो मौमलक मबश्लरे्र्लाई केन्रद्धवन्दमुा रायदा सधैं सकारात्मक सोचबाट 
ओतप्रोत भई सदा खसुी र मनरोगी भइन्छ । यस्ता खसुी, सखुी र मनरोगीहरूले गने द्धवकास कायषक्रम पमन 
स्वाभाद्धवक रूपमा सशुामसत हनु्छ ।   

असल ज्ञान र चररररूपी ददयोको प्रकाश तेज र सवषव्यापी हनु्छ । चररर शिु हनुे मामनसहरूलाई प्रकृमतले 
पमन साथ ददइरहेको हनु्छ । हाम्र ैसमाजमा धैयषता र मानवीयता गमुाएर बलात्कार, यौन दरुाचार, मादक 
वा लागपुदाथषको सेवन, चोरी डकैती, राज्यकोर्को चरम दरुुपयोग गनेहरूलाई हामी बाद्धहरबाट सखुी र 
सम्पन्न देयदछौँ तर मभरी रूपमा कद्धहल्यै शाङ्खन्त हुँदैन । कसैले आफ्ना कुकमषबारे थाहा पाउँछ द्धक ? 

आफ्ना दिुरररको पदाषफास हनु्छ द्धक? समाजबाट बद्धहस्कृत पो हनुपुदषछ द्धक भनेर तनाव र छट्पटीमा 
बाँङ्खचरहेका हनु्छन ्। उनीहरू कुकमषका कारर् मनराशा, कुण्ठा, आत्मग्लानी, असन्तलुन आददबाट ग्रस्त भई 
जताततै समस्या देख्न,े मनरुत्साद्धहत, द्वन्द्व र द्धवध्वंशका रूप मार देख्न ेबन्न बाध्य हनु्छन ्।  

चरररवान ् मामनसहरू भौमतक रूपले सम्पन्न नहोलान ् तर शाङ्खन्तको सनु्दर बगैँचामा द्धवचरर् गरररहेका 
हनु्छन ् । चरररवान ् मामनसहरू त्यागबाट प्राप्त हनुे सखुका भोका हनु्छन।् अनैमतक बाटो अपनाएर 
सामाङ्खजक ढोँग गनेहरूको चररर कुनै न कुनै रूपमा पदाषफास हनु्छ । त्यसैले यो जीवनलाई चाररमरक 
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रूपले शिु, मानमसक रूपले स्वस्थ र भौमतक रूपले समिृ बनाउन सद्धकयो भने जीवन अमत सनु्दर बनेर 
जान्छ । चरररवान ्मामनसहरू सधैँ खलुापन र स्पष्टतामा बाँच्दछन ् । आत्मसम्मान, िमता, आनन्द, शान्त, 

खसुी र उत्साह, द्वन्द्वको मसजषनात्मक रूप देख्न,े प्रगमतको बाटो पद्धहल्याउने, मसजषना, मनमाषर्, आद्धवष्कार, 

सफलताप्रमत गवष गने, जमतसकैु द्धवर्म पररङ्खस्थमतमा पमन सहज तररकाले बाँच्न े कोमसस गदषछन ् । 
असफलतामा नआङ्खत्तने र सफलतामा नमाङ्खत्तन ेरर्नीमत अगँाल्दै बाँच्नकुो साथषकता देख्न ेगदषछन ् । त्यसैले 
आफ्नो चरररलाई मामथ रायदै आफ्नो भद्धवष्यप्रमत आशा जगाउनपुदषछ । हाल सदाचारवादी द्धवकास 
अवधारर्ामा प्रसंशनीय खोज द्धवमधलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जनु सङ् िेपमा यस प्रकार चार चरर्मा 
राङ्खखएको छ ।  

खोज (Discovery)  

द्धवकासको पद्धहलो सतष नै सकारात्मक सोच, पररर्ाममखुी कमष र असल चररर हो । त्यसैले हरेक 
द्धवकासवादीहरूले यस अवधारर्ालाई केन्रमा राखेर अगामड बढ्न शे्रयस्कर हनु्छ । त्यसैले अब हामीले 
गनुासो होइन, प्रशंसा गनष सक्नपुदषछ । आजसम्म हामीले हाम्रो देशको समग्र द्धवकासका लामग गरेका राम्रा 
अभ्यास र  प्राप्त असल पररर्ामहरूको खोज गरी ती राम्रा पररर्ामका लामग के ले काम गर् यो, यसलाई 
अझ राम्रो बनाउन कुन कुराले अझ सशङ्खक्तकरर् गदषछ ? सङ्गठन र समदुायलाई केले जीवन्तता ददन्छ 
? कुन कुराले हामीलाई खास रूपमा उत्साद्धहत एवम ्उत्प्ररेरत गरेको छ ? ती कुराहरूको खोजी गरी 
आफ्ना सफलताप्रमत गवष गनष सकेमा हामीलाई अझ सनु्दर कमष गनष उत्साह प्राप्त हनु्छ । 

पररकल्पना (Dream)  

जब हामी आफ्ना सनु्दर कमष र नङ्खजताप्रमत उत्साद्धहत हनु्छौ तब हामीमा अझ राम्रो काम गने शङ्खक्त, धैयषता 
र साहस प्राप्त हन्छ, अमन हामी अझ राम्रा गन्तव्यमा पगु्न लालाद्धयत हनु्छौं । यस चरर्मा हामी कहाँ 
(गन्तव्य) पगु्न चाहन्छौं वा के हनु सक्दछ भन्ने कुरालाई पररकल्पना गदषछौँ । 

प्रारूप (Design)  

यस चरर्मा पररकल्पना गररएको कुरा हामसल गनष कायषयोजना बनाइन्छ । यसले सही बाटोमा द्धहड्दै 
गन्तव्यमा पगु्न मागषप्रशस्त गदषछ । 

गन्तव्य (Destiny)  

यस चरर्मा मामथ बनकेो कायषयोजनाअनसुार कायाषन्वयन गने गरी नङ्खजतासम्म पगुकेो नपगुेको समीिा 
गररन्छ र आफूले राखेका लक्ष्यमा पररमाजषन आवश्यक भए नभएको अनगुमन गनष सद्धकन्छ । यस द्धवमधले 
हामीहरूलाई सशङ्खक्तकरर् गने, उत्साद्धहत पररकल्पनाका साथ चरर्बि रूपमा कायषमा जानका लामग 
प्रोत्साद्धहत गदषछ । 
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8. द्धवकासमा सशुासन कायम गनष प्रमखु चनुौती तथा अवसरहरू 

• तीनै तहको द्धवकासको अवस्था र प्राथममकताबमोङ्खजम दीघषकामलन सोच सद्धहतको योजना तजुषमा 
र कायषकम पद्धहचान, 

• तत्कालीन योजना, आवमधक योजना, मध्यकालीन खचष संरचना र वाद्धर्षक बजेटमबच सामञ् जस्य 
कायम गरी स्रोत साधनको समुनङ्खितता र सोहीअनरुूपको कायाषन्वयन,  

• पररवमतषत सङ् घीय प्रर्ालीअनरुूप योजना तजुषमासम्बन्धी सङ् गठनात्मक संरचना, प्रद्धक्रया तथा 
द्धवमधमा सधुार,  

• योजना तजुषमा प्रद्धक्रयामा संलग्न तीन ओटै तहका द्धवमभन्न अङ्गहरूको िमता अमभवृद्धि र संस्थागत 
सदुृढीकरर्,  

• सावषजमनक खररद प्रद्धक्रयालाई सहज, सरल, पारदशी र चसु्तदरुुस्त बनाउन आयोजना व्यवस्थापनमा 
सधुार गरी कायाषन्वयनमा प्रभावकाररता ल्याउन, 

• द्धवत्तीय सङ् घीयताको ठोस कायषयोजना बनाई प्रभावकारी कायाषन्वयन, 

• कायाषन्वयन गने तह र मनकायहरूका मबचमा प्रभावकारी समन्वयलाई सहज बनाउन,  

• स्रोत र साधनहरूको द्धववेकपूर्ष र न्यायोङ्खचत वगीकरर् र प्राथममकीकरर् गनष । 

9. सझुाव तथा मनष्कर्ष  

नागररकको रुपमा आफ्नो देश समाज सशुामसत बनाउन ुहाम्रो परम कतषव्य र दाद्धयत्व पमन हो । यसका 
लामग प्रत्येक नागररक लगायत सरकारी, गैरसरकारी, मनजी, व्यङ्खक्तगत तथा संस्थागत, राद्धिय तथा अन्तराषद्धिय 
सबै तह र प्रकारका संस्थाहरूको द्धवशरे् भमूमका रहन्छ । सबैले राद्धिय एकता, स्वाधीनता र स्वतन्रता, 
सावषभौममकता, भौगोमलक अखण्डतामा खलल पगु्ने कुनै गमतद्धवमध नगने, सङ् घीय व्यवस्थाअनरुूपका तीन 
ओटै तहका सरकारमबचको ससुम्बन्धमा आचँ परु् याउने खालको गमतद्धवमध नगने संद्धवधानप्रदत्त सावषभौम 
अमधकार, स्थानीय स्वायत्तता, सशुासन, स्वशासन र द्धवकेन्रीकरर्का द्धवरुिमा कुन ैकायष नगने, कसैलाई पमन 
अनावश्यक र गैरकाननुी आश्वासन ददने जस्ता कायषलाई मनरुत्साद्धहत गदै तरुुन्त कारबाहीको भामगदार 
बनाउन ुपदषछ । 

न्याय सम्पादन तथा कायष सेवा प्रवाहमा राजनीमतक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ष व्यवहार, सामाङ्खजक 
भेदभाव हनुे कुनै पमन कायष, कसैको स्वामभमान र अङ्खस्तत्वमा आचँ आउने व्यवहार, द्धवद्यमान सामाङ्खजक 
मान्यता द्धवरुिका आचरर्हरू, लैद्धङ्गक समानतामा आचँ आउने व्यवहार, पदामधकारीहरूले काननुबमोङ्खजम 
तथा कायाषलय काममा बाहेक मानवीय वा आमथषक साधन स्रोत वा भौमतक साधन स्रोतको आफू वा अन्य 
कुनै व्यङ्खक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गने वा गराउने, पदामधकारीले काननुबमोङ्खजम आफ्नो कतषव्य मनवाषह गने 
मसलमसलामा कसैबाट कुन ैप्रकारको नगद वा सेवा सदु्धवधाको रूपमा उपहार, परुस्कार, चन्दा मलन ेजस्ता 
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कुराहरू सामाङ्खजक अपराध भएकाले त्यस्ता कायष कोही कसैबाट भएको भए काननुको दायरामा ल्याई 
कडा कारबाही गनुष सरकारको दाद्धयत्व हो भन ेनागररकले यस कायषमा सरकारलाई सकारात्मक सहयोग 
गनुषपने कतषव्य सधैँ स्मरर् गनुषपदषछ । 

सेवा प्रदायकसँग कुनै खास द्धवर्यमा स्वाथष मनद्धहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथष भएको कुनै पमन व्यङ्खक्तबाट 
कुनै प्रकारको मैरी व्यवहारहरू र आमन्रर्, भोजभतेर, खानपान, मनोरञ्जन, बसोबास सदु्धवधा, भाडा सदु्धवधा, 
आदद मलन ुवा ददन,ु आफ्नो वधै आम्दानीको र आफूसँग रहेको सम्पङ्खत्तको सारभतू वृद्धिलाई तकष सङ्गत 
तररकाबाट पदु्धष्ट गनुष, कमषचारीको आचारसंद्धहता, अनशुासन मनजामती सेवाको सरह गने, नागररकमैरी भौमतक 
तथा कायष वातावरर्को मनमाषर्, नागररक बडापर, स्पष्ट कायषद्धववरर् र कायषद्धववरर्का आधारमा कायष 
सम्पादन, सम्झौताको व्यवस्था र त्यसअनरुूपको मूल्याङ् कन प्रर्ालीको द्धवकास र सबलीकरर्ले सशुासन 
कायम गने कायषमा ठुलो योगदान पगु्दछ । साथै अनसुन्धान, पयाषप्त तथ्य तथ्याङ् क र प्रमार्मा आधाररत 
द्धवकास योजना र अनगुमन तथा मूल्याङ् कन प्रर्ालीलाई सदुृढ तथा ददगो रूपमा अगामड लैजान ुपदषछ 

(Limbu, 2019) । 

उत्कृष्ट कायषसम्पादन गने व्यङ्खक्त, द्धवकास साझेदार, सङ् घ संस्थालाई परुस्कार र न्यून कायषसम्पादन गनेलाई 
सझुाव सद्धहत सधुारका उपायहरू अवलम्बन गनष, पारदङ्खशषता तथा जवाफदेद्धहता प्रविषनका लामग सामाङ्खजक 
परीिर्, सामदुाद्धयक प्राप्ताङ् क बोडष, सावषजमनक सनुवुाइजस्ता द्धवमधहरूको अवलम्बन गनष उत्प्रररत गनुषपदषछ। 
साथै समयानकुुल सूचना प्रद्धवमध तथा द्धवद्यतुीय माध्यमबाट जनताको गनुासो सनु्ने र सझुाव मलने प्रर्ाली 
संस्थागत गने, सम्पाददत कायषहरूको मामसक रूपमा द्धवमभन्न सञ्चार माध्यम र वेबसाइटमाफष त 
सावषजमनकीकरर् गने, नागररक मनगरानीका लामग नागररक समाजलाई प्रोत्साद्धहत गने, भ्रष्टाचार मनवारर् 
काननु, अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसम्बि काननुमा भएका व्यवस्थाहरूको पररपालना र यसका 
उजरुीहरूको समयमै सम्बोधन गने पद्घमतलाई संस्थागत गनष सकेमा सशुासन कायम गने ददशामा रूपान्तरर् 
हनुछे ।   
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योग्यता प्रर्ाली र नेपालको सावषजमनक प्रशासन 

शरद चन्र पौडेल* 

लेखसार  

योग्यता प्रर्ाली आधमुनक समयको महत्त्वपूर्ष दशषन हो । मानव सभ्यता द्धवकासको एक मयुय संवाहक 
शङ्खक्त हो । शासकीय व्यवस्थाको सिमतामा र यसबाट प्राप्त सफलतामा योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत 
सावषजमनक प्रशासनको महत्त्वपूर्ष योगदान छ । योग्यतामा आधाररत सावषजमनक प्रशासनको सबलताबाट 
मार राज्यको शासकीय िमता बढ्छ, प्रभावकारी हनु्छ । सिम र प्रभावकारी सरकारले नै आमथषक 
समाङ्खजक द्धवकासलाई तीव्र बनाउन सक्दछन ्। नेपालको सावषजमनक प्रशासन योग्यतामा आधाररत भएरै 
धेरै वर्ष अगामड सरुु भएको भए तापमन यसको कुशल सञ्चालनमा अवरोध परु् याउन सक्न ेथपु्र ैचनुौती छन।् 
यी चनुौतीहरूको सामना योग्यता प्रर्ालीबाट अझ सदुृढ गरेर मार सम्भव छ । स्थापनाको लामो समय 
भई सक्दा पमन नेपालको सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता प्रर्ालीको बमलयो कायाषन्वयनमा केही मयुय 
चनुौतीले अवरोध परु् याइरहेका छन ्। सावषजमनक प्रशासन मभर र बाद्धहरका यी चनुौतीहरूलाई योग्यता 
प्रर्ालीलाई थप सदुृढ बनाउन ेगरी व्यवस्थापन नगरी पेसेवाररतामा आधाररत सिम सावषजमनक प्रशासन र 
अन्ततः सेवामा दिता र प्रभावकाररता हामसल गनष सद्धकँदैन । 

शब्दकुञ्जीः   समानता, दशषन, पेसेवर, िमता, राजनीमतक हस्तिपे,  द्धवशेर्ज्ञता, प्रभावकाररता,  उत्तरदाद्धयत्व,  

उत्प्ररेर्ा, औपचाररक स्वतन्रता 

१. भमूमका 

सखु भनकेो बढी साधन र स्रोतको उपलब्धता र उपभोग न ैहो । सखुको मारा उपभोगको लामग उपलब्ध 
साधन र स्रोतको मारासँग प्रत्यि सम्बङ्खन्धत हनु्छ । यही कारर्ले न ैमानव सभ्यताको द्धवकाससँग ैसाधन 
र स्रोतको जगनेाषमा मामनसहरू लागकेा मथए । फलस्वरूप साधन र स्रोतको द्धवतरर्मा मामनस, पररवार र 
समाजमा हदैसम्मको द्धवद्धवधता पाइन्छ, कसैसँग असाध्यै धेरै छ भने कोहीसँग छँदै छैन । साधन र स्रोतको 

 

*पवूष सङ्खचव, नेपाल सरकार 
इमेलः  paudelsc@yahoo.com 
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असमान द्धवतरर्ले खाली सम्पङ्खत्तको मारामा मार फरक परेन, यसले सामाङ्खजक मयाषदा, प्रमतष्ठा, हैमसयत, 

शङ्खक्त पमन असमानताको अवस्था मसजषना गर् यो, साधन र स्रोत सम्पन्न बमलया, प्रभावशाली शासक भए भन े
द्धवपन्न, गररब र कमजोर शामसत । मनरन्तर बद्धढरहेको असमानताले सामाङ्खजक द्वन्द्व, द्धवरोह, क्राङ्खन्त, 

आन्दोलनको रूप मलएको छ । अमेररकी दाशषमनक जोन राउलले सबै द्धकमसमका सामाङ्खजक अशाङ्खन्तलाई 
बढी समानताको लामग प्रयास भएको तकष  गदै प्रत्येक यस्ता अशाङ्खन्तले समानताको मारा बढाउँदै लगेको 
हनु्छ भनी उल्लेख गरेका छन ्(राउल, 1999) । 

प्रत्येक मामनसमबच मनरपेि समानताको दशषन साम्यवादको पतनसँगै समाप्त भएको छ। सैिाङ्खन्तक र नमैतक 
रूपमा मामनस मामनसमबचको असमानता ठीक नभए पमन एक स्तरको असमानता समाजको आमथषक 
सामाङ्खजक गमतशीलताको लामग उत्प्ररेकको रूपमा अपररहायष ठामनन्छ । वंशानगुत रूपमा प्राप्त सम्पङ्खत्त र 
सदु्धवधा होइन, व्यङ्खक्तगत िमता र प्रयासबाट हामसल सम्पङ्खत्तबाट मसङ्खजषत असमानतालाई वतषमान समाजले 
स्वीकार गरेको छ । यसरी व्यङ्खक्तको प्राकृमतक योग्यताको आधारमा आङ्खजषत सम्पङ्खत्त र सदु्धवधा समाजको 
तल्लो तहबाट मामथल्लो तहमा स्थानान्तरर्को संवाहक हो भन्न ेकुराले सामाङ्खजक मान्यता पाउँदै गएको 
छ।  

योग्यताको मानक के हनुे? कसरी मापन गने?  के कमत मापन भएकालाई योग्य ठहर् याउन?े भन्ने कुरामा 
एकमत नभए तापमन योग्यता प्रर्ाली आधमुनक सभ्यताको महत्त्वपूर्ष दशषनको रूपमा रहेको छ । 
व्यवस्थापक, राजनीमतज्ञ वा अन्य जोसकैुले पमन योग्यता प्रर्ालीलाई सूरधार मान्दछन ् । योग्यता 
प्रर्ालीलाई समाजले द्धवश्वास गदषछ । यसरी योग्यतामा आधाररत प्रर्ालीले नै वतषमान सभ्यतालाई तीव्र 
गमतशीलताका साथ अगामड बढाइरहेको छ । योग्यता प्रर्ाली भगूोल, द्धवचारधारा र संस्कृमत वा दशषन 
आददबाट प्रभाद्धवत नहनुे तथा सबैले मानेको एक मसिान्त बमनसकेको छ । वलु्डररज योग्यता प्रर्ालीलाई 
द्धवगत दईु सय वर्षदेङ्खख सञ्चालन हुँदै आएको द्धवश्वको सबैभन्दा ठुलो पररवतषनकामी तर शान्त आन्दोलन 
भन्दछन ्(वलु्डररज, 2021)।      

२.  सावषजमनक जीवन र योग्यता प्रर्ाली   

सावषजमनक पद र यसमा आबि पदामधकारीको पद्धहचान सामाङ्खजक द्धवभाजनको दृद्धष्टकोर्ले मामथल्लो शे्रर्ीमा 
पने भएकोले सावषजमनक पदहरू सबैका लामग सधैँ आकर्षक रहेका हनु्छन।् यस्ता  सावषजमनक पदामधकारीको 
गमतद्धवमधबाट पूरै समाजको व्यवहार प्रभाद्धवत हनु ेहनुाले यस्ता पदहरू द्धवतरर् सम्बन्धमा धेरै पद्धहलेदेङ्खख 
नै द्धवहङ् गम बहस हुँदै आएको छ। द्धवद्वान ्हरूले सावषजमनक उत्तरदाद्धयत्वका यस्ता पदमा रहनेहरूलाई 
सामाङ्खजक अमभभावकको रूपमा मलँदै यस्तो पद समाजका उत्तम र असल मामनसहरूले मार पाउनपुदषछ 
भन्ने तकष  धेरै अगामडदेङ्खख गदै आएका मथए (प्लेटो,..)। यो अवधारर्ा बमलयो हुँदै जाँदा समाजको यस्ता 
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पदहरू शासकहरूले स्वद्धववेकमा आफ्ना वफादारहरूलाई परुस्कारको रूपमा द्धवतरर् गने परम्परालाई 
क्रमशः योग्यता प्रर्ालीले द्धवस्थाद्धपत गदै लगकेो छ ।  

भमूण्डलीकरर्,  राज्यहरूमबचको प्रमतस्पधाष र गमतशील सभ्यताको लामग ङ्खस्थर समाजको लामग उपयकु्त वंश 
र सम्पङ्खत्तमा आधाररत शासकको सट्टा सिम र योग्य शासकको माग वढ्दै गएको छ । सिम शासन न ै
प्रभावकारी शासन हो यसको लामग शासकहरूमा द्धवङ्खशष्ट योग्यता चाद्धहन्छ  भन्ने मान्यता बमलयो हुँदै गएको 
छ । त्यही शासन प्रभावकारी र राज्य बमलयो हनु्छ जहाँका शासक सिम र योग्य हनु्छन ्। यसरी 
शासनमा सिमताको मागले शासन सञ्चालन गने औजार सावषजमनक प्रशासनमा पमन योग्यता प्रर्ालीको 
मागलाई बमलयो र अपररहायष बनाएको छ ।  

योग्यता प्रर्ालीलाई राज्यको सफलताको मानक समेत मान्न थामलएको छ । चीनमा वतषमान समयमा 
देङ्खखएको अद् भतु द्धवकासलाई त्यहाँको शासनले पमछल्लो समय योग्यता प्रर्ालीलाई ददएको महत्त्वसँग 
जोडेर व्यायया गररन्छ । अमेररका लगायत पङ्खिमा रािमा भन्दा चीनले कोमभड १९ मनयन्रर्मा पाएको 
सफलतालाई पमन योग्यता प्रर्ालीमा ददइएको महत्त्व र त्यसबाट मसङ्खजषत दिता र प्रभावकाररतासँग 
जोड्दछन।् मसङ् गापरु पचास वर्षको छोटो अवमधमै कम द्धवकमसतबाट द्धवकमसत रािमा रूपान्तरर् हनु ु
त्यहाँका शासकको योग्यता प्रर्ालीप्रमतको असीम द्धवश्वासलाई मामनन्छ । नाइजेररयाको मयुय शहर 
लागोसमा द्धवद्यमान वर्ौँदेङ्खखको अस्तव्यस्ततामबच सन ् १९९९ मा मनवाषङ्खचत गभनषरले नातावाद 
कृपावादअन्तगषत भनाष भएका कमषचारीलाई योग्यता प्रर्ालीअन्तगषत प्रमतस्पधाषबाट आएकाहरूले द्धवस्थापन 
गने मबङ्खत्तकै कररब १० वर्षको छोटो अवमधमा व्यापक सधुार भएको उदाहरर् एसेमोग्ल ुर रोमबन्सनले 
ददएका छन ् (एसेमोग्ल ु समेत, 2019)। सावषजमनक मार होइन मनजी िेरका सफलतम ् ठुला ठुला 
कम्पनीले पमन आफ्नो सफलताको शे्रय योग्यता प्रर्ालीबमोङ्खजम आएका जनशङ्खक्तमा रहेको ददमागी 
तागतलाई नै ददन्छन।् त्यसैले कम्पनीको मजबतुी कम्पनीको सम्पङ्खत्तभन्दा त्यहाँ रहेका जनशङ्खक्तको 
योग्यता र िमताले मनधाषरर् गनष थालेको छ ।   

३. योग्यता प्रर्ालीको पररभार्ा   

योग्यता प्रर्ाली (Meritocracy) शब्द सबैभन्दा पद्धहला प्रयोग सन ्१९५८ मा बलेायती मनोद्धवज्ञानवेत्ता 
माइकल योङ् गले गरेका मथए । योग्यता प्रर्ाली भनकेो योग्यताको सामाङ्खजक सवोच्चता हो ।  व्यङ्खक्तको 
योग्यता बाहेकका अन्य ङ्खचजलाई मान्यता नददने अवधारर्ा हो। यसले परम्परागत वंश, सम्पङ्खत्त र पररवारमा 
आधाररत सामाङ्खजक मयाषदाको शृङ् खलालाई अस्वीकार गदषछ। यसका प्रवक्ताहरू सञ् जोगले कोही कसैको 
कोखमा गभाषधान भएकै आधार अरुभन्दा शे्रष्ठ हनु सक्दैन र यस्तो व्यवस्थाले सामाङ्खजक द्धवकास सम्भव 
पमन हुँदैन भन्दछ । यसले मामनसको िमताको लामग वंश, धन, सम्पङ्खत्त, प्रभाव वा अन्य कुन ैपमन आधारलाई 
होइन, खाली ददमागी तागत -Brain Power_ तथा प्राकृमतक िमता -Natural Abilities_  लाई मार महत्त्व 
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ददन्छ। न द्धक वंश, सम्पङ्खत्त वा पररवारको रूपमा प्राप्त कृमतम िमता (Artificial Abilities_, मयाषदा र 
सदु्धवधालाई । योग्यताका पिपातीहरू आजषन नगररएको सदु्धवधालाई हेलाको दृद्धष्टले समेत हेदषछन ्भन े
योग्य व्यङ्खक्तकै बदु्धि र मेहनतको आधारमा मार आधमुनक सामाङ्खजक गमतशीलता र द्धवकास सम्भव भएको 
हो र भद्धवष्यमा पमन हनु्छ भन्ने मान्यता रायदछन ्। यसका साथै यस्ता मामनसहरूलाई नै सामाङ्खजक 
प्रमतष्ठाको भर् याङमा मामथ चढ्न योग्य र अमधकार भएको ठान्दछन ्।  

योग्यता प्रर्ाली अङ् गीकार गने समाजले खास गरी चार गरु्हरू प्रदशषन गदषछन।् प्राकृमतक बौद्धिकताको 
आधारमा जीवनमा अगामड बढ्नेहरूप्रमत गवष गदषछन,् र मामनसको यस्तो चरर्बि सफलतालाई मार महत्त्व 
ददन्छन।्  ङ्खशिालाई सामाङ्खजक भर् याङ चढ्ने राहदानी मानी अवसरमा समानताको लामग सबैलाई ङ्खशिा 
ददने कुरामा एकमत हनु्छन।् जात, जामत वा मलङ्ग वा अन्य असान्दमभषक चरररको आधारमा गररन े
भेदभावलाई नकादषछन।् योग्यता प्रर्ालीको द्धवकासको लामग यस्ता ङ्खचजहरूलाई अवरोधको रूपमा 
मलन्छन।् सावषजमनक पदहरू नातावाद कृपावाद वा कसैको व्यङ्खक्तगत द्धववेकको आधारमा होइन खलुा 
प्रमतस्पधाषको आधारमा योग्य व्यङ्खक्तमा द्धवतरर् गनुषपदषछ भन्न ेमान्यता राखी यसको वकालत गदषछन ्।  

४. सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता प्रर्ाली 

योग्यता प्रर्ालीको बारेमा केही वर्षदेङ्खख द्धवशरे् चचाष गररँदै आएको भए तापमन शासकीय व्यवस्थामा उत्तम 
मामनसको उपयोगको द्धवर्यलाई धेरै पद्धहलेदेङ्खख नै महत्त्व ददइएको मथयो । सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता 
प्रर्ालीको सरुुवात आजभन्दा पच्चीस सय वर्षअगामड चीनबाट भएको मथयो । चीमनयाँ दाशषमनक कन्फ्यमुसयस 
(इ.पू. ५२१–४७९) ले राज्यको शासन सञ्चालनको लामग नैमतकता र उच्च आचार भएका मामनसको 
आवश्यकता पने र यस्ता मामनसहरू प्रमतस्पधाषको आधारमा छनौट गरी तामलम ददएर शासनमा संलग्न 
गराउनपुछष भनकेा मथए । चीनमा सरुु भएको यो प्रर्ालीमा द्धवमभन्न समयमा द्धवमभन्न द्धकमसमका हस्तिेप 
भएको भए पमन यसको आधारभतू मान्यता भन ेयथावत रह्यो । यसैले गदाष अन्य देशको तलुनामा चीनमा 
स्थाद्धयत्व र द्धवकासलाई सम्भव बनाएको  मथयो। सरौँ शताब्दीसम्मको चीमनयाँ सभ्यताको द्धवङ्खशष्टता यसैमा 
आधाररत मथयो। सोह्रौँ शताब्दीदेङ्खख चीनको भ्रमर्मा रहेका पादरीहरूले यहाँको सावषजमनक प्रशासनमा 
रहेको योग्यता प्रर्ालीको उपयोगबाट प्राप्त सफलता वर्षनबाट दईु सय वर्षपमछका पङ्खिमा द्धवद्वान ्हरू 
प्रभाद्धवत भएर यसलाई अनसुरर् गनुषपने कुरा औलँ्याएका मथए (प्यएुट समेत, 2016)। अठारौँ शताब्दीमा 
सदाबहार लडाइँमा लागेर सधैँ साधन स्रोतको दरकारमा रहेको पमसषयन साम्राज्यले यो प्रर्ाली अङ् गीकार 
गरी कुशलतापूवषक साधनस्रोतको जगेनाष गनष सफल भएको मथयो । यो सफलताबाट योग्यता प्रर्ाली 
शासन सञ्चालनका लामग अपररहायष रहेको तथ्य पङ्खिममा प्रमाङ्खर्त भएको मथयो । त्यसपमछ पमसषयन 
सामाज्यको प्रभाव रहेका र मछमेकी राज्यहरूमा पमन प्रसारर् भएको मथयो ।  
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प्रजाताङ्खन्रक राजनीमतक व्यवस्थाको द्धवकासमा अग्रर्ी बलेायतमा योग्यता प्रर्ालीको सरुुवात फुल्टनको 
प्रशासन सधुार प्रमतवदेन (१९६६–६८) बाट सरुु भएको मथयो । यो प्रमतवेदनले तत्कामलन समयमा 
नातावाद र कृपावादअन्तगषत सावषजमनक ङ्खजम्मेवारीमा रहेकाहरूको बकेामे चरररको द्धवश्लरे्र् गदै प्रशासन 
सधुार गनष सावषजमनक पदमा भनाष, मनयङ्खक्त, बढुवा लगायतका सबै गमतद्धवमधमा योग्यतालाई नै प्राथममकता 
ददनपुने कुरा औलँ्याएको मथयो (फुल्टन, 1968)। यही प्रमतवदेनको आधारमा बलेायतले आफ्नो सावषजमनक 
प्रशासनलाई योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत बनाएको मथयो । बेलायतको यही अनभुवलाई पछ्याउँदै अमेररकी 
सावषजमनक प्रशासनमा सन ्१९७८ को सावषजमनक प्रशासन सधुार ऐनअन्तगषत योग्यता प्रर्ालीको अनसुरर् 
गररएको मथयो । अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा बलेायती साम्राज्यमाफष त नै उसको उपमनवेशहरूमा स्थापना 
गररएको प्रशासनमा योग्यता प्रर्ालीको अङ् गीकार गररएको मथयो । बलेायती साम्राज्यको उपमनवेशको 
रूपमा (१८५८ देङ्खख १९४७ सम्म) रहेको भारतमा बलेायतद्वारा सावषजमनक प्रशासनमा स्थाद्धपत योग्यता 
प्रर्ालीले सन ्१९४७ मा स्वतन्र भएपमछ मनरन्तरता पाएको छ ।   

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्र प्रामप्तपमछ रार्ाकालको नातावाद र कृपावादमा आधाररत 
कमषचारीतन्रलाई द्धवघटन गरी नेपालको सावषजमनक प्रशासनको गठनको सरुुदेङ्खख नै योग्यता प्रर्ालीलाई 
महत्त्व ददइएको मथयो । व्यवङ्खस्थत रूपमा भने २०१३ सालमा गदठत नेपालको सावषजमनक प्रशासन 
योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत मथयो । त्यसपमछ द्धवमभन्न कालखण्डमा राजनीमतक पररवतषन भए पमन नेपालको 
सावषजमनक प्रशासन मलुभतू रूपमा योग्यता प्रर्ालीकै आधारमा हालसम्म सञ्चामलत छ । 

सावषजमनक प्रशासन द्धवशिु योग्यता प्रर्ालीमा मार सङ् गदठत भएको हुँदैन । सावषजमनक प्रशासनको 
आद्धवष्कार अमधनायकवादी व्यवस्थाअन्तगषत भएको भए पमन प्रजाताङ्खन्रक व्यवस्था अगँालेका सबै मलुकुको 
सावषजमनक प्रशासनको अनगुमन र सपुररवेिर् मनवाषङ्खचत राजनीमतज्ञले गदषछन ्। मतदातासमि कामको 
एजेण्डा अनमुोदन गराएर आएका राजनीमतक कायषकारीलाई आफना एजेण्डा कायाषन्वयनमा कुनै द्धकमसमको 
अवरोध नहोस ्भनेर सावषजमनक प्रशासनका केही महत्त्वपूर्ष पदहरूमा राजनीमतक मनयङु्खक्त गने प्रचलन 
संसारका सबै मलुकुमा छ । यस अथषमा सावषजमनक पद तीन द्धकमसमबाट द्धवतरर् भइरहेको पाइन्छ । 
पद्धहलो, चनुावद्वारा मनवाषङ्खचत भई आउने राजनीमतज्ञमबच द्धवतरर् हनुे राजनीमतक कायषकारीको पद, दोस्रो, 
मनवाषङ्खचत राजनीमतज्ञले मनोनयन गने राजनीमतक मनोनयनको पद र तेस्रो, योग्यता प्रर्ालीअन्तगषत खलुा 
प्रमतस्पधाषको आधारमा द्धवतरर् हनु ेपद । सावषजमनक प्रशासनमभर तीन द्धकमसमका पदहरू रहे पमन पद्धहला 
दईु द्धकमसमका पदहरूको सङ्यया ज्यादै न्यून रहेको हनु्छ । यस अथषमा आधमुनक सावषजमनक प्रशासन 
भन्ने--मबङ्खत्तकै सामान्यतः योग्यता प्रर्ालीअन्तगषत व्यवङ्खस्थत गररएको सेवालाई वझुाउँदछ । सावषजमनक 
प्रशासन योग्यताको आधारमा सङ् गदठत पेसेवर समूहको जमात हो । द्धहजोआज राजनीमतक कायषकारी र 
मनोनयन गररने अन्य पदहरूमा पमन द्धवशेर्ज्ञताको आधारमा योग्य व्यङ्खक्त मनयङु्खक्त गने प्रचलन बढ्दै गएको 
छ । यसबाट योग्यता प्रर्ाली थप बमलयो हुँदै गएको छ ।      
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५. योग्यता प्रर्ालीको गमतशीलता  

सावषजमनक प्रशासनको मयुय काम सावषजमनक नीमतको कायाषन्वयन र नीमत मनमाषर्मा राजनीमतज्ञलाई सहयोग 
गने हो । सावषजमनक नीमत समाजप्रदत्त अमधकारको सीमामभर समाजको बहृत्तर द्धहतको लामग मनधाषरर् 
गररन्छ । नीमत कायाषन्वयनको लामग साधन स्रोत पमन समाजबाटै प्राप्त गररएको हनु्छ । यस अथषमा 
सावषजमनक ङ्खजम्मेवारीको लामग सावषजमनक प्रशासन समाजप्रमत उत्तरदायी हनुपुदषछ । तहगत शृङ् खलामा 
आबि सावषजमनक प्रशासनको सामाङ्खजक उत्तरदाद्धयत्व राजनीमतक कायषकारीमाफष त प्रदशषन हनु्छ । 
सावषजमनक नीमत कायाषन्वयनबाट हनु ेलाभ पमन समाजले न ैप्राप्त गदषछ भन ेहामन पमन समाजले न ैव्यहोनुषपने 
भएकाले सावषजमनक ङ्खजम्मेवारीलाई महत्त्वपूर्ष ङ्खजम्मेवारीको रूपमा मलइएको हनु्छ ।  

यस्ता महत्त्वपूर्ष ङ्खजम्मेवारीमा रहने पदामधकारीमा द्धवशरे् िमता र योग्यता भएका र द्धयनीहरूले पररवार र 
आमथषक सरुिाको लामग ङ्खचन्ता गनष नपरी सम्पूर्ष िमता र ध्यान आफ्नो ङ्खजम्मेवारी पूरा गनष लगाउन 
सकून ्भनेर प्रवेश गरेकाहरू द्धटद्धकइरहून ्र उत्प्ररेरत भई सेवा गनष सिम रहून ्भन्नको लामग उनीहरूका 
लामग द्धवशरे् व्यवस्थाहरू गररएको हनु्छ । सावषजमनक सेवा महत्त्वपूर्ष मार हुँदैन, संवेदनशील पमन हनु े
भएकोले यसमा गैरनागररकलाई प्रमतबन्ध लगाइएको हनु्छ । सावषजमनक प्रशासनमा काम गनेहरूलाई 
पेसेवर बनाउनको लामग तामलम र िमता द्धवकासका कायषक्रमहरू सञ्चालन गररएको हनु्छ ।   

सावषजमनक पद कामको द्धहसाबले सामाङ्खजक उत्तरदाद्धयत्व वहन गनुषपने महत्त्वपूर्ष पद भएकोले यसलाई 
आकर्षक बनाई समाजमा उपलब्ध योग्य व्यङ्खक्तको प्रवेश र द्धवकास आधमुनक सावषजमनक प्रशासनमा 
योग्यता प्रर्ालीको अनसुरर् गररएको पाइन्छ । सावषजमनक प्रशासनको महत्त्वपूर्ष पदमा बसेर ङ्खजम्मेवारी 
वहन गने अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउन सेवा प्रवेशको लामग खलुा प्रमतस्पधाषत्मक व्यवस्था अङ् गीकार 
गररएको हनु्छ । यस्तो प्रमतस्पधाषमा सहभामगता बढाउन सङ्खजला र साधारर् द्धकमसमका बारहरू मार 
राङ्खखएको  हनु्छ ।  

सावषजमनक प्रशासनमा भनाष, मनयङु्खक्त, सरुवा, बढुवा, दण्ड, परुस्कार आदद सबैमा योग्यता प्रर्ालीलाई आधार 
बनाइएको हनु्छ । यसले कमषचारीलाई आफ्नो योग्यता प्रदशषन गनष र थप योग्यता हामसल गरी उत्कृष्टता 
हामसल गनष प्रोत्साद्धहत गदषछ । यसैबाट नै सावषजमनक प्रशासन दि र प्रभावकारी हनु्छ भन्ने मान्यता 
राङ्खखएको हनु्छ ।  

योग्यता प्रर्ालीले कमषचारी पररचालनलाई भेदभावरद्धहत बनाउँछ, उनीहरूमबचको अन्तर छुयाउन ेमान्य 
आधार प्रदान गदषछ । भेदभावको अनभुमूतले मामनसको जोस र जाँगरलाई ङ्खशमथल पादषछ भन ेइष्याष र 
दे्वर्जस्ता खराब गरु्लाई जगाउँछ । महत्त्वपूर्ष ङ्खजम्मेवारीमा रहेको कमषचारीले अमलकमत पमन भेदभावको 
अनभुमूत गर् यो र आफ्नो योग्यताको उपयोगमा कमजोरी देखायो भने समाजलाई न ैहामन हनु जान्छ । 
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त्यसकारर् कमषचारी कमषचारीमबच फरक छुयाउन योग्यतालाई मार उपयोग गररन्छ । योग्यता प्रदशषन 
गरी सेवा प्रवेश गरेको कमषचारीले त्यसपमछका सबै गमतद्धवमधमा पमन योग्यतालाई नै आधार बनाउँदा समान 
व्यवहार भएको महससु गदषछन,् भेदभाव हुँदैन भनी मनङ्खिन्त हनु्छन ्। सबैलाई आफ्नो योग्यता प्रदशषन 
गरेर अगामड बढ्ने अवसर उपलब्ध गराइन ेभएकोले योग्यताको आधारमा समकिीहरू अगामड बढेकोप्रमत 
उनीहरूमा कुनै गनुासो रहँदैन, बरु योग्यता प्रदशषन गने थप प्ररेर्ा प्राप्त हनु्छ । फलस्वरूप काममा 
आफ्नो अमधकतम िमताको उपयोग गदषछन ्।  

६. पेसेवर सेवा (Professional Service) र तागत  

जनताको करबाट चल्ने भएकोले सावषजमनक प्रशासनमा संलग्नहरूबाट बढी पेसेवाररता -Professionalism_ 

को माग सदाबहार रूपमा भई रहेको हनु्छ । जनशङ्खक्तको पेसेवाररता सेवाको दिता र प्रभाकाररतासँग 
मसधा सम्बङ्खन्धत हनु्छ । योग्यता प्रर्ालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ष योगदान भनकेो सेवालाई अझ बढी पेसेवर 
बनाउन ेहो । त्यसकारर् सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता प्रर्ाली र पेसेवर सेवा एक आपसमा अन्योन्याङ्खश्रत 
रूपमा जोमडएका हनु्छन ्।  

कुनै व्यङ्खक्तले लामो समयसम्म आफ्नो दिता भएको काम गने अवस्थालाई पेसेवर भमनन्छ । यस्ता 
व्यङ्खक्तहरूले लामो समयसम्म एकै प्रकृमतको काम गने भएकोले कामको मानक र तौरतररका समेत आफैले 
आद्धवष्कार गरेर मनधाषरर् गदै द्धवङ्खशष्ट द्धकमसमले कायषसम्पादन गदषछन ्। मनङ्खित लक्ष्य प्राप्त गनष गठन 
भएको सङ् गठनले काममा संलग्न हनुे प्रत्येक सदस्यको लामग काम, कायषद्धवमध र प्रद्धक्रया मनधाषरर् गरेको 
हनु्छ । यसरी औपचाररक रूपमा सङ् गठनले मनधाषरर् गरेको कायषद्धवमध र मूल्य मान्यता बाहेक पमन त्यहाँ 
कायषरत पेसेवर समूहले आफ्नो कामलाई बढी द्धवर्ेज्ञतायकु्त बनाउन, काममा एकरूपता र समानस्तर कायम 
गरी एकामधकार स्थाद्धपत गनष कायष सम्पादन समूहका सदस्यले पालना गने अनौपचाररक मूल्य मान्यताहरू 
पमन बनाएका हनु्छन ्। यही कारर्ले नै यस्ता पेसेवार समूहले गने काम सामान्यतः पररवेश मनरपेि 
रहन्छ, जनुसकैु अवस्थामा पमन काममा एकरूपता र समानस्तर कायम रहन्छ । यो समूहले सङ् गठनको 
औपचाररक बाहेक पमन आफैले मनधाषरर् गरेको अनौपचाररक मूल्य मान्यताको बलमा वातावरर्बाट आउन े
खास गरी राजनीमतको अवाङ्खन्छत प्रभावलाई पन्छाउन सिम हनु्छन ्।  

राजनीमतज्ञ जद्धहले पमन यो वा त्यो बहानामा हस्तिपेकारी हनु्छ । ऊ जहाँसकैु जनुसकैु अवस्थामा अरुलाई 
प्रभाद्धवत गतष उद्दत भइहाल्छ । यस्तो चररर भएको राजनीमतज्ञलाई सावषजमनक प्रशासनको शीर्षस्थानमा 
बसेर अनगुमन र सपुररवेिर् गने ङ्खजम्मेवारी समेत रहँदा सावषजमनक प्रशासनमा हस्तिेप गनष सहज हनु्छ। 
त्यसकारर् सावषजमनक प्रशासन राजनीमतक हस्तिेपप्रमत सदैव संवेदनशील हनु्छ । यो उसको संरचनागत 
चररर हो ।  
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पेसेवर समूहको रूपमा रहेको सावषजमनक प्रशासनमा राजनीमतज्ञको खराब हस्तिेपलाई कमजोर पाने िमता 
हनु्छ । पेसेवर सावषजमनक प्रशासन औपचाररक र अनौपचाररक मूल्य मान्यताको आधारमा एकरूपता र 
एकै स्तरमा सञ् चालन हनु ेभएकोले यसले अवाङ्खच्छत राजनीमतक हस्तिेपलाई कमजोर मार बनाउँदैन, 

पन्छाई पमन ददन्छ । पेसेवर कमषचारी एकै मूल्य मान्यताबाट सञ् चामलत हनुे हनुाले राजनीमतज्ञले कमषचारी 
चालेर वा छानेर वा उलटपलुट गरेर आफ्नो हस्तिेपलाई प्रभावी बनाउन सक्दैनन ्। बरु पटक पटक 
फरक फरक कमषचारीलाई उपयोग गनष खोज्दा हस्तिपे सावषजमनक हनुे सम्भावना बढ्ने भएकोले 
डराउँछन।् जनमतबाट सङ्खजलै प्रभाद्धवत हनु ेराजनीमतज्ञको लामग यो उपयकु्त हुँदैन । द्धवशेर् गरी सत्तामा 
बस्दा हस्तिपे गनष खोज्ने राजनीमतज्ञ पमन सत्ताबाट बाद्धहररएपमछ हस्तिेपले परु् याउनसक्ने खराबीप्रमत सजग 
हुँदै कमषचारीतन्रमा पेसेवाररता बढाउनपुने कुरामा जोड ददन्छन ्। त्यसैले जनुसकैु मलुकुमा पमन प्रत्येक 
चनुावी एजेण्डामा कमषचारीतन्रलाई अझ बढी पेसेवर बनाउने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

७. पेसेवर सेवा र चनुौती               

योग्यता प्रर्ालीमा व्यवङ्खस्थत द्धवशरे्ज्ञतामा आधाररत सावषजमनक सेवालाई जीवनवृङ्खत्तको रूपमा अगँाल्न े
पेसेवर कमषचारीहरूको समूह हो । उनीहरू खलुा प्रमतस्पधाषको माध्यमबाट योग्यता प्रदशषन गरी सावषजमनक 
सेवामा प्रवेश गदषछन ्। उनीहरू कङ्खत्तको प्रमतस्पधाषत्मक अवस्थाबाट र के कस्तो योग्यता परीिर्को 
कसीमा उत्तीर्ष भएर आए त्यसले उनीहरूको िमता मनधाषरर् हनु्छ । प्रमतस्पधाषको मारा अवसर र 
सहभामगताको अवस्थाले मनधाषरर् गदषछ । मनजी िेरले जस्तो कामको लामग दरुुस्त व्यङ्खक्त खोज्ने सदु्धवधा 
सावषजमनक सेवामा हुँदैन, बजारमा उपयकु्त व्यङ्खक्त पाइँदैन पमन । अवसर र सहभामगतालाई बढाउन जोड 
ददएर न्यनुतम योग्यताको जनशङ्खक्त प्राप्त गने बरु उसलाई तामलम र िमता द्धवकास गरी सेवाको लामग 
योग्य बनाउने रर्नीमत सावषजमनक सेवामा अङ्खयतयार गररएको हनु्छ । त्यसकारर् सावषजमनक पदको लामग 
अमधकांश अवस्थामा द्धवशरे्ज्ञभन्दा पमन द्धवशेर्ज्ञता हामसल गनष योग्य व्यङ्खक्तलाई भनाष गररएको हनु्छ ।  

द्धवशेर्ज्ञता कमषचारीतन्रको मयुय चररर हो । यही द्धवर्शेज्ञताले नै कमषचारीतन्रलाई पेसेवर समूह बनाउन 
सबैभन्दा बढी योगदान गदषछ । द्धवशरे्ज्ञताको जमत बढी उपयोग गररन्छ उङ्खत्त नै बढी थप द्धवशेर्ज्ञताको 
अवस्था मसजषना हनु्छ । द्धवशरे्ज्ञता र थप द्धवशेर्ज्ञताले कमषचारीतन्रलाई सिम बनाउँछ, काममा दि र 
प्रभावकारी बनाउँछ । यसरी समयसँगै पेसेवर कमषचारीको समूहले द्धवशरे्ज्ञताको द्धवस्ताररत चक्र नै मनमाषर् 
गदषछन ्र सेवालाई अझ बढी उत्कृष्ट बनाउँदै लैजान्छन ्।  

सावषजमनक पदमा काम गनेहरूको द्धवशरे्ज्ञता मूलत: दईु द्धवर्यमा ङ्खचजमा मनभषर रहेको हनु्छ । पद्धहलो, 
उसको आफ्नो योग्यता र िमता र दोस्रो, मनङ्खित कामको लामग िेरगत एकामधकार र कायष सम्पादन गने 
औपचाररक अमधकार । राउलका अनसुार धेरैले गनष नसद्धकने काम भएकोले द्धवर्शेज्ञता आफैमा तागत हो, 
एकामधकार मसजषना गने माध्यम हो (राउल, 1999)। यस्तो बौद्धिक एकामधकार, औपचाररक िेरगत 
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एकामधकार र अमधकारसँग मममसएपमछ झन ्बढी सदुृढ बन्दछ । यो अवस्था दवैुमतर धार भएको तरबार 
हो । यसलाई उङ्खचत द्धकमसमले उपयोग गररयो भने राम्रो र गनष सद्धकएन भन ेखराब पररर्ाम मनम्त्याउँछ। 
बमलयो एकामधकारले मनरङ् कुशता जन्माउने सम्भावना रहन्छ, प्रशासन जनताबाट टाद्धढँदै जान्छ । यसले 
मानवीय अनहुार गमुाउँदै जान्छ । सावषजमनक प्रशासनको मनरङ् कुशता लोकतन्र र समाज कसैको लामग 
पमन द्धहतकर हुँदैन । ठुलो समूहको आफन ैमूल्य मान्यताले समूहको मसजषनशीलतालाई दबाउँछ, दिता र 
प्रभावकाररता अमभवृद्धिमा सीममतता ल्याउँछ भने  द्धवशेर्ज्ञता र यसमा आधाररत औपचाररक र अनौपचाररक 
मूल्य मान्यताले पेसागत ऐक्यबितालाई व्यङ्खक्तगत ऐक्यबितामा पररर्त गरेर खराब काम गरे पमन आफ्नो 
समूहका सदस्यलाई सबै ममलेर बचाउने संस्कृमतको द्धवकास हनु सक्दछ । यसबाट दण्डहीनताको सस्कृमत 
मनमाषर् हनुे जोङ्खखम वढ्छ । 

८. सदुृढ योग्यता प्रर्ालीका पूवाषधार 

िमता र मेहनतलाई मार जोड ददँदैमा योग्यता प्रर्ाली प्रभावकारी हुँदैन । योग्यता प्रर्ालीलाई कामयावी 
बनाई कुशल पेसेवर समूहमा रूपान्तरर् गनष सावषजमनक प्रशासनका केही महत्त्वपूर्ष पिहरूमा ध्यान पगु्न ु
जरुरी हनु्छ । जनशङ्खक्तको प्रभावकारी पररचालन र उपयकु्त वातावरर् मनमाषर्को लामग तपमसलका 
पिहरूमा उङ्खचत ध्यान ददनपुदषछ ।   

८.१  सेवाको मनरन्तरता  

जीवनवृङ्खत्तको रूपमा अगँामलन ेभएकोले सावषजमनक सेवामा काममा उत्प्ररेर्ा मसजषना गने सबै आमथषक, 

सामाङ्खजक र आङ्खत्मक चरररहरू समाद्धवष्ट हनुपुदषछ । जीवनवृङ्खत्तलाई समुनङ्खित गनष पेसागत सरुिा आवश्यक 
हनु्छ । तदथषवादी वा कमजोर पेसागत सरुिाको अवस्थामा योग्य व्यङ्खक्त प्रवेश नै गनष चाहँदैनन ्भन े
भएकाहरू पमन अमनङ्खिताको कारर् पलायनको सोचमा हनु्छन ्। सावषजमनक सेवामा पेसागत असरुिाले 
जोङ्खखम मलने िमतालाई ह्वातै्त घटाइददन्छ यसले गदाष सावषजमनक सेवा मनयममत सेवा प्रवाह प्रद्धक्रयामा मार 
सीममत हनु्छ जसले गदाष नवीनताले स्थान पाउँदैन । सेवाको सरुिा नहुँदा प्रवेश गरेको जनशङ्खक्त द्धटकी 
रहँदैन । द्धटद्धकरहे पमन आफ्नो सबै िमता र मेहनत काममा लगाउँदैन, असङ्खजलो अवस्था नआउन े
हदसम्मको काम मार गदषछ । एकामतर प्रर्ालीमभरै यस प्रकारको समस्या देखापदषछ भने अकोमतर 

सावषजमनक ङ्खजम्मेवारीमा बसेकाहरूबाट सावषजमनक काम गराउन र सावषजमनक अमधकारीसँग राम्रो सम्बन्ध 
बनाउन सहज ठानेर द्धहजोआज त मनजी िेर र अन्तराषद्धिय दात ृमनकाय लगायत सङ् घ संस्थाहरूले पमन 
स्थानीय कमषचारीको रूपमा सावषजमनक सेवाका अमधकारीहरूलाई मभत्र्याउन मनग्य आमथषक सदु्धवधा ददन े
रर्नीमतले बनाएर बस्न ेहनुाले राम्रा कमषचारीलाई द्धटकाउन झन ्कदठन पदषछ । यस अवस्थामा प्रवेश 
गरेको कमषचारीलाई सावषजमनक सेवामा द्धटकाइराख्नको लामग उपयकु्त व्यवस्था (नीमतगत, काननुी र आमथषक) 
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ममलाउनपुदषछ । सावषजमनक सेवामा जनशङ्खक्तको मछटो मछटो पररवतषन खचष र प्रभावकाररता दवैु दृद्धष्टकोर्ले 
वान्छनीय हुँदैन ।  

८.२ आमथषक सरुिा  

सावषजमनक सेवालाई दीघषकालीन पेसाको रूपमा अगँामलने भएकोले सेवामा कायषरत जनशङ्खक्तको आमथषक 
आवश्यकता उङ्खचत द्धकमसमले पूरा गनुषपदषछ । जीवनवृङ्खत्तको लामग सावषजमनक सेवालाई पेसाको रूपमा 
अगँाल्ने भनकेो खाली रािसेवाको भावनात्मक कुरा मार होइन । पेसाबाट प्राप्त आमथषक सदु्धवधाले उसलाई 
स्वतन्र र आत्ममनभषर बनाउन सक्नपुदषछ । आमथषक सरुिाले नै कमषचारीको वैचाररक र कायष स्वतन्रता 
तथा आत्ममनभषरतालाई अमभवृद्धि गदषछ । आमथषक सरुिाको लामग यताउता भौताररने रािसेवकले 
स्वतन्रतापूवषक अरुको प्रभावमा नपरी सेवा प्रदान गनष सक्दैन । द्धपकेटीका अनसुार एक कमषचारीले 
आमथषक सदु्धवधाबाट तीन आवश्यकता पूरा गने अपेिा गरेको हनु्छन ्। वतषमानको दैमनक जीद्धवकोपाजषनको 
आवश्यकता, सेवा मनवृङ्खत्तपमछ जीवनयापनको आवश्यकता र आफ्ना सन्तमतको लामग सम्पङ्खत्त हस्तान्तरर्को 
आवश्यकता पूरा गनष (द्धपकेटी, 2014)। आमथषक सरुिाको अनभुव नगने कमषचारी सरुिाको खोजीमा 
लाग्दा उसको मनर्षय अरुबाट प्रभाद्धवत हनुे जोङ्खखम बढ्छ, यसले गदाष उसले ददने सेवामा असर पदषछ । 
अमतररक्त आम्दानीको दबावमा आफूमा मनद्धहत अमधकारलाई आमथषक सौदाबाजीको हमतयार बनाउन 
सक्दछन।् आमथषक सरुिाले कमषचारीतन्रको दिता र प्रभावकाररता मसजषना गनषसक्ने खबुीलाई िय 
गदषछ।   

८.३ कायष स्वतन्रता    

आमथषक सरुिाले स्वतन्रताको वातावरर् त मनमाषर् गदषछ तर उसको व्यवहार अवाङ्खच्छत हस्तिेपबाट 
प्रभाद्धवत हुँदैन भन्ने कुराको समुनङ्खितता गदैन । उसको व्यवहारलाई स्वतन्र र उत्तरदायी बनाउन 
सावषजमनक नीमत कायाषन्वयनमा उसलाई पूर्ष स्वतन्रता प्रदान गररनपुदषछ भने यस्तो स्वतन्रताको दरुुपयोग 
नहोस ्भनी उसलाई नमतजाप्रमत उत्तरदायी बनाउन ुपदषछ । सावषजमनक नीमत कायाषन्वयनको द्धवमध र प्रद्धक्रया 
मनधाषरर्मा प्रशासनलाई स्वतन्रता ददइनपुदषछ । नीमत मनमाषर्को दाद्धयत्व भएको राजनीमतज्ञले सावषजमनक 
प्रशासनले नीमत कायाषन्वयनबाट प्राप्त हनुपुने नमतजा ददन सक्यो द्धक सकेन? भनी अनगुमन गनुषपदषछ । 
नीमतको प्रमतफलप्रमत भन्दा नीमत कायाषन्वयनको चरर्मा राजनीमतज्ञले हस्तिेप गर् यो भने उत्तरदाद्धयत्व 
प्रर्ाली खल्बमलन्छ । नीमत कायाषन्वयन भई प्रमतफल प्राप्त हुँदाको जस त राजनीमतज्ञले जद्धहले पमन पाउँछ 
तर प्रद्धक्रयागत हस्तिेपको कारर् कायाषन्वयन नहदुाको अवस्थामा प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन सद्धकँदैन। 
यस्तो अवस्थामा नैमतक रूपमा राजनीमतज्ञ पमन जवाफदेही हनुपुदषछ । यसले राम्रो कमषचारीलाई प्रोत्साद्धहत 
र खराबलाई मनरुत्साद्धहत गने उत्तरदाद्धयत्व प्रर्ालीको अवधारर्ा न ैकायाषन्वयन नहनु ेअवस्था आउँछ । 
नमतजाप्रमतको उत्तरदाद्धयत्व कमजोर भएपमछ सावषजमनक प्रशासनमा दण्डहीनता मौलाउने जोङ्खखम हनु्छ । 
काम गने र नगनेमबचको अन्तर समाप्त हनु्छ । राजनीमतज्ञलाई नीमत कायाषन्वयनमा चासो नै हुँदैन भन्न े



प्रशासन, वर्ष 53, अङ् क 1, परू्ाषङ् क 135, प.ृ 115-131 

125 
 

होइन, यथाथषमा नीमतको स्वाममत्व उसैको हनु्छ । राजनीमतज्ञले कायाषन्वयनको अनगुमन गने र 
कायाषन्वयनमा देङ्खखएका नीमतगत अप्ठयाराहरू फुकाउन े काम त गनुषपदषछ भन े नीमत कायाषन्वयनको 
प्रद्धक्रयाबाट भने आफूलाई टाढा राख्नपुदषछ ।  

८.४ साझा उत्तरदाद्धयत्व   

आवमधक मनवाषचन राजनीमतज्ञलाई परुस्कृत र दङ्खण्डत गने मतदाताको औजार हो । औजारको प्रभावकाररता 
औजार आफैमा भन्दा पमन औजार प्रयोग गनेको कुशलतामा मनभषर हनु्छ । मतदाताको प्रवृङ्खत्तले उनीहरूलाई 
ररझाउने राजनीमतज्ञको व्यवहार प्रभाद्धवत हनु्छ । मतदाताहरूले नीमत केङ्खन्रत भएर मतदान गनष थाले भन े
राजनीमतज्ञ पमन नीमत मनमाषर् र कायाषन्वयनप्रमत बढी संवेदनशील हनु्छन ् भने मतदाताहरू व्यङ्खक्तगत 
परुस्कारमा जोड ददने भए भन ेराजनीमतज्ञ पमन नीमत मनमाषर् र कायाषन्वयनभन्दा सावषजमनक गमतद्धवमधलाई 
उलटपलुट गरेर बढीभन्दा बढी व्यङ्खक्तगत परुस्कार मसजषना र द्धवतरर्मा लाग्दछन ्। पमछल्लो अवस्थाले 
नीमत कायाषन्वयनबाट दीघषकालमा प्राप्त हनुे प्रमतफलमा भन्दा तत्कालै लाभ मसजषना गनष सद्धकने प्रद्धक्रयामा 
राजनीमतज्ञको चासो बढ्छ । गररबको सङ्यया बढी भएका र कम ङ्खशङ्खित मतदाता भएका कम द्धवकमसत 
मलुकुका राजनीमतज्ञहरू मतदाताको प्रवृङ्खत्तअनसुार नीमतगत प्रभावकाररता भन्दा व्यङ्खक्तगत परुस्कार 
द्धवतरर्प्रमत बढी ध्यान ददन्छन ्। राजनीमतज्ञको गैरनीमतप्रमतको सद्धक्रयताले सावषजमनक प्रशासनको नीमत 
कायाषन्वयन िमता स्वतः प्रभाद्धवत हनु्छ । नीमतगत उत्तरदाद्धयत्वबाट द्धवचमलत राजनीमतज्ञले सावषजमनक 
प्रशासन र कायषरत जनशङ्खक्तलाई पमन नीमत कायाषन्वयनको लामग उत्तरदायी बनाउन सक्दैन । उत्तरदाद्धयत्व 
कमजोर भएपमछ सेवा प्रभावकारी हनुसक्दैन ।   

८.५ अवाङ्खञ्छत हस्तिपे  

अमधकांश राजनीमतज्ञहरू एक पटक मार मनवाषङ्खचत हनु चाहन ेहुँदैनन,् दोहोररइरहन चाहन्छन ्। पटक 
पटक मनवाषङ्खचत हुँदै मामथल्ला राजनीमतक पदमा पगु्न चाहन्छन ् । यसकारर् उनीहरू सधैँ आफना 
मतदातालाई द्धटकाइराख्न ेर थप मतदाता आकद्धर्षत गने धनुमा रहेका हनु्छन ्। यस क्रममा समथषन बढाउन 
सहयोगी हनु ेजनुसकैु गमतद्धवमध गनष राजनीमतज्ञ तयार हनु्छन ्। योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत सावषजमनक 
प्रशासनमा सावषजमनक पदमा मनयङु्खक्त, सरुवा, बढुवा वा कमषचारी प्रशासनको अन्य गमतद्धवमधलाई राजनीमतक 
हस्तिेपबाट पर राख्न ेकोमसस गररएको हनु्छ । वास्तवमा भन्ने हो पङ्खिममा आधमुनक सावषजमनक प्रशासनको 
द्धवकास न ैसावषजमनक व्यवस्थापनमा राजनीमतक मनयङु्खक्तले मसजषना गरेको पिपात, भरगोल, अमनयममतता र 
भ्रष्टाचारजस्ता द्धवकृमत रोक्नको लामग भएको   मथयो । यस्तो अवस्थामा राजनीमतज्ञ प्रशासनमा हस्तिेपको 
मछर खोज्ने वा मछर बनाउन ेदाउमा लागकेो हनु्छ । सावषजमनक प्रशासन योग्यता प्रर्ालीको आधारमा 
व्यवङ्खस्थत भए पमन राजनीमतक हस्तिेपको जोङ्खखम अन्त्य भएको हुँदैन । प्रशासनमा हस्तिेप गनषको 
लामग राजनीमतज्ञले कमषचारीलाई सङ् गदठत गने यमुनयनहरूलाई उपयोग गदषछन ्। कमषचारी यमुनयनमाफष त 
सावषजमनक प्रशासनमा राजनीमत हस्तिेपको सञ्चार भइरहेको हनु्छ । त्यसैले कमषचारीको रेड यमुनयनलाई 
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सावषजमनक प्रशासनलाई राजनीमतकरर् गने वतषमानको औजार पमन भन्न ेगररन्छ (Micklethwait et al., 

2015)। सङ् गदठत हनु पाउन ेअमधकार हुँदाहुँदै पमन कमषचारी यमुनयनहरूलाई पेसागत द्धवकासको मयाषदामा 
मार सीममत गनुषपदषछ । यमुनयनहरूलाई राजनीमतक औजार बन्न नददने उपयकु्त व्यवस्था ममलाउनपुदषछ। 

८.६ मनयङु्खक्त   

योग्यता प्रर्ालीले सावषजमनक पद तोद्धकएको योग्यता पगुकेोले मार पाउनपुदषछ भन्ने मान्यता रायदछ । 
सावषजमनक प्रशासनका केही महत्त्वपूर्ष पदहरूमा राजनीमतक मनयङु्खक्त गने प्रचलन संसारभर छ । यस्ता 
पदहरूको मनयङ्खक्तको लामग योग्यता प्रर्ालीमा जस्तो आधारभतू योग्यता र प्रमतष्पधाषत्मक प्रद्धक्रया तोद्धकएको   
हुँदैन । त्यसकारर् यस्तो मनयङु्खक्त सङ्खजलो हनु्छ । यस्ता सङ्खजलो मनयङ्खक्तलाई राजनीमतज्ञले योग्यभन्दा 
आफूप्रमत वफादारहरूलाई मनयङु्खक्त गने औजारको रूपमा उपयोग गदषछन ् । कमतपय अवस्थामा त 
राजनीमतक मनयङु्खक्त गनषकै लामग अमतररक्त पदहरू मसजषना गरेर पमन मनयङु्खक्त गररन्छ । सावषजमनक 
प्रशासनको महत्त्वपूर्ष स्थानमा बसेर काम गने राजनीमतक मनयङु्खक्त पाएका यस्ता वफादारहरूमाफष त 
सावषजमनक प्रशासनमा राजनीमतज्ञको अवाङ्खच्छत हस्तिपे सङ्खजलै सञ्चार हनु्छ । त्यसकारर् राजनीमतक 
मनयङु्खक्तलाई व्यवङ्खस्थत गरी उत्तम व्यङ्खक्तको प्रवेश समुनङ्खित गने र उसको सावषजमनक प्रशासनसँगको 
सम्बन्धलाई उङ्खचत द्धकमसमले व्यवङ्खस्थत गरी उसलाई प्रशासनमा राजनीमतक प्रभाव मछराउने द्धवन्द ुबन्न 
ददनहुुँदैन ।  

९. नेपालको अवस्था  

२०१३ सालमा आधमुनक सावषजमनक प्रशासन गठनको प्रयाससँग ैनपेालको सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता 
प्रर्ालीको प्रवेश भएको मथयो । कररब छ दशक लामो कालखण्डमा नेपालको सावषजमनक प्रशासनमा 
आफ्नै मूल्य मान्यताहरू द्धवकमसत भइसकेका छन ्। त्यसो त सावषजमनक प्रशासनका मूल्य मान्यताहरूको 
द्धवकास र पररमाजषन आज भन्दा पच्चीस सय वर्ष अगामड देङ्खख न ैहुँदै आएको छ । के कस्तो अवस्थामा 
यसले राम्ररी काम गदषछ ? र के कस्तो अवस्था यसको लामग प्रमतकूल हनु्छ ?  भन्न ेकुरामा सायदै मतभेद 
छ । संसारभर यसका मनङ्खित मूल्य मान्यताहरूलाई सवषव्यापी रूपमा स्वीकाररएको छ । नेपालको 
सावषजमनक प्रशासनका मूल्य मान्यताहरू पमन यही पषृ्ठभमूममा तयार भएर प्रचलनमा रहेका छन ्।   

योग्यता प्रर्ाली, मनष्पिता, समानता, तटस्थता, पारदङ्खशषता र जवाफदेद्धहता सावषजमनक प्रशासनका आधारभतू 
मूल्य मान्यताहरू हनु ्। यससँगै आमथषक र नोकरीको सरुिा यसका अन्य महत्त्वपूर्ष अवयवहरू हनु ्। 
त्यसै गरी द्धवर्शेज्ञता र त्यसमा आधाररत पेसेवाररता यसबाट गररने सवषकामलक र सदाबहार अपेिाहरू 
हनु।् सावषजमनक कोर्बाट सञ्चामलत हनुे भएकोले पैसाको मूल्यको लामग काममा दिता र प्रभावकाररता 
पमन सदाबहार अपेिामा पदषछ । कमषचारीलाई सामाङ्खजक मयाषदामा उच्च स्थान ददइन ेभएकोले सोही 
स्तरमा उदाहरर्ीय हनुपुदषछ । व्यङ्खक्तगत स्वाथषबाट मनदेङ्खशत राजनीमतक हस्तिेपलाई पन्छाई सावषजमनक 
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द्धहत प्रविषनप्रमत दत्तङ्खचत्त रहनपुदषछ । त्यसै गरी समाजको लामग काम गररन ेराद्धिय सेवा भएकोले देश र 
समाजप्रमत वफादार रहन ुउसको आदशष हनुपुदषछ । स्थापनाको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्दा पमन 
योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत पेसेवार सावषजमनक प्रशासनका अन्तरमनद्धहत यी मूल्य मान्यताको कसीमा 
नेपालको सावषजमनक प्रशासनलाई परख गदाष तपमसलबमोङ्खजम कमजोरी र चनुौतीहरू देङ्खखएका छन ्। 

९.१  पेसेवाररताको कमी  

नेपालको सावषजमनक प्रशासन पेसेवरहरूको समूह हुँदाहुँदै पमन यसले काममा द्धवर्ेशज्ञता देखाउने र 
अवाङ्खच्छत राजनीमतक हस्तिपेको व्यवस्थापन कुशलतापूवषक गनष सकेको छैन । मनयममत रूपमा गररन े
सेवा प्रवाह दि र प्रभावकारी हनु सकेको छैन भने सावषजमनक नीमत कायाषन्वयनका द्धवर्शे गरी आयोजना 
कायाषन्वयन द्धवशरे् खाडल रहँदै आएको छ । आफ्नो स्वाथष मसि गनष राजनीमतज्ञले कमषचारीको छटनी 
गने प्रचलन आम रूपमा हुँदै आएको छ । कमषचारीहरू पमन राजनीमतज्ञको नजरमा पनषको लामग पेसेवर 
मूल्य मान्यता कुल्चँदै तँछाडमछाड गरररहेका घटनाहरू बारम्बार दोहोररइरहेका छन ्। पेसेवर समूहले 
नहनुे कुरा कसैले नगने र गनुषपने कुरा जो हुँदा पमन गने हनुपुने हो तर त्यसो हनु नसकेको प्रशस्त 
उदाहरर् पाइन्छन ्। राजनीमतज्ञले कमषचारी छटनी गरी इङ्खच्छत काम गराएको समाचार सामान्य जस्तै 
भएका छन।्      

९.२ सम्पूर्षतामा योग्यता 
सबैको लामग स्वीकायष बनाउन र सिमतालाई प्रबधषन गनष कमषचारी प्रशासनका तथा कमषचारीसँग सम्वङ्खन्धत 
सबै गमतद्धवमध योग्यताको आधारमा गनुषपने हनु्छ । यस्तो योग्यताको आधार पमन मापन गनष ममल्न ेर 
पारदशी हनुपुदषछ । नेपालको सावषजमनक प्रशासनमा पमन योग्यता प्रर्ालीलाई अनसुरर् गने गरी काननुी 
व्यवस्था गररएको भए पमन सेवा प्रवेश बाहेक अन्य गमतद्धवमधमा यसको कायाषन्वयन नगण्य बराबर  छ । 
भनाषको बेलाको योग्यता प्रर्ालीले त्यसपमछका सबै गमतद्धवमधलाई स्वत: योग्यतामा आधाररत बनाउदैन । 
कमषचारीको सरुवा, बढुवा वा परुस्कार लगायतका गमतद्धवमध कामको आधारमा भन्दा अन्य तदथषवादी र 
अपारदशी आधारमा भई रहेको छ । यसले प्रवेशको वेला टुसाउन थालेको योग्यता प्रर्ालीलाई पमछ 
गएर मनमोठ्न ेकाम भएको छ । यसबाट सावषजमनक प्रशासनलाई योग्यता प्रर्ालीको सम्पूर्षतामा सञ्चालन 
गनष अवरोध पगुेको छ । आंङ्खशक प्रयासले प्रमतफल पमन आंङ्खशक नै ददन्छ ।  

९.३ राजनीमतक हस्तिपे  

योग्यता प्रर्ालीको आद्धवष्कार नै प्रशासनमा राजनीमतक हस्तिेपले मनयङु्खक्त र सेवा प्रवाहमा ल्याउने खराबी 
हटाएर सावषजमनक द्धहत प्रविषनका लामग भएको हो । सावषजमनक प्रशासनले यो काम गनष सकेन भन े
योग्यता प्रर्ाली सदुृढ नभएको र जनशङ्खक्तमा पेसेवारपन कमजोर रहेको ठहछष । सावषजमनक प्रशासनमा 
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रेड यमुनयनमाफष त देङ्खखन ेगरी राजनीमतक हस्तिेप भइरहेको छ । राजनीमतक आस्थाको आधारमा रेड 
यमुनयनहरू गठन गने र आफू मनकट रेड यमुनयनको मसफाररसमा कमषचारीको पररचालन भइरहेको छ । 
राजनीमतक हस्तिेपलाई रोक्नको लामग गररएका काननुी र प्रद्धक्रयागत व्यवस्था राजनीमतज्ञ र उच्च प्रशासक 
कै कारर् कायाषन्वयन भएका छैनन ्। योग्यता प्रर्ालीको आधारमा प्रवेश गरेको भए पमन कमषचारीहरू 
आफ्नो पेसासँग सम्वङ्खन्धत सबै कुरा कामको आधारमा नै हनु्छ र कामलाई नै मैले प्राथममकता ददनपुदषछ 
भनी आश्वस्त हनु सकेका छैनन ्। फलस्वरूप राजनीमतज्ञलाई खसुी पारी पेसागत दौडमा द्धवजयी हनु धाउन े
प्रवृङ्खत्त झाद्धङ्गदै गएको छ ।  

कररब २५ सय वर्षदेङ्खख द्धवकास हुँदै आएको र नेपालकै सन्दभषमा पमन छ दशकभन्दा बढी भइसकेको 
अवस्थामा पमन सावषजमनक प्रशासनका मूल्य मान्यताप्रमत नपेालका राजनीमतज्ञहरूमा एकरूपता पाइँदैन । 
उनीहरूको लामग सावषजमनक प्रशासनमा योग्यता प्रर्ाली भनकेो खाली भनाषमा योग्यताको आधारमा प्रमतस्पधाष 
गने मार हो भन्ने भान हनु्छ । राजनीमतज्ञहरू प्रशासनलाई अझ बढी पेसेवर समूह बनाएर सावषजमनक 
प्रशासनलाई उत्तरदायी, दि र प्रभावकारी सिम बनाउनेभन्दा आफ्नो प्रभावप्रमत संवेदनशील समूह बनाउन 
पाउँदा सङ्खजलो हनुे धारर्ा रायदछन ्। संसदमा संघीय मनजामती सेवा ऐन मनमाषर्मा द्धवधायकहरूमबच 
देङ्खखएको तनाव प्रशासनलाई राम्रो बनाउनेभन्दा पमन कसरी प्रशासनमा राजनीमतज्ञको प्रभाव बढाउन सद्धकन्छ 
भन्ने कोर्बाट मसजषना भएको सहज अनमुान गनष सद्धकन्छ । होइन भने लामो कालखण्डदेङ्खख स्थाद्धपत 
संस्थाको काननु मनमाषर्मा यस्तो वाद द्धववाद भएर काननु मनमाषर् नै अवरुि हनुे अवस्था आउने मथएन ।       

९.४ सरुिाको प्रत्याभमूत  

जीवनयापनको पेसाकै रूपमा सावषजमनक सेवा अगँामलने भएकोले पेसागत मूल्य र आमथषक सरुिाको 
प्रत्याभमूत मनतान्त जरुरी हनु्छ । पञ्चायतकालको पचाष खडा गरेर हटाउन सद्धकने घाँटीमा झङु्खण्डएको 
तरबारबाट झङ्खस्कएको सावषजमनक प्रशासनमा बहदुलीय व्यवस्थामा यसलाई हटाएर नोकरीको सरुिालाई 
बमलयो बनाइएको छ । द्धवनाकारर् र उङ्खचत सफाइको मौका नददई मनङ्खित द्धवमध र प्रद्धक्रया पूरा नगरी 
कुनै पमन मनजामती कमषचारीलाई हटाउन नसद्धकन ेव्यवस्था गररएको छ । यो व्यवस्थाले मनरन्तर काम 
गरेर मार सरुङ्खित हनुेभन्दा पमन प्रवेश गरेपमछ सरुङ्खित भइहाल्ने अवस्था बनकेो छ । यसले कद्धहलेकाही ँ
कामको आधारमा कमषचारी पररचालन गनष अप्ठेरो अवस्था पमन मसजषना गने गरेको छ ।  

अकोमतर आमथषक सरुिा भने एकदम कमजोर छ । नेपालका कमषचारीहरूको तलबमान समान आमथषक 
अवस्था भएका अन्य देश र मछमेकी देशको भन्दा कम छ । यसबाट कमषचारीहरूमा वकैङ्खल्पक आम्दानीको 
लामग यताउता लाग्ने, भ्रष्टाचार र अमनयममततामा संलग्न हनुे, मौका आउने मबङ्खत्तकै सेवा न ैछोडेर द्धहँड्न े
जस्ता गमतद्धवमध बढ्दै गएको छ । न्यून तलबमानको अवस्था भएकोले घोद्धर्त वा अघोद्धर्त, देङ्खखने गरी 
वा नदेङ्खखन ेगरी, साधन स्रोत उलटपलुट गरेर भए पमन अन्य सदु्धवधाहरू द्धवस्तार गररँदै लामगएको छ । 
तर यस्तो सदु्धवधाको द्धवतरर् र उपलब्धतामा समानता छैन, बमलया मनकायमा बढी र कमजोरमा शून्यको 
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अवस्था छ । यस्ता सदु्धवधाहरूमा अन्तरसेवा र सेवामभर पमन अन्तरसमूह द्धवतरर्मा व्यापक असमानता 
छ । यसले पमन कमषचारीलाई सदु्धवधा भएका ठाउँमा जान वा पाइरहेको सदु्धवधा कायम रहन अवाङ्खञ्छत 
द्धक्रयाकलाप गनष प्रमतस्पधाष गनुषपने अवस्था मसजषना गरेको छ । राजनीमतज्ञको कमषचारी छनोटमा महत्त्वपूर्ष 
भमूमका हनु ेभएकोले यस्तो प्रमतस्पधाषले कमषचारीहरूमा राजनीमतक प्रभाव पनष जान ेजोङ्खखम बढेको छ । 
त्यस्तै प्रशासनको उच्च पद र मनम्न पदमबचको तलब अनपुात एकदम साँघरुो छ । ङ्खजम्मेवारीभन्दा 
न्यनुतम आवश्यकताको मसिान्तअनसुार तलबमान समायोजन गदै लमगएको छ । ङ्खजम्मेवारी मनरपेि यो 
तलब अनपुात काममा बढी िमता र मेहनत लगाउन उत्प्ररेरत गने खालको छँदै छैन । यो अनपुातलाई 
संशोधन नगरी जमत तलब बढाए पमन कमषचारीलाई उत्प्ररेरत गनष सद्धकँदैन ।        

९.५ मनयङु्खक्त 

अन्य मलुकुमा जस्तै महत्त्वपूर्ष सावषजमनक पदहरूमा राजनीमतक मनयङु्खक्त गने प्रचलन नेपालमा पमन छ । 
यस्तो राजनीमतक मनयङु्खक्तलाई व्यवङ्खस्थत गनष द्धवमभन्न प्रद्धक्रयागत व्यवस्था गररएको पमन छ । तर यसरी 
राजनीमतक तवरबाट मनयङु्खक्त गररने पदमा उत्तमहरूमध्येबाट अत्यतु्तमलाई छान्ने व्यवस्था छैन । अमधकांश 
राजनीमतक मनयङु्खक्त वफादारहरूलाई परुस्कृत गनष, राजनीमतक सहयोगको गनु मतनष वा सहयोग प्राप्त गनष 
मार गरेको आभार् हनु्छ । सावषजमनक प्रशासनको उच्च पदमा रहने यस्ता पदमा यस प्रकार योग्यता वा 
िमतालाई वेवास्ता गरी गररन ेमनयङु्खक्तले योग्यता प्रर्ालीमा सङ् गदठत प्रशासनमा असामञ् जस्य मार उत्पन्न 
गदैन मनयकु्त पदामधकारीप्रमत बफादाररता मनवाषह गनुषपने बाध्यताले राजनीमतक हस्तिेपलाई सहज आमन्रर् 
समेत गदषछ । यसको प्रभाव पेसेवार समूहमा पमन कुनै न कुनै रूपमा पदषछ । यो समूहको राजनीमतक 
हस्तिेप व्यवस्थापनको िमता प्रत्यि प्रभाद्धवत हनु्छ । अकोतफष  यो वा त्यो बहानामा सावषजमनक 
प्रशासनका तल्ला पदहरूमा पमन करारमा राजनीमतज्ञले मनयङु्खक्त गदाष योग्यता प्रर्ालीको तल र मामथ दवैुमतर 
राजनीमतक हस्तिेपको लामग उपयकु्त स्थान मनमाषर् हुँदै गएको छ, प्रशासन राजनीमतप्रमत अन्यन्त संवेदनशील 
वगषको मबचमा च्याद्धपन पगुकेो छ । यसबाट कमषचारी वगषको पेसागत िमता खङु्खम्चन गएको छ ।   

१०. मनष्कर्ष  

योग्यता प्रर्ाली वतषमान समयको एक मयुय दशषन हो । जद्धटल बन्दै गएको वतषमान समाजलाई यसले 
मार चलायमान बनाउन सक्दछ । प्राकृमतक योग्यताको आधारमा आङ्खजषत साधन, स्रोत र सदु्धवधालाई 
मार सामाङ्खजक मान्यता ददन ेर सामाङ्खजक द्धवकासको एक मार आधार मान्न ेयोग्यता प्रर्ाली सावषजमनक 
जीवनको लामग मार होइन मनजी िेरको लामग पमन अपररहायष बन्दै गएको छ । समाजप्रदत्त अमधकार र 
साधन स्रोतबाट पररचामलत हनुे र सामाङ्खजक व्यवहारलाई मनयमन गने महत्त्वपूर्ष भमूमका मनवाषह गने 
सावषजमनक प्रशासनका पद द्धवतरर्मा धेरै अगामडदेङ्खख योग्यता प्रर्ालीको अनसुरर् गररएको छ । लामो 
समयदेङ्खख स्थाद्धपत संस्था भएर पमन सावषजमनक प्रशासनलाई सम्पूर्ष रूपमा योग्यता प्रर्ालीमा सञ्चालन गरी 
पूर्ष पेसेवर सेवा ददनको लामग राजनीमतक हस्तिेप, पेसागत र आमथषक सरुिा, कायष स्वतन्रता तथा केही 
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मनयङु्खक्त जस्ता चनुौतीको व्यवस्थापन सामना गनुषपने हनु्छ । जहाँको सावषजमनक प्रशासनले यी चनुौती 
सामना गने सामथ्यष रायछन,् त्यहाकँो प्रशासन सफल छ, त्यहीकँो शासन नै सिम र प्रभावकारी छ । 
रतु आमथषक तथा सामाङ्खजक द्धवकासको संवाहक भएको छ । यसको द्धवपरीत जहाँको प्रशासन यी चनुौती 
सामना गने सामथ्यष रायदैनन ्वा कमजोर छन,् त्यहाकँो सरकार सफल पमन छैनन,् आमथषक सामाङ्खजक 
द्धवकासले पमन गमत मलन सकेको छैन । 

संस्थागत भएको आधा शताब्दी भइसक्दा पमन योग्यता प्रर्ालीमा आधाररत नेपालको सावषजमनक प्रशासन 
अपवादमा बाहेक सबै अवस्थामा सावषजमनक नीमत कायाषन्वयनमा दि र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, 

पेसेवाररता प्रदशषन गनष सकेको छैन । यसको मयुय कारर् योग्यता प्रर्ालीको आंङ्खशक कायाषन्वयन, 

राजनीमत हस्तिेप र राजनीमतज्ञको द्धवचमलत प्रवृङ्खत्त, कमजोर सरुिा र अन्य मनयङु्खक्तको कमजोर गरु्स्तर 
आदद हनु ्। सावषजमनक प्रशासनको द्धवकल्प भनकेो सिम सावषजमनक प्रशासन मार  हो । योग्यता 
प्रर्ालीलाई जमत सदुृढ बनाइन्छ, उङ्खत्तनै मारामा यसको सिमता बढ्छ । यसको पेसेवाररता बढ्छ र 
सेवामा दिता र प्रभावकाररता हमसल हनु्छ, आमथषक सामाङ्खजक द्धवकासले गमत मलन्छ । सेवा प्रवेशको 
बेलामा जस्तै कमषचारी प्रशासनका सम्पूर्ष गमतद्धवमधलाई योग्यतामा मार आधाररत बनाई दि पेसेवार समूह 
बनाउने, शासकीय संरचनाको शीर्षभागमा बस्न े राजनीमतज्ञले प्रशासन सञ्चालनको आधारभतू मूल्य 
मान्यतालाई अङ् गीकार गने, हस्तिेपलाई खाली नीमत कायाषन्वयन र प्रशासनको उत्तरदाद्धयत्वमा सीममत गने 
जस्ता चररर देखाउन ुमनतान्त जरुरी छ । त्यसैगरी राजनीमतक मनयङु्खक्तलाई सीममत गरी योग्यतमलाई 
मनयङु्खक्त ददने, रेड यमुनयनको भमूमकालाई पररभाद्धर्त गरी राजनीमतक प्रभाव सञ्चार गने साधन बन्न नददने र 
आमथषक सरुिालाई बमलयो बनाई कमषचारीलाई स्वतन्र र आत्ममनभषर बनाउने द्धवर्य प्राथममकतामा राख्न ु
पदषछ । यसबाट मार नेपालको सावषजमनक प्रशासन सबल र सिम बन्दछ । नीमत कायाषन्वयनमा दिता 
र प्रभावकाररता हामसल हनु्छ ।  
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नेपालमा काननु मनमाषर्का सारभतू र कायषद्धवमधगत पि  

श्यामकुमार भट्टराई* 

लेखसार 

प्रशासन सधुारको प्रस्थान द्धवन्द ु मामनएको बचु कममसनको प्रमतवेदनमा नेपालको सावषजमनक प्रशासन 
सधुारको प्रमखु द्धवर्यको रूपमा काननु मनमाषर्लाई समेत समावेश गररएको मथयो। तर त्यसपमछका प्रशासन 
सधुारसम्बन्धी प्रमतवेदनहरूले काननु सधुारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पमन काननु 
मनमाषर् प्रद्धक्रयाका बारेमा गनुषपने सधुारका द्धवर्यहरू प्रशस्त छन।् काननु मनमाषर्लाई अझै पमन व्यवङ्खस्थत 
रूपमा सञ्चालन गनष सद्धकएको छैन। काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयालाई व्यवङ्खस्थत गनष गठन गररएको नेपाल 
काननु आयोगले अपेङ्खित द्धवज्ञताका लामग योगदान गनष सकेको छैन। वरे्नी काननुको संवैधामनकता 
परीिर्को क्रममा सवोच्च अदालतबाट द्धवधाद्धयकी काननु र प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनहरू अमान्य र बदर 
भैरहेका छन।् मलुकुको शासन प्रर्ालीमा प्रशस्त पररवतषन भए पमन धेरै काननुको आधमुनकीकरर् र 
रूपान्तरर् हनु बाँकी नै छ। काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा द्धवज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजी अपवादको 
रूपमा मार गररएको छ। राजनीमतक प्रद्धक्रयाबाटै काननु मनमाषर् एवम ्पररमाजषनलाई सम्पन्न गने प्रयासले 
नयाँ बनकेा काननुको कायाषन्वयनको द्धवर्यमा थपु्रै असहज अवस्था मसजषना भएको देङ्खखन्छ। काननु 
मनमाषर्मा कमषचारीतन्रलाई उपेिा गने र कायाषन्वयनमा असहजता भएपमछ कमषचारीतन्रलाई दोर् ददन े
परुानो मनोद्धवज्ञान पनुरावृङ्खत्त भैरहेको छ। द्धयन ै सन्दभषलाई दृद्धष्टगत गरी यो लेखमा नेपालको काननु 
मनमाषर्को अवस्थाको सारभतू र कायषद्धवमधगत पिसमेतको समालोचनात्मक द्धटप्पर्ी गने प्रयास गररएको 
छ।  

शब्दकुञ् जीः द्धवधायन, काननु तजुषमा, व्यवस्थापन द्धवमध, प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायन  

१. द्धवर्य प्रवेश 
संवैधामनक सवोच्चता र सङ् घीय शासन प्रर्ालीलाई मागषदशषन गनषका लामग संद्धवधानले काननुको तहगत 
शृ्रङखला मनधाषरर् गररददएको छ। संद्धवधानको धारा १ ले संवैधामनक सवोच्चताको उद्घोर् गरेको छ। 

 
* सङ्खचव, बेपत्ता पाररएका व्यङ्खक्त छानमबन आयोग 

इमेलः sk77bhattarai@yahoo.com 
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धारा ५७ मा संद्धवधान द्धवपरीत नहनुे गरी सङ् घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका काननु मनमाषर् गररनपुने, संद्धवधान 
र सङ् घीय काननु द्धवपरीत नहनुे गरी प्रदेश काननु मनमाषर् हनु ुपने र संद्धवधान, सङ् घीय काननु र प्रदेश 
काननु द्धवपरीत नहनु ेगरी स्थानीय तहको काननु बन्नुपने व्यवस्था छ । धारा १३३ को उपधारा (१) मा 
काननु बाङ्खझएको अवस्थामा सवोच्च अदालतको असाधारर् अमधकारिेर आकद्धर्षत हनुे व्यवस्था छ। 
संद्धवधानको धारा १३७ बमोङ्खजमको संवैधामनक इजलासले बाङ्खझएको काननुसम्बन्धी द्धववादको कारबाही र 
द्धकनारा गने व्यवस्था गररएको छ। यो व्यवस्थाले संवैधामनक व्याययाका लामग द्धवङ्खशष्टीकृत रूपमा कायष 
सम्पादन गने नयाँ संरचना मनमाषर् गररददएको छ। संवैधामनक व्याययामा एकरूपता कायम गनष, सङ् घीय 
शासन प्रर्ालीलाई व्यवङ्खस्थत गनष र न्याद्धयक अभ्यासमा द्धवङ्खशष्टीकरर् गनष संवैधामनक इजलासको व्यवस्था 
गररएको हो।   

द्धवधाद्धयकी प्रद्धक्रयाबाट काननु मनमाषर् गनुषपने व्यवस्थाको अपवादात्मक व्यवस्थाको रूपमा अध्यादेश जारी 
हनुसक्न ेगरी संवैधामनक प्रबन्ध गररएको छ। नेपालको संद्धवधानको धारा ११४ र २०२ मा अध्यादेश 
जारी गनषसक्ने अमधकार रािपमत र प्रदेश प्रमखुलाई ददएको छ। त्यस्तो अमधकारको प्रयोग सङ् घीय 
मङ्खन्रपररर्द् र प्रदेश मङ्खन्रपररर्द्को मसफाररसमा गररन्छ। संसदको अमधवेशन नचलेको बखत तत्काल 
केही गनष आवश्यक भएको अवस्थामा मार अध्यादेश जारी हनु सक्दछ। तर यो व्यवस्थाको अभ्यास 
संवैधामनक अपेिाअनरुूप हनु सकेको छैन। अध्यादेशलाई व्यवस्थाद्धपकासँगको सम्बन्ध सन्तलुन कायम 
गने माध्यम र राजनीमतक अमभष्ट पूरा गने कायषकारी स्वद्धववेकको रूपमा अभ्यास गररएको छ। कमतपय 
अवस्थामा संद्धवधानउपरकै जालसाजीको रूपमा पमन अध्यादेशको अभ्यास गररएको छ। अध्यादेशको 
अभ्यासले काननु मनमाषर् गने द्धवधाद्धयकी अमधकारलाई नराम्ररी खल्बल्याएको छ।  

२. काननु मनमाषर्का मसिान्त  

कुनै व्यङ्खक्तको रहर तथा लहडले काननु बन्दैन। काननु आवश्यकता सम्बोधन गनषका लामग मनङ्खित 
मसिान्तमा आधाररत भएर तयार पाररन्छ। काननु मनमाषर् सारवान रूपमा पमन सबल (Substantive 

soundness) हनुपुछष। प्रद्धक्रयागत रूपमा पमन सबल (Procedural soundness) र स्वच्छ हनुपुछष। प्राद्धवमधक 
रूपमा पमन काननु मजबतु (Technical soundness) हनुपुछष। त्यसैले काननु हतारमा बनाउन ुहुँदैन। लामो 
समयको छलफल र अन्तरद्धक्रयाले काननुलाई पररस्कार गनष सहयोग पगु्दछ। यस सन्दभषमा काननु कस्तो 
हनुपुदषछ भन्ने लडष द्धवंगहमबाट प्रस्ततु यी आठ उपमनयम मनकै नै सान्दमभषक छन:्  

२.१. लडष द्धवंगहमका आठ उपमनयम 

1. काननु पहुँचयोग्य, प्रष्ट र अनमुानयोग्य हनुपुछष।  (The law must be accessible, intelligible, clear 

and predictable.) 
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2. काननुी अमधकार र दाद्धयत्वको प्रश्न काननुको प्रयोगद्वारा टुङ्गो लगाउनपुदषछ, स्वद्धववेकीय अमधकारको 
प्रयोगबाट होइन। (Questions of legal right and liability should ordinarily be resolved by the 

exercise of the law and not the exercise of discretion.) 

3. काननु सबैलाई समान रूपमा लाग ुहनुपुछष। (Laws should apply equally to all.) 

4. सावषजमनक अमधकारीहरूले आफूलाई प्राप्त अमधकार असल मनयतले तथा स्वच्छ रूपमा प्रयोग 
गनुषपदषछ। जनु प्रयोजनका लामग अमधकार ददइएको हो सोही प्रयोजनका लामग प्रयोग गररनपुदषछ। 
त्यस्तो अमधकार प्रयोग गदाष सीमा नाँघ्नहुुँदैन। (Ministers and public officials must exercise 

the powers conferred in good faith, fairly, for the purposes for which they were conferred – 

reasonably and without exceeding the limits of such powers.) 

5. काननुले आधारभतू मानव अमधकारको यथोङ्खचत संरिर् गनुषपदषछ।  (The law must afford 

adequate protection of fundamental Human Rights.) 

6. द्धववादका पिहरूले टुङ् गो लगाउन नसकेको द्धववाद समाधान गने उपाय राज्यले उपलब्ध गराउन ु
पदषछ। (The state must provide a way of resolving disputes which the parties cannot 

themselves resolve) 

7. राज्यले उपलब्ध गराएको न्याय सम्पादन प्रद्धक्रया स्वच्छ हनुपुदषछ। (The adjudicative 

procedures provided by the state should be fair.) 

8. काननुको शासनले अन्तराद्धिय र राद्धिय काननुबाट मनधाषरर् गररएका दाद्धयत्वहरू राज्यले पररपालना 
गदषछ भन्ने मान्दछ। (The rule of law requires compliance by the state with its obligations in 

international as well as national laws.) 

काननु मनमाषर् गदाष उङ्खल्लङ्खखत पिलाई पमन द्धवचार गनुषपदषछ। तर हाम्रो काननु प्रर्ालीमा काननु मनमाषर् 
गदाष मामथ उङ्खल्लङ्खखत पिलाई द्धवचार परु् याउन सकेको देङ्खखँदैन। सवोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर 
भएका काननुहरूको अवस्था हेदाष धेरैजसो काननुहरू मामथ उङ्खल्लङ्खखत आधारको उल्लङ् घन गरी बनकेा 
कारर् अमान्य र बदर भएको देङ्खखन्छ।  

२.२. व्यवस्थापन द्धवमध   

राज्यले अवलम्बन गरेको नीमतलाई काननुी रूपमा रूपान्तररत गने प्रद्धक्रयालाई व्यवस्थापन द्धवमध भन्न 
सद्धकन्छ। अझै सरल भार्ामा भन्ने हो भन ेयो व्यवस्थाद्धपकाद्वारा काननु मनमाषर् गदाष अपनाइने द्धवस्ततृ 
प्रद्धक्रया न ै व्यवस्थापन द्धवमध हो। शङ्खक्त पथृकीकरर्को अवधारर्ाले काननु मनमाषर्को ङ्खजम्मा 
व्यवस्थाद्धपकालाई प्रदान गरेको छ। जनताका प्रमतमनमधहरूले जनताका नाममा जनताउपर शासन गने 
अमभप्रायले काननु तजुषमा हनु ेगदषछ। काननु मनमाषर्को वैधामनकता जनताको सहभामगता र समथषनसँग 
जोमडएको छ।  
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व्यवस्थापन द्धवमध जनताका प्रमतमनमधहरूद्वारा काननु मनमाषर् गने प्रद्धक्रया हो। यो मभन्न मभन्न देशअनसुार 
मभन्न मभन्न रूपमा प्रयोगमा आउँदछ। तर यसका केही आफ्नै खालका प्रद्धक्रयाहरू हनु्छन ्जसलाई प्रायः 
सबै पिमतमा अवलम्बन गररएको हनु्छ। काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयालाई पारदशी र अनमुानयोग्य बनाउन, 

स्वीकृत संसदीय वा व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई अवलम्बन गनष, पिमतगत रूपमा द्धवधाद्धयकी प्रद्धक्रया 
अपनाउन, बहमुतको स्वेच्छाचाररता मनयन्रर् गनष र सम्भव भएसम्म रदु्धटरद्धहत काननु बनाउन तथा काननु 
मनमाषर् प्रद्धक्रयामा जनताका प्रमतमनमधहरूको अमधकामधक संलग्नता कायम गनष व्यवस्थापन द्धवमधको अभ्यास 
गररन्छ। त्यसैले भमनन्छः Its heart is the rule of the majority with respect for the minority. द्धवमध मनमाषर् 
कायषद्धवमधको मयुय उदे्दश्य काननु मनमाषर्सम्बन्धी छलफललाई समयमा टुङ् ग्याउन,ु छलफल खलुा रूपमा 
गनुष तथा छलफललाई द्धववेकसम्मत र व्यापक बनाउन ुहो। यो कायषद्धवमधले मूलतः देहायका आधारहरू 
मनधाषरर् गदषछः   

(क) द्धवधेयकहरूको द्धवचार गने क्रम मनधाषरर् गने, 

(ख) कुनै द्धवधेयक काननु बन्नका लामग पार गनुषपने तह पररभाद्धर्त र मनयमन गने, 

(ग) द्धवधेयकबारे छलफल, संशोधन र समथषन गने मनयम मनधाषरर् गने। 

नेपालको संद्धवधानको भाग ९ मा सङ् घीय संसदको व्यवस्थापन द्धवमध, भाग १५ मा प्रदेश सभाको व्यवस्थापन 
द्धवमध र स्थानीय तहको व्यवस्थापन द्धवमध प्रदेश काननुले मनधाषरर् गरेबमोङ्खजम हनुे व्यवस्था संद्धवधानको 
धारा २२६ मा गररएको छ। सङ् घीय संसद दईु सदनात्मक रहेको छ भन ेप्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश 
सभा र स्थानीय तहमा गाउँ सभा वा नगर सभा रहेको छ। सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थाद्धपकाले 
संद्धवधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ ले मनधाषरर् गरेको अमधकारिेरमा काननु बनाउन सक्नछेन।् मूलतः 
संद्धवधानले एकल अमधकारको सूची र साझा अमधकारको सूचीको व्यवस्था गरेको छ।  

अथष र सरुिासम्बन्धी द्धवधेयकहरू सरकारी द्धवधेयकको रूपमा प्रस्ततु गररने व्यवस्था छ। सङ् घीय संसदमा 
अथष द्धवधेयक तल्लो सदनमा मार उत्पङ्खत्त हनु े र अरू द्धवधेयकहरू जनुसकैु सदनमा उत्पङ्खत्त हनुसक्ने 
व्यवस्था गररएको छ। संद्धवधानले मनधाषरर् गरेको व्यवस्थापन द्धवमधका अमतररक्त प्रमतमनमध सभा मनयमावली, 
२०७५, राद्धिय सभा मनयमावली, २०७५ तथा सङ् घीय संसदको संयकु्त बैठक र संयकु्त समममत 
(कायषसञ्चालन) मनयमावली, २०७५ ले पमन काननु मनमाषर्का सन्दभषमा संसदीय प्रद्धक्रयालाई मनदेङ्खशत गरेका 
छन।् 

२.३. सरकारी र गैरसरकारी द्धवधेयक  

द्धवधेयक दईु प्रकारका हनु्छन:् सरकारी द्धवधेयक र गैरसरकारी द्धवधेयक। सरकारले प्रस्ततु गने द्धवधेयकहरू 
सरकारी द्धवधेयक हनु ्भने संसद सदस्य अथाषत ्सांसदले पेस गने द्धवधेयक गैरसरकारी द्धवधेयक हनु।् 
नेपालमा सरकारी द्धवधेयकको बाहलु्यता रहेको पाइन्छ। संद्धवधानले पमन केही महत्त्वपूर्ष द्धवर्यमा सरकारी 
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द्धवधेयक मार प्रस्ततु हनुे बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ। संद्धवधानको धारा ११० को उपधारा 
(२) मा अथष द्धवधेयक, नेपाली सेना, नपेाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सरुिा मनकायसँग 
सम्बङ्खन्धत द्धवधेयक सङ् घीय संसदमा सरकारी द्धवधेयकको रूपमा मार प्रस्ततु गररने व्यवस्था गररएको छ। 
त्यसैगरी धारा १९८ को उपधारा (२) मा अथष द्धवधेयक र शाङ्खन्त सरुिासँग सम्बङ्खन्धत द्धवधेयक प्रदेश 
सभामा सरकारी द्धवधेयकको रूपमा मार प्रस्ततु गररने व्यवस्था छ।  सरकारी द्धवधेयक औपचाररक रूपमा 
मङ्खन्रपररर्द्ले मनर्षय गरी व्यवस्थाद्धपकामा प्रस्ततु गररन्छ। वास्तवमा सरकारी द्धवधेयकको अवधारर्ाले 
व्यवस्थाद्धपकाको काननु मनमाषर् गने, संशोधन गने वा खारेज गने शङ्खक्तमा सीमा लगाएको मान्न सद्धकन्छ। 
त्यसैले सरकारी द्धवधेयकलाई व्यवस्थाद्धपका उपरको कायषपामलकीय मनयन्रर् पमन भन्न सद्धकन्छ। 
गैरसरकारी द्धवधेयकहरू अपवादको रूपमा मार रहेका छन।् न त माग पि यो द्धवर्यमा अग्रसर छ न त 
आपूमतष पि न।ै मानव अमधकार आयोग ऐन, २०५३, नपेाल स्वास्थ्य व्यवसायी पररर्द ऐन, २०५३, 

काननुी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ गैरसरकारी द्धवधेयकको रूपमा पेस भई बनकेा ऐनहरू हनु।् 

३. काननु मनमाषर्का प्रद्धक्रया   

कुनै पमन काननु प्रर्ालीमा एउटा उपप्रर्ालीको रूपमा काननु मनमाषर् प्रद्धक्रया रहेको हनु्छ। यसमभर काननु 
मनमाषर्को अमधकारिेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ष पिको रूपमा रहेको हनु्छ। यसका साथै काननु मनमाषर् गदाष 
अवलम्बन गनुषपने प्रद्धक्रयाको पमन ठुलो अथष रहन्छ। सो प्रद्धक्रयाले स्वच्छता समुनङ्खित गदषछ। काननुको 
मस्यौदा प्रद्धक्रयालाई पूवषद्धवधाद्धयकी चरर् भन्न ेगररन्छ। द्धवधाद्धयकी प्रद्धक्रयालाई द्धवधाद्धयकी चरर् भमनन्छ। 
द्धवधाद्धयकी चरर् पूरा गरी कायाषन्वयनको प्रद्धक्रयामा लैजाने चरर्लाई उत्तरद्धवधाद्धयकी चरर् भमनन्छ। ती 
चरर्हरूलाई तामलका नं. 1 बाट देखाउन सद्धकन्छ (हे. तामलका नं. 1)।  

सामान्यतयाः सरकारी द्धवधेयक ऐन बन्नका लामग देहायका चरर्हरू पूरा गनुषपने हनु्छः  

३.१. आवश्यकताको पद्धहचान  

कुनै पमन द्धवधेयक द्धकन तयार गनुष परेको हो, यसको पषृ्ठभमूममा रहेका द्धवर्यहरूलाई आवश्यकताको 
पद्धहचानमा उल्लेख गनुषपने हनु्छ। कद्धहले संद्धवधानले मागषदशषन गरेको द्धवर्य कायाषन्वयन गनष द्धवधेयक 
तयार गनुषपने हनु्छ। कद्धहले समाजको आवश्यकताले द्धवधेयक तयार गनुषपने हनु्छ। कद्धहले अन्तराषद्धिय 
दाद्धयत्व वा प्रमतबिता पूरा गनष द्धवधेयक तयार गनुषपरेको हनु्छ। कद्धहले अदालतको आदेश कायाषन्वयन 
गनष द्धवधेयक तयार गनुषपरेको हनु्छ। कद्धहले सरकारका नीमत र कायषक्रमको कायाषन्वयनका लामग द्धवधेयक 
तयार गनुषपरेको अवस्था पदषछ। के आवश्यकता र कुन उदे्दश्य पूरा गनष द्धवधेयक तयार गररएको हो सो 
द्धवर्य स्पष्ट पानुष पदषछ। सरकारी द्धवधेयकमा आवश्यकताको पद्धहचान गने ङ्खजम्मेवारी सम्बङ्खन्धत कायषिरे 
हेने द्धवर्यगत मन्रालयको हनु्छ। उदाहरर्का लामग कमषचारीसम्बन्धी द्धवधेयकको आवश्यकता पद्धहचान 
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सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले गनुषपदषछ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी द्धवधेयकको आवश्यकता 
पद्धहचान स्वास्थ्य तथा जनसङ् यया मन्रालयले गनुषपदषछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.२.सैिाङ्खन्तक सहममत  

सरकारी द्धवधेयक तयार गनषका लामग सम्बङ्खन्धत मन्रालयले तयार पारेको आवश्यकता पद्धहचान सद्धहतको 
अवधारर्ापरमा काननु मन्रालयको सहममत र मङ्खन्रपररर्द्को सैिाङ्खन्तक स्वीकृमत आवश्यक हनु्छ। 
गैरसरकारी द्धवधेयकको हकमा त्यस्तो स्वीकृमत आवश्यक पदैन।  

३.३. प्रारङ्खम्भक मस्यौदा 
सरकारी द्धवधेयकको हकमा सैिाङ्खन्तक स्वीकृमत प्राप्त भएपमछ सम्बङ्खन्धत मन्रालयले द्धवधेयकको प्रारङ्खम्भक 
मस्यौदा तयार गनुषपदषछ। त्यसरी मस्यौदा तयार गदाष आवश्यकताको पद्धहचान गदाष उल्लेख भएका द्धवर्य 

तामलका नं. 1: काननु मनमाषर्का चरर्हरू 

पूवष द्धवधाद्धयकी चरर् 

(Pre legislative Stage) 

द्धवधाद्धयकी चरर्  

(Legislative Stage) 
उत्तर द्धवधाद्धयकी चरर् 

(Post Legislative Stage) 

आवश्यकताको पद्धहचान 

सन्दभषको द्धवश्लरे्र् 

सैिाङ्खन्तक सहममत/स्वीकृमत  
(सरकारी द्धवधेयकको हकमा 

मार) 

प्रारङ्खम्भक मस्यौदा 

मस्यौदाउपर पनुरावलोकन 

(द्धवज्ञ र सरोकारवालाको 
पषृ्ठपोर्र् )  

अङ्खन्तम मस्यौदा 

दताष (Tabulation) 

तामलकीकरर् 

छलफल 

प्रारङ्खम्भक छलफलः 
सैिाङ्खन्तक द्धवर्यमा 

दफावार छलफलः 
द्धवधेयकको द्धवर्यवस्तमुा 

मनर्ाषयक छलफलः पाररत 

गने द्धक नगने द्धवर्यमा 

संशोधनः छलफलको प्रत्येक 
चरर्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गनष 

सद्धकन्छ । 

पाररत र प्रमार्ीकरर् 

राजपरमा प्रकाशन 

 

ऐनको प्रचारप्रसार 

ऐनको कायाषन्वयनका 
लामग पूवाषधार मनमाषर् 

मनयम, मनदेङ्खशका आदद 
मनमाषर् 
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र उदे्दश्यलाई सम्बोधन भए नभएकोतफष  द्धवचार गनुषपने हनु्छ। प्रारङ्खम्भक मस्यौदाउपर सरोकारवाला 
मनकायहरूसँग छलफल एवम ्परामशष समेत गनष सद्धकन्छ। यो चरर्मा आवश्यकताअनसुार काननु, न्याय 
तथा संसदीय माममला मन्रालयको द्धवज्ञ सेवा मलन सद्धकन्छ। 

 

३.४. मस्यौदाको पनुरावलोकन  

काननु मन्रालयबाट द्धवधेयकको प्रारङ्खम्भक मस्यौदाको पनुरावलोकन गररन्छ। यसक्रमका काननु तजुषमाको 
आधारभतू पिहरूमा द्धवशरे् ध्यान ददने गररन्छ। मस्यौदा तयार भएपमछ कमतपय अवस्थामा कुन ैमनकायको 
परामशष समेत मलनपुने भएमा सो समेत मलन ुपदषछ। उदाहरर्का लामग मनजामती सेवा ऐनको संशोधनका 
लामग लोक सेवा आयोगको परामशष आवश्यक पदषछ। न्याय प्रशासनसम्बन्धी काननुका लामग सवोच्च 
अदालतको परामशष आवश्यक पदषछ। 

३.५. मस्यौदाको प्रस्तमुत 

काननु मन्रालयबाट द्धवधेयकको पनुरावलोकन भएपमछ सो द्धवधेयक सम्बङ्खन्धत मन्रालयबाट मङ्खन्रपररर्द्मा 
प्रस्ततु गररन्छ। आवश्यकताअनसुार द्धवधेयक समममतको परामशष मलई वा नमलई सो द्धवधेयकलाई सरकारी 
द्धवधेयकको रूपमा प्रस्ततु गने मनर्षय भएपमछ संसदीय माममला हेने मन्रालयमाफष त त्यस्तो द्धवधेयक संसदमा 
दताष गररन्छ। 

 

३.६. व्यवस्थापन द्धवमधअनसुार संसदीय कारबाही प्रद्धक्रयाको अवलम्बन  

सरकारी वा गैरसरकारी द्धवधेयक संसदमा दताष भएपमछ व्यवस्थापन द्धवमधमा मनधाषररत भएबमोङ्खजम छलफल 
तथा मनर्षयमा पगु्न ेगररन्छ। छलफल तीन चरर्मा गररन्छ। पद्धहलो चरर्मा पूर्ष सदनमा सैिाङ्खन्तक 
द्धवर्यमा छलफल गररन्छ। दोस्रो चरर्मा समममतमा दफावार छलफल गररन्छ। तेस्रो चरर्मा पनुः पूर्ष 
सदनमा उक्त द्धवधेयक पाररत गने द्धवर्यमा मनर्ाषयक छलफल गररन्छ। प्रत्येक चरर्का संशोधनको प्रस्ताव 
पेस गनष सद्धकन्छ। दईु सदनात्मक द्धवधाद्धयका भएको अवस्थामा एउटा सदनबाट पाररत भएको द्धवधेयक 
अको सदनमा पेस गररन्छ। 

  

३.७. द्धवधेयक प्रमार्ीकरर्  

संसदबाट पाररत भएको द्धवधेयकलाई उत्पङ्खत्त भएको सदनको अध्यिता गने व्यङ्खक्तले प्रमाङ्खर्त गरी चार 
प्रमत प्रमार्ीकरर्का लामग रािप्रमखुसमि पेस गररन्छ। त्यसरी प्रमार्ीकरर् भएको प्रमत रािपमत कायाषलय, 

प्रधानमन्री तथा मङ्खन्रपररर्द्को कायाषलय, संसद सङ्खचवालय र काननु, न्याय तथा संसदीय माममला 
मन्रालयमा अमभलेख रहने व्यवस्था छ। सो प्रमार्ीकरर् भएको द्धवधेयकले ऐनको रूप मलन्छ र नपेाल 
राजपरमा प्रकाशन गररन्छ। प्रदेश सभाले पाररत गरेको काननु प्रदेशप्रमखुले प्रमार्ीकरर् गरी प्रदेश 
राजपरमा प्रकाङ्खशत हनु्छ। स्थानीय तहले पाररत गरेको काननु स्थानीय राजपरमा प्रकाङ्खशत हनु्छ।  
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४. काननु तजुषमाका प्राद्धवमधक पिहरू   

काननु तजुषमा एक प्राद्धवमधक द्धवर्य हो। काननु मस्यौदा गने व्यङ्खक्तसँग तीन ओटा गरु्को मनतान्त 
आवश्यकता पदषछ। पद्धहलो द्धवर्यगत द्धवज्ञता, दोस्रो प्रद्धक्रयागत द्धवज्ञता र तेस्रो लामो समय काननु तजुषमाको 
अभ्यास अथाषत ्अनभुव। यी मतनै ओटा गरु् एउटै व्यङ्खक्तमा पाउन सहज हुँदैन। द्धवधागत आधारमा द्धवर्य 
द्धवशेर्ज्ञ हनुपुदषछ। प्रद्धक्रयागत द्धवज्ञताले संरचना, भार्ा, प्रस्तमुत लगायतको सेवा ददन सक्दछ। प्रद्धक्रयागत 
द्धवज्ञतामभर समकालीन काननुको वस्तगुत जानकारी पमन आवश्यक पदषछ। न्याद्धयक व्याययाको जानकारी 
आवश्यक हनु्छ। यसका लामग काननु मनमाषर्को अनभुव पमन आवश्यक हनु्छ। हाम्रो काननु मनमाषर् 
प्रद्धक्रयामा मामथ उङ्खल्लङ्खखत दोस्रो र तेस्रो गरु्लाई उपेिा गररन्छ। अझ भनौ तजुषमाकारलाई शिुाशदु्धि 
हेने वा भार्ा ममलाउने व्यङ्खक्तको रूपमा मारै हेररन्छ। तर तजुषमाकारले द्धवर्यगत द्धवज्ञबाट प्रस्ततु भएको 
द्धवर्यवस्तलुाई काननुको भार्ा र संरचना एवम ्समकालीन काननुसँगको सङ् गमत समेतका आधारमा पूर्षता 
ददन योगदान गदषछन।् त्यसैले तजुषमाकार काननु मनमाषर्को केन्रमा रहनपुदषछ तर तजुषमाकार द्धवना न ै
काननुको मस्यौदा तयार गने वा तयार भएको मस्यौदामा सारभतू हेरफेर गने अभ्यासले मामथ उदाहरर्मा 
देङ्खखएका समस्याहरू मसजषना गरेको हो भन्ने बझु्न आवश्यक छ। अकोतफष  काननु तजुषमाको द्धवर्य कुन ै
मनङ्खित सेवा वा पदका आधारमा जानकारी पाइने द्धवर्य होइन। यसले साधना खोज्दछ। पूवाषमधकारीहरूको 
लामो मागषदशषन (मेन्टररङ) बाट मार तजुषमाकारको मसप हामसल हनुसक्छ। जसरी सवारी साधन वा 
हवाइजहाज उडाउने मसिान्त जानकारी राखेर सवारी चालक वा द्धवमान चालक हनु सद्धकँदैन त्यसका लामग 
लामो अवमधको व्यावहाररक अभ्यास आवश्यक हनु्छ। त्यसैगरी काननु तजुषमाकारको रूपमा भमूमका मनवाषह 
गनषका लामग पमन लामो अवमधको व्यावहाररक अभ्यास र साधना आवश्यक हनु्छ। यसका लामग काननु 
मन्रालयले मनङ्खित जनशङ्खक्तलाई उत्तरामधकारी योजनासद्धहत द्धवकास गनुष आवश्यक छ।  

4.1 नेपाल काननु आयोगको भमूमका  

नेपाल काननु आयोगको इमतहास लामो छ। काननु मनमाषर्का लामग कायषकारी मनर्षयबाट कद्धहले काननु 
आयोग त कद्धहले काननु सधुार आयोगको स्थापना गररएको मथयो। पमछ द्धवधाद्धयकी ऐनबाटै नेपाल काननु 
आयोग गठन गररयो। तर काननु मनमाषर्का लामग द्धवशरे्ज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनपुने काननु आयोग 
स्थापनाको उदे्दश्यमा अपेङ्खित रूपमा द्धक्रयाशील हनु सकेको देङ्खखँदैन। काननु आयोग आफै पदीय 
प्रमतमनमधत्वबाट सञ्चालन भएको देङ्खखन्छ। यसका द्धवर्यगत द्धवज्ञता हामसल भएका व्यङ्खक्त पदामधकारी भएको 
अवस्थामा काननु आयोगको भमूमका सद्धक्रय हनुे गरेको र अरु अवस्थामा आयोग मनङ्खस्क्रय रहने गरेको 
देङ्खखएको छ। यो आयोग द्धवर्यगत आधारमा द्धवज्ञ समूह (Think Tank) को रूपमा द्धक्रयाशील हनु सकेको 
छैन। अझ भन्ने हो भनके न्याय र काननुका िरेको अनसुन्धानमूलक अध्ययन गने स्रोत केन्रको रूपमा 
स्थाद्धपत हनु सकेको छैन। सो आयोगको संरचना पमन द्धवशरे्ज्ञतालाई भन्दा पदीय प्रमतमनमधत्वले भररएको 
छ। द्धवर्यद्धवज्ञहरूको व्यवस्थापन भएको पमन देङ्खखएको छैन। न त आयोगले काननुको मनमाषर् र 
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पररमाजषनका लामग शोधमूलक कायष प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गनष सकेको देङ्खखन्छ। एकाध द्धवज्ञ पार 
पदामधकारी रहेको अवस्थामा संस्थागतभन्दा पमन व्यङ्खक्तगत प्रभावले काननु मनमाषर्को प्रद्धक्रयाका सद्धक्रयता 
देङ्खखएको भए पमन संस्थागत प्रमतमनमधत्वको अवस्था अझै ओझेलमा नै परेको छ। यसमा पररचालन गने 
मनकाय र पररचामलत हनु ेमनकायहरूका आफ्न ैमूल्याङ् कन र द्धटप्पर्ी समुनन्छ। यथाथषमा नेपाल काननु 
आयोग ऐनले पररकल्पना गरेबमोङ्खजम नपेाल काननु आयोगको भमूमकामा प्रभावकाररता आउन भने बाँकी 
नै छ। काननु प्रर्ालीको स्रोत केन्रको रूपमा नेपाल काननु आयोगलाई द्धवकास गनुष अपररहायष छ। 
काननु आयोगका प्रमतवेदनहरूलाई सवोच्च अदालतको फैसलामा समेत उल्लेख गने मछमेकी मलुकु भारतको 
अभ्यासबाट हामीले पमन मसक्न सक्दछौँ। त्यसका लामग आयोगलाई स्रोत साधन र दिताले यकु्त बनाउनपुने 
देङ्खखन्छ। काननु आयोगको नाम मार यसको ङ्खजम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गनष पयाषप्त हुँदैन।   

4.2 सवोच्च अदालतले अमान्य र बदर गरेका काननुको अवस्था  

काननुको संवैधामनकता परीिर् गनष न्यायपामलकालाई प्रदान गररएको ङ्खजम्मेवारीलाई काननुको न्याद्धयक 
पनुरावलोकन भमनन्छ। काननुको न्याद्धयक पनुरावलोकन मलङ्खखत संद्धवधान भएको मलुकुले अवलम्बन गने 
संवैधामनक मसिान्त हो। यो संवैधामनक सवोच्चता कायम गने महत्त्वपूर्ष उपाय पमन हो। नेपालको 
संद्धवधानले व्यक्त रूपमा नै काननुको संवैधामनकता परीिर् गने ङ्खजम्मेवारी सवोच्च अदालतलाई प्रदान 
गरेको छ। संवैधामनकता परीिर्को क्रममा २०४७ सालको संद्धवधान जारी भएदेङ्खख हालसम्म (२०७८ 
असार मसान्तसम्म) सवोच्च अदालतले द्धवमभन्न ८८ ओटा काननुहरू अमान्य र बदर गरेको छ। त्यसरी 
बदर भएका काननुहरूको सङ् ययात्मक द्धववरर् यसप्रकार रहेको छः  

तामलका नं. 2: सवोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर भएका काननुहरूको द्धववरर् 

आ.व. बदर भएका ऐन र 
अध्यादेश 

बदर भएका 
मनयमावली 

बदर भएका मनदेङ्खशका,  
कायषद्धवमधहरू र अन्य 

जम्मा 

२०४७।०४८ 
    

२०४८।०४९ 
    

२०४९।०५० २ १ 
 ३ 

२०५०।०५१ १ २ 
 ३ 

२०५१।०५२ 
 १ 

 १ 

२०५२।०५३ 
  १ १ 

२०५३।०५४ १ 
  १ 

२०५४।०५५ 
  १ १ 

२०५५।०५६ १ १ 
 २ 

२०५६।०५७ 
 २ 

 २ 

२०५७।०५८ १ 
  १ 
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आ.व. बदर भएका ऐन र 
अध्यादेश 

बदर भएका 
मनयमावली 

बदर भएका मनदेङ्खशका,  
कायषद्धवमधहरू र अन्य 

जम्मा 

२०५८।०५९ १ 
 १ २ 

२०५९।०६० १ २ 
 ३ 

२०६०।०६१ 
    

२०६१।०६२ ३ 
 १ ४ 

२०६२।०६३ २ ५ १ (शाही आदेश) ८ 

२०६३।०६४ १ २ 
 ३ 

२०६४।०६५ २ १ १ ४ 

२०६५।०६६ ७ २ 
 ९ 

२०६६।०६७ ४ १३ 
 १७ 

२०६७।०६८ २ ३ १ ६ 

२०६८।०६९ 
 २ 

 २ 

२०६९।०७० १ 
  १ 

२०७०।०७१ २ 
 १ ३ 

२०७१।०७२ १ 
  १ 

२०७२।०७३ 
    

२०७३।०७४ 
    

२०७४।०७५ 
 १ 

 १ 

२०७५।०७६ 
 १ 

 १ 

२०७६।०७७ ६ १ 
 ७ 

२०७७।०७८ 
 १ 

 १ 

जम्मा ३९ ४१ ८ ८८ 

स्रोतः लेखकले गरेको सवेिर् 

मामथको तामलकाबाट द्धवगत ३१ वर्षमा द्धवमभन्न पाँच आमथषक वर्षमा मार सवोच्च अदालतबाट कुनै काननु 
अमान्य र बदर भएको देङ्खखँदैन। बाँकी २६ वर्षमा कुन ैन कुनै काननु संद्धवधान द्धवपरीत भएको भनी 
अमान्य र बदर भएको देङ्खखन्छ। यसका अलावा सवोच्च अदालतले दजषनौँ काननुहरूलाई संद्धवधान र 
नेपाल पि भएका सङ्खन्ध अनकूुल बनाउनका लामग समेत मनदेशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। तर 
त्यसरी जारी भएका मनदेशनात्मक आदेशको कायाषन्वयनको अवस्था सन्तोर्जनक देङ्खखँदैन।  काननु मनमाषर् 
गदाष वा भैरहेको काननु पनुरावलोकन गदाष सवोच्च अदालतबाट जारी भएका मनदेशनात्मक आदेशउपर 
द्धवचार परु् याएको देङ्खखँदैन। सङ् घीय प्रर्ाली अवलम्बन भएपमछ सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका 
काननुहरूको संवैधामनकता परीिर् गने ङ्खजम्मेवारी संवैधामनक इजलासलाई सङु्खम्पएको छ र सो इजलासमा 
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प्रशस्त सङ् ययामा काननु बाङ्खझएको भनी मनवेदन दायर भई द्धवचाराधीन रहेका छन।् द्धवगत केही समयदेङ्खख 
संवैधामनक इजलास मनयममत रूपमा गठन हनु नसक्दा ती मनवेदनहरू द्धकनारा लाग्न सकेका छैनन।् 
अदालतमा द्धवचाराधीन द्धववादहरू द्धकनारा लाग्दा यो सङ् यया अझ धेरै हनुसक्न ेसम्भावना देङ्खखन्छ।  

4.3 सवोच्च अदालतले कस्ता काननु अमान्य र बदर गरेको छ ? 

काननुको संवैधामनकता परीिर्को क्रममा सवोच्च अदालतले अमान्य र बदर गरेका ८८ ओटा काननुी 
व्यवस्थाहरू हेदाष सबैभन्दा धेरै काननुी व्यवस्था मौमलक हक द्धवपरीत भएको वा मौमलक हकको प्रबन्धसँग 
मेल नखाएको भनी बदर भएको देङ्खखन्छ। त्यसमध्ये पमन बहसुङ् ययक काननु समानताको हक द्धवपरीत 
भएको भनी अदालतले अमान्य र बदर गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल पि भएका अन्तराषद्धिय सङ्खन्धका 
व्यवस्थासँग मेल नखाएको भनी राद्धिय काननु बदर भएका छन।् पमछल्लो समयमा स्थानीय तहका 
पदामधकारीहरूलाई संद्धवधान द्धवपरीत पाररश्रममक ददन े गरी प्रदेश काननु बनकेो भन्न ेआधारमा द्धवमभन्न 
प्रदेशका काननुका केही व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर भएका छन।् यसबाट के मनष्कर्ष मनकाल्न सद्धकन्छ 
भने हाम्रो काननु मनमाषर् गदाष संवैधामनकता परीिर् गने द्धवर्यमा ध्यान परु् याउन सद्धकएको छैन। संवैधामनक 
सवोच्चता भएको मलुकुमा कुनै पमन सतषमा संद्धवधान द्धवपरीतका काननुहरू द्धक्रयाशील हनुहुुँदैन। काननु 
मनमाषर् र पररमाजषनको क्रममा पमन यो द्धवर्यलाई गम्भीरतापूवषक मलनपुदषछ। काननुको न्याद्धयक 
पनुरावलोकनको क्रममा अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूमा गररएको द्धववेचना हेदाष काननु मनमाषर् गदाष 
संवैधामनक व्यवस्थाप्रमत पयाषप्त ध्यान परु् याउन नसद्धकएको देङ्खखन्छ। यसले काननु मनमाषर्मा संवैधामनक 
परीिर् गने संरचना र प्रद्धक्रयाको आवश्यकता बोध गनष सद्धकन्छ। अकोतफष  काननुको न्याद्धयक 
पनुरावलोकनको क्रममा सवोच्च अदालतले दजषनौँ काननुी व्यवस्थाको आधमुनकीकरर् गनष र संद्धवधानसम्मत 
बनाउन मनदेशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। मूलतः काननुको आधमुनकीकरर् गनुषपने ङ्खजम्मेवारी 
कायषपामलका र द्धवधाद्धयकाको नै हो। तर न्यायालयले मनदेशनात्मक आदेश जारी गररसक्दा पमन कमतपय 
काननुहरू पनुरावलोकन हनु सकेको देङ्खखँदैन। अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको कायाषन्वयनको 
अवस्था सन्तोर्जनक पमन देङ्खखँदैन। संद्धवधानले अदालतबाट भएका व्यायया र प्रमतपादन भएका मसिान्तको 
कायाषन्वयनको अनगुमन गने ङ्खजम्मेवारी महान्यायामधवक्तालाई ददएको भए पमन सो व्यवस्थाबमोङ्खजम 
अनगुमन प्रभावकारी देङ्खखएको छैन।  

4.4 काननु मनमाषर्का बारेमा सावषजमनक रूपमा उठेका केही प्रश्नहरू र लागेका आरोपहरू  

नेपालको काननु मनमाषर्का सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू उठेका छन ्र केही आरोपहरू पमन लाग्ने गरेको 
छन।् तीमध्ये प्रमतमनमध प्रश्नहरू र आरोपहरू यसप्रकार छन:् 

(क) आफ्नो आवश्यकताभन्दा दाताको चाहना वा स्वाथष समूहको दबाबबाट काननु मनमाषर्को प्राथममकता 
मनधाषरर् गररन्छ।  
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(ख) काननु मनमाषर् प्रद्धक्रया द्धवधायकहरूको प्राथममकताको द्धवर्य होइन। द्धवधायकहरू काननु मनमाषर्मा 
संलग्न हनुेभन्दा धेरै द्धवकास मनमाषर् एवम ्कायषकारी प्रकृमतका वा प्रशासमनक प्रकृमतका काममा 
व्यस्त रहन्छन।्  

(ग) काननु मनमाषर् गदाष अल्पकालीन र मनङ्खित स्वाथष समूहको आवश्यकतालाई केन्रद्धवन्दमुा राङ्खखन्छ। 
द्धवर्यगत द्धवज्ञता र मस्यौदाको अनभुव भएका जनशङ्खक्तहरू उपेङ्खित छन।् द्धकनकी उनीहरूले 
मनदेङ्खशत रूपमा स्वाथष समूहको आवश्यकता पूमतष गने गरी काननुको मस्यौदा तयार गररददँदैनन।् 
त्यसैले आज्ञाकारी मस्यौदाकारको खोजी गररन्छ।  

(घ) मलुकुलाई गम्भीर र दीघषकालीन प्रभाव पाने खालका काननुको मनमाषर् गदाष पमन जनसहभामगतालाई 
बेवास्ता गररन्छ।  

(ङ) काननु मनमाषर्मा उत्तरदाद्धयत्वको प्रश्न आफैमा अनतु्तररत छ। काननु मनमाषर्बाट पने नकारात्मक 
प्रभाव वा जद्धटलताका द्धवर्यमा कसैले पमन ङ्खजम्मेवारी बहन गनुष पदैन।  

(च) काननुहरू अनसुन्धानमा आधाररत वा तथ्य एवम ्प्रमार्मा आधाररत बनाइएका छैनन।् मस्यौदाको 
चरर्मा संवैधामनकता परीिर् गने औपचाररक संरचना र प्रद्धक्रया दवैु मनधाषरर् हनु सकेको छैन। 
द्धवधाद्धयकी परीिर् (लेङ्खजसलेद्धटभ स्कु्रद्धटनी) को अभ्यास पमन देङ्खखएको छैन।  

(छ) काननुको पनुरावलोकनमा प्रयोग गररनपुने प्रभाव मूल्याङ् कनको द्धवर्य हाम्रो अभ्यासमा शून्य सरह 
छ। यसका लामग न संयन्र छ, न प्रद्धक्रया छ, न त इच्छाशङ्खक्त न ैत्यो ददशातफष  मनदेङ्खशत छ।  

(ज) मौमलक द्धवधायनको अङ्खयतयारी बेगर नै प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनका नाममा काननु बनाउने अभ्यासले 
काननु मनमाषर्को आधारभतू पिलाई नै बेवास्ता गरेको देङ्खखन्छ। पटक पटक सवोच्च अदालतले 
अङ्खयतयारीद्धवहीन प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनहरूलाई अमान्य र बदर गरेको भए पमन त्यसप्रकारका द्धवधायन 
बन्ने अभ्यासले मनरन्तरता पाइरहेको छ। 

(झ) प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनको अमभलेखीकरर् अध्यावमधक नहुँदा संद्धवधान र मात ृकाननु द्धवपरीत भए पमन 
सहज पहुँचको अभावका कारर् त्यस्ता द्धवधायन संवैधामनक परीिर्बाट बाद्धहर परेका छन।्  

(ञ) अध्यादेशलाई कायषकारी द्धवशरे्ामधकारको रूपमा प्रयोग गररएको छ। संद्धवधानले मनधाषरर् गररददएको 
पूवषसतषको द्धवद्यमानता स्थाद्धपत नगरी प्रशस्त अध्यादेश जारी भएका छन।् 

(ट) प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनका लामग सीमा मनधाषरर् गने द्धवर्य अपवाद मारै छ। बरु सारभतू द्धवर्यलाई 
नै तोद्धकएबमोङ्खजम भनी प्रत्यायोङ्खजत द्धवधायनका लामग छोमडएको देङ्खखन्छ।   

 

५. द्धवमध मनमाषर् प्रद्धक्रयामा पारदङ्खशषता   

काननु मनमाषर्का लामग संद्धवधानले मनधाषरर् गरेको व्यवस्थापन द्धवमध र द्धवधाद्धयकाका मनयमावलीहरू एवम ्
द्धवमध मनमाषर्का मसिान्तहरूले पारदङ्खशषताको अपेिा रायदछन।् यसका लामग श्वतेपर र हररतपर जारी गने 
गररन्छ। काननु मनमाषर्मा सरोकारवालाको व्यापक सहभामगताको अपेिा राङ्खखन्छ। तर हाम्रो काननु 
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तजुषमा प्रद्धक्रयामा गोपनीयताले प्रश्रय पाएको देङ्खखन्छ। स्वाथष समूहले पाने प्रभावका रासले कमषचारीतन्र 
कुनै पमन द्धवधेयक सावषजमनक गनष रुचाउँदैन। अब त काननुको मस्यौदा प्रद्धक्रयामा गोपनीयता संस्कृमतकै 
रूपमा द्धवकास भएको छ। काननु आयोगले द्धवधेयक तयारीका बारेमा प्रायः जानकारी नै पाउदैन। 
सरोकारवालाले थाहा नपाइकन न ै द्धवधेयक संसदमा प्रस्ततु गररन्छ। द्धवधाद्धयकी प्रद्धक्रया छल्नका लामग 
संसदका मनयमावलीका मनयमहरू नै मनलम्बन गने पमन गररएको छ। पूर्ष सदन र समममतमा द्धवर्य केङ्खन्रत 
छलफलभन्दा राजनीमतक दलको दृद्धष्टकोर् र स्वाथष प्रभावी देङ्खखने गरेको छ। काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयाका 
यस्ता अवगरु्हरू दोहोररन नहनुे तफष  सबै पिबाट उच्च सतकष ता र प्रमतबिताको खाँचो देङ्खखएको छ। 
जेसकैु कारर् देखाए पमन काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा गोपनीयता कायम गने द्धवर्य अपवाद मारै हो। मनयम 
होइन।  

5.१ काननु मनमाषर्मा आचारसंद्धहता   

काननु मनमाषर् गने द्धवधाद्धयका सावषभौमसत्ताको अभ्यास गने थलो पमन हो। यहाँ प्रमतमनमधत्व गने द्धवधायकहरू 
मयुयतः स्वअनशुामसत हनुपुने हो। कुनै पमन स्वाथषको द्वन्द्व भएको द्धवर्यमा सावषजमनक प्रशासनको मनर्षय 
प्रद्धक्रयामा संलग्न हनु ुनहनुे मान्यता काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा पमन आकद्धर्षत हनु ुस्वाभाद्धवक हो। तर हाम्रो 
अभ्यासमा आफ्नै स्वाथष जोमडएको द्धवर्यमा आफै काननु मनमाषर्मा संलग्न हनुे वा हनु पाउनपुने भन्न े
अमयाषददत अवस्था देङ्खखएको छ।  

5.२ सारभतू जनसहभामगता   

द्धवधाद्धयकाको प्रमखु काम काननु मनमाषर् हो। यो सावषभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यास गने थलो पमन हो। 
जनताका इच्छा र आकाङ् िाहरूलाई सम्बोधन गनषका लामग जनसरोकारका द्धवर्यमा काननु मनमाषर् गदाष 
जनताको सहभामगताको अपेिा राङ्खखएको हनु्छ। त्यसैले काननु मनमाषर्का लामग जनताबाट चयन भएका 
प्रमतमनमधहरूले काननु तजुषमा प्रद्धक्रयामा जनताको बहृत ्सहभामगता समुनङ्खित गनुष पने हो। काननु मनमाषर्को 
वैधताका लामग पमन सहभामगता अपररहायष हनु्छ। हाम्रो काननु मनमाषर् अभ्यासमा जनताको सहभामगताको 
द्धवर्य औपचाररकतामा मार सीममत छ। मस्यौदा तयारीको चरर्मा पमन जनतासँगको परामशषलाई बवेास्ता 
गररन्छ। जबकी सावषभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यास गने काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयाका जनताको प्रभावकारी 
सहभामगता अपररहायष हनु्छ।  

5.३. कायष द्धवस्ततृीकरर्को प्रमतवेदनको उपेिा   

संद्धवधानले पररकल्पना गरेको सङ् घीय शासन व्यवस्था कायाषन्वयनको क्रममा तत्कालीन मयुय सङ्खचवको 
नेततृ्वमा द्धवमभन्न द्धवर्यको कायष द्धवस्ततृीकरर् प्रमतवेदन तयार भई नेपाल सरकारले स्वीकृत समेत गरेको 
मथयो। तर काननु मनमाषर्को क्रममा सो प्रमतवेदनलाई व्यवहारमा उतानष सद्धकएको देङ्खखँदैन। सो प्रमतवेदन 
कायाषन्वयनमा नआउनकुा केही सारभतू कारर्हरू छन।् तीमध्ये सो प्रमतवेदन कमषचारीतन्रको अग्रसरतामा 
बनकेो मथयो। त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभामगता रहेको मथएन। उक्त प्रमतवेदनको अध्ययन गदाष 
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त्यहाँ केन्रीकृत मनोद्धवज्ञानको गहन प्रभाव रहेको देङ्खखन्छ। जे भए पमन सङ् घीयता कायाषन्वयनका लामग 
त्यो दस्तावेज एउटा महत्त्वपूर्ष आधार मथयो। तथाद्धप हालसम्मको अभ्यासका आधारमा सो प्रमतवेदनलाई 
पनुरावलोकन गनुषपने देङ्खखएको छ।  

६. नेपालमा काननु मनमाषर्मा देङ्खखएका समस्याहरू  

नेपालको काननु मनमाषर्मा देङ्खखएका समस्याहरूलाई मनम्नानसुार उल्लेख गनष सद्धकन्छः 
(क) काननु मनमाषर् प्रद्धक्रया अनसुन्धानमा आधाररत हनु सकेन। राजनीमतक स्वाथष वा नेततृ्वको लहड 

नै काननुको आवश्यकता दशाषउने आधार बन्यो।  

(ख) काननु मनमाषर्मा सरोकारवालाको सहभामगतालाई बेवास्ता गररयो । दीघषकालीन प्रभाव पाने 
द्धवर्यहरू अध्यादेशबाट द्धवना छलफल काननु बनाइयो। समयमा अध्यादेश प्रमतस्थापन हनु नसक्दा 
काननुी ररक्तता पमन रह्यो।  

(ग) संद्धवधानले मनधाषरर् गरेको सङ् घीयताको मसन्त काननु मनमाषर्मा प्रमतद्धवङ्खम्वत भएन। अझै पमन धेरै 
काननुहरू बन्न सकेका छैनन।् साझा सूचीका द्धवर्यमा सङ् घीय काननु नबन्दा प्रदेश र स्थानीय 
तहको काननु मनमाषर् प्रभाद्धवत भयो।  

(घ) प्रमार्मा आधाररत वा तथ्यमा आधाररत भएर काननु तजुषमा हनु सकेन। अनसुन्धान र प्रभाव 
मूल्याङ् कन गने पररपाटी अझै आत्मसात ्गनष सकेको अवस्था छैन।  

(ङ) काननु मनमाषर्मा लङ्खित वगषको आवश्यकताभन्दा स्वाथष समूहको प्रभाव बढी पर् यो । त्यसैले 
काननु तजुषमा प्रद्धक्रया पारदशी हनु सकेन। गोपनीयता कायम गनुषपने द्धवर्य काननु तजुषमाको 
संस्कृमत न ैबन्यो। 

(च) काननुको आधमुनकीकरर् गनष राजनीमतक सहममत र राजनीमत इच्छाशङ्खक्त भएन। अदालतले पटक 
पटक जारी गरेका मनदेशनात्मक आदेशहरूको पमन कायाषन्वयन हनु सकेन।  

(छ) काननुको मस्यौदा प्रद्धक्रयामा द्धवज्ञहरूको सहभामगतालाई उपेिा गररयो। पदीय प्रमतमनमधत्वलाई 
प्राथममकता प्रदान गरररहेको अवस्था छ। 

(ज) काननुले पाने प्रभावको आकलन नगरी नयाँ द्धवर्यहरू प्रवेश गराइँदा कायाषन्वयनमा असहजता 
उत्पन्न भयो। कमतपय काननुहरू हचवुामा बन।े  

(झ) काननु तजुषमामा काननु आयोगको भमूमकालाई बेवास्ता गररयो। काननु आयोग आफैले पमन 
आफूलाई दितायकु्त मनकायको रूपमा स्थाद्धपत गनष सकेन। त्यहाँको संरचना पमन द्धवर्यगत 
द्धवज्ञता कायम हनु ेखालको बनाइएको छैन। पदेन प्रमतमनमधत्वबाट सो आयोगको प्रभावकाररता 
नदेङ्खखन ुस्वाभाद्धवक न ैहो।  
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(ञ) बनकेा काननुको कायाषन्वयनका लामग सहजीकरर् भएन। काननु कायाषन्वयनको प्रभावकाररता 
मूल्याङ् कन गने पररपाटी द्धवकास हनुै सकेन। नयाँ काननुको बारेमा सूचना सम्प्ररे्र् गने द्धवर्यलाई 
वास्ता गररएन। राजपरमा प्रकाशन गरेपमछ दाद्धयत्व पूरा भएको मान्ने मनोद्धवज्ञान कायमै रह्यो।  

(ट) काननु कायाषन्वयन गने अमधकारीहरूलाई नयाँ काननुी व्यवस्थाको बारेमा प्रङ्खशङ्खित गने अभ्यास 
थालनी हनु सकेन।  

(ठ) सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनकेा काननुहरूको पहुँचयोग्य अमभलेख कायम हनु सकेन। 
समन्वयको अभाव पमन रह्यो। 

  

७. काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा सधुार गनष अपनाउनपुने रर्नीमतक दृद्धष्टकोर् 

द्धवद्यमान काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा सधुार ल्याउनका लामग रर्नीमतक दृद्धष्टकोर् सद्धहतको योजना आवश्यक 
छ। त्यस्तो योजनामा मूल रूपमा देहायका द्धवर्यहरू समावेश गररनपुदषछ:  

(क) सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभामगतामा काननु मनमाषर्को प्रद्धक्रया मनधाषरर् गररनपुदषछ। सङ् घ 
र प्रदेशका काननु आयोगहरूलाई द्धवशेर्ज्ञताले यकु्त बनाउन ुपदषछ। यसका लामग नेपाल काननु 
आयोग ऐनमा समेत सामद्धयक सधुारको आवश्यकता छ।  

(ख) काननुको मस्यौदाको चरर्मा काननुको संवैधामनकताको परीिर् गने संरचना र कायषद्धवमध मनमाषर् 
गररनपुदषछ। द्धवधाद्धयकामभर पमन संवैधामनकता परीिर् गने द्धवज्ञ सद्धहतको संयन्र मनमाषर् 
गररनपुदषछ।  

(ग) काननु मनमाषर्लाई प्रमार् वा तथ्यमा आधाररत बनाउनका लामग अनसुन्धानमूलक अध्ययन अमनवायष 
गररनपुदषछ। काननु आयोगलाई यो द्धवर्यमा ङ्खजम्मेवार बनाउनपुदषछ।  

(घ) प्रत्येक काननु कायाषन्वयनको बारेमा प्रत्येक तीन वर्षमा प्रभाव मूल्याङ् कन गने अभ्यास प्रारम्भ 
गररनपुदषछ। यस्तो अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहले पमन अवलम्बन गनुषपदषछ।  

(ङ) प्रत्येक वर्ष काननुको संवैधामनकता परीिर्को क्रममा अदालतबाट भएका व्याययाको बारेमा सबै 
तहका द्धवधायकहरूलाई अमभमखुीकरर् गररनपुदषछ। काननुलाई अमान्य र बदर घोर्र्ा गररएका 
आदेशहरू प्रकाङ्खशत गररनपुदषछ।  

(च) काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयाका बारेमा आधारभतू अमभमखुीकरर् गरेर मार काननु मनमाषर् प्रद्धक्रयामा 
सहभागी हनु ेव्यवस्था गररनपुदषछ। आवमधकरूपमा द्धवधायकहरूलाई पनुताषजगीकरर् गने व्यवस्था 
गररनपुदषछ।  

(छ) सङ् घीय संसद र प्रदेश सभाका पदामधकारीहरू (सङ् घीय संसद र प्रदेश सभाका सभामखु, 

उपसभामखु, राद्धिय सभाका अध्यि, उपाध्यि, सङ् घीय संसद र प्रदेश सभाका द्धवपिी दलका नेता, 
प्रमखु सचेतक र सचेतकहरू समेत) सहभागी हनुे गरी प्रत्येक वर्ष काननु मनमाषर्को अवस्थासम्बन्धी 
राद्धिय कायषशालाको आयोजना गरी काम कारबाहीको समीिा गररनपुदषछ।  
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(ज) प्रदेश सभाका पदामधकारीहरू, ङ्खजल्ला समन्वय समममतका अध्यि एवम ् स्थानीय तहका 
प्रमखु/अध्यि र उपप्रमखु/उपाध्यिको सहभामगताका काननु मनमाषर्सम्बन्धी प्रादेङ्खशक 
कायषशालाको आयोजना गरी काननु मनमाषर्को अवस्थाको बारेमा समीिा गररनपुदषछ।  

(झ) सबै तहका काननुहरूको केन्रीय अमभलेख सङ् घीय काननु, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 
र प्रदेशको काननु मन्रालयले राख्नपुदषछ। त्यस्तो अमभलेख द्धवद्यतुीय रूपमा अध्यावमधक गरी 
सबैको सहज पहुँच कायम हनुसक्ने गरी सावषजमनक गररएको हनुपुदषछ।  

(ञ) सङ् घीय र प्रदेश तहमा काननु मनमाषर्सम्बन्धी द्धवज्ञ समूह (Think Tank) को व्यवस्था गरी 
मनयममत रूपमा काननुको परीिर् गने व्यवस्था गनुषपदषछ। त्यस्तो द्धवज्ञ समूहले आवश्यकताअनसुार 
स्थानीय तहको काननु मनमाषर्मा समेत सहजीकरर् गररददनपुदषछ। 

(ट) अध्यादेश जारी गने द्धवर्यलाई संद्धवधानले अपवादजनक व्यवस्थाको रूपमा उल्लेख गरेको छ। 
संवैधामनक ममषअनरुूप बाध्यात्मक अवस्थामा मार अध्यादेश जारी गररनपुदषछ। अध्यादेश जारी 
गदाष राजनीमतक सहममत र संवैधामनक सीमाको ययाल गररन ुपदषछ। अध्यादेशलाई राजनीमतक 
अभीष्ट वा स्वाथष पूरा गने वा रर्नीमतक औजारको रूपमा अभ्यास गने वतषमान पररपाटी 
संद्धवधानमामथको जालसाजी हो। यस्तो अभ्यासलाई कुन ैपमन रूपमा प्रश्रय ददन ुहुँदैन। अध्यादेशले 
दीघषकालीन प्रभाव पाने खालका द्धवर्य अध्यादेशबाट जारी गररन ुहुँदैन। यो द्धवर्यमा राजनीमतक 
अनशुासनको आवश्यकता छ भने कमषचारीतन्रले पमन व्यावसाद्धयकता प्रदशषन गनुषपने देङ्खखन्छ।  

 

८. मनष्कर्ष  

संद्धवधानले मागषदशषन गरेको व्यवस्थापन द्धवमध काननु मनमाषर्को मागषदशषन हो। यो मागषदशषनमभर रहेर 
काननु मनमाषर्का स्वीकृत अभ्यास र मूल्यमान्यता आत्मसात ्गदै व्यावहाररकरूपमा कायाषन्वयनयोग्य र 
ददगो काननु बनाउनपुने हनु्छ। काननु तजुषमा गने कायषमा राजनीमतज्ञका साथसाथै द्धवज्ञताको समेत 
आवश्यकता पदषछ। काननु मनमाषर् यस्तो मसप हो जो न त अध्ययन गरेर मार हामसल हनु सक्छ न त 
पदीय ङ्खजम्मेवारीबाट हामसल गनषसद्धकन्छ। यसका लामग त द्धवर्यगत दिता, व्यावसाद्धयक मसप एवम ्कौशल 
र काननु प्रर्ालीको गद्धहरो ज्ञान आवश्यक पदषछ। काननु मनमाषर् प्रद्धक्रया हेदाष जमत सहज देङ्खखन्छ त्योभन्दा 
धेरै गरु्ा जद्धटल काम हो। नेपालमा काननु मनमाषर्को कायषलाई सङ्खजलो मामनन्छ। द्धकनकी काननु 
मनमाषर्पमछको उत्तरदाद्धयत्व हालसम्म कसैले बहन गनुष परेको छैन। जमत सहज र हलकुा रूपमा काननु 
मनमाषर्लाई मलइन्छ त्यसको सघनता, गहनता, गरुुत्व धेरै गरु्ा बढी छ। त्यसैले काननु मनमाषर्का लामग 
संरचनागत सबलीकरर् गरौँ; प्रद्धक्रयागत सरलीकरर् गरौँ; व्यावसाद्धयक सिमता प्रबलीकरर् गरौँ; संस्थागत 
स्ममृतलाई अमभलेखीकरर् गरौँ; संलग्न जनशङ्खक्तको सशङ्खक्तकरर् गरौँ; तहगत सम्बन्धलाई संवैधामनक 
मयाषदा अनकूुल व्यवहारमा आत्मसात ्गरौँ; सारभतू र कायषद्धवमधगत पि दवैुमा सधुार गरौँ; संरचना र 
कायषसंस्कृमत दवैुमा सधुार गरौँ। संवैधामनक दाद्धयत्व पूरा गरौँ; संवैधामनक सवोच्चताको मयाषदा गरौँ। 
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तथा कायषकारी भमूमका मनवाषह गदषछ । यसलाई स्थायी सरकार भन्ने गररन्छ द्धकनकी राजनीमतमा जस्तो 
प्रशासनले आवमधक रूपमा मनवाषङ्खचत भइरहनपुदैन, न त आफ्ना धारर्ालाई जनताबाट अनमुोदन न ै
गराउनपुदषछ । राजनीमतक सङ्क्रमर्का समयमा समेत यस संयन्रले काम गरेको हनु्छ । 

२. राजनीमतक तथा प्रशासमनक सम्बन्धका सैिाङ्खन्तक पि 

२.१  मसिान्तको समीिा (Principle Review) 

(क) राजनीमत र प्रशासनमबचको सम्बन्धको द्धवर्यमा पद्धहलोपटक सन ्१८८७ मा वडु्रो द्धवल्सनले स्पष्ट 
दृद्धष्टकोर् प्रस्ततु गरे । "A Study of Public Administration” नामक मनबन्धमा उनले राजनीमत 
र प्रशासन फरक द्धवर्य वा िरे भएको भनी औलँ्याए । जसलाई Dichotomy between Politics 

and Administration भमनएको छ । राजनीमतले नीमत मनमाषर् गने र प्रशासनले त्यसको कायाषन्वयन 
गने हो, यी फरक द्धवधा हनु ्भन्ने धारर्ा रह्यो ।  

(ख) सन ्१९०० मा गडुनाउले द्धवल्सनको द्धवचारलाई समथषन गदै प्रशासनको छुटै्ट अध्ययन अध्यापन 
हनुपुने कुरामा जोड ददए । अमेररकी द्धवश्वद्धवद्यालयहरूमा सावषजमनक प्रशासनको छुटै्ट अध्ययनको 
सरुुवात पमन भयो । सन ्१९२६ मा व्यवस्थापनद्धवद् एल. डी. ह्वाइटले "Relationship between 

Politics and Administration" नामक लेखमाफष त द्धवल्सनको धारर्ालाई समथषन गरे । राजनीमत 
र प्रशासन अलग हनु ्। द्धयनीहरूले आआफ्नो काम गदषछन,् यद्यद्धप राज्य सञ्चालनमा दवैुको 
भमूमका हनुे कुरा औलँ्याइयो ।  

(ग) सन ् १९२२ मा न ै प्रकाङ्खशत भई १९४० को दशकमा चचाष कमाएको म्याक्स वेबरको 
Bureaucratic Theory ले प्रशासनलाई मनरपेि रूपमा व्यायया गर् यो । कमषचारीतन्र तटस्थ र 
मनष्पि हनु्छ, गरु्तन्रमा आधाररत रहन्छ, द्धवचारधाराबाट स्वतन्र हनु्छ, तलब सदु्धवधाका लामग 
काम गछष, अवैयङ्खक्तकता (Impersonality) रहन्छ भन्ने मान्यताको द्धवकास भयो । प्रशासन 
राजनीमतभन्दा पथृक् छ भन्न ेमान्यता यसमभर अन्तमनषद्धहत रह्यो । 

(घ) सन ्१९४० को दशकमा व्यवहारवाद (Behaviorism) को मसिान्तको द्धवकास भयो । H.A. 

Simon, Douglas Mc Gregore, Rensis Linkert हरूले व्यवहारवादको वकालत गरे । सङ्गठनमा 
बाह्य प्रभावको कुरा गररयो । प्रशासन मनरपेि हुँदैन, मूल्य प्रर्ाली (Value System) बाट मनदेङ्खशत 
हनु्छ । समाजसँगको अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । यो यन्र होइन, मामनस आफ्नो ददमागले काम गछष, 
उसका प्राथममकता, योजना, सोच हनु्छन ्भन्ने कुरा उल्लेख गररयो । यसले प्रशासन राजनीमतसँग 
पमन अन्तरसम्बङ्खन्धत हनुसक्न ेसङ्केत गरेको देङ्खखन्छ ।  

(ङ) सन ् १९६० मा आएको द्धवकास प्रशासन (Development Administration) को अवधारर्ाले 
राजनीमत र प्रशासनमबच द्धवभेद मसजषना गरेको देङ्खखँदैन । द्धवकासका कायषलाई प्रभावकारी बनाउन 
सहभामगता अमभवृद्धि, द्धवकेङ्खन्रकरर्, द्धवकास कायषक्रमको प्रभावकाररतामा जोड ददइएको छ । 
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योजनाबि द्धवकास (Planned Development) मा जोड ददनकुो अथष द्धवकास राजनीमतक मदु्दा भएको 
प्रष्ट हनु्छ ।  

(च) सन ्१९७० को दशकमा आएको नयाँ सावषजमनक प्रशासन (New Public Administration -NPA) 
ले द्धवकासको समतामूलक लाभ, सामाङ्खजक न्याय, कल्यार्कारी राज्य प्रर्ालीका लामग प्रशासनको 
भमूमका रहनपुने कुरामा जोड ददयो । यसबाट प्रष्ट हनु्छ द्धक राजनीमतक मदु्दाहरूको कायाषन्वयन 
प्रशासनले गरररहेको हनु्छ ।  

(छ) सन ्१९८० मा मागषरेट थ्याचरको उदयपिात ्राजनीमतक नेततृ्वमा न ैप्रशासनको रूपान्तरर्का 
कामहरू भए । नयाँ सावषजमनक व्यवस्थापन (New Public Management -NPM) यगुको सरुुवात 
भयो । प्रशासन सधुारमा राजनीमतको सद्धक्रयता देङ्खखयो । सरकार भन्नु र प्रशासन भन्नु एउटै 
बझु्न थामलयो । सन ्१९९१ मा जोन मेजरले नागररक बडापर (Citizen charter) को घोर्र्ा 
गरे । यो प्रशासनलाई जनमैरी बनाउने माध्यम मथयो ।  

(ज) १९९० को दशकमा नै भएको उदारवादको पनुरोदय, प्रजाताङ्खन्रकीकरर्को प्रद्धक्रया, द्धवकेङ्खन्रकरर् 
र स्वायत्त शासनको अवधारर्ाले राजनीमत र प्रशासनलाई एकै ठाउँ ल्याइददयो । सशुासनमा 
सरकारकै अङ्गको रूपमा प्रशासनलाई राङ्खखयो र शासकीय सधुारको लामग कमषचारीतन्रमा 
सधुारको अपेिा गररयो । 

२.२ राजनीमतक प्रर्ालीको समीिा (Rview of Political System) 

राजनीमत र प्रशासनमबचको सम्बन्धको चचाष गदाष राजनीमतक प्रर्ालीलाई अध्ययन गनष जरूरी हनु्छ । 
संसदीय प्रर्ाली भएका मलुकुहरूमा प्रशासनलाई तटस्थ शङ्खक्त (Neutral Force) का रूपमा बढी मलइन्छ। 
प्रशासन राजनीमतभन्दा अलग रहनपुदषछ भन्ने मान्यता वेष्ट मममनस्टर प्रर्ाली (West Minister System) मा 
रह्यो । रेड यमुनयनहरूलाई पमन राजनीमत गने छुट रहेन ।  

• भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्री इङ्खन्दरा गान्धीले प्रशासन प्रमतबि रहनपुने कुरा गदाष संसदमा चको 
आलोचना भएपमछ माफी माग्न ुपरेको मथयो । (१९६९) 

• रािपमत प्रर्ाली (Presidential System)  भएका मलुकुमा प्रशासनलाई रािपमतको मनयन्रर्मा चल्नपुछष 
भन्ने मान्यता राङ्खखन्छ । रािपमतको द्धवश्वासपारहरू नै प्रशासमनक प्रमखु हनुे गरी व्यवस्था गने 
चलन पमन छ । अमेररकामा वररष्ठ कायषकारी तह (Senior executive level) मा रािपमतका 
सल्लाहकार, सहयोगी नै रहन्छन ्र रािपमतको कायषकाल समाप्त भएपमछ मबदा हनु्छन ्। नीमतगत 
मदु्दामा उनीहरू नै हाबी हनु्छन ्। सरकार र प्रशासनमबच दह्रो सम्बन्ध राख्न खोङ्खजन्छ । 

• मनरङ्कुश शासन पिमतमा शासकको सहयोगी र मनदेशन एवम ्आज्ञापालकका रूपमा मार प्रशासन 
रहन्छ । प्रशासनको मनर्ाषयक भमूमका र महत्त्व कमजोर हनु्छ ।  
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२.३ शासनको अवधारर्ा र सम्बन्धको समीिा (Review of Concept of Governance and Relation) 

• सन ्१९९० पमछ सशुासनको अवधारर्ाले राजनीमत र प्रशासनलाई राज्यका कताषहरू (State Actors) 

कै रूपमा मलयो । उनीहरूले सँगै काम गने पररकल्पना गर् यो । 

• सन ्२००० पमछको नयाँ सावषजमनक सेवा (New Public Service-NPS) ले राजनीमत र प्रशासनलाई 
सेवा केङ्खन्रत हनु कर लगायो । लोकताङ्खन्रक मूल्य (Democratic value) र नागररक अमधकार 
(Citizen's Rights) लाई महत्त्व ददइयो, जनु दवैु पिको सहकायषमा मार सम्भव छ ।  

• नयाँ सावषजमनक शासन (New Public Governance-NPG) ले आपसी सहकायष (Mutual 

Collaboration) र आपसी उत्तरदाद्धयत्त्व (Mutual Accountability) मा जोड ददन्छ । नागररकहरूको 
सशङ्खक्तकरर् सद्धहतको संलग्नता नै यसको मूल ध्येय हो । यस उदे्दश्यको लामग राजनीमत र 
प्रशासनमबचको आपसी सहकायषलाई यसले महत्त्व ददने नै भयो ।  

• सन ्२००० देङ्खख २०१५ सम्म लाग ुभएको सहस्राब्दी द्धवकास लक्ष्य (MDGs) होस ्या २०१५ 
देङ्खख २०३० सम्म लाग ुहनु े ददगो द्धवकास लक्ष्य (SDGs), द्धयनलाई सरकारको या राजनीमतको 
मदु्दा बनाइएको छ । राज्यको दृद्धष्टकोर्का रूपमा रहेका यस्ता मदु्दा (Agenda)  राजनीमत र 
प्रशासनमबचको सहकायषले मार कायाषन्वयन सम्भव मामनन्छन ्। द्धवश्वव्यापी सहकायषले न ै ददगो 
द्धवकास लक्ष्य हामसल हनुे हो, यसमा न राजनीमत  न प्रशासनको एकल प्रयत्न पयाषप्त छ । यी 
एजेण्डालाई मलुकुका नीमत, योजना र कायषक्रममा समावेश गदै उपलङ्खब्ध हामसल गनष दवैु पिको 
भमूमका जरुरी हनु्छ । 

३. राजनीमत र प्रशासनमबचको सम्बन्धमा देङ्खखएको नया ँधार 

उल्लेङ्खखत सैिाङ्खन्तक धारमा आएको पररवतषन, राजनीमतक िेरमा स्थाद्धपत लोकतन्र, आमथषक उदारवाद, 

शासकीय िरेमा देखापरेका नवीन प्रकृमतले राजनीमत र प्रशासनमबचको सम्बन्धलाई मनम्नानसुार पनुषपररभार्ा 
गरेको देङ्खखन्छः- 
• राजनीमत र प्रशासन दवैु शासन व्यवस्थाका अमभन्न अङ्ग हनु ्।  

• दवैु पि आपसमा अन्तरमनभषर छन ्। एक आपसमा सहकायष गनुषपदषछ ।   

• राजनीमत र प्रशासन दवैुको उदे्दश्य देशको द्धवकास तथा समदृ्धि हो । दवैुले नागररकको द्धहतका 
लामग काम गनुषपदषछ ।  

• शासनमा स्थाद्धपत हनुे तररका वा पिमत दवैुको फरक छ तर काम एउटै हो । नीमत मनमाषर् र 
कायाषन्वयन भनेर मार द्धवभाजन गरररहन जरुरी छैन । 

• राजनीमत खासगरी नीमत कायष (Policy Business) र काननु मनमाषर् (Law making) मा द्धक्रयाशील 
रहने हो । जनताका आवाजलाई सनु्ने र नीमत प्रमतमबम्बन (Policy Reflection) मा ध्यान ददन ेहो।  

• प्रशासनले राजनीमतक मागषदशषनअनसुार काम गने र दैमनक प्रशासमनक सेवामा सद्धक्रय बन्न ेहो । 
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• राजनीमतले प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरर्, कमषचारीको िमता द्धवकास, प्रशासमनक नीमत र काननु 
तजुषमा गरी सहयोग गनुषपदषछ ।  

• प्रशासनले जनुसकैु दलको भए पमन सरकारप्रमत प्रमतबि भई काम गनुषपदषछ । राजनीमतक दलप्रमत 
समान व्यवहार गनुषपदषछ ।  

• प्रशासनले राजनीमतक द्धवचारधारा बोक्न ुहुँदैन । राजनीमतक द्धटकाद्धटप्पर्ी गनुष हुँदैन, आलोचना गने 
वा पूवाषग्रही बन्नु हुँदैन ।  

• राजनीमत पमन प्रशासनप्रमत पूवाषग्रही हनु ममल्दैन ।  

• प्रशासनले सरकारलाई सही सूचना, तथ्याङ् क उपलब्ध गराई द्धवज्ञता प्रदान गरेर सहयोग गने हो ।  

• सरकारले गरेका मनर्यष कायाषन्वयन गनुष प्रशासनको दाद्धयत्व हो । तर ठीकलाई ठीक र बठेीकलाई 
बेठीक भन्न सक्नपुछष ।  

• प्रशासकहरू व्यावसाद्धयक बन्न ेहो । अथाषत ्Neutral Competent Force हो प्रशासन । 

• राजनीमत र प्रशासनमबचको असल सम्बन्ध र सहकायषले न ैदेश द्धवकास गनष सद्धकन्छ । यी एउटै 
मसक् काका दईु पाटा हनु ्।  

४. नेपालको सन्दभष 

4.1 प्रशासनको राजनीमतक तटस्थता 
• नेपालको मनजामती सेवा ऐन तथा मनयमावलीले राजनीमतप्रमत तटस्थ प्रशासनको अपेिा मार गरेको 

छैन, राजनीमतमा भाग मलएमा नोकरीबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । 

• मनजामती वा अन्य सरकारी सेवामा रहेका कमषचारीले राजनीमतक आस्था वा द्धवचार प्रकट गनष 
नपाउने व्यवस्था छ । 

• मनवाषचनमा कसैको पिमा वकालत गनष वा कसैको लामग मत माग्न वा राजनीमतक प्रभाव पानष 
पाइँदैन । 

• कमषचारीले व्यावसाद्धयकतालाई महत्त्व ददनपुदषछ, राजनीमतक दशषनलाई होइन । 

4.2 प्रशासमनक प्रमतबिता 
• सरकारप्रमत प्रमतबि प्रशासनको अपेिा गरेको छ, राजनीमतक दलप्रमतको प्रमतबिता होइन । 

• सरकारको आलोचना गनष नहनुे, पद र गोपनीयताको सपथ मलनपुने व्यवस्था छ । सरकारी गोप्य 
काम कुरा बाद्धहर प्रकट गनष नपाइने व्यवस्था छ । 

• सेवाग्राही र सेवाप्रमतको प्रमतबिताको अपेिा गररएको छ । 

• व्यावसाद्धयक आचरर्प्रमत प्रमतबिता खोङ्खजएको देङ्खखन्छ । 
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4.3  राजनीमत र प्रशासन सँगसँगै 

• नेपालमा राजनीमतक दलप्रमत मनरपेि र सरकार तथा जनताप्रमत प्रमतबि प्रशासनको अपेिा गररएको 
छ ।  

• सावषजमनक नीमत मनमाषर्मा राजनीमत र प्रशासन दवैुको भमूमका रहेको र सँगै काम गरेको देङ्खखन्छ। 

• राद्धिय समस्याहरूको समाधानमा दवैु पि एक ठाउँमा रहन ेर सहकायष गने गरेको पाइन्छ। 

• द्धवकास व्यवस्थापनका कायषमा राजनीमतक िेरको पमन चासो र सहभामगता रहेको अवस्था छ । 
अझ स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र द्धवकास व्यवस्थापनमा राजनीमतक पदामधकारीको सहभामगता न ै
रहने गरेको देङ्खखन्छ । 

५. केही माममलाहरू 

5.1 स्थानीय तहको राजनीमत र प्रशासनमबचको सम्बन्ध अपेिाअनरुूप नभएको 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 ले आमथषक कारोबार सञ्चालनको लमग प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतलाई 
ङ्खजम्मेवार बनाएको तर कमतपय स्थानीय तहमा राजनीमतक पदामधकारीको मनदेशनबमोङ्खजम कमषचारीबाट 
काम नभएको भनी द्धववाद मसजषना हनुे गरेको पाइन्छ ।  

कमतपय स्थानीय तहमा सावषजमनक खररदसम्बन्धी प्रद्धक्रयालाई मलएर राजनीमतक पदामधकारी र प्रशासमनक 
कमषचारीमबच मनमटुाव रहने गरेको देङ्खखन्छ । 

राजनीमतक पदामधकारीलाई हामी जनमनवाषङ्खचत हौँ भन्ने अहम ्र कमषचारीलाई हामी लोक सेवा पास गरेर 
छनौट भएका योग्य कमषचारी हौँ भन्ने अहमक्ा कारर् केही ठाउँमा समस्या मसजषना भएको देङ्खखन्छ । 
कमषचारीको पमन दलीय आबिता र राजनीमतक पदामधकारीको कमषचारीप्रमत राजनीमतक पूवाषग्रहका कारर् 
यदाकदा सम्बन्धमा मतक्तता रहने गरेको देङ्खखन्छ । 

5.2 प्रशासमनक व्यावसाद्धयकता र राजनीमतक लोकद्धप्रयताका मबच तालमेलमा कदठनाइ  

राजनीमतले नीमत मनमाषर्, काननु मनमाषर् र शासकीय नेततृ्व गनुषपदषछ । स्वाभाद्धवक रूपमा ऊ जनतामाझ 
लोकद्धप्रय हनु चाहन्छ । प्रचमलत संद्धवधान र काननुको पररमधमा रहेर उसले ल्याउने लोकद्धप्रय  कायषक्रमलाई 
प्रशासनले स्वीकार गनष सक्नपुछष । 

प्रशासनको व्यावसाद्धयक िमता द्धवकासमा राजनीमतक िेरले सहयोग गनुषपदषछ, उसलाई मनष्पि र तटस्थ 
राख्न ध्यान ददन ुआवश्यक छ । प्रशासन व्यावसाद्धयक हनु ेहो, मनयम, काननु र पिमतलाई उसले अनसुरर् 
गछष, यो सत्यलाई राजनीमतले बझु्न जरुरी हनु्छ । नीमत, योजना कायाषन्वयन गरी सरकारलाई मद्दत गनुष 
उसको दाद्धयत्व हो । यसमा बझुाइको कमी र यदाकदा अहमक्ो कारर् प्रशासमनक व्यावसाद्धयकता र 
राजनीमतक लोकद्धप्रयताको यथाथषतालाई स्वीकाने क्रममा कदठनाइ देङ्खखने गरेको छ । 
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5.3 राजनीमत र प्रशासनले एक आपसको वैधामनकताको आत्मसातीकरर्  

लोकताङ्खन्रक मलुकुमा राजनीमतक शङ्खक्त जनमतबाट आएको हनु्छ । स्थाद्धपत मनवाषचन प्रर्ालीले उसलाई 
शासनको नेततृ्वमा परु् याउँछ । प्रशासकहरू परीिा प्रर्ालीका माध्यमबाट छनौट हनु्छन ्। दवैुको राज्य 
र जनताप्रमतको उत्तरदाद्धयत्व रहेको हनु्छ । दवैु एउटै मसक् काका दईु पाटा हनु ् । एक आपसको 
वैधामनकतालाई सम्मान गदै राजनीमत र प्रशासनले आफूलाई मनधाषररत भमूमका मनवाषह गनुषपदषछ । 

६. मनष्कर्ष 

राजनीमत र प्रशासन शासकीय प्रर्ालीका अमभन्न अङ्ग हनु ् । शासन प्रर्ाली, सरकारको चररर र 
द्धवकासक्रमले यी दईुमबचको सम्बन्धमा फरकपन ल्याउने गदषछ । राजनीमत र प्रशासनको चररर तथा 
स्थाद्धपत हनुे पिमत मनिय नै फरक छ तर उदे्दश्य भने समान छन ्। देशको समदृ्धि, नागररक द्धहत प्रविषन, 

काननुको पालना, नागररक सशङ्खक्तकरर्, सामाङ्खजक न्याय जस्ता अनकेन िेर राजनीमत र प्रशासन दवैुका 
साझा सवाल हनु ्। नीमत मनमाषर्, द्धवकास र सेवा प्रवाहमा यी दवैुले काम गनष सक्छन,् फरक यङ्खत्त हो द्धक 
राजनीमतले सोच ददने हो र मागषदशषन पमन । अमन प्रशासनले त्यसलाई कायाषन्वयनमा लैजान ेपिमा बढी 
केङ्खन्रत रहने हो । 
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नेपालमा आमथषक द्धवकास: द्धवत्तीय प्रर्ालीको असल अभ्यास र 
ददगो द्धवकास 

डा. सरुोज टण्डन* 

लेखसार  

आमथषक द्धवकासको लामग द्धवत्तीय प्रर्ालीमाफष त पुजँी, मसप, अनभुव, ज्ञान र प्रद्धवमधलाई समङु्खचत उपयोग गरी 
सहरदेङ्खख गाउँसम्म आमथषक द्धक्रयाकलाप बढाउन, द्धपछमडएको िेर तथा वगषको व्यावसाद्धयकता अमभवृद्धि 
गनष, कजाषसँग ै ज्ञान, पुजँीसँगै मसप, प्रद्धवमधसँगै अनभुव प्रदान गरी साना, मझौला तथा ठुला व्यवसायलाई 
सहयोग गनष आवश्यक छ। उत्पादनशील िेरमा आन्तररक तथा बाह्य लगानीको अपयाषप्तता, अनतु्पादक 
िेरमा केङ्खन्रत लगानी, न्यून पुजँीगत खचष, उच्च उत्पादन लागत, आमथषक वृद्धि र रोजगारी मसजषनामबचको 
कमजोर सम्बन्ध, असमान द्धवतरर्, बढ्दो अनौपचाररक िेरको द्धहस्सा लगायतका कारर् मलुकुको आमथषक 
द्धवकासको यारामा चासो र ङ्खचन्ता थद्धपएको छ । पन्रौँ पञ्चवर्ीय योजनाले मलएको लक्ष्य एवम ्उदे्दश्य 
पूरा गनष, समग्र मलुकुको सन्तमुलत आमथषक द्धवकास गनष, सवषसलुभ पूवाषधार मनमाषर् गनष, अन्तराषद्धिय सम्बन्धको 
द्धवकास, मानव पुजँी मनमाषर् तथा उपयोग, उच्च एवम ्ददगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक 
राद्धिय आय वृद्धि सद्धहत आगामी २० वर्षका लामग मलुकुको दीघषकालीन लक्ष्यहरू हामसल गनष द्धवत्तीय 
प्रर्ालीको भमूमका महत्त्वपूर्ष रहन्छ । मलुकुको आमथषक द्धवकास द्धवत्तीय िेरका नीमत तथा रर्नीमत र 
आमथषक, सामाङ्खजक एवम ्वातावरर्ीय ददगो द्धवकासका तीन ओटा खम्बाहरूको कायषसूचीको कायाषन्वयनमा 
भर पदषछ । वतषमानको आवश्यकतामा कुनै सम्झौता नगरी भावी पसु्ताको आवश्यकता पूरा गनषको लामग 
द्धवनास द्धवनाको द्धवकास न ैददगो द्धवकास हो। रािको आमथषक द्धवकासका लामग द्धवत्तीय प्रर्ालीमा रहेको 
सम्पङ्खत्त र दाद्धयत्वको उङ्खचत पररचालन गरी रोजगार, आय, उपभोग, बचत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनष, 
गररबी घटाउन, वातावरर् व्यवस्थापन, समावेशी द्धवकास, सरुङ्खित खानेपानी, स्वास्थ्य, ङ्खशिा आददको िेरगत 
सम्बोधन गनष र अन्तराषद्धिय समदुाय समि गरेका प्रमतबिताहरू पूरा हनुे आमथषक द्धवकासको खाचँो छ । 

 

* वररष्ठ शाखा प्रमखु, कृद्धर् द्धवकास बैंक मलममटेड 
इमेलः surojtandan@gmail.com 
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शब्दकुञ्जीः आमथषक द्धवकास, द्धवत्तीय प्रर्ाली, ददगो द्धवकास, गररबी, वातावरर् र योजना      

१. द्धवर्य प्रवेश 

नेपालले राजनीमतक प्रर्ालीमा आमूल पररवतषन गरे पमन आमथषक, सामाङ्खजक, वातावरर्ीय, पाररवाररक एवम ्
व्यङ्खक्तगत सधुार र लक्ष्यअनरुूप द्धवकास गनष सकेको छैन । नेपालको संद्धवधानले समनु्नत, स्वाधीन र 
समाजवाद उन्मखु अथषतन्रको मनमाषर् गने पररकल्पना तथा पन्रौं योजनाले सन्तमुलत आमथषक द्धवकास, 

समदृ्धि, सशुासन एवम ्नागररकले सखुको अनभुमूत प्राप्त गने ध्येय राखेको छ । उपलब्ध साधन, स्रोत तथा 
आमथषक द्धवकासको प्रमतफलको न्यायोङ्खचत द्धवतरर् बदु्धिमत्तापूवषक गनष सकेमा मलुकुले आमथषक द्धवकास र 
समदृ्धि हामसल गनष सक्दछ । आमथषक द्धवकासको लामग सावषजमनक, मनजी र सहकारी िेर एकअकाषका 
पररपरुक भएकोले अथषतन्रलाई उत्पादनमखुी, रोजगारीमूलक र आत्ममनभषर बनाउन द्धवत्तीय प्रर्ालीमा रहेको 
स्रोत तथा साधनलाई अमधकतम उपयोग र ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गनष समन्वयात्मक कायषक्रम 
कायाषन्वयनको जरुरी छ ।  

आमथषक द्धवकास द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूको एक संवेदनशील एवम ्जद्धटल द्धवर्य हो। द्धवकासोन्मखु रािहरूले 
आमथषक द्धवकासको नाममा केवल आमथषक द्धक्रयाकलापमा मार जोड नददई मानव कल्यार् जस्तोः रोजगारी, 
आय आजषन, आयको द्धवतरर्, गररबी न्यूनीकरर्, वातावरर् संरिर्, ङ्खशिा, स्वास्थ्य आदद द्धवर्यहरूमा जोड 
ददई ददगो आमथषक द्धवकासमा सहयोग परु् याउन जरुरी छ। द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूले उद्योगसँग ै
उद्यमशीलता, द्धवकाससँग ैरोजगारी, आयसँग ैबचत र पररमार्ात्मकसँग ैगरु्ात्मक द्धवकासको लामग द्धवत्तीय 
िेरको साधन तथा स्रोतको पररचालनका लामग द्धवशरे् जोड र होस परु् याउन ुपदषछ । आमथषक द्धवकास 
आजका द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूको लामग एक उदयीमान मदु्दा बनेको सन्दभषमा द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूले 
द्धवकासलाई तीव्र गमत प्रदान गनष अनेकौं उपाय एवम ्रर्नीमत अवलम्बन गरी लक्ष्य हामसल गनषका लामग 
द्धवत्तीय प्रर्ालीका असल अभ्यासहरूको कायाषन्वयन आवश्यक छ । सङ् घीय संरचनाबमोङ्खजम सङ् घ, प्रदेश 
र स्थानीय तहको मबचमा समन्वयका आधारमा आमथषक, वातावरर्ीय र सशुासनसम्बन्धी लक्ष्यहरू हामसल 
गनष द्धवत्तीय उपकरर्हरूको उपयोग र समावेशी आमथषक समदृ्धि आजको आवश्यकता हो ।  

द्धवत्तीय िेर अथषतन्रको ऐना भएको हुँदा द्धवत्तीय िरे द्धवकास रर्नीमतले अवलम्बन गरेका उदे्दश्य, नीमत 
तथा रर्नीमत एवम ्द्धवर्यहरूको कायाषन्वयन गरी सेवालाई ग्रामीर् तहसम्म परु् याई द्धवत्तीय ङ्खशिा र ज्ञानसँग ै
जनतामा द्धवत्तीय सािरता अमभवृद्धि गनष आवश्यक छ । नेपालमा द्धवत्तीय संस्थाहरूले स्रोतको पररचालन 
गदै व्यवसाय, लगानी, मनयाषत, बजार र द्धवत्तीय पहुँच बढाउन अन्तराषद्धिय असल अभ्यासहरूको कायाषन्वयन 
गनष देङ्खखएका कमी कमजोरी हटाउन, सम्पङ्खत्त र दाद्धयत्वको सन्तलुन कायम गनष, ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू 
हामसल गनष र कुल जनसङ् ययाको कररब ४० प्रमतशत जनता द्धवत्तीय पहुँचबाट बाद्धहर रहेको द्धवर्यलाई 
समेत सम्बोधन हनुे गरी कायषक्रम सञ्चालन गनुषपदषछ । 
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नेपालको सन्तमुलत आमथषक द्धवकासका लामग द्धवत्तीय िेरको सद्धक्रयता बढाई सोच, ङ्खशिा, नीमत, मनयम, 

प्रद्धक्रया र पिमतमा सधुार गरी लगानीमैरी वातावरर्को व्यवस्था ममलाई पुजँी तथा लगानीयोग्य रकम, 

जनशङ्खक्त तथा मानव साधन, माग तथा आवश्यकताको पद्धहचानसँगै रर्नैमतक सधुार गनष आवश्यक छ । 
नेपाल गररब होइन हाम्रो सोच गररब हो, नेपालमा ङ्खशिा नभएको होइन व्यावहाररक उपयोग नभएको हो, 
नीमत तथा कायषक्रम नभएको होइन कायाषन्वयन द्धफतलो र आमथषक द्धवकास गनष लगानीकताष नभएका 
होइनन,् लगानीमैरी वातावरर् नभएको हो । तसथष द्धवत्तीय प्रर्ालीले सन्तमुलत आमथषक द्धवकासको लामग 
लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौलासँगै व्यावसाद्धयक पररयोजनामा कजाष द्धवस्तार गनष जोड ददई प्रवाह हनुे कजाष 
सहरदेङ्खख गाउँसम्म व्यवसायीदेङ्खख सवषसाधारर्सम्म पहुँच पगु्ने गरी स्रोतको पररचालन गनुषपदषछ । एकातफष  
द्धवत्तीय प्रर्ालीका सेवा, सदु्धवधा सहर केङ्खन्रत हनु ुअकाषतफष  द्धवत्तीय सािरता समेत अपयाषप्त हनुलेु सीमान्तकृत 
वगष तथा िेरले द्धवत्तीय प्रर्ालीबाट अपेिाकृत लाभ प्राप्त गनष सकेको सन्दभषमा मलुकुको ददगो र सन्तमुलत 
द्धवकासको लामग नेपालमा बैंद्धकङ तथा गैरबैंद्धकङ द्धक्रयाकलाप अमभवृद्धि गरी आवश्यक सधुारसँगै द्धवत्तीय 
प्रर्ालीबाट असल अभ्यासहरूको कायाषन्वयन गरी ददगो द्धवकासका बहआुयाममक लक्ष्यहरू हामसल गनष 
आवश्यक छ । 

२. आमथषक द्धवकास 

आमथषक द्धवकास भनेको एउटा लामो र मनरन्तर प्रद्धक्रया हो । जहाँ थपु्र ैदबाब, तनाव, समस्या र चनुौतीका 
तत्वहरूले अझै राम्रोसँग आमथषक पररवतषन ल्याउनको लामग काम गरररहेका हनु्छन ्। आमथषक द्धवकासको 
मयुय उदे्दश्य समाजमा बढीभन्दा बढी उत्पादनसँग ैद्धवतरर्, आयसँगै बचत, मामनसको कल्यार्सँगै जीवनस्तर 
सधुार र रोजगारीसँग ैअवसरहरू मसजषना गराउन प्रयासरत हनु्छ । आमथषक द्धवकासले केवल आमथषक 
द्धक्रयाकलापमा मार जोड ददएर पगु्दैन, रािको समग्र द्धवकासका लामग रोजगारी, आय आजषन, आयको 
द्धवतरर्, गररबी न्यूनीकरर्, बचत, लगानी आददमा पमन जोड ददँदै ददगो र सन्तमुलत आमथषक द्धवकासको लामग 
सहयोग पगु्ने कायषक्रमहरू सञ् चालनमा ल्याउन ुपदषछ । द्धवकासोन्मखु देशहरूले उद्योग, उद्यमशीलता, पुजँी 
पररचालन र द्धवकासका द्धवद्धवध आयाममा जोड ददन जरुरी छ । अथषशास्त्री बोनका अनसुार धेरैजसो 
अल्पद्धवकमसत देशहरूमा आमथषक द्धवकासको मनङ्खम्त आमथषक द्धवस्तारका शङ्खक्तहरूको मसजषना तथा संविषन 
गनुषपने हनुाले एक द्धकमसमको मनदेशन, व्यवस्था तथा पथप्रदशषन गनुषपने हनु्छ । यसरी द्धविान बोनले 
आमथषक द्धवस्तारका शङ्खक्तहरूको मसजषना तथा संविषनमा जोड ददएका छन।् आमथषक द्धवस्तारका शङ्खक्त 
भन्नाले उद्योग, व्यापार, रोजगारी, आय, उद्यमशीलता, मानव पुजँी जस्ता कुरालाई जनाउँदछ । समग्रमा 
आमथषक द्धवकास भनकेो देशको सम्पूर्ष नागररकको बहपुिीय कल्यार् र समदृ्धि हो। तसथष आमथषक द्धवकास 
मनरन्तर चमलरहन ेअद्धवमछन्न प्रयास भएकोले द्धवश्वका गररब मलुकुहरूलाई गररबीको दसु्चक्रबाट मङु्खक्त 
ददलाउन, मतनीहरूको आम्दानीमा अमभवृद्धि गराउन र उच्चस्तरको जीवन व्यतीत गनषसक्न ेअवस्था मसजषना 
गराउन प्रयासरत हनु्छ । 
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आमथषक द्धवकास एउटा आमथषक प्रद्धक्रया मार नभएर मानवीय आवश्यकता र चाहना पमन भएकोले सबै 
प्रकारका मलुकुहरूमा केही न केही द्धवकासका कायषहरू मनरन्तर भइरहेका हनु्छन ्। द्धवकमसत तथा 
द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूले द्धवकासलाई तीव्र गमत प्रदान गनष अनकेौँ उपाय एवम ्रर्नीमतहरू अवलम्बन गदै 
आएका छन ्। उच्च आमथषक वृद्धि हामसल गने मलुकुहरूले आमथषक द्धक्रयाकलापमा मार जोड ददँदा 
आमथषक लगानी उच्च रहने तर त्यसको प्रभाव मानवीय कल्यार् पिमा कमजोर हनु ेभएकोले गररबी 
न्यूनीकरर्, सन्तमुलत तथा ददगो आमथषक द्धवकास, स्थाद्धयत्व र सशुासन कायम राख्नका लामग द्धवत्तीय िेरका 
असल अभ्यासहरूको कायाषन्वयन गरी ददगो द्धवकासमा जोड ददन आवश्यक छ । आमथषक द्धवकासको 
सन्दभषमा द्धवमभन्न अथषशास्त्रीहरूले फरक फरक मसिान्त र धारर्ाहरू राखेका छन ्। आमथषक द्धवकासमा 
अन्तराषद्धिय राजनीमत र यसमा आउन ेपररवतषनले असर गदषछ भन्ने धारर्ा पल रोमर, रवषट लकुास, पल 
कु्रगम्यान लगायतका अथषशास्त्रीको रहेको छ । वास्तवमा आमथषक समदृ्धि उत्पादनका आगतहरूको 
होमसयारीपूवषक गररन ेउपयोग, प्रद्धवमधको सदपुयोग र पुजँीको उपयोगको प्रमतफल न ैहो भन्ने अथषशास्त्री 
जेद्धफ्रसान्सको धारर्ा छ । केही राजनीमतक अथषशास्त्रीहरूको तकष  कुनै पमन देशको आमथषक वृद्धि त्यो 
देशले अपनाएको राजनीमतक प्रर्ाली, आमथषक स्वतन्रता, प्रजातन्रप्रमतको प्रमतबिता तथा सरकारको मनजी 
आमथषक द्धक्रयाकलापप्रमतको सहयोग र सकारात्मक भमूमका आददले मनधाषरर् गदषछ भनकेा छन ् । 
द्धवकासवादी अथषशास्त्री रोस्टोले द्धवकमसत र द्धवकासोन्मखु मलुकुहरूमबच प्रद्धवमधको खाडल गद्धहरो रहेबाट 
द्धवकासोन्मखु मलुकुले उपयकु्त प्रद्धवमध मभत्र्याई ङ्खचत्तबझु्दो आमथषक द्धवकासतफष  उन्मखु हनुसक्ने तकष  ददएका 
छन ्।  

प्रस्ततु अवधारर्ाहरूलाई मध्यनजर गदाष नपेालको आमथषक द्धवकासको आधार कृद्धर्, वैदेङ्खशक रोजगार, 
पयषटन, व्यापार तथा व्यवसाय, उजाष भए पमन लङ्खित उदे्दश्य पूरा गनषको लामग द्धवत्तीय िेरका असल 
अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याई ददगो द्धवकासका दीघषकालीन लक्ष्यहरू हामसल हनुे गरी समदृ्धिको यारातफष  
लाग्न आवश्यक छ । आमथषक द्धवकासको इङ्खन्जनको रूपमा द्धवत्तीय िेरलाई स्वीकाररएको हुँदा द्धवत्तीय 
िेरका अन्तराषद्धिय असल अभ्यासहरू कायाषन्वयनमा ल्याई उत्पादनमूलक िेरमा लगानी बढाउन तथा 
व्यावसाद्धयक साझेदारको रूपमा द्धवत्तीय िेरलाई अगामड बढाउन आवश्यक छ । अथषतन्रका उपिेरहरू 
जस्तोः उजाष, पयषटन, कृद्धर्, वैदेङ्खशक रोजगारी, व्यापार लगायत सेवाका िेरलाई सहकारीताको 
अवधारर्ाअनरुूप मतन खम्बा (सावषजमनक, मनजी र सहकारी) लाई सरकारले प्रवषिनात्मक र संरिकत्वको 
भमूमका प्रदान गरी प्रदेशको आमथषक संरचना समेत बमलयो, भरपदो र सिम बनाउन सङ् घीय नेपालको 
आवश्यकता छ ।  

नेपालको अथषतन्र यमतबेला दोहोरो दबाबमा परररहेको छ । एकातफष  सरकारले न्यून पुजँीगत बजेट 
द्धवमनयोजन गने र अकोतफष  द्धवमनयोङ्खजत बजेट खचष नहनु े प्रवृङ्खत्तले कुल गाहषस्थ्य उत्पादनको आकार 
सङ् कुचन हनु गई पुजँी पलायन, बेरोजगारी, गररबी, महँगी, आयात, मरुास्फीमत बढ्दै गएको र बजारमा 
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लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा असन्तलुन हनु गई अथषतन्रमा चाप परेको छ । आ.व.२०७७/७८ मा 
मनर्ेधाज्ञा, आंङ्खशक तथा पूर्ष लकडाउनबाट अथषतन्र प्रभाद्धवत भए पमन कररब रु.१६ खबष ८० अबष बराबरको 
उच्च पररमार्मा वैदेङ्खशक व्यापार भएको छ । सो व्यापारमध्ये कररब रु.१ खबष ४१ अबष मनयाषत, रु.१५ 
खबष ३९ अबष बराबरको आयात भएको र कररब रु.१३ खबष ९८ अबष व्यापार घाटा हनु पगुकेो 
तथ्याङ् कबाट पदु्धष्ट हनु्छ । उक्त व्यापार घाटा आ.व.२०७६।७७ को तलुनामा २७.२६ प्रमतशतले 
बढेको देङ्खखन्छ । प्रत्येक वर्ष आयात र व्यापार घाटा बढ्दो प्रवृङ्खत्तमा रहेको र मनयाषतको वृद्धि सामान्य 
देङ्खखन्छ । आ.व.२०७७/७८ मा कुल वैदेङ्खशक व्यापारमा आयातको द्धहस्सा ९१.६० प्रमतशत र मनयाषतको 
द्धहस्सा ८.४० प्रमतशत रहेको छ, जनु गत आमथषक वर्षको तलुनामा प्रमतशतका दृद्धष्टकोर्ले केही सधुाररएको 
ङ्खस्थमत मान्न सद्धकन्छ । आमथषक वर्ष २०७७/७८ मा नपेालले कुल मनयाषत मध्ये भारत तफष  ७५.३७ 
प्रमतशत र चीनतफष  ०.७२ प्रमतशत गरेको र कुल आयातमध्ये भारतबाट ६३.१० प्रमतशत र चीनबाट 
१५.२० प्रमतशत गरेको देङ्खखन्छ । यसरी अध्ययन गदाष व्यापार घाटा बढ्नमुा न्यून पुजँीगत खचष हनु,ु 

सरकारी खचष बढ्न,ु आयातको तलुनामा मनयाषत मनकै कम हनु,ु उच्च आयात र कमजोर मनयाषतका कारर् 
व्यापार घाटा बढन,ु राज्यको आम्दानी (राजस्व) बढाउन नसक्न,ु द्धवलामसताका सामानको आयात अत्यमधक 
हनु,ु अनतु्पादक िेरमा पुजँी पररचालन हनु,ु अनौपचाररक अथषतन्रको आकार बढी हनु,ु द्धवत्तीय ज्ञान तथा 
ङ्खशिाको अभाव लगायत कोमभड १९ को महामारीबाट मानव जीवन र आमथषक गमतद्धवमधमा परेको प्रभावलाई 
समयमै लयमा पनुरावृङ्खत्त गराउन नसक्न ुजस्ता कारर्ले अथषतन्र आयात उन्मखु बन्दै गएको छ । मर–

वर्ीय योजना, बजेट तथा कायषक्रम, मौदरक नीमत र ददगो द्धवकासका लक्ष्यले तीव्र आमथषक वृद्धि हामसल गने 
सन्दभषमा मलएका लक्ष्यहरू पूरा हनु सक्न ेसम्भावना न्यून रहेको हुँदा सरकारले मलुकुको आमथषक द्धवकासको 
मोडेललाई प्रादेङ्खशक संरचनामा पररवतषन गरी अथषतन्रलाई परमनभषरताबाट आत्ममनभषर बनाउन सक्नपुदषछ। 

३. द्धवत्तीय प्रर्ाली 

मलुकुको अथषतन्र गमतशील बनाउन सङ् कमलत पुजँीलाई आवश्यक परेको िरेमा पररचालन गनष द्धवत्तीय 
संस्था, द्धवत्तीय उपकरर् र द्धवत्तीय मध्यस्थताको सामूद्धहक स्वरूप न ैद्धवत्तीय प्रर्ाली हो । द्धवत्तीय प्रर्ालीले 
अथषतन्रमा छररएर रहेको ससानो बचतलाई एकीकृत गरी आवश्यक र सम्भावना भएका िरे वा उपिेरमा 
स्रोतको पररचालन गनष बहआुयाममक भमूमका खेलेको हनु्छ । द्धवत्तीय िेरले मलुकुको उद्योग, व्यापार र 
व्यवसायको द्धवकास र द्धवस्तारका लामग कोशेढुङ् गाको रूपमा कायष गदषछ । नेपालको आमथषक द्धवकासको 
लामग महत्त्वपूर्ष औजारको रूपमा रहेको द्धवत्तीय प्रर्ाली अन्तगषत बैंद्धकङ िेर (मरुा बजार), पुजँी बजार, 
मबमा िेर, गैरबैंद्धकङ द्धवत्तीय िेर र सहकारी गरी मयुय पाचँ ओटा िेरहरू पदषछन।् बैद्धकङ िेर अन्तगषत 
वाङ्खर्ज्य बैंक, द्धवकास बैंक, द्धवत्त कम्पनी र लघदु्धवत्त संस्थाहरू पदषछन ्जसको मनयन्रर् र व्यवस्थापन 
नेपाल राि बैंकले गदषछ । द्धवत्तीय प्रर्ालीमा कुल सम्पङ्खत्तको झण्डै ८९ प्रमतशत द्धहस्सा बैद्धकङ िेरले 
ओगटेको छ । पुजँी बजार अन्तगषत नेप्से, मधतोपर दलाल, सूचीकृत कम्पनी, के्रमडट रेद्धटङ्ग एजेन्सी, म्यचुअुल 
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फण्ड, मचेन्ट बैंक आदद पदषछन ्जसको मनयमन र व्यवस्थापन नेपाल मधतोपर बोडषले गदषछ । यसैगरी 
मबमा कम्पनीअन्तगषत जीवन तथा मनजीवन मबमा कम्पनी, पनुमबषमा कम्पनीहरू पदषछन ् जसको 
मनयमनसम्बन्धी कायष मबमा समममतले गदषछ । गैरबैंद्धकङ द्धवत्तीय िेर अन्तगषत कमषचारी सञ्चय कोर्, 

नागररक लगानी कोर्, मनिेप तथा कजाष सरुिर् कोर् आदद पदषछन।् अथष मन्रालयका नीमत, मनयमबमोङ्खजम 
कायष सम्पादन गने, मापदण्डबमोङ्खजम व्यवसाय गने र ऐनमा व्यवस्था भएअनसुार यी संस्थाहरूले कारोबार 
गदषछन ्। बचत तथा ऋर् सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी द्धवभागले मनयमन, अनगुमन र व्यवस्थापन 
गदषछ, उक्त द्धवभागले तयार पारेका नीमत, मनयम र कायषद्धवमधबमोङ्खजम यस प्रकृमतका संस्थाहरूले कायष 
गनुषपदषछ ।  
अथषतन्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको द्धवत्तीय िेर (वाङ्खर्ज्य बैंक, द्धवकास बैंक, द्धवत्त कम्पनी, लघदु्धवत्त 
द्धवत्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था) ले नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा द्धवत्तीय 
संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, मबमा ऐन, २०४९, मधतोपरसम्बन्धी ऐन, २०६३, सहकारी ऐन, २०७४ तथा 
अन्य ऐन, मनयमावली र मनदेशनबमोङ्खजम कायष गने तथा पुजँीको माग मसजषना एवम ्आपूमतष गने जस्ता 
कायषहरू द्धवत्तीय प्रर्ालीबाट हनु्छ । नेपालको द्धवत्तीय िेरको दायरा, कायषिेर र आकार मनकै फराद्धकलो, 
आधमुनक, प्रमतष्पधी, चनुौतीपूर्ष र जोङ्खखमपूर्ष हुँदै गएको छ । द्धवत्तीय प्रर्ालीमा हाल तरलताको चाप बढन,ु 

मनिपे वृद्धि हनु नसक्न,ु ब्याजदर असन्तमुलत हनु,ु नीमतगत अङ्खस्थरता हनु,ु लगानीमैरी वातावरर् नहनु,ु 

कजाषलाई उत्पादनमूलक िेरमा पररचालन गनष नसक्न,ु कजाष असलुी दर न्यून हनु,ु सबै िेर, वगष र 
समदुायमा बैंद्धकङ सेवा तथा सदु्धवधा सहज नहनु,ु मनङ्खष्क्रय कजाष घटाउन नसक्न,ु कमजोर द्धवत्तीय सािरता, 
मरुास्फीती दर लङ्खित सीमामा राख्न नसक्न,ु कमजोर संस्थागत सशुासन हनु,ु द्धवत्तीय संस्थाको सङ् ययात्मक 
वृद्धिसँग ैगरु्स्तर वृद्धि हनु नसक्न,ु अथषतन्रमा छाँया बैंद्धकङ द्धक्रयाकलाप मनयन्रर् हनु नसक्न ुआदद यस 
िेरका समस्या तथा चनुौती हनु ्। 

द्धवत्तीय प्रर्ालीलाई एकीकृत संरचनातफष  उन्मखु गराउन द्धवत्तीय िेर सधुार कायषक्रम, पन्रौँ पञ्चवर्ीय 
योजना, नेपालको दीघषकालीन सोच, नपेालको संद्धवधानले पररकल्पना र मागषदशषन प्रदान गरेकोले द्धवत्तीय 
िेरको वगीकरर्, पनुःसंरचना, प्रविषन र संरिर् गरी एकीकृत द्धवत्तीय प्रर्ालीको द्धवकास गनुषपदषछ । 
मलुकुले द्धवत्तीय प्रर्ालीको सेवा सदु्धवधा ममङ्खश्रत प्रकृमतको बनाउँदै द्धवत्तीय पहुँच, ङ्खशिा, ज्ञान र 
समावेशीकरर्लाई अमभवृद्धि गरी आमथषक द्धवकासमा जोड ददएको छ । समग्र द्धवत्तीय प्रर्ालीलाई स्वस्थ, 

पारदशी, सरुङ्खित र जोङ्खखम रद्धहत बनाउन आवश्यक ऐन, नीमत, मनयम, कायषद्धवमध र मापदण्ड आददको तजुषमा 
गरी मनयमनकारी मनकाय (बासेल समेत) बाट द्धवमभन्न समयमा जारी भएका मापदण्ड, दस्तावेज तथा 
मनदेशनलाई आत्मसाथ गरी अन्तराषद्धिय अभ्यासअनसुार द्धवत्तीय िेरले व्यावसाद्धयक कायष गनुषपदषछ। 
नेपालको सन्तमुलत आमथषक द्धवकासको लामग द्धवत्तीय ङ्खशिा, ज्ञान, पहुँच र समावेङ्खशता समयको माग हो । 
नेपाल सरकारले चाल ुआमथषक वर्षको बजेट तथा कायषक्रममा समेत द्धवत्तीय पहुँच, ङ्खशिा र समावेशीकरर्लाई 
प्राथममकतामा राखी द्धवद्यमान न्यून द्धवत्तीय पहुँचलाई द्धवस्तार गरी स्थानीय तहसम्म द्धवत्तीय सेवाको पहुँच, 
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ज्ञान र ङ्खशिा बढाँउदै लैजाने नीमत अंमगकार गरेकोले द्धवत्तीय प्रर्ालीलाई देशको आमथषक द्धवकासको 
कोसेढुङ् गा मान्न सद्धकन्छ । नेपालको द्धवद्यमान द्धवत्तीय प्रर्ालीको संरचनालाई देहायको तस्वीरमा प्रस्ततु 
गररएको छः 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोतः नेपाल सरकार, अथष मन्रालय 

नेपालले आमथषक उदारीकरर्को अवधारर्ा प्रयोगमा ल्याएपिात ् द्धवत्तीय िेरमा द्धवगत आठ दशकदेङ्खख 
क्रमशः सङ् यया, आकार र प्रकारमा व्यापक पररवतषन आएको तथा अथषतन्रलाई मौदरकीकरर्माफष त 
चलायमान र स्थाद्धयत्व कायम गनष द्धवत्तीय प्रर्ालीले इङ्खन्जनको रूपमा काम गरररहेको छ । 

४. ददगो द्धवकास 

कुनैपमन मलुकुको द्धवनास रद्धहत द्धवकास न ैददगो द्धवकास भएको हुँदा मामनसका वतषमानको आवश्यकता 
पूरा गनष कुन ैपिसँग सम्झौता नगरी भावी पसु्ताको आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर एवम ्पूरा गदै जान ु
ददगो द्धवकास हो । ददगो द्धवकासको मलु ममष भनकैे वातावरर् संरिर् गरी आमथषक र सामाङ्खजक द्धवकास 
हामसल गनुष भएको हुँदा पथृ्वीमा रहेका साधन तथा स्रोतमा खलल नपारी वतषमानका मामनसहरूको 
कल्यार्मा केङ्खन्रत हनुपुदषछ । द्धवकास आजका मामनसको उत्कट चाहना भएको हुँदा द्धवकास मनमाषर्मा 
वातावरर् प्रमतकूल कायष भएमा द्धवकासबाट अपेिा गररएअनसुार लक्ष्यसम्म पगु्न कदठन हनु्छ तसथष ददगो 
द्धवकास भन्नाले धान्न सद्धकन ेर द्धटकाउपूर्ष द्धवकास हो, जसले वातावरर् र द्धवकासमबच सन्तलुन कायम 

नेपालको द्धवत्तीय प्रर्ाली 

बैंद्धकङ िेर मबमा िेर पुजँी बजार िेर गैरबैंद्धकङ द्धवत्तीय संस्था िेर सहकारी िेर 

• ‘क’ वगष 
• ‘ख’ वगष 
• ‘ग’ वगष 
• ‘घ’ वगष 

 

• जीवन मबमा 
कम्पनी  

• मनजीवन मबमा 
कम्पनी 

• पनुमबषमा 
कम्पनी 

• नेपाल स्टक 
एक्सचेञ्ज 

• सूचीकृत कम्पनी 
• मचेण्ट बैंकर 
• म्यचुअुल फण्ड 

• मधतोपर दलाल 

• मसमडएस 

• मनिपे सदस्य 

• के्रमडट रेद्धटङ्ग 
एजेन्सी 

• कमषचारी सञ् चय 
कोर् 

• नागररक लगानी 
कोर् 

• बचत तथा ऋर् 
सहकारी संस्था 

• नेपाल राि 
बैंकबाट मान्यता 
प्राप्त बचत तथा 
ऋर् सहकारी 
संस्था 

• सीममत बैंद्धकङ 
कायष गने संस्था 
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राख्नपुने मान्यतालाई जोड ददएको छ । भावी पसु्ताको आवश्यकता पूरा गनष बाधा नपने गरी वतषमानको 
आवश्यकता पूरा गनष तथा आमथषक, सामाङ्खजक, मानवीय, प्राद्धवमधक, संस्थागत र वातावरर्ीय पिमबच सन्तलुन 
कायम गनष ददगो द्धवकासको अवधारर्ाले महत्त्वपूर्ष भमूमका खेलेको हनु्छ । मामनस द्धवकास मनमाषर्सँग ै
आमथषक, द्धवत्तीय र मानव द्धवकास अमभवृद्धिको केन्र भएकोले ददगो द्धवकासमा एउटै पथृ्वी संरिर् गरौँ र 
बाचौँ भन्ने अवधारर्ा महत्त्वपूर्ष पि हो । द्धवकास आजको आवश्यकता र भोमलको योजना भएकोले 
द्धवकास मनमाषर् वातावरर् प्रमतकुल हनु गए द्धवकासबाट आशा गररएको लक्ष्यसम्म पगु्न कदठन हनु्छ । 
तसथष ददगो द्धवकासले साधन र स्रोतको उङ्खचत प्रयोग, वातावरर्को संरिर् र संविषन, द्धवकासको महत्त्व र 
सान्दमभषकता, जैद्धवक द्धवद्धवधताको संरिर् र उपयोग जस्ता महत्त्वपूर्ष सवालमा द्धवशरे् ध्यान ददएको हनु्छ।  

सहस्राब्दी द्धवकास लक्ष्यको सापेङ्खिक सफलतामा आधाररत रहेर ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरूलाई सन ्२०३० 
सम्ममा अवलम्बन एवम ् हामसल गनष नेपाल प्रमतबि रहेको छ । ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू केवल 
अन्तराषद्धिय रूपमा कोसेढुङ्गा मार नभएर द्धयनीहरूले साझा प्रगमतका मनङ्खम्त नपेालीहरूले गरेका महान ्
प्रमतबिताहरूलाई समेत प्रमतमनमधत्व गरेको हनु्छ । नेपालले ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गने 
सन्दभषमा पन्रौं पञ्चवर्ीय योजना, िेरगत नीमत तथा काननुहरूको तजुषमा, संरचनागत एवम ्कायषक्रमको 
व्यवस्थापन, द्धवकासको दीघषकालीन सोच लगायत वाद्धर्षक बजेट, नीमत, कायषक्रम र प्राथममकताहरूमा ददगो 
द्धवकासका लक्ष्यहरू पूरा गनष अमभयानको रूपमा लामग परेको छ । महत्वाकाङ्िी कायषसूचीहरूको 
कायाषन्वयन गनष द्धवत्तीय, संस्थागत र जनशङ्खक्तको द्धववेकपूवषक द्धवश्लरे्र् एवम ्मूल्याङ्कन गरी योजना बनाउन ु
पदषछ । हाम्रा प्राथममकताहरू तय गने, ददगो द्धवकास लक्ष्यहरूका मनङ्खम्त स्रोतहरूको अनमुान गने र 
कायाषन्वयनका मनङ्खम्त पूवाषधार तयार गने सम्बन्धमा समयमै आवश्यक कायष योजना तयार गनष जरुरी छ। 
ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू सरकारको मार ङ्खजम्मेवारी नभएर गैरसरकारी, मनजी र सामदुाद्धयक लगायतका 
िेरको ङ्खजम्मेवारी हो । ददगो द्धवकास सन ्२०१५ देङ्खख २०३० सम्मका १७ ओटा लक्ष्यहरू जस्तोः 
गररबी रद्धहत, भोक रद्धहत, असल स्वास्थ्य, गरु्स्तरीय ङ्खशिा, लैद्धङ्गक समानता, स्वच्छ पानी र स्वच्छता, 
नवीकरर्ीय र खररदयोग्य ऊजाष, असल रोजगार र आमथषक वृद्धि, उद्योग नवीन सोच र आधारभतू भौमतक 
संरचना, असमानताको न्यूनीकरर्, ददगो सहरहरू र समदुायहरू, उत्तरदायी उपभोग र उत्पादन, जलवाय ु
कायष, ददगो जनजीवन समरुहरू, ददगो भमूम जीवन, शाङ्खन्त, न्याय र मजबतु संस्था र ददगो द्धवकासको लामग 
साझेदारी हनु ्। 

द्धवकास भन्नु न ैस्रोत र साधनहरूको द्धववेकपूवषक उपयोग भएकोले द्धवश्वका हरेक मलुकुका जनताले अपेिा 
गरेको समदृ्धिको लामग ददगो द्धवकासको द्धवकल्प देङ्खखँदैन । नपेालले ददगो द्धवकासका अपेङ्खित लक्ष्यहरू 
हामसल गनषका मनङ्खम्त सङ् घीय, प्रादेङ्खशक र स्थानीय सरकारहरूमबच साझेदारी एवम ्सरकारी, गैरसरकारी, 
मनजी र सामदुाद्धयक िेरहरूसँग सहकायष गनष जरुरी छ । सन ्२०३० सम्ममा नेपालमा ददगो द्धवकासका 
उपलङ्खब्धहरू हामसल गनषका लामग द्धवमभन्न पिहरूसँग हातेमालो, साझेदार र सहकायष भई कायाषन्वयनको 
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चरर्मा रहेको छ । वास्तवमा ददगो द्धवकासका महत्त्वपूर्ष लक्ष्यहरूको प्रामप्तका लामग राजनीमतक प्रमतबिता, 
ङ्खस्थरता, स्रोत प्रामप्त, प्रभावकारी योजनाको कायाषन्वयनसँग ैबजेटको व्यवस्था समेतका लामग द्धवत्तीय िेरका 
अन्तराषद्धिय असल अभ्यासहरू कायाषन्वयन गरी ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गनष नेपालले अपेिा 
गरेअनरुूप आमथषक द्धवकास र समदृ्धि हामसल गनष सद्धकन्छ । 

५. आमथषक द्धवकासमा द्धवत्तीय प्रर्ालीका अभ्यास र ददगो द्धवकास 

नेपालको आमथषक द्धवकासका लामग द्धवत्तीय िरेको योगदान मनरन्तर बद्धढरहेको छ । नपेालमा १९९४ 
सालमा नपेाल बैंक मलममटेडको स्थापना भएपिात ्द्धवत्तीय प्रर्ालीको सरुुआत भएको मामनन्छ । यसैगरी 
द्धव.सं.२००१ सालमा मनजामती प्रोमभडेन्ट फण्ड (हालको कमषचारी संचय कोर्), २०१३ मा नेपाल राि 
बैंक, २०१६ मा एनआईमडसी, २०२२ मा राद्धिय वाङ्खर्ज्य बैंक, २०२४ मा कृद्धर् द्धवकास बैंक, २०२५ मा 
राद्धिय मबमा संस्थान र २०३३ सालमा सेक्यरुरद्धटज खररद मबक्री केन्र लगायका संस्थाहरूको स्थापना 
भएको मथयो । २०४० सालसम्म नपेालको अथषतन्रसँगै द्धवत्तीय िेर धेरै हदसम्म सरकार मनयङ्खन्रत रहे 
पमन २०४२ सालपमछ मलुकुले उदारीकरर्को अवधारर्ा कायाषन्वयनमा ल्याएपिात ्आमथषक िरेसँग ै
द्धवत्तीय िेरको दायरा, संरचना एवम ्भमूमका फराद्धकलो र खलुा भएको छ। मलुकुको तीव्र आमथषक द्धवकास 
र अपेिाअनरुूप ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गनष द्धवत्तीय िेरका अन्तराषद्धिय असल अभ्यासहरूको 
कायाषन्वयनका साथसाथै आवश्यकता र भमूमका बढ्दै गएको छ । आमथषक तथा दीघषकालीन द्धवकाससम्बन्धी 
मदु्दाहरू द्धवश्वको साझा मदु्दा भए पमन द्धवश्वका हरेक मलुकुमा एकै प्रकारको द्धवकासका एजेण्डाहरू प्रयोग 
हनु सक्दैनन ्। संयकु्त राि सङ् घका महासङ्खचव वान द्धक मनुले सन ्२०११ मा गठन गरेको समूहले पेस 
गरेको प्रमतवेदनमा समावेशी आमथषक द्धवकास, समावेशी सामाङ्खजक द्धवकास, वातावरर्ीय ददगोपना र शाङ्खन्त, 

सरुिामा जोड ददएअनरुूप नपेालको आमथषक द्धवकासको अमभयानमा ददगो द्धवकासका अवधारर्ाहरूलाई 
द्धवशेर् जोड ददँदै द्धवत्तीय िेरका उपकरर्हरूको उपयोगिारा अपेङ्खित लक्ष्य हामसल गनष सद्धकन्छ । 
नेपालको आमथषक द्धवकासको लामग ससानो पुजँी सङ् कलन तथा पररचालन, व्यापार तथा व्यवसाय वृद्धि, कृद्धर् 
िेरको द्धवकास, रोजगारी तथा आय आजषन, गररबी मनवारर्, द्धवत्तीय ङ्खशिासँगै द्धवत्तीय प्रर्ाली र दीघषकालीन 
आमथषक द्धवकासको यारा तय गनष सद्धकन्छ ।  

आमथषक द्धवकासको लामग मनजीिेर द्धवकासको महत्त्वपूर्ष भएको हुँदा मलुकुले उदार आमथषक नीमत अवलम्बन 
गरेसँगै अथषतन्रका द्धवमभन्न िरेमा स्वदेशी तथा वैदेङ्खशक लगानी बढेको छ । तसथष आमथषक द्धवकासको 
लामग द्धवत्तीय प्रर्ालीसँग भएको पुजँीको प्रभावकारी पररचालन र व्यवस्थापन गरी यस प्रर्ालीसँग आमथषक 
वृद्धिलाई जोड्न सक्नपुदषछ । संयकु्त राि सङ् घको आव्हानमा नेपालले सन ्२०३० सम्म ददगो द्धवकासका 
लक्ष्य र गन्तव्यहरू हामसल गने प्रमतबिताअनसुार लगानीको आवश्यकता पूरा गनष सावषजमनक, मनजी तथा 
सहकारी तीन ओटै िेरमा आवश्यक पने स्रोतको व्यवस्थापन गनष द्धवत्तीय िेरको प्रमखु भमूमका रहन्छ। 
आमथषक, सामाङ्खजक र भौमतक पूवाषधारमा सबैजसो उत्पादनका साधनहरू आयात हनुे भएकोले उत्पादन 
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लागत र व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अथषतन्रको संरचनागत पररवतषन नगरी दोहोरो अङ् कको आमथषक 
वृद्धिदर हामसल गनष र व्यापार घाटा मनयन्रर् गनष नसद्धकन ेभएको हुँदा द्धवत्तीय साधनको उङ्खचत प्रबन्ध र 
पररचालन गनष आवश्यक छ ।  

अथषतन्रलाई सद्धक्रय बनाउन पुजँीको सङ् कलन गने, सहरको पुजँी, मसप, अनभुव र प्रद्धवमधलाई ग्रामीर् 
िेरसम्म परु् याई राज्यको ददगो र सन्तमुलत द्धवकास, अथषतन्रको संरचनात्मक सधुार, िरेगत रर्नैमतक 
योजना बनाई तथा कायाषन्वयन र सङ् घीय लोकताङ्खन्रक व्यवस्थाको आमथषक द्धवकास गनष द्धवत्तीय िेरको 
आवश्यकता हनु्छ । नेपालको भौगोमलक संरचनाले प्रदान गरेका द्धवद्धवधता, सम्भावना र सहज अवस्थालाई 
आमथषक समदृ्धिको लामग उपयोग तथा पररचालन गरी सधुारका उपायहरू अवलम्बन गनुषपदषछ । मलुकुले 
एक आमथषक वर्षमा कमत लगानी गने, कुन िेरमा कसरी गने, त्यसबाट कमत रोजगारी मसजषना गने, कमत 
प्रमतशत गररबी कम गने भन्न ेरर्नैमतक योजना बनाई कायाषन्वयन गनष आवश्यक छ । लगानी वृद्धि, 

रोजगारी मसजषना, आय, बचत, उपभोग लगायतका आमथषक सूचकहरू र ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल 
गनष द्धवत्तीय प्रर्ालीमा रहेको साधनलाई सोअनरुूप पररचालन गनुष अद्धहलेको मयुय आवश्यकता हो । 
मलुकुले आफ्नो मनयममत र प्रवषिनात्मक भमूमकालाई प्रभावकारी बनाउन योजना, नीमत तथा कायषक्रम 
कायाषन्वयनलाई कछुवाको चालमा नभई भ्यागतुाको गमतमा लैजानपुदषछ ।  

नेपालले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लामग मार होइन, सहज तथा सलुभ सेवा प्रवाह गनष र द्धवकासको 
लागत न्यून गनष पमन असल पूवाषधारको तयारी गनुषपदषछ । सामाङ्खजक न्याय, सरुिा, राज्यका स्रोत, साधन 
र अवसरमा समान पहुँच स्थाद्धपत हनुे गरी समावेशी आमथषक तथा सामाङ्खजक द्धवकास, स्वतन्रताको प्रत्याभमूत, 

द्धवकासका पूवाषधारको द्धवस्तारबाट जनताको सखु, सदु्धवधा र सन्तदु्धष्टमा अमभवृद्धि हनु गई गररबी न्यूनीकरर्, 

ङ्खशिा, स्वास्थ्य, खानपेानी तथा सरसफाइ सदु्धवधामा वृद्धि हनुसक्दछ । सरकारले अपेिा गरेअनरुूप आमथषक 
वृद्धि, ददगो द्धवकास, गररबी मनमूषलीकरर् र वातावरर् संरिर् गनष ददगो कृद्धर् द्धवकास, खानेपानी, सरसफाइ, 

नवीकरर्ीय उजाष, ददगो पयषटन, ददगो शहरी द्धवकास तथा मानव बसोबास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, रोजगार, 

प्रकोप व्यवस्थापन, लैद्धङ्गक समानता र यवुा रोजगारको उङ्खचत व्यवस्था गनष सकेमा स्वदेशमभरै रोजगारीका 
अवसरहरू मसजषना गनष सद्धकन्छ । नपेालको आमथषक द्धवकासमा द्धवत्तीय िरेका अन्तराषद्धिय असल अभ्यासहरू 
कायाषन्वयनमा ल्याई ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गरी सन्तमुलत आमथषक द्धवकास गनुषपदषछ । आमथषक 
द्धवकासको लामग द्धवत्तीय िेरका अभ्यास र ददगो द्धवकासका आयामलाई देहायमा प्रस्ततु गनष सद्धकन्छः 
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२०४० को दशकसँग ैनेपालले स्वीकार गरेको खलु्ला आमथषक प्रर्ालीले गदाष द्धवत्तीय िेरको भमूमका 
बहआुयाममक हुँदै ददगो द्धवकासका लक्ष्यहरू हामसल गनष र मलुकुको आमथषक द्धवकासमा सहयोग पगु्न 
गएको छ । नेपालको द्धवत्तीय िेरले द्धवश्वव्यापी मान्यता पाएकोले अन्तराषद्धिय असल अभ्यासअनरुूप सेवा 
तथा सदु्धवधा प्रवाह गरी महत्त्वपूर्ष द्धवत्तीय द्धक्रयाकलापमा अन्तराषद्धिय बजारसम्म जोमडन पगुकेो छ। द्धवत्तीय 
सेवालाई ददगो, भरपदो, गरु्स्तरीय तथा प्रमतष्पधी बनाउन प्रद्धवमध र द्धवद्यतुीय माध्यमको उच्चतम प्रयोग 
गरी हातहातमा जानकारी साथसाथमा द्धवत्तीय सेवा भन्ने अवधारर्ाअनसुार सेवा प्रवाह गरररहेको पाइन्छ । 
आमथषक मदु्दालाई प्राथममकतामा राखी मरुास्फीमत मनयन्रर्, दोहोरो अङ् कको आमथषक वृद्धि, उत्पादनमूलक 
िेरमा लगानी, बहृत ्रोजगारी, लगानीमैरी वातावरर्को मनमाषर्, रेममयान्सको उत्पादनशील िरेमा प्रयोग 
जस्ता महत्त्वकाङ् िी सवालहरू पूरा गनष द्धवत्तीय िेरको अहम ्भमूमका हनु्छ।  

अथषशास्त्री जोन रद्धवन्सनको द्धवचारमा कुन ैपमन मलुकुको द्धवत्तीय पिमत चसु्त नहुँदा र अल्पद्धवत्त पहुँच हुँदा 
आमथषक द्धवकासमा पमछ पदषछन ्। नेपालको राजनीमतक अध्यायमा ठुलाठुला पररवतषन भए पमन सामाङ्खजक, 

आमथषक, प्रमतव्यङ्खक्त आय, रोजगारी, द्धवत्तीय ङ्खशिा लगायत राज्यका द्धवद्धवध िेरमा चेतना आउन नसकेका 
कारर् आमथषक तथा द्धवत्तीय िेरले अपेिाकृत प्रगमत हामसल गनष नसकी ददगो द्धवकासमा समेत दबाब पनष 
गएको छ । सरकारले योजना, बजेट, नीमत तथा कायषक्रममा अथषतन्रका द्धवकासका आधारहरू प्रस्ततु 
गदषछ तर कायाषन्वयन कमत भए वा भएन सोको लेखाजोखा, प्रभावकाररता एवम ्मूल्याङ्कनको अध्ययन तथा 
द्धववेचना गरेको पाइँदैन । तसथष सरकारले नेपाल जस्ता मलुकुमा आप्रवाह हनुे बाह्य लगानी, स्वदेश मभरै 
हनु ेआन्तररक लगानी तथा द्धवप्ररे्र्बाट आउने रकमलाई अथषतन्रका प्रमखु िेरहरू (कृद्धर्, उद्योग, सेवा, 
पूवाषधार द्धवकास लगायत) मा लगानी गनष सके द्धवत्तीय प्रर्ालीलाई टेवा पगु्ने, ददगो द्धवकासमा सहयोग हनु े
र आमथषक द्धवकासमा गमत आउन सक्दछ । 

द्धवत्तीय प्रर्ालीको अभ्यास 

• बैंद्धकङ िेर (मरुा 
बजार) 

• पुजँी बजार 
• मबमा िेर 

• गैरबैंद्धकङ द्धवत्तीय िेर 

• सहकारी िेर 

आमथषक द्धवकास र समदृ्धि 

 

ददगो द्धवकास 

• सामाङ्खजक द्धवकास 

• वातावरर्ीय संरिर् 

• मानव स्रोतको द्धवकास 

• संस्थागत िमताको द्धवकास 

• साधन, स्रोतको उपयोगमा द्धववेकशीलता 
• पथृ्वीले बहन गनषसक्ने िमताको 
द्धवकास 
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६. आमथषक द्धवकासका चनुौती र सम्भावनाको अवस्था   

कोमभड–१९ महामारीको कारर् मलुकुको अथषतन्र कमजोर अवस्थामा पगुकेो छ । मलुकुको चाल ुखचषमा 
परररहेको चापलाई उङ्खचत व्यवस्थापन गनष नसक्न,ु पुजँीगत खचष लक्ष्यबमोङ्खजम गनष नसक्न,ु तरलताको 
समस्या समयमा न ैसमाधान गनष नसक्न,ु ब्याजदरमा पररवतषन भैरहन,ु व्यापार घाटा बढ्न,ु द्धवलामसताका 
वस्तकुो आयात वृद्धि हनु,ु मनिेपको तलुनामा कजाष द्धवस्तार लगायतका द्धवमभन्न कारर्ले आमथषक द्धवकास, 

समदृ्धि, ददगो द्धवकास र द्धवत्तीय प्रर्ालीको द्धवस्तारमा चनुौती थद्धपएको छ । त्यसैगरी समावेशी, फराद्धकलो 
र ददगो आमथषक वृद्धि तथा सामाङ्खजक िरेमा लगानी, सामाङ्खजक न्याय र सरुिा, व्यापक औद्योमगकीकरर्, 

संस्थागत तथा मानवीय िमताको द्धवकास, मनजीिरेको द्धवकास, सहभामगता र साझेदारी तथा ददगो द्धवकासका 
लक्ष्यहरूको आन्तररकीकरर्, अन्तराषद्धिय बजारमा पहुँच, स्थानीय मनकायको सबलीकरर्, सशुासन, मानव 
अमधकार, काननुी शासन, पनुःमनमाषर् र द्धवकास, द्धवकासको प्राथममकीकरर् जस्ता कायषहरूबाट मलुकुको 
आमथषक द्धवकास गनष सद्धकन ेसम्भावना रहेको छ । नेपाल जस्तो सानो अथषतन्र भएको मलुकुको लामग 
न्यून प्रमतव्यङ्खक्त आय, कम कुल गाहषस्थ उत्पादन, प्रद्धवमधको सामान्य प्रयोग, अमधक वैदेङ्खशक मनभषरता, 
बेरोजगार, गररबी, सम्पङ्खत्त र आयको असमान द्धवतरर्, भौगोमलक अवस्था, पूवाषधारको अभाव जस्ता यावत 
पिहरू आमथषक द्धवकासको लामग चनुौती भए पमन अमधक श्रम शङ्खक्त, प्रशस्त जलस्रोत, जैद्धवक द्धवद्धवधता, 
पयषटन, द्धवत्तीय पहुँच, राजनीमतक चेतना, द्धवत्तीय सङ् घीयता, मानव अमधकार, वैदेङ्खशक सहयोग र चासो 
आददलाई सम्भावना र अवसरको रूपमा मलन सद्धकन्छ । मलुकुको आमथषक द्धवकासका प्रमखु चनुौती र 
सम्भावनालाई देहायमा प्रस्ततु गनष सद्धकन्छः 

आमथषक द्धवकासका चनुौती 
• आमथषक वृद्धिमा ससु्तता, 
• उच्च गररबी र बेरोजगारी तथा न्यून प्रमतव्यङ्खक्त आय, 

• बढ्दो आयात र घट्दो मनयाषत, 

• न्यून पुजँीगत बजेटको व्यवस्था र न्यून खचष, 
• ऐन, मनयम, काननुमा मनरन्तर पररवतषन, 

• द्धवमभन्न प्रकारका महामारी तथा भकुम्प, 

• अनौपचारीक अथषतन्रको ठुलो आकार, 
• कृद्धर् िेरमा परम्परागत पिमतको प्रयोग, 

• ददगो द्धवकासका लक्ष्य हामसल गनुष, 
• राजनीमतक अङ्खस्थरता र जलवाय ुपररवतषन, 

• समावेशी तथा सन्तमुलत आमथषक द्धवकास, 

• कमजोर द्धवत्तीय सािरता, 
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• मरुाङ्खस्फमतलाई मनयन्रर्मा राख्न,ु 

• अन्तराषद्धिय बजारमा व्यावसाद्धयक पहुँच कम हनु ु। 

सम्भावनाको अवस्था 
• खलुा अथषव्यवस्था र लगानीमैरी वातावरर्, 

• पयाषप्त द्धवद्यतु आपूमतष , 
• सरल र सहज मनयम, काननुको तजुषमा, 
• द्धवत्तीय सेवालाई द्धवद्धवमधकरर् गनष प्रोत्साहन, 

• बढ्दो द्धवत्तीय पहुँच, 

• कृद्धर् िेरको व्यावसायीकरर् र आधमुनकीकरर्, 

• बढ्दो द्धवप्ररे्र् आम्दानी, 
• द्धवश्व व्यापार सङ् गठन लगायतका संस्थाहरूसँग पहुँच, 

• कोमभड–१९ को असरलाई न्यून गनष खोपको उपलब्धता, 
• सङ् घीय द्धवत्त प्रर्ालीको सदुृढीकरर्, 

• प्रमतष्पधाषत्मक िमताको अमभवृद्धि, 

• लगानीमैरी वातावरर्को मसजषना, 
• बढ्दो वैदेङ्खशक सहायता, 
• सशक्त मनजी िेर । 

७. नेपालमा आमथषक द्धवकासको लामग गनुषपने द्धक्रयाकलाप 

मलुकुको ददगो, सन्तमुलत, उच्च र समतामूलक आमथषक वृद्धि गनष द्धवत्तीय िेरका अन्तराषद्धिय असल 
अभ्यासअनरुूप साधन तथा स्रोतको पररचालन गनष आवश्यक रहन्छ । नेपालका प्रमखु िेर एवम ्
उपिेरहरूको मनरन्तर द्धवकास गनष र आमथषक समदृ्धिको लामग देहायका द्धक्रयाकलापहरूको आवश्यकता 
पदषछः 

• लगानी, उत्पादन, आय, रोजगारी, बचत, पुजँी पररचालन लगायतलाई गमतशील बनाउन,े 

• द्धवत्तीय प्रर्ालीमा रहेको साधन तथा स्रोतको समङु्खचत उपयोग गनष वातावरर् तयार गने, 

• संस्थागत सशुासन कायम गने र आन्तररक मनयन्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउन,े 

• दीघषकालीन लक्ष्य तथा उदे्दश्य हामसल गनष पुजँी पररचालन गने, 

• अन्तराषद्धिय अभ्यास एवम ्प्रचमलत मनयम, काननुअनसुार द्धवत्तीय प्रर्ाली सञ् चालन गने, 

• योजना, बजेट तथा कायषक्रमले मनददषष्ट गरेका लक्ष्य हामसल गरी आमथषक द्धवकास गने, 

• बहृत एवम ्सूक्ष्म आमथषक द्धवर्यगत लक्ष्य एवम ्रर्नीमत प्रामप्तको लामग स्रोतको पररचालन गने, 
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• जनतालाई द्धवत्तीय ज्ञान, ङ्खशिा र जानकारी प्रदान गरी मलुकुमा द्धवत्तीय पहुँच अमभवृद्धि गने, 

• द्धवत्तीय सेवालाई द्धवद्धवमधकरर् गनष प्रोत्साद्धहत गने, 

• कृद्धर्, उजाष, पयषटन, ङ्खशिा, स्वास्थ्य लगायतका िेरमा द्धवत्तीय लगानी बढाई सन्तमुलत र ददगो 
आमथषक वृद्धि हामसल गने, 

• कमषचारी एवम ्मानव संशाधनको व्यवस्थापनसँगै योगदान र योग्यताको कदर गने, 

• अथषतन्रका द्धवद्यमान चनुौतीहरूको न्यूनीकरर्सँगै अवसरमा रुपान्तरर् गने, 

• प्रद्धक्रयागत जद्धटलतालाई प्रद्धवमधको सहयोगबाट आधमुनक बनाई सरल र मछटो बनाउन े।   

८. मनष्कर्ष 

द्धवत्तीय प्रर्ालीको गमतशीलताबाट मलुकुमा लगानी अमभवृद्धि भई रोजगारी, प्रमतव्यङ्खक्त आय, बचत, उपभोग 
लगायतका आमथषक पिमा सकारात्मक प्रभाव पनष गई समग्र आमथषक द्धवकासमा सहयोग पगु्दछ । कोमभड–

१९ ले भत्काएको आमथषक संरचनालाई लयमा ल्याउन, जनतालाई राहत प्रदान गनष, खोपको सहज 
उपलब्धता, होटल, यातायात, पयषटन, ङ्खशिा, स्वास्थ्य आदद अवस्थामा परेको बहपुिीय दबाबलाई सहज 
बनाउन र ददगो द्धवकासलाई टेवा परु् याउन द्धवत्तीय प्रर्ालीका असल अभ्यासहरू कायाषन्वयनमा ल्याउन ु
पदषछ । पन्रौं योजनासम्म आइपगु्दा नेपालले आमथषक द्धवकास अपेिाअनसुार हामसल गनष नसक्न,ु आय र 
व्ययको असन्तलुन हनु,ु रोजगारीको लामग भारत र तेस्रो मलुकुतफष  श्रम शङ्खक्त जानलेु नपेालको आमथषक 
अवस्था नाजकु रहेको र सेवा िेरको द्धवकास तथा द्धवस्तारमा जोड ददन ुजरुरी छ भन्ने कुरा सङ् केत 
गदषछ। लामो लकडाउन र मनर्ेधाज्ञाको प्रभावले अथषतन्र ओरालो लागकेो हुँदा सरकारले व्यवसायी तथा 
उद्यमीलाई सहमुलयतपूर्ष कजाष, ब्याज छुट तथा ममनाहा, सरल िेरगत कजाषका साथै कालो सूची वा मनङ्खस्क्रय 
कजाषमा प्रद्धक्रयागत सहजता द्धवत्तीय प्रर्ालीमाफष त उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सन ्२०२० मा नेपालको 
आमथषक वृद्धि ऋर्ात्मक १.९९ प्रमतशत रहेको हुँदा ददगो द्धवकासका लक्ष्य हामसल गनष द्धवत्तीय िेरका 
असल अभ्यासहरूको कायाषन्वयनमा गरी लगानीयोग्य पुजँीको सहज उपलब्धताको व्यवस्था ममलाई आमथषक 
चरहरूमा पनष गएको प्रभाव र दबाबलाई हटाई सन्तमुलत आमथषक द्धवकासमा जोड ददनपुदषछ । 
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नीमतगत मनर्षयमा मनद्धहत ‘नीमतगत भ्रष्टाचार’ 
हररबहादरु थापा* 

लेखसार 

राज्य सञ् चालनको वैधामनक मनकाय सरकार हो । लोकताङ्खन्रक व्यवस्थामा कायषकाररर्ीको सम्पूर्ष 
अमधकार मङ्खन्रपररर्द् मा मनद्धहत हनु्छ । संद्धवधान तथा काननुबाट प्राप्त अमधकारबमोङ्खजम मङ्खन्रपररर्द् बाट 
द्धवमभन्न मनर्षयहरू हनुे गदषछन ्। यस क्रममा मङ्खन्रपररर्द् बाट हनुे नीमतगत मनर्षयलाई राज्यसञ् चालनको 
क्रममा मलइएको मनर्षयका रूपमा मलइन्छ । नीमतगत मनर्षयको स्पष्ट पररभार्ा नहुँदा यसले द्धवमभन्न 
द्धकमसमका अन्यौलता र जद्धटलता ल्याउने गरेको छ । नीमतगत मनर्षयमाफष त भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा 
मङ्खन्रपररर्द् बाट आम रूपमा नागररक केङ्खन्रत भएर गररन े महत्त्वपूर्ष मनर्षयहरूसमेत छाँयामा पने र 
शङ् काको दृद्धष्टकोर्बाट हेने पररङ्खस्थमत मसजषना भएको छ । प्रस्ततु लेखमा नीमतगत मनर्षयसम्बन्धी 
साङ् गोपाङ् ग द्धवश्लरे्र्, यससँग जोमडएका द्धवमभन्न घटनाक्रम, सम्मामनत सवोच्च अदालतबाट स्थाद्धपत 
नङ्खजरहरूका साथै संवैधामनक र काननुी व्यवस्थाको द्धवश्लरे्र् गररएको छ । 

 शब्दकुञ् जीः सशुासन, सावषजमनक खररद, स्वेतग्रवेी अपराध, मङ्खन्रपररर्द्, भ्रष्टाचार   

1. पषृ्ठभमूम 

संसदीय व्यवस्थामा नीमत मनमाषर् तय गने वैधामनक थलो मङ्खन्रपररर्द्लाई मामनन्छ । जनमनवाषङ्खचत संसद् मा  
बहमुत प्राप्त दल वा बहमुत प्राप्त नगरेको अवस्थामा गठबन्धनका आधारमा राज्य सञ्चालनको मनङ्खम्त वैधामनक 
कायषकाररर्ी अथाषत ्सरकार मनमाषर् हनु्छ । उसैले राज्य सञ्चालनका मनङ्खम्त नीमत तय गछषन ्। २०६५ 

सालमा नेपाल गर्तन्रमा प्रवेश गनुषअङ्खघ कद्धहले मनरङ् कुश त कद्धहले संवैधामनक राजतन्र मथयो । 
मनरङ् कुश राजतन्र छँदा राज्य सञ्चालनमा दरबार हाबी हनु्थ्यो, मङ्खन्रपररर्द् छायाँमा मथयो । बहदुलीय 
संसदीय व्यवस्था हुँदा पमन कमतपय बलेा कायषकाररर्ी मनर्षयहरूमा दरबारले हस्तिेप गनष खोज्थ्यो । 

 
* प्रधानसम्पादक, इकागज डटकम  

इमेलः hbthapa2@gmail.com 
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लोकतन्र स्थापनासँग ै२०६३ वैशाखपमछ कायषकाररर्ीको सम्पूर्ष अमधकारको प्रयोग मङ्खन्रपररर्द् बाट हुँदै 
आएको छ । राज्य संरचनामा कायषकाररर्ी मनर्षयको सबैभन्दा मामथल्लो थलो मङ्खन्रपररर्द्लाई मामनन्छ। 
मङ्खन्रपररर्द्कै मनर्षयका आधारमा राज्य सञ्चालन हनु्छ । कायषकाररर्ीबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा 
नीमतगत मनर्षय मलनपुने हनु्छ । 

संद्धवधान र काननुतः राज्य सञ्चालनका नीमत तय गने थलो मङ्खन्रपररर्द् हो । काननुका मस्यौदा पमन 
मङ्खन्रपररर्द्कै मनर्षयका आधारमा हनु्छ र संसदबाट संशोधन पाररत भएपमछ वैधामनक काननु बन्छन ्। 
नेपालको संद्धवधानको धारा ७५ मा कायषकाररर्ी अमधकारअन्तगषतको उपधारा (१) अनसुार नेपालको 
कायषकाररर्ी अमधकार यो संद्धवधान र काननुबमोङ्खजम मङ्खन्रपररर्द्मा मनद्धहत हनुछे। सोही धाराको उपधारा 
(२) मा यो संद्धवधान र काननुको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य मनदेशन, मनयन्रर् र 
सञ्चालन गने अमभभारा मङ्खन्रपररर्द् मा हनुछे । 

मङ्खन्रपररर्द्लाई कायषकाररर्ी अमधकार प्राप्त भएपमछ उसले अनमगन्ती मनर्षय मलन्छ न ै। काननुतः राज्य 
सञ्चालनमा नीमतगत मनर्षय मलनलुाई अस्वाभाद्धवक ठान्न या मान्न ममल्दैन । खासमा कस्ता द्धवर्य नीमतगत 
हनुे र कस्ता द्धवर्य नीमतगत नहनुे भन्ने अन्यौल तथा जद्धटलताका कारर् यसले ‘प्रकरर्’को रूप धारर् 
गरेको हो। त्यस अमतररक्त छानमबनको दायराभन्दा बाद्धहर पानष आमथषक कारोबार जोमडएका द्धवर्य 
मङ्खन्रपररर्द् बाट मनर्षय गराउन ेप्रवृङ्खत्त बढेपमछ बहस, द्धववाद र प्रकरर्का रूप मलएको देङ्खखन्छ।  

मङ्खन्रपररर्द्को नीमतगत मनर्षयलाई भ्रष्टाचारको स्रोत मान्ने क्रम बढ्दै जान ुराज्य सञ्चालकका मनङ्खम्त राम्रो 
होइन । यसका साथै नीमतगत मनर्षयका आधार, औङ्खचत्य नखलुाइँदै मङ्खन्रपररर्द् बाट भएका हरेक मनर्षयलाई 
शङ् काको दृद्धष्टकोर्ले हेने ङ्खस्थमत बनकेो हो ।   

2. पररभार्ाद्धवहीन नीमतगत मनर्षय 

नीमतगत मनर्षयका सवालमा हालसम्म सैिाङ्खन्तक पररभार्ा भएको या गररएको छैन । कुनै ठाउँमा सडक 
बनाउन ेमनर्षय ‘नीमतगत’ मामनन सक्छ । तर त्यो ठाउँको ठेक्का अमूक व्यङ्खक्त वा कम्पनीलाई ददने मनर्षय 
‘नीमतगत’ हनु्छ द्धक हनु्न ? भन्न ेप्रश्न उङ्खब्जएको छ ।  

काननुी पररभार्ाको अभावमा सावषजमनक सम्पङ्खत्तमा हनुे खररद, ठेक्का वा भाडाका द्धवर्य पमन मङ्खन्रपररर्द् बाट 
मनर्षय गराउँदै ददन ेप्रचलन बढेको छ । काननु र सवोच्च अदालतकै फैसलाहरूले मङ्खन्रपररर्द्का नीमतगत 
मनर्षयमा अनसुन्धान गनष नपाइने नङ्खजर प्रमतपाददत भएको छ । त्यही पषृ्ठभमूममा मङ्खन्रपररर्द् बाट मनर्षय 
गराएपमछ जोमगन सद्धकन्छ भन्ने धारर्ा मन्री र उच्च प्रशासकमा बढेको हो । 
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पूवष सङ्खचव शारदाप्रसाद मरतालका द्धवश्लरे्र्मा, नेपालमा मङ्खन्रपररर्द्ले गरेका मनर्षय कुन नीमतगत हनु ्र 
कुन होइनन ्भनी वगीकरर् गने गररएको छैन । सैिाङ्खन्तक आधारमा द्धववेचना गदाष नपेालको सङ् घीय 
मङ्खन्रपररर्द्का मनर्षयहरूमध्ये मनकै कम मनर्षयहरू मार नीमतगत हनु ेगरेको देङ्खखन्छ । नयाँ सरकार 
गठन भएपमछ सरुुका ददनमा मङ्खन्रपररर्द्ले गने लगभग २५ प्रमतशत मनर्षयहरू नीमतगत मनर्षय हनुे र 
अन्य मनर्षयहरू मनयममत वा कायाषत्मक मनर्षय हनुे गरेको देङ्खखन्छ । अन्य अवस्थामा मङ्खन्रपररर्द्ले गने 
मनर्षयहरूमध्ये सरदर ५ देङ्खख ७ प्रमतशत मनर्षयहरू मार नीमतगत मनर्षय हनु ेगरेको देङ्खखन्छ (मरताल, 

2078)।  

काननुी रूपमा वस्तपुरक पररभाद्धर्त नहुँदा सावषजमनक खररद, ठेक्का वा सरकारी सम्पङ्खत्तमा भाडा ददने काम 
पमन मङ्खन्रपररर्द् बाट गराइने र त्यसले प्रकरर्को रूप धारर्ा गने क्रमले पमछल्लो समय तीव्रता पाएको 
हो । कुनै व्यङ्खक्त वा फमषलाई ठेक्का ददन ेवा नददने द्धवर्य नीमतगत हनु सक्दैन । खासमा नीमतगत भनकेो 
आम द्धहतका लामग कुनै नयाँ पररयोजना तय गने र मापदण्ड तोक्ने द्धवर्य हनुपुने हो । कुनै पररयोजनाको 
ठेक्का प्रमतस्पधाषमा जाँदा मापदण्डमभर पने प्रमतस्पधी हनु सक्छन ्। प्रमतस्पधीहरूमध्येबाटै ठेक्का वा खररद 
स्वीकृत हनु सक्छन ्। 

नीमतगत भनकेो ‘अवैयङ्खक्तक’ मामलामा आम द्धहतका मनङ्खम्त मलन े मनर्षय हो । तर व्यङ्खक्तगत र अमकु 
कम्पनीको मामला जोमडएपमछ त्यसले नीमतगत रूप मलन सक्दैन र ममल्दैन पमन । तर मङ्खन्रपररर्द्ले 
आमथषक कारोबार जोमडएका, वैयङ्खक्तक र कम्पनीका हकमा मनर्षय मलएपमछ द्धववाद पैदा भएका हनु ्। 
मङ्खन्रपररर्द्लाई त्यसरी ‘व्यङ्खक्त वा कम्पनी’लाई लाभ परु् याउने गरी नीमतगत मनर्षय मलन ेर ‘रिा कवच’ 
मभर पाने क्रम मनरन्तर छ । 

पूवष प्रशासक तथा मनवाषचन आयोगका पूवष प्रमखु आयकु्त भोजराज पोखरेल उच्च तहकै संलग्नतामा नीमतगत 
भ्रष्टाचार बढेको दृष्टान्त पेस गछषन ्। उनको भनाइमा, बालवुाटारको प्रधानमन्री मनवाससँगकैो जग्गा वा 
नेपाल रष्टको नामको जग्गा गररबले हडपेका होइनन ्। कायाषन्वयन तह वा बेसी जनसम्पकष  वा द्धवकास 
मनमाषर्को िरेमा मार भ्रष्टाचार भयो भनौँ भन्दा पमन सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचार मलुकुको उच्च तह अथाषत ्
मङ्खन्रपररर्द् बाट हनुे नीमतगत मनर्षय नै मामनएको छ (पोखरेल, 2076)।  

अझ वाद्धर्षक बजेटमाफष त पमन मनङ्खित व्यापाररक फमष वा घरानालाई फाइदा परु् याउने उदे्दश्यसद्धहत कर 
छुटका मनर्षय भइरहेका हनु्छन ्। त्यस्ता द्धवर्यहरू कमतपय अवस्थामा सतहसम्म आइपगु्छ भने कमतपय 
बेला कसैले पत्ता लगाउन सक्दैनन ्। अझ छुटसम्बन्धी नीमतगत व्यवस्था त त्यस्ता छुटका द्धवर्य 
मन्रालय, मङ्खन्रपररर्द् हुँदै संसद् बाटै आमथषक द्धवधेयक अनमुोददत हनु पगु्छन ्। जसमा मङ्खन्रपररर्द् र 
संसद् दवैुको संलग्नता हनु्छ। संसद्ले त्यसरी छुटसम्बन्धी व्यवस्था पाररत गदाष उसलाई त्यसमभर भएका 
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बदमासी थाहा नहनु सक्छन ्। द्धकनभने कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाबारे संसद् मा मबरलै मार छलफल 
हनु्छन ्। 

पूवषसङ्खचव शारदाप्रसाद मरतालका भनाइमा, ‘तल्लो तहबाट मनर्षय गनष सक्ने द्धवर्यलाई मङ्खन्रपररर्द् मा लगेर 
मनर्षय गराउने प्रचलन बढेको छ । मङ्खन्रपररर्द्ले मनर्षय गरेपमछ त्यो नीमतगत मनर्षय हनु्छ । अङ्खयतयारले 
गने अनसुन्धानबाट बच्न सद्धकन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो प्रवृङ्खत्तको बढोत्तरी भएको हो । तल्लो 
तहबाट मनर्षय हनु सक्ने, खासगरी सावषजमनक खररद र सरकारी, सावषजमनक र गठुीका जग्गा व्यङ्खक्तको 
नाममा गने जस्ता द्धवर्यमा मङ्खन्रपररर्द् मा प्रस्ताव लगी मनर्षय गराउन ेप्रवृङ्खत्त बढेको देङ्खखएको छ  (मरताल, 

2078) ।  

नेपालमा ठुला भ्रष्टाचार तथा आमथषक घोटाला प्रकरर्सँग ै ‘नीमतगत मनर्षय’ जोमडने क्रम पमछल्लो समय 
मनकै बढेको छ । मङ्खन्रपररर्द् बाट भएका नीमतगत मनर्षयमा अनसुन्धान गनष नममल्ने काननुी प्रावधान छ। 
मङ्खन्रपररर्द् बाट भएका नीमतगत मनर्षयमा अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गनष नपाउन े
र मदु्दा पमन नचल्ने भएपमछ यस्ता द्धवर्यले समाजमा बढी उचाइ पाएको छ ।  

कमषचारीहरू पमन आफू जोमगन आमथषक कारोबारलाई ‘नीमतगत मनर्षय’ को आवरर् ददन ेगछषन।् भ्रष्टाचारको 
अमभयोग खेप्नपुने डरले प्रशासकहरू आफैं  आमथषक कारोबारसम्बन्धी मनर्षय मलन डराउँछन ्। छानमबनको 
दायराबाट बाद्धहर पानष त्यसलाई उनीहरू मङ्खन्रपररर्द् बाट नीमतगत मनर्षयका रूपमा पाररत गराउन 
चाहन्छन।्  

मङ्खन्रपररर्द् बाट हनुे मनर्षय ‘बदमनयतपूवषक’ नगररएका पमन हनुसक्छन ्। कुनै पमन प्रस्तावमा मनर्षय 
मलनकुो कारर्, आधार र औङ्खचत्य स्पष्ट पानष नसक्दा सन्देह बढेको हो । कमतपय मनर्षय असल मनयतले 
गररँदा पमन आधार/औङ्खचत्य नखलु्दा शङ् काको घेरा फराद्धकलो पाछष । कुनै मनर्षयमा चारैमतर शङ् का 
उत्पन्न भयो भन ेसरकारकै वैधतामा प्रश्न उठाउँछ र सङ् कटको चलुीमा पमन परु् याउन सक्छ । 

समाजदेङ्खख शासनसम्म भ्रष्टाचारसँग ‘साना माछा’ र ‘ठुला माछा’ प्रसङ् ग जोमडँदै घनीभतू बहस पमन 
मभमरएको छ । त्यसमा ‘ठुला माछा’का रूपमा ‘नीमतगत मनर्षय’मा भएका ‘नीमतगत भ्रष्टाचार’लाई मामनदैँछ। 
अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले ‘ठुला माछा’लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भनी 
द्धटकाद्धटप्पर्ी पमन बढेकै छ । 

नीमतगत मनर्षयका प्रद्धक्रयामा मङ्खन्रपररर्द्, प्रधानमन्री, मन्री, उच्च प्रशासक सामेल रहन्छन ्। सावषजमनक 
खररद मबक्री जोमडएका आमथषक कारोबारका मामला, बजेट पररचालन, राज्यको सम्पङ्खत्त कसैलाई उपयोग 
या उपभोग गनष ददने, कर घटी या कर छुटजस्ता कायष मङ्खन्रपररर्द्का मनर्षयका आधारमा हनु थालेपमछ 
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शङ् का उपशङ् काले मैदान पाएको हो । यसले पमन के देखाउँछ भन ेनीमतगत भ्रष्टाचारका हकमा राज्यका 
उच्च पदामधकारीहरूको संलग्नता बगेर यो असम्भव हनु्छ । 

भ्रष्टाचार आफैमा ‘श्वतेग्रवेी अपराध’ हो, अथाषत ्सफेदपोस पारहरूबाट हनु ेआमथषक अपराध कमष हो। जनु 
पत्ता लगाउन ुजद्धटल कायष पमन हो । आमथषक कारोबार जोमडएका सवालमा ‘बदमनयत’ तत्त्व खोज्न ुत्यमत 
सङ्खजलो हनु्न, जमत ठान्न ेगररन्छ । त्यसमा पमन नीमतगत आवरर् पद्धहर् याउँदै छानमबनबाट बाद्धहर पारेपमछ 
भ्रष्टाचार र बदमनयत मारा बढी हनु्छ भन्ने ठान्न ुअस्वाभाद्धवक होइन । 

लोकताङ्खन्रक राज्य पिमतमा भ्रष्टाचार मनयन्रर् गरी सशुासन ददने पद्धहलो दाद्धयत्व जनमनवाषङ्खचत 
मङ्खन्रपररर्द्कै हो । राजनीमतक दलले भ्रष्टाचारद्धवरुि राज्य मनमषमतापूवषक प्रस्ततु हुँदै सशुासन प्रत्याभतू 
गने प्रमतबिता आमनागररकसँग व्यक्त गरी मत पाएका हनु्छन ्। नीमतगत मनर्षय र नीमतगत भ्रष्टाचारका 
सन्दभषमा जसरी समाजमा द्धटकाद्धटप्पर्ी बाङ्खक्लँदो छ, त्यसरी हेदाष राज्य न ैभ्रष्टाचारको सन्दभषमा ‘प्रमतवादी 
द्धकत्तामा’ हो द्धक भन्ने आभास हुँदै गएको छ । काननुतः भ्रष्टाचार र आमथषक अपराधमा सरकार वादी पि 
हो । तर कमतपय सरकारबाट भएका द्धववाददत मनर्षयमा उमभएपमछ ‘प्रमतवादी’ भएको भान आफै गराउँछ। 

3. आम बझुाइमा नीमतगत भ्रष्टाचार 

आम बझुाइ र ठम्याइमा पमन बहृत ्प्रकृमतका भ्रष्टाचार ‘नीमतगत मनर्षय’कै आधारमा हनु्छन ्। अङ्खयतयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग आफैले २०७५ मा नपेालमा भ्रष्टाचार र सशुासनका अवस्थाबारे सवेिर् 
गराएको मथयो । आयोगले नपेालमा हनुे भ्रष्टाचारको प्रकृमत तथा फरक फरक प्रकार र चरररहरू अध्ययन 
गरी मयुय रूपमा नीमतगत तहबाट हनुे भ्रष्टाचार, संस्थागत रूपमा हनुे र प्रद्धक्रयागत रूपमा हनुे तथा 
सानामतना भ्रष्टाचार देखाएको मथयो (आयोग, 2075)।     

उक्त अध्ययनअनसुार ३०.४ प्रमतशतले नीमतगत भ्रष्टाचार हनुे गरेको बताएका छन ्भने २७.२ प्रमतशतले 
प्रद्धक्रयागत रूपमा गररन े मनर्षयबाट भ्रष्टाचार हनुे भनाइ छ । १०.४ प्रमतशतले साना रूपमा भ्रष्टाचार 
हनुकुा साथै ६.९ प्रमतशतले संस्थागत रूपमा हनु ेभ्रष्टाचार औलँ्याएको छ (आयोग, 2075)। नेपालमा 
नीमत मनमाषताहरू नै आफू र आफ्नो पिमा नीमत तथा मनर्षय गराई लाभ मलने गरेको देङ्खखन्छ । जसमा 
राजनीमतक नेततृ्व तह, उच्चपदस्थ कमषचारीहरूबाट नीमतगत रूपमा लाभको लामग काम कारबाही गने 
गराउने प्रर्ाली हाबी भएको छ । यसले पमन नीमतगत भ्रष्टाचारको जड नीमतगत मनर्षय ठामनएको देङ्खखन्छ। 

‘नीमतगत’ टेकोमा मङ्खन्रपररर्द् बाट आमथषक सहायता द्धवतरर् हुँदै खररद ठेक्कापट्टासम्मका मनर्षय भइरहेका 
छन ्। जसमा बहृत ्प्रकृमतका भ्रष्टाचार अन्तमनषद्धहत भएको ठामनन्छ । त्यस्ता द्धवर्यमा कुन ैअनसुन्धान 
नभएपमछ त्यस प्रकारका मनर्षयमा भ्रष्टाचार भएको ठान्ने र शङ् का गने अवस्था स्वाभाद्धवक छ । जलद्धवद्यतु,् 
सडक मनमाषर्, उपकरर्, जहाज, और्मध खररदसम्ममा मन्री तथा उच्च प्रशासकको ममलोमतोमा चाहेकै 
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व्यङ्खक्तलाई ठेक्का ददइन्छ । त्यसरी ठुलाखाले सावषजमनक काम मनङ्खित व्यापाररक घरानालाई ‘सेद्धटङ’का 
आधारमा ददएको फेहररस्त पमन बाङ्खक्लँदो छ । समाजदेङ्खख शासनसम्म नीमतगत भ्रष्टाचार प्रकरर्ले 
द्धकम्बदन्तीकै रूप धारर्ा गदै गदाष ‘सेद्धटङ’ शब्दावलीले कुययाती कमाएको छ । ठेक्कापट्टा र खररदमा 
मङ्खन्रपररर्द् बाट नीमतगत मनर्षय गराएपमछ न बदमनयत खोज्न सद्धकन्छ न भ्रष्टाचार न।ै त्यस्ता प्रकरर् 
केवल ‘द्धकम्बदन्ती’मा सीममत हनु पगु्छन ्। 

4. द्धववाद र बहसमा नीमतगत भ्रष्टाचार 

पञ्चायतकालमा ठुला खाले आमथषक कारोबारका मनर्षयमा राजदरबार र शङ्खक्तशाली पञ्चहरूको संलग्नता 
रहने हुँदा त्यो कालखण्डमा ‘नीमतगत भ्रष्टाचार’का द्धवर्य बहसमा आउनसक्ने अवस्था न ैमथएन । त्यसो 
त, दल र द्धवपिीद्धवहीन पञ्चायती व्यवस्था आफैमा दरबार मनयङ्खन्रत व्यवस्था मथयो । दरबारको चाहना 
बेगर कसैमामथ कारबाही गनष सद्धकने अवस्था हुँदैनथ्यो । त्यमत हुँदाहुँदै पमन २०३५ मा मङ्खन्रपररर्द् र 
मन्रीकै संलग्नता भएको गलैँचा मनकासीसम्बन्धी नीमतगत मनर्षयमा तत्कालीन अङ्खयतयार दरुुपयोग मनवारर् 
आयोगले छानमबन गरेको मथयो । जनु त्यो कालखण्डमा गलैँचा काण्डका नामले कुययाती कमाएको 
मथयो। 

बहृत ्प्रकृमतको र बहचुङ्खचषत उक्त प्रकरर्मा तत्कालीन प्रधानमन्री डा. तलुसी मगरी र तीन जना मन्री, 
ठुलो सङ् ययामा उच्च तहका अमधकारी र व्यापारी ममुछएका मथए । त्यसमा व्यापारीलाई जररवाना गदै 
राजनीमतक र प्रशासमनक वृत्तका अमधकारीलाई सफाइ ममलेको मथयो। उमतबेला ठुला आमथषक घोटाला र 
भ्रष्टाचारका द्धवर्यमा समाजमा खासै बहस हुँदैनथ्यो। त्यस्ता द्धवर्यमा बोल्न ुर लेख्न ुभनेको राज्यद्धवरुिको 
अपराध मामनन्थ्यो । 

२०४६ मा मलुकुमा प्रजातन्र बहालीपमछ नागररकले खलुापन देख्न र भोग्न पाए। त्यसपमछ शासकीय 
वृत्तका भ्रष्टाचारका द्धवर्यमा मनधषक्क बहस हनुे क्रमले तीव्रता पाएको हो । यद्यद्धप प्रजातन्रकालको प्रारङ्खम्भक 
समयमै मङ्खन्रपररर्द्का ‘नीमतगत मनर्षय’मा छानमबन गनष नपाउन ेकाननुी व्यवस्था राङ्खखएपमछ द्धववाद पैदा 
भएको हो । 

२०४८ मा बनकेो अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐनमा भ्रष्टाचार र अनङु्खचत कायषको अनसुन्धान 
गरी मदु्दा चलाउने र द्धवभागीय कारबाही मनङ्खम्त मसफाररस गदै आएको मथयो । मङ्खन्रपररर्द् बाट हनु े
‘नीमतगत मनर्षय’ अनसुन्धान गनष आयोगलाई २०४८ बाटै वङ्खञ्चत गरेको मथयो । अझ संद्धवधान सभा 
मनममषत २०७२ को संद्धवधानपमछ ‘अनङु्खचत कायष’सम्बन्धी अनसुन्धान गने ङ्खजम्मेवारी आयोगबाट ङ्खझद्धकएको 
छ र त्यसमा अनसुन्धान गने अको मनकाय पमन बनकेो छैन । 
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अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ मा प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश मथयो, 
जसमा आयोगले प्रधानमन्रीलाई कुनै कारबाही गनष नपाउन ेर मन्रीका हकमा समेत प्रधानमन्रीलाई लेखी 
पठाउने व्यवस्था मथयो । अथाषत ्मन्री भएका भ्रष्टाचार तथा आमथषक अमनयममतताका सवालमा अङ्खयतयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले मदु्दा चलाउन नसक्ने अवस्था मथयो । 

यद्यद्धप २०४७ को संद्धवधानमा सावषजमनक पदामधकारीहरूका भ्रष्टाचार र अनङु्खचत काम हेने अमधकार 
आयोगलाई ददइएको मथयो । संवैधामनक व्यवस्थालाई काननुद्वारा मनयन्रर् गररएको मथयो । २०४८ मा 
ऐन मनमाषर् हुँदा संद्धवधानबमोङ्खजमकै व्यवस्था मथयो । तर २०४९ जेठ २ मा आयोगको ऐन संशोधन 
गरी आयोगको िेरामधकार सङ् कुङ्खचत पाररएको मथयो । आयोगले प्रधानमन्री र मन्रीद्धवरुि अनसुन्धान 
र कारबाही गनष नसक्न ेगरी उन्मङु्खक्त पाएका मथए। 

संशोमधत व्यवस्था संद्धवधानको प्रमतकूलमा रहेको दाबीसद्धहत सवोच्च अदालतमा मदु्दा पर् यो । आयोगको 
अमधकारिेर सम्बन्धमा सवोच्च अदालतले २०५३ असोज ८ मा फैसला गर् यो, जनु फैसलालाई ‘ऐमतहामसक’ 
मामनएको मथयो । उक्त फैसलाले प्रधानमन्री तथा मन्रीद्धवरुि आयोगलाई अनसुन्धान र तहद्धककात गनष 
नममल्न ेगरी ‘उन्मङु्खक्त’ नददएको व्यायया गर् यो । अदालती व्याययासँगै सरकारी सदु्धवधा भोग गने सावषजमनक 
पदामधकारीहरूद्धवरुि छानमबन गनष सद्धकने भयो । 

तर फैसलामा मङ्खन्रपररर्द्को सामूद्धहक मनर्षयका हकमा अनसुन्धान गनष नममल्ने व्यायया गर् यो। नीमतगत 
मनर्षयका हकमा उक्त फैसला भमनएको छ, ‘हाम्रो जस्तो बहदुलीय प्रजाताङ्खन्रक संवैधामनक व्यवस्थामा 
द्धवमभन्न राजनीमतक दलले कुन ैखास नीमत वा राजनीमतक कायषक्रमसद्धहत सत्ताका लामग चनुावी प्रमतस्पधाषमा 
जनतासमि जानपुने हनु्छ । मनवाषचनको पररर्ामबाट सरकार बनाउने ङ्खस्थमतमा पगुेपमछ सो दलले सोही 
नीमत वा कायषक्रमलाई लाग ुगनुषपने नैमतक कतषव्य हनु्छ । त्यस्तो नीमत वा कायषक्रमलाई लाग ुगने 
क्रममा मङ्खन्रपररर्द् बाट नीमतगत मनर्षयहरू गनुषपने सहज सामान्य प्रद्धक्रया भएको र नीमतगत मनर्षयको 
औङ्खचत्य वा उपयकु्तता सम्बन्धमा संद्धवधान, २०४७ अन्तगषत सावषभौम जनताद्वारा मसिान्ततः सो दललाई 
बहमुत ददनबुाट न ैमान्यता ददएको मान्नपुने स्वाभाद्धवक देङ्खखन्छ । तसथष मङ्खन्रपररर्द्को नीमतको औङ्खचत्य 
वा उपयकु्तता सम्बन्धमा राजनीमतक दलहरूले आलोचना वा द्धटकाद्धटप्पर्ी गरी जनताको द्धवश्वासबाट सत्तामा 
रहेको दललाई सरकारबाट हटाउन ु मसवाय अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग जस्तो संवैधामनक 
मनकायद्वारा त्यसको जाँचबझु गराउने द्धवकल्प रहेको नदेङ्खखने’ ।* 

अदालतले राजनीमतक प्रद्धक्रयाबाटै मनरुपर् हनुपुने कुरा राजनीमतक प्रद्धक्रयाबाट हनुपुने व्यायया गदै नङ्खजर 
स्थाद्धपत गर् यो, ‘मङ्खन्रपररर्द् वा मङ्खन्रपररर्द्को समममतमा सामूद्धहक रूपले गररएको नीमतगत मनर्षय हाम्रो 

 
* २०५३/०६/०८, ने.का.प. २०५३, भाग ३८, असोज अङक ६, मनर्षय नं. ६२०५। 
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प्रजाताङ्खन्रक संवैधामनक संरचनाको पररप्रके्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबझु तहद्धककात गने द्धवर्यमा नपने 
प्रकृमतको हुँदा द्धववाददत काननुमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पमन स्वतः आयोगको िरेामधकार बाद्धहर 
रहने हुँदा असंवैधामनक भन्न नममल्ने’ । 

तर अदालतले उक्त फैसलामा मनर्षय कायाषन्वयन सन्दभषमा भने कारबाही चलाउन सद्धकन ेव्यवस्था गर् यो। 
फैसलामा भमनएको छ, ‘त्यस्तो मनर्षय कायाषन्वयन प्रद्धक्रयामा, अथवा सामूद्धहक रूपमा नगररएको कुन ैमन्रीले 
र मङ्खन्रपररर्द्को नीमतगत मनर्षय र कुन ैमन्रीले अपनाएको द्धवभागीय नीमत वा मनर्षय सम्बन्धमा पिपात, 

लापरवाही, मोलाद्धहजा, स्वेच्छाचाररता, बेवास्ता, द्धढलाससु्ती अिमता इत्यादद अङ्खयतयार दरुुपयोगको द्धवर्यमा 
चाद्धहँ अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले मङ्खन्रपररर्द्को सदस्यउपर कारबाही चलाउन दफा ४ को 
उपदफा (४) को व्यवस्थाले बाधा नददने हुँदा अरु द्धववेचना गनुष परेन’ ।  

नीमतगत मनर्षय कायाषन्वयनका सवालमा ‘मोलाद्धहजा’ वा ‘पिपात’ लगायतका जनु शब्दावली प्रयोग गरेको 
मथयो, त्यसको पररभार्ा गदै काननुमा आमथषक कारोबार जोमडएका द्धवर्य नीमतगत नहनुे गरी व्यवस्था गनष 
सद्धकन्थ्यो । 

 सरकार र अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमबच ‘नीमतगत मनर्षय’का द्धवर्यमा ‘जहुारी’ मनरन्तर छ। 
२०५८ चैतमा भ्रष्टाचार मनवारर् द्धवधेयक, अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग द्धवधेयकमामथ तीव्र बहस 
भएको हो । त्यमतखेर मङ्खन्रपररर्द् र उसका समममतका नीमतगत मनर्षयमा आयोगले अनसुन्धान गनष र 
मदु्दा चलाउन नपाउने प्रावधान राख्न आग्रह गरररह्यो । त्यस्तो व्यवस्था राख्न सरकार र संसद दवैु 
उदारवादी बन्न सकेनन ्। अथाषत ्आफ्ना मनर्षयमा छानमबन गराउने पररपाटी बसाउन चाहेनन ्। त्यस्ता 
मनर्षयमा छानमबन समेत गनष नपाउने व्यवस्था नभएपमछ ठुला मनर्षयमा ‘उन्मङु्खक्त’ ममल्न पगु्यो नै । 

एकामतर नीमतगत द्धवर्यको पररभार्ा हनुपुने माग मथयो भने अकाषमतर २०६६ मा छानमबन बाद्धहर संसद् र 
संसदीय समममत थद्धपन पगु्यो । अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान ऐन २०४८ मामथ २०६६ मा गर्तन्र 
सदुृढीकरर् तथा केही नेपाल संशोधनद्वारा थद्धपन पगुकेो हो । ऐनको दफा ४ मा ‘तर’ उल्लेख गदै थप 
द्धवर्यलाई िेरामधकार बाद्धहर द्धवर्य पाररयो । उक्त दफा (ख)मा व्यवस्थाद्धपका संसद् वा समममतको 
बैठकमा भएको काम कारबाही वा मनर्षय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुन ैकाम 
कुराको सम्बन्धमा वा मङ्खन्रपररर्द् वा त्यसको कुनै समममतले सामूद्धहक रूपमा गरेको कुनै नीमतगत मनर्षय 
र अदालतको न्याद्धयक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तगषत अनसनु्धान र तहद्धककात 
तथा तत्सम्बन्धी कुन ैकारबाही गने छैन । ऐन संशोधन हनुपूुवष ‘व्यवस्थाद्धपका संसद्’ उल्लेख मथएन।  
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संद्धवधान सभाकालमा संसद् बाट काननु मनमाषर् गदैका बखत कसैलाई ‘लाभ’ परु् याएको र मलएको अनमगन्ती 
घटना सावषजमनक भएकै हनु ्। काननु मनमाषर् र मनगरानीका थलो संसद्मभर मनङ्खित स्वाथी समूहको प्रवेश 
बाक्लो हुँदै गएको पषृ्ठभमूम छ । संसद् मा जनप्रमतमनमधकै रूपमा ठुला व्यापाररक घराना, कारोबारी, 
ठेकेदारको उपङ्खस्थमत बाङ्खक्लँदा उनीहरूको स्वाथष र द्धहतमा काननु मनमाषर् हनुसक्ने ङ्खस्थमत नकानष सद्धकन्न। 
त्यस अमतररक्त मतनै कारोवबारी प्रमतमनमध संसदीय समममतमा पमन उपङ्खस्थत हनु्छन ्नै । मतनले सरकारलाई 
आफ्नो स्वाथषका खामतर मनदेशन ददनसक्ने र आफ्नो स्वाथषमा संसदीय समममतलाई पमन प्रयोग गनषसक्न े
ङ्खस्थमत छ । लोकतन्रपमछ बैंद्धकङ कसरु, मेमडकल ङ्खशिासम्बन्धी काननु बन्दा स्वाथष बाङ्खझने गरी संद्धवधान 
सभा सदस्य संसदीय समममतमा उपङ्खस्थत भएको र काननु मनमाषर्मा संलग्न भएको तथ्य तथ्याङ् क बाद्धहर 
आएकै हनु ्। 

5. आयोगको माग र असन्तदु्धष्ट 

एकामतर भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनसुन्धान गने संवैधामनक अङ् ग अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले वरे्नी 
आफ्ना प्रमतवेदनमा ‘नीमतगत मनर्षय’मा प्रश्न उठाउँदै पररभार्ा माग गरररहन्छ। तर सरकार चाद्धहँ संसद् मा  
द्धवधेयक प्रस्ततु गनष उदारवादी हनु चाहेको छैन । अझ नीमतगत मनर्षयको दायरा फराद्धकलो पादै लगेको 
छ। 

आयोगले मनरन्तर रूपमा नीमतगत मनर्षयको पररभार्ा गनष माग गरररह्यो । त्यहीमबचमा २०७६ माघ ७ 
मा अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) द्धवधेयक २०७६ राद्धिय सभामा प्रस्ततु भयो। 
उक्त द्धवधेयकमामथ संसदीय समममतमा पमन दफावार छलफल गरी प्रमतवेदन पाररत गर् यो । तर नीमतगत 
मनर्षयका हकमा कुनै पररभार्ा नगरी सरकारद्वारा प्रस्ताद्धवत बुदँालाई अनमुोदन गरेको छ । यद्यद्धप उक्त 
द्धवधेयकमामथ प्रमतमनमध सभामा प्रस्ततु हनु बाँकी छ । 

अझ सङ् घीय संसद् मार होइन प्रदेश संसद र समममतका मनर्षयमा पमन अनसुन्धान गनष नपाउने व्यवस्था 
राङ्खखयो । दफामा उल्लेख छ, ‘सङ् घीय संसद्, प्रदेश सभा वा सो अन्तगषतका समममतको बैठकमा भएको 
काम कारबाही वा मनर्षय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा 
वा नेपाल सरकार, मङ्खन्रपररर्द् वा सो को कुनै समममतले वा प्रदेश सरकार, मङ्खन्रपररर्द् वा सोको कुन ै
समममतले गरेको कुन ैनीमतगत मनर्षय वा अदालतको न्याद्धयक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस 
ऐनअन्तगषत अनसुन्धान, तहद्धककात वा अन्य कुनै कारबाही हनुे छैन’। 

आयोगले पमछल्लो प्रमतवेदनमा पमन मङ्खन्रपररर्द् बाट गररने नीमतगत मनर्षयको स्पष्ट व्यायया गनुषपने माग 
यथावत ्राखेको छ । आयोगको ङ्खजद्धकर छ, ‘प्रधानमन्री तथा मङ्खन्रपररर्द्को कायाषलयबाट व्यङ्खक्तगत वा 
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समूहगत स्वाथष रहेका सावषजमनक खररदजस्ता द्धवर्य समेत मङ्खन्रपररर्द् मा पेस गरी मनर्षय गने कायषलाई 
मनरुत्साद्धहत गनष मङ्खन्रपररर्द् मा पेस गररन े नीमतगत मनर्षयहरूको स्पष्ट पररभार्ा र व्यायया एवम ्
मङ्खन्रपररर्द्ले गने कस्ता मनर्षयहरू नीमतगत हनु ेभन्न ेसीमा मनधाषरर् गने काननुी व्यवस्था गनुषपनेछ।  

तर नीमतगत मनर्षय सवालमा कुनै मनर्षय नभएमा असन्तदु्धष्ट समेत आयोगले जाहेर गरेको छ। आयोगले 
द्धवगत वर्षका वाद्धर्षक प्रमतवेदनमाफष त मङ्खन्रपररर्द् मा पेस गररने नीमतगत मनर्षयको स्पष्ट पररभार्ा र व्यायया 
गरी नीमतगत प्रशासमनक मनर्षयको सीमा मनधाषरर् गनषपने सझुाव ददँदै आएको भए पमन कायाषन्वयन भएको 
देङ्खखँदैन । उच्चपदस्थ पदामधकारीहरूले मन्रालयबाटै गनष सद्धकने प्रशासमनक र सावषजमनक खररदसम्बन्धी 
द्धवर्यलाई समेत मनर्षयका लामग मङ्खन्रपररर्द् मा परु् याई काननुको भावना द्धवपरीत कायष गने गरेको देङ्खखन 
आएको छ ।  

6. मनष्कर्ष  

लोकताङ्खन्रक र जवाफदेही सरकारले असल मनयतसाथ गरेका मनर्षय छानमबन या अनसुन्धानका लामग 
पठाउने काननुी व्यवस्था सरकारकै द्धहतमा हनु्छ । मङ्खन्रररर्द्को मनर्षयका आधारमा कुनै द्धवर्यले प्रकरर् 
वा काण्डको रूप मलयो भने त्यसलाई सहजै अनसुन्धान गराउँदै वास्तद्धवकता सावषजमनक हुँदा सरकारको 
जवाफदेहीपन बढ्नछे । त्यसो हुँदा नीमतगत मनर्षयको पररभार्ा गदै आमथषक मामला र नीमतगत सवाल 
छुद्धट्टनपुछष । आमथषक माममलामा छोमडएको द्धवर्यमा छानमबन नहनुे काननुी व्यवस्था मनरन्तर रहेमा उपल्लो 
वृत्तका शासकीय पदामधकारीहरूमा स्वेच्छाचाररता बढ्ने हुँदा ठोस मनर्षयमा जानपुछष । 

कुनै पमन मनर्षयमा आधार तथा औङ्खचत्य खलुाउन ेव्यवस्थासँगै जवाफदेही सरकारको जग बस्छ । त्यस 
द्धवपरीत उत्तरदाद्धयत्व बहन नगने, ङ्खजम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेही नबन्ने प्रवृङ्खत्त मौलाउन पगु्छ । कोही 
कतै जवाफदेही हनु ुनपरेपमछ अराजकता बढ्न सक्छ । मङ्खन्रपररर्द्मा भएका र हनुे आमथषक कारोबारका 
द्धवर्य अनसुन्धानमभर पाने र जवाफदेही हनुपुने पिमत द्धवकास गनुषपछष। 

यसरी आम तहमा न ैनीमतगत मनर्षयमा बहृत ्प्रकृमतका भ्रष्टाचार हनु्छन ्भन्ने तथ्य स्थाद्धपत हुँदै जाँदा राज्य 
र राज्य सञ्चालकलाई समस्या आइपनष सक्छ । राज्य सञ्चालकप्रमत आमनागररकले शङ् का गरररहन े
अवस्था पैदा हनु ुलोकताङ्खन्रक शासन पिमतकै द्धहतमा हुँदैन । त्यसो हुँदा संसद् मा द्धवचाराधीन भ्रष्टाचार 
मनवारर् र अङ्खयतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसम्बन्धी द्धवधेयकमा नीमतगत पररभार्ा गनुष जरुरी छ । 

त्यस अमतररक्त आमथषक कारोबार जोमडएको द्धवर्यका प्रस्तावहरू मङ्खन्रपररर्द्मा मनर्षयका लामग लैजान े
पररपाटी बन्द नै गनुषपछष। मलुकुमा जवाफदेही शासन पिमत स्थाद्धपत गनष र सशुासनको प्रत्याभमूत गराउनकै 
लामग पमन द्धववाददत द्धवर्यमा समयमै मनष्कर्ष खोज्न ुउङ्खचत हनु्छ । संसद्मा द्धवचराधीन द्धवधेयक पाररत 
गदाषकै बखत नीमतगत मनर्षय सन्दभषमा बहृत ्छलफल चलाउँदै संशोधन प्रस्तावबाट त्यस्ता व्यवस्था राख्न 



प्रशासन, वर्ष 53, अङ् क 1, परू्ाषङ् क 135, प.ृ 171-181 

181 
 

सद्धकन्छ । सरकारले नीमतगत मनर्षयको पररभार्ा गनष कन्ज्यसु्याईँ गरेको हुँदा संसद्ले वैधामनक मागको 
प्रमतमनमधत्व गदै संशोधनको पिमा उमभनपुछष । 
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Abstract  

Income tax compliance is a significant phenomenon in the tax administration in both developed and 

developing countries. Literatures stress on the consensual way of resolving disputes on tax policy 

process. By virtue of its identity, cooperative model of development is regarded as a pathway of 

establishing the equitable society based on social justice and personal dignity. The demand of setting 

a reasonable income tax has exposed a considerable debate in cooperative sector in Nepal. This study 

was carried out in order to find ways of building consensus for income tax policy process through a 

sample survey based on Israel (1992) in 100 savings and credit, multipurpose and consumer 

cooperatives in Kathmandu district and 25 policy makers, bureaucrats, cooperative leaders and 

professional as key informants. The district was supposed to be the most potential in terms of both tax 

contribution and evasion. The data were analyzed with qualitative method using descriptive statistical 

techniques in SPPS. The study found out the ways of consensus building for the full compliance of 

income tax through the fair service and consensual policy process that needs to be delivered by the 

government. The value based operation of the cooperatives needs to be carried out within the legal 

frame while contributing to increasing production, creating employment, and enhancing the quality of 

life. Therefore, it is suggested to both stakeholders for regularly interact to show mutual trust and 

flexibility while developing and pursuing the income tax compliance policy decently.  

 

Keywords: Cooperatives, Income tax compliance, Consensus building  

1. Introduction 

Income tax compliance is a significant phenomenon in the tax administration. Income tax compliance 

and evasion go side by side. Tax evasion behavior can be changed by improving the social or moral 

behavior of the tax payer (Awan, & Hannan, 2014). As a part of social behavior, negotiation about the 

tax policy could be made based on the principle of fiscal social negotiation. Negotiation is considered 

as bargaining between the state and the stakeholders/citizenry for consensual change in the taxation 

and public expenditure (Broms, 2011; Schneider, Lledo, & Moore, 2004). Kaplanoglou, & Rapanos 

(2013) stressed on the need of disputes resolving mechanism for the improvement of tax system 

whereas Moore (2007) argued on the consensual tax system as a pathway for improving the 
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governance of the public sector. Consensus is a cooperative way of resolving disputes or making 

decisions that is acceptable to tax payers and the government. Irrespective of the economic or rational 

model of tax compliance, consensual taxation is the study of behavioral aspects of tax compliance 

through the negotiation among the stakeholders (Lumberton, De Neve, & Norton, 2014). The values 

of mutual respect, equality & the flexibility are the prerequisites for building consensus (Seeds for 

Change Lancaster Cooperative, 2013). In Nepal, there is no such policy particularly in the taxation, 

however the stakeholder consensus has been envisaged with the objective of successfully 

implementation of agriculture development strategy (ADS) (MoAD, 2014). Consensus building even 

in tax policy was initiated in USA in an open forum of advocates, experts and researchers with the 

objectives of refining & making the inclusive & fair tax policy (Brown, & McCulloch, nd). Such 

initiation may foster the common consensus and develop common bonds on issues for tax compliance 

among the stakeholders.   

2. Literature Review 

Accountability & responsiveness requires government to justify its work to the people (Moore, 2007; 

Province of New Brunswick, 2007). It also implies to the cooperatives to be accountable to justify 

their work either to members or to the government and public at large. It creates positivity for 

increasing the service including to leverage tax incentives. It also implies to the government for its 

presence to the citizen in designing and delivering the services so that tax payers need not go to any 

intermediary /agents for tax services (ibid). Alm, & Martinez-Vazquez (2001) discussed the negotiated 

tax approach executed in Soviet Union. ADB called “cooperation and the trust” (ADB, 2016, pp. 44) 

approach as a form of negotiated approach for tax compliance between the revenue bodies, taxpayers 

and other tax intermediaries. Thus, mutual cooperation and trust could enhance the consensual change 

in fiscal policy including taxation (Schneider et al., 2004). Citizens’ believe on government as it is 

doing for them is the trust which is built (Birskyte, 2014; Bitrd, 2008) and is reflected through its fair 

services, transparent and open in listening views of others (Levi, & Stoker, 2000). Thus, these all build 

an environment for consensus building on tax compliance. 

By virtue of its identity, cooperative model of development is regarded as a pathway of sustainable 

development while establishing the equitable society based on social justice, personal dignity, cultural 

enhancement and environment conservation (Khanal, 2021).  After the enactment of Cooperative Act 

1992 autonomy to the management of cooperatives by members themselves was granted in Nepal. The 

cooperative act also exempted income tax irrespective of all types of cooperatives. Consequently, 

different types of cooperatives at the primary, secondary, tertiary and national level were established 

overwhelmingly. The growth was increased from 830 in 1991 to 29,886 in 2021 (Chart1). The reasons 

of such a numerical growth of cooperatives within the period were like open provision to establish the 

cooperatives, attraction of people to unite in cooperatives for their socio-economic benefits including 

the exemption of income tax. 

Moreover, nearly $ 38 billion has been mobilized in Nepal out of $ 42 billion deposits with around 80 

thousand direct employment and more than a million self-employment. The total number of members 

in the cooperative movement of Nepal has counted as more than 7.3 million having more than 56% 

female members (DOC, 2021). Although, there are agricultural, savings and credit, consumer, 

livestock, communication, transportation, herbal, micro hydro cooperatives, most of the cooperatives 

were inclined to do the financial services. Study showed the executives of 130 cooperatives having 
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more than $ 93 million deposits are prone to be problematic cooperatives. The main reason of failing 

into problematic cooperatives was lack of governance & regulatory flaws. Specifically, lack of 

member control, nonmembers deposits, unsecured loan, lack of systematic book keeping, insufficient 

and ineffective follow up & inspection etc. (MoCPA, 2014, NCF, 2010). 

 

 Source: DoC,2021 

In order to correct the regulatory flaws, parliament set a new provision in the Cooperative Act 1992 

stating that the association and cooperatives can only accept the deposits from members and lend loans 

only to member. Similarly, deleting the clause about income tax free provision in article 38 (1 c) of 

the same act., parliament made a new provision in Financial Act 2001 to impose the income tax with 

30 percent rate to urban cooperatives from 2001 except agriculture, forestry and rural based 

cooperatives (DoC, 2015; NCF/N, 2008; MoF, 2001) (Box 1)  .  
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Chart I: Trend of Cooperative Development 

Year Growth of Cooperatives

#Agriculture and forest based cooperatives 

Incomes derived by cooperative, registered under Cooperative Act, 2048 (1991), from business 

mainly based on agriculture and forest products such as silk production, fruit processing, animal 

husbandry, diary industries, sericulture, poultry & fishery farming, tea gardening and processing, 

coffee farming and processing, horticulture and herb processing, vegetable seeds farming, bee-

keeping, honey production, rubber farming, floriculture and production and forestry related 

business such as lease-hold forestry, agro-forestry, cold storage established for the storage of 

vegetables and business of agricultural seeds, insecticide, fertilizer and agricultural tools (other 

than machine operated)and rural community based saving & credit cooperatives are exempt from 

tax. Dividends distributed by such cooperatives will have no tax (MoF, 2004). 

## Rural community 

The areas other than the metropolitan, sub metropolitan, adjoining village development committee 

of those metropolitan & sub metropolitan areas and municipal areas (MoF, 2004). 

Box 1 (NCF/N, 2010; MoF, 2000; IRD, 2000). 
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The income tax rate was changed in three times during last 20 years (NCF, 2010).  (see the table.).  

Table No. 1: Income tax rates 

S.N. Fiscal Year (FY) Income tax (%) Tax Areas 

1. 2001/2002 to 2003/2004 30 
Municipality, Sub metropolitian city & 

metropolitian city  

2. 2004/2005 to 2005/2006 15 
Municipality, Sub metropolitian city & 

metropolitian city  

3. 2006/2007 to 2020 20 
Municipality, Sub metropolitian city & 

metropolitian city  

4. 2020 to till 

5 % 
Municipality, Sub metropolitian city & 

metropolitian city  

7% Sub metropolitian city 

10% Metro Politian city 

 

After the income tax began to levy, most of the urban cooperatives were arguing that the income tax 

rate was unjust for them because they were clamming that the tax rate was higher than the share 

dividend (15%) despite their service to the community (NCF/N, 2014). As the lobbying is taken as the 

pressure to the government for revising the law (Demirbag, et.al. 2013), the cooperative organizations 

also kept on lobbying with the government to revise the income tax rate in Nepal. As a response, with 

the enactment of Financial Act 2004, the income tax was lowered into15% in 2004 (FY 2004/2005) 

to the community based SACCOS## operating even in metropolitan, sub metropolitan, and municipal 

areas as verified by the department of cooperatives (DoC) including the agriculture, forest and rural 

based cooperatives (IRD, 2015). However, the Financial Act 2006 (FY 2006/2007) provisioned 20% 

income tax to the cooperatives operating in the metropolitan, sub metropolitan & their adjoining 

village development committees (VDCs) and rest of the municipal areas in the country (MoF, 2006; 

IRD, 2015) except agriculture, forestry and rural based cooperatives.  

Major political parties were positive to revise the tax rate for the sake of equitable development 

through cooperatives. Moreover, the task force, commission and committees constituted by the then 

government recommended to revise the income tax rate (MoCPA, 2013; MOF, 2012; NCF/N, 2010). 

Although the recommendations of the committee were varied. For example, Dahal Committees' study 

reports 2006 recommended not to impose the corporate tax to the cooperatives arguing that the 

cooperative are the member based organization having social objectives. Whereas, Khatiwada 

Committees' study reports 2006 and Committee under the then Vice Chairman of National planning 

Commission 2011, suggested to continue the existing tax less policy to rural, agricultural & forestry 

based cooperatives and also lower the tax rate to the rest of other types of cooperatives (NCF/N, 2010). 

Specifically, the study report 2011, proposed 10% income tax rate in metropolitan, 7% income tax rate 

in sub metropolitan and 5% income tax rate in municipality. The government continued announcing 

the income tax exemption policy till FY 2016/2017 to cooperatives with different schemes & strategies 

as such to encourage cooperatives registering into the permanent account number (PAN), to covering 

more cooperatives and to widen the tax base (MoF, 2016; MoF, 2014; MoF, 2013). However, the 

study in other country found that the principle of tax exemption is based on whether it provides the 

benefits to a specific industry, firm, individual or not. If yes, it may be the subject of tax privilege as 
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such incentives, exemption etc. Different countries have given different tax exemption or incentives 

to cooperatives (European Commission, 2014, Lerman, 2013, USAID, 2013, Prabhu, 2003, MoF, 

2000, Taimni, 1994). Even though it is always hard to prepare a balance tax policy (World Bank, 

2015). Study also has shown the negative effect of high tax rate in economic growth but there is the 

tradeoff between efficient tax system and giving privileges; exemption/incentives. In a study, FAO in 

Tazikistan and Krygyzstan noted, the income tax levied on the members discouraged the member to 

retain in cooperatives and added the burden to members against their limited earning (Lerman, 2013). 

The reason behind this as claimed by Lerman was that the cooperatives are not for profit and they 

cannot distribute all the surplus to the members as they separate the reserve fund first out of the surplus.  

Horpedahl (2014) mentioned in a study that lowering the tax rather than exemption will be an option 

if it `benefits the society by increasing the production and creating jobs. Whereas, policy makers claim 

that the evasion of tax is the main problem for tax administration (Kaplanoglou & Rapanos, 2015). 

Therefore, the cooperatives need to keep transparency in account and other records (Lerman, 2013; 

DoC, 1992). Notwithstanding this, the debate of income tax revision goes on which has exposed a 

considerable discussion in cooperative sector.   

3. Need and Justification of the Study 

Study has shown that there is the partial income tax compliance situation in urban cooperatives in 

Nepal (Khanal, 2017).  Some studies have been carried out in other parts of the world regarding the 

consensus building as one of a best medium of income tax compliance but so far I found, no such 

study was done in cooperative sector in Nepal previously. Therefore, an empirical research was 

relevant out in order to finding a way of consensus building in income tax policy process. As I am also 

working in the cooperative sector in Nepal, my intuition also guided me to do this kind of research for 

finding the fact and suggestive measures that would be useful for the policy makers and government 

officials for the further improvement of income tax compliance situation. 

4. Methodologies of Data Collection and Analysis of the Result  

In regard to obtain the data about the issue on consensus building on income tax compliance, I 

randomly collected data form 100 primary cooperatives covering savings & credit, multipurpose, and 

consumer cooperatives applying Israel (1992) as sample size in Kathmandu district which is supposed 

to have been most potential district in terms of both tax contribution and evasion. with 25 key 

informants representing the high level bureaucrats, cooperative activists and  professionals Basically, 

the queries designed to collect the data were: Is the consensus building an important factor for income 

tax compliance in urban cooperatives or not? If yes, what are the obstacles for consensus building? 

What is the level of participation and suggestion given by the stakeholders? What would be the ways 

of building consensus for tax policy development process? etc. The responses were analyzed with 

qualitative method using some descriptive statistical techniques in SPPS. 

5. Data Analysis and Result of the Studied Cooperatives 

5.1 Consensus Building as a Factor for Tax Compliance 

While knowing the perception of consensus building as factor for income tax compliance with the key 

informants, most of the key informants perceived it as a factor of tax compliance. However, there were 

different view of some key informants who did not see the consensus building as a factor for tax 

compliance. They said that income tax was a matter of state and so state rule is obligatory to all. 
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5.2 Obstacles for Consensus Building 

The reason why there is the obstacle for consensus building, first of all the views were gathered from 

the key informants representing the government and cooperatives. They expressed the reluctance of 

state specifically the bureaucrats for reducing the tax rate. They expressed that the bureaucracy did 

not consider the tax rate as an issue for tax compliance. Secondly, it was the inability of the cooperators 

to persuade the government about their nature of business as well as reason for lowering the tax rate. 

Thirdly, the government & cooperatives’ representatives also confessed that the conflict of interest 

between them was another obstacle for building consensus. However, key informants representing the 

cooperatives expressed double taxation (tax in cooperative level and tax in members level in case of 

share dividend) was obstacle for consensus building. Whereas key informants representing the 

government expressed lack of corporate culture like satisfaction of the members and staff relation 

through transparent and accountable services was obstacle for consensus building. They mean to say 

that the transparency and accountability of cooperatives towards their members was insufficient. 

On the other hand, key informants representing professional experts expressed that the lack of 

understanding in bureaucrats about the cooperatives and the private sector was the main obstacle for 

consensus building. As per them cooperatives have distinct characteristic in terms of providing 

services and giving benefits to the members while getting the limited dividend after distributing the 

profits in different funds. Whereas private sector seeks profits and distribute the whole profits 

whatever they earn. Some experts also expressed that the deteriorating good will of the urban 

cooperatives has negatively affected their image in public. That’s why the public reliability of the 

urban cooperatives lost. They expressed the lack of coordination and mutual trust among the concerned 

ministries, departments and the national federation, central and district level cooperatives unions has 

constrained for the consensus building.  

5.3 Consensus Building (Cooperatives Level) 

While assessing the obstacles for making consensus for tax compliance in studied cooperatives 

comparing with those which allocate the funds and which do not allocate the funds, we find results as 

follows:  

Chart  II : Obstacles for making consensus on income tax compliance 

 
Source: Field Survey, 2017 
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Most of the respondents expressed that cooperatives should justify their work in result. The indicators 

of justification is to show the activities of poverty focused activities. For example, they should show 

the public that they operate cooperatives ethically with honesty and high morale keeping in mind of 

business safety. Non-politicization and professional work was also necessary for sound & safety 

business because the bureaucracy was suspicious over the politically exposed cooperative leaders 

whether they mishandle the cooperative for their interest or favor even to those which commits 

mistake. Demand of tax incentives to all kinds of cooperatives was also obstacles. The lack of follow 

up and inspections were also pointed out which obstruct to verify the activities run by cooperatives in 

a justifiable way. However, in this category the number of the cooperatives who comply the income 

tax fully seem bigger than those cooperatives which don’t comply.  

Majority of respondents expressed ineffective coordination as obstacle for consensus building. So, 

ineffective coordination among the stakeholders - government offices and the representative 

organizations having no regular interaction obstructed to foster the mutual understanding. They require 

effective, responsive government and efficient bureaucracy.  

For building the consensus in tax compliance insufficient services like training, orientations, financial 

management and taxation to the cooperatives were also another obstacle. The reward & punishment 

in terms of the performance rating system was also lacked which had negatively impacted for tax 

compliance. The respondents who expressed the less number of stakeholders’ participation while 

formulating tax policy. Even if the participatory tax policy based on the research would have 

theoretical as well as empirical insights, it was lacked., however, the number of cooperatives which 

don’t comply the tax fully in this category were high than those who comply.  

6. Discussion and Findings 

Based on the above discussion, transparent accounting system, timely reporting, members 

accountability, misunderstanding between the cooperatives and policy makers, lack of corporate 

culture are found as main obstacles for consensus building. This might have negatively impacted to 

build the image of cooperatives. Activities of cooperatives could not justify their work as it ought to 

be complement to increase the investment in agriculture and their value added activities i.e. processing, 

marketing and so on. So, due to those causes and lack of persuasion, the government is reluctant to 

lower the tax rate in cooperatives. The findings also shows that as per the cooperatives which don’t 

comply the income tax fully, ineffective coordination, insufficient government services and lack of 

participatory tax policy are the main obstacles for consensus building for the tax compliance.  

Conversely, the cooperatives which comply the income tax fully indicated that the cooperatives need 

to justify their work with the policy makers for building consensus. This findings seem valid since key 

informants and respondents have acknowledged it too. It is also recommended that the coordination 

among the stakeholders in setting up the income tax policy could be an option to make consensus 

building as Ortega et al. (2015) also validate this finding emphasizing the need to build more 

coordination between the state and taxpayers while developing the tax policy and its implementation. 

Alm, & Martinez-Vazquez, (2001), mentioned that the participation in the decision-making process 

increases the level of tax compliance and coordination. So, the stakeholder’s participation in making 

the decision about tax policy process also seems to be implementable. 
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6.1 Participation 

Participation obviously fosters the commitment and consensus in the decision-making process. Greater 

participation ease to implement the decision too. So, as we already discussed, stakeholders’ 

participation in tax policy decision increases the level of tax compliance, let’s see the level of 

taxpayers’ participation in the tax policy process in the studied cooperatives.  

The result shows there was no full participation in the surveyed cooperatives while formulating the 

income tax policy. Because, majority of respondents mentioned that they had never been involved in 

the income tax policy process whereas some responded that they were involved in tax policy process 

directly/ indirectly.  Because the government body only involve in the process. They told that the 

national cooperative federation (NCF) and the central cooperative unions and national cooperative 

bank represent sometimes in the meetings 

and give suggestions to the ministries and 

departments. Some expressed that the NCF 

used to collect the suggestions and submit 

even to the cabinet secretaries. Whatsoever 

it may be, the suggestions were not fully 

included into tax policy ( See Chart III).  

6.2 Implementation Status of the 

Suggestions 

Although cooperative institutions and their 

representatives were participated in the 

meetings of the policy process several 

round however the policy makers were not 

fully convinced on the suggestions 

provided by cooperatives.   

The cooperatives who were involved directly or indirectly in the tax policy process, Majority of them 

expressed that their suggestions were partially adopted. Whereas 4 % expressed that it had brought an 

awareness about cooperative and tax issue among the policy makers, and promoters. Another 4 % 

expressed that suggestions contributed to bring the policy of tax exemption.  However, still 40% 

cooperatives did not know about the implementation status of the suggestions (see Chart IV). 

Whereas some officials representing 

government agencies were unknown about 

the implementation status of the suggestions 

given by the cooperative representatives. 

However, there were mix opinions about the 

implementing status of the suggestions 

provided by the taskforce/ committees. 

Because some respondents opined full 

implementation of suggestions and some 

expressed their partial implementation. 

Expressing a distinct opinion, respondents 

expressed that the reports of the taskforce/ 

committees are not legally binding 

37%
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documents. Therefore, it is revealed that the suggestions had no legally binding status for 

implementation. Hence, it was a conscience of the decision makers whether to adopt or keep them in 

showcase. Nonetheless, the suggestions have contributed to put ahead the issues to policy makers for 

their consideration. Moreover, the suggestions made them conscious about the tax issue of 

cooperatives regardless of its full or partial implementation.   

6.3 Findings about the Implementation Status of Suggestions 

Most of the government officials didn’t know/ find the suggestions submitted by the government 

taskforce, committee or cooperatives in the past because 1) They had no records/ documentation in 

the ministry/department 2) They were newly transferred from other office. Thus, the frequent 

transferring of the bureaucrats had negatively impacted to keep on update the organizational memory 

systematically. The suggestions, which were partially implemented, were not only through the normal 

bureaucratic process but through the political influence. As most of the reports were made through 

political influence and not from the bureaucratic process. So, the concerned bureaucrats might not 

have convinced to revise the tax rate. Thus, as a result of misunderstanding among cooperative 

activists and bureaucrats, there was no legal obligation for implementation of the suggestions.  But as 

there was the low level of participation in the policy process, the problem was created in implementing 

the policy i.e. noncompliance of income tax and so on. UNESCAP (n.d.) mentioned that participation 

of the interest groups directly or through their authentic institution/representative include their voice 

or they can mediate them in making inclusive/consensual decision.  

Greater participation eases the implementation of decisions. It is also applied in the income tax policy 

decision too. Therefore, in order to fully implement the tax policy, common consensus based on 

mutual understating among the stakeholders is considered as the best option to develop the tax policy. 

Literature in the other country validates that the stakeholder's participation in tax policy decision 

increases the level of tax compliance (Alm, & Martinez-Vazquez, 2003). 

6.4 Results and Discussion on the Ways of Consensus Building 

Significant number of respondents required the fair service & value based operation. It was partly 

concerned with the government and partly concerned with the cooperatives themselves. To the part of 

government agencies, it is suggested to deliver sufficient, fair and impartial services transparently 

complying with the ethical code of conduct while inspecting the cooperatives along with the reward 

& punishments. Whereas disinterestedness and values based operation of the cooperatives, compliance 

with laws and ethics are suggested to the part of cooperatives. Ways of increasing the level of income 

tax compliance are suggested to have regular interaction, mutual discussion and clarification on 

participatory basis for common consensus. The key informants also have similar views on maintaining 

the judicious dialogue among the stakeholders. Some other views on making the common consensus 

in income tax policy are suggested to fix tax rate based on the grading of cooperatives i.e. location, 

nature of business and volume of transaction. Research based income tax policy are also regarded as 

more scientific approach for building consensus.  

As options for building consensus on income tax policy process, the experts and government officials 

suggested to increase the education & training services to both taxpayers & tax authority. Furthermore, 

experts also suggested for the effective service delivery, inspection and cross check to the inspectors 

& auditor’s reports as well. They pointed to strictly adhere the ethics of auditing and amend the 

existing laws to control the corruption and comply tax. Cooperative experts suggested for committed 

and stable government including bureaucrats for making consensus on tax compliance. They also 
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agreed with the view that the cooperatives need to be justify whether they were working based on 

ethical values, policy, regulation and the spirit of collective action. As others, cooperative experts also 

emphasized on regular education, awareness and trainings. Reward for good practice, penalty and 

punishment against the illegitimate activities were also recommended to adhere the rules and 

regulation. Experts also opined for progressive tax in contrast to the average tax system. Similarly, it 

is suggested to provide the sufficient, fair, transparent services based on ethical code of conduct. 

Likewise, ineffective coordination lack of regular interaction among the stakeholders are found as 

obstacles for building consensus. As two variables are correlated each other, it may be true that 

ineffective coordination was due to the absences of regular interaction.   

 

 

7. Recommendations 

Looking at the suggestion as mentioned above, the government should deliver the training, education, 

awareness, inspections, monitoring and others services sufficiently as common way for making 

consensus in tax compliance. Moreover, services without corruption, quick payment process, 

impartiality, rewards & punishment system impact positively for the tax compliance. Tax policy based 

on the interaction & research, reformation of the loopholes of laws to strictly adhere with the laws and 

regulation are some other factors to comply with the income tax. Furthermore, tax rate based on the 

nature of works, volume of business and location of cooperatives categorizing the agriculture and non-

agriculture or financial or non-financial cooperatives.  The findings like the justification of 

cooperatives' work should be reflected through the agricultural production, creation of employment 

and contribution to improve the quality of life of the people is also considerable by all cooperatives. 

As the literature in the other countries have also established the similar findings with this study, the 

coordination between the cooperative activists and bureaucrats is another factor for making consensus.  
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8. Conclusion 

Cooperatives are important vehicle sustainable development mobilizing the local resource through 

member's participation based on the cooperative values and principles. We found the service, business 

and policy as three important aspects to be dealt with while building consensus on the tax policy 

process. Whereas fair service and consensual policy needs to be delivered by the government. The 

obligations of cooperatives is to operate the business based on ethical values and cooperative 

principles within the legal frame. Notwithstanding this, both stakeholders should regularly interact 

showing mutual respects and optimum flexibility in developing and pursuing the income tax policy 

decently. In order to build the consensus oriented tax policy process, fair and increased services and 

tax incentives is required to the cooperatives by categorizing them in terms of their contribution in 

increasing production, creating employment, and enhancing the quality of life. Therefore, justification 

of works performed by the cooperatives is desirable for consensus building. Accountability, 

responsiveness, proper services and other amenities have to be delivered by government and 

cooperatives for consensual tax policy. 
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Conceptual Framework of Fiduciary Risks 

Dr. Gopi Krishna Khanal* 

Abstract 

Nepal has adopted a course of federal governance by transferring expenditure and revenue functions 

to sub-national government in the form of fiscal federalism.  Nevertheless, in recent years, fiduciary 

risks have been frequently discussed topics in fiscal federalism. This article provides some conceptual 

framework of fiduciary risks with particular focus on local finance. This descripto-analytical article 

briefly examines the relationship between the level of fiscal decentralization and fiduciary risks at 

local government as well. Despite some methodological limitations of cross-sectional regression 

analysis, it is found that the level of fiscal decentralization is associate with fiduciary risks. This 

provides some hints for precaution.  Government of Nepal should help local government to improve 

their level of fiduciary governance. 

Keywords: fiduciary risks, principal-agent relationship, common pool problem, corruption risks 

1. Introduction  

A fiduciary is an agent who is responsible to take care of money or other assets for another person.  

The politicians and bureaucrats are the fiduciary agents of the people to whom the people have 

assigned them with utmost trust and confidence to protect public funds.  It is a legal and moral 

obligation of bureaucrats and/or politicians to act in the best interests of their principals, i.e., the 

citizens. However, the fundamental features of public finance are that the money does not belong to 

those who are in charge of spending.  Politicians and/or bureaucrats spend people’s money.  “The 

money always belongs to the principal or the citizens and it is the agent or the bureaucrats and/or 

politicians to spend it for the maximum benefits of citizens. In practice, the self-interested, if not rent 

seeking, agents may not always act in the best interests of their masters.  

The two most cited problems of public finance are the principal-agent problem and common pool 
problem.  The principal-agent relationship in democracy between the voters (the principals) and 

politicians (the agents) may also be a causal effect of fiduciary risks.  In a democracy, voters delegate 

spending and taxing power to their elected representatives and there comes a possibility of rent 

extraction by spending agents against the will of general people.  The weak principal-agent 

relationship is one of the causes of fiduciary risks. The common pool problem arises when spending 

agents spend public fund only to the benefits of certain groups and those net benefits accrued to such 

groups exceed the average benefits received by people of the whole country. The powerful politicians 
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and or bureaucrats may divert a large chunk of budget to their constituency so that their constituents 

get more benefits in comparison to other constituents.  The common pool problem therefore becomes 

an inequitable allocation of public fund to certain groups at the cost of the larger public. The burden 

is borne by whole country but the benefits are enjoyed by certain groups of people.  These problems 

violate the fiduciary duty of spending agents, which comes because of incomplete contracts in public 

finance.    

The public officials are public agents and it is their legal and moral obligation to spend public fund at 

the best interests of citizens living in countries.  In other words, they are fiduciary agents of the people 

and their fiduciary duty is to spend public fund efficiently and effectively for the maximum benefit of 

people.  Any sort of misuse, mismanagement, inefficiency, and ineffectiveness in the use of public 

fund is the violation of their fiduciary obligations.  Fiduciary risks, therefore, reflect on such 

possibilities of violation of fiduciary duty by fiduciary agents in a country.  

2. Meaning of Risk 

The word ‘risk’ derived from the early Italian word ‘risicare’, which means ‘to dare’. Risk, in this 

respect, is a choice rather than a fate.  Risk is a chance that an event or action will an effect on an 

organization’s ability to achieve its objectives and to successfully execute its strategy.  We define the 

risks as the possibilities of unintended events that will result in negative and unexpected results. If we 

ignore the the risks it may result in negative outcomes that can reverse hard-won achievements and 

endanger the quality of institutions that produced these gains.   

2.1 Understanding Fiduciary Risks 
The notion of fiduciary risks in public finance is based on a simple premise of public governance that 

“no fund can be mobilized from the citizens or spent without explicit approval of their elected 

representatives”. The UK’s Department for International Development (DFID) has defined fiduciary 

risks as the “risks that funds are not used for the intended purpose; do not achieve value for money; 

and/or not properly accounted for”. A range of factors are responsible for   fiduciary risks like lack of 

capacity, practice of corruption, and weak accountability in the system of public finance.  Fiduciary 

risks are the results of corruption, capacity constraints, and other weaknesses in the system of public 

finance.  

Figure 1: Concept of Fiduciary Risks 
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We define fiduciary risks as the possibility of misuse, mismanagement, inefficiency, and 

ineffectiveness of public fund due to weak capacity to deliver results, poor or non-compliance of due 

process of law, and corruption in public sectors.  Capacity involves the ability to perform and ability 

to produce beneficial changes. Inefficiency occurs in public finance when spending agents use more 

resources than necessary to accomplish the assigned tasks primarily due to lack of ability or skills.  

Ineffectiveness occurs when spending agents cannot produce intended results out of public funds.   

2.2 Components Fiduciary Risks 
In this article we categorize the fiduciary risks into process risks, corruption risks, and result risks.  

Process related risks encompass the risks of non-compliance of due process of law in public financial 

management.  Corruption risks are possibilities of misuse of public fund for private gains by the 

officials.  The result risk is the exposure of not producing expected outputs, outcomes, and impact due 

to corruption and/or weak capacity.  Outcomes are immediate benefits generated by outputs from the 

use of public fund and other institutional resources.  The outcome cannot be bought as it is about the 

beneficial changes for societies and/or organizations. Impacts are the long-term benefits to intended 

groups produced by the outcomes. Any development initiative financed through public funds lies on 

input-process-output-outcome-impact continuum. Any deviation of this continuum is the symptom of 

fiduciary risks. 

Figure 2.  Components of Fiduciary Risks 

 

2.3 Corruption Risks 
Corruption is commonly defined as the misuse of entrusted power for private gains.  We can use 

following formula of corruption:  C= M+D-A, where C is corruption, M is monopoly, D is discretion, 

and A is accountability.   Corruption thus equals monopoly plus discretion minus accountability. 

Ccorruption is the exercise of official powers against public interests or the abuse of public office for 

private gains. 

Corruption is a critical governance issue and has a negative effect on public services, quality of 

institution, development, and other area of public governance. Corruption is an obstacle to effective 
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management of public fund. Corruption undermines development.  Corruption distorts the quality of 

public expenditures.   

We can examine corruption from the structural and interactive perspectives of social science.  

Structural approach defines corruption as an endemic to some societies.  Examining the formal rules 

and institutions, the structural approach describes how and why certain actors, particularly elites, are 

able to act for personal gain. Unlike structural approach, interactional approaches focus much on the 

behaviours of actors in particular public office settings.  Corruption in this approach is defined as the 

behaviour that deviates from the formal duties of a public role in favour of private or personal gain.   

2.4 Process Risks 
One of the main risks associated with public performance is that there are many instances where public 

officials circumvented the due process of law. Compliance with due process of law is essential not 

only for ensuring conformity with legal provision, but also for institutionalizing justice and fairness.  

Due process of law is also equally important for quality.  Corruption occurs when compliance rate is 

low.   

Office of Auditor General in Nepal have noticed the  inefficient and ineffective fund flow processes, 

weak financial management capacity, and poor audit capacity in public sectors. It further highlights 

that lack of follow up on the audit, including poor internal audit, weak procurement capacity, weak 

monitoring and non-streamlined monitoring processes, and weak transparency and accountability 

framework have posed fiscal threats at public sectors.  

2.5 Results Risks 

Results are the beneficial changes brought by the public interventions.  The ultimate goal of public 

fund is to bring public welfare that will result in sustainable prosperity for citizens. While the overall 

resources for government have increased, the competition for those resources has also increase. The 

public officials must furnish the evidence of results about the use of public fund. The results-based 

public financing also holds the government to account on the use of fund. Results risks occur when 

the beneficial changes are not produced with the use of public fund. We can illustrate the results chain 

in following figure. If the expenditures on health do not contribute to   expected outcome and impact 

it will consider as the result risks. 

Figure 3: Results Chain 
Source: London School of 
Economics: Public Policy 

and Analysis Course. 
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2.6 Fiduciary Risks and Perceived Risks  

There is a negative relationship between fiduciary risks and perceived risks. Perceived risks mean fear 

of being caught in case of corruption or misuse of fund. One of important measures to control 

corruption is to increase the level of perceived risks. The media and oversight agencies and civic 

oversight have important role to play to increase the level of perceived risks.  If the level perceived 

risks are low then the level of fiduciary risks may increase.  

Perceived risks can be increased through both the formal and informal measures. Promoting free and 

fair media with impartial reporting, promoting civic awareness of people to fight against the 

corruption, and enforcement of social accountability measures are some of the well-established 

approaches to increase the perceived risks. Constitutional bodies such as Commission of Abuse of 

Authority and Office of Audit General have the most significant roles to increase the perceived risks.  

Figure 4: Fiduciary Risks and Perceived Risks 

 

 

3. Fiduciary Risk Assessment in Nepal  

Government of Nepal has approved the fiduciary risks assessment framework for local government in 

Nepal. District Coordination Committees have been authorised to carry on annual assessment of 

fiduciary risks of municipalities and rural municipalities. Ministry of Federal Affairs and General 

Administration is executing agency of this framework The Ministry has developed the online  e-portal 

to track the level of fiduciary risks at local governments. This framework will also serve as the 

monitoring tools of district coordination committees as these agencies have constitutional 

responsibilities of monitoring and coordination of local government in Nepal.   

There are 100 indicators related to process risks, results risks, and corruption risks in the areas of 

planning, budgeting and programme management; implementation capacity; accounting and 

reporting; monitoring, evaluation, and auditing; and revenue management.  
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Dimensions Process Risks Results Risks Corruption Risks Total 

Implementation capacity 14 4 11 29 

Accounting and reporting 10 2 5 17 

Monitoring, evaluation, 

and auditing 

5 3 8 16 

Revenue management 9 2 6 17 

Number of indicators  53 13 34 100 

4. Fiduciary Risks and Fiscal Decentralization: Empirical Evidences 

The empirical literatures have produced conflicting results on the relationship between fiscal 

decentralization and fiduciary risks. For instance, consistent with some of the claims found in the 

literature, Khanal (2017) found empirical evidences that sketched an inverse relationship between 

level of own-source revenues and its consequential fiduciary risks.  He found that the increasing 

amount of own-source revenues was not associated with swelling fiduciary risks.  On the contrary, his 

analysis found positive, albeit moderate, association of vertical fiscal imbalance with fiduciary risks 

indicating that increasing level of transfer dependency was associated with increasing level of 

fiduciary risks.  His findings highlighted the importance of revenue decentralization vis-à-vis fiscal 

transfers.   

Smoke and Fedelino (2013) found a positive association between fiscal decentralization and public 

financial management reforms.  They noted that better coordination between these reform initiatives 

could potentially yield benefits for public sector performance in general and local fiscal discipline in 

particular.  They suggested that strengthening public financial management is instrumental for 

effective local service delivery and downward accountability of local governments to their 

constituents.  Examining fiscal behavior in China, Guo (2008) found that fiscal decentralization 

initiatives in China were driven by political motives to buy political stability.  He found that 

institutional structure of local fiscal system was not conducive to sustainable fiscal behaviors.  

Bird and Smart (2002) noted the flypaper effect of transfers at local level.  They argued that people 

tend to be more careful about the expenditure of their own money.  Local governments may become 

careless in spending grants.  The local citizen may not put pressure on local politicians for 

effectiveness of grant.  Local politicians may perceive the grant as free lunches.  Sato (2007) noted, 

“grant can also distort to local public choice, undermining the disciplinary functions of local 

autonomy, which in turn gives rise to overexpansion of local spending” (p. 177).  The flypaper effect 

arises when a grant recipient local government increases the level of public spending more than an 

increase in local own-source revenue due to ignorance of voter about the value of such resources for 

their well-being (King, 2016).  

Bhatta (2010) conducted a study on fiscal decentralization and fiduciary risks in local governance and 

found a range of fiduciary issues such as poor public financial management systems, weak central 

oversights, and/or low levels of downward accountability.  The aforementioned research argues that 

the nature and severity of fiduciary risks are such that they need to be understood in the broader context 

of the general public financial management system as well as the constraints inherent in local 

governance (Bhatta, 2011).  In 2011, MLD carried out public expenditure and tracking survey of 

topping-up grants to LBs provided by LGCDP and draws on conclusions that perceived risks of being 
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caught when committing a fraud or an act of corruption is very low at LBs (LGCDP, 2011).  However, 

this study surveyed a very limited sample of three districts, six VDCs, and only one municipality.  

In this article, taking the amount of arrears as the proxy of level of fiduciary risk and annual budget of 

local government as the proxy of level of fiscal decentralization, it is observed that the level of fiscal 

decentralization is associated with the level of fiduciary risks*.  Without log transformation, the 

amount of fiscal decentralization explains about the 35 of variation in the amount of arrears. The 

positive statistical association between degree of expenditure decentralization and level of fiduciary 

risks demonstrates that higher level of transfer dependency could be counterproductive for fiscal 

outcomes. Though there are some limitations on cross-sectional regression, this analysis provides 

some hints on the relationship between fiscal decentralization and fiduciary risks. This empirical 

finding suggests that seeking other important measures to address the vertical fiscal gaps in local 

government would be recourse at hand. Given the high level of fiscal dependency, this empirical 

observation shows that relying on fiscal transfers to meet the expenditure needs of local government 

may invite fiduciary risks.  

 

 
* Cross-section data for FY 2075/76 available from Ministry of Federal Affairs and General 

Administration. Log-log relationship was taken to address the problem of heteroscedasticity.  
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5. Conclusion 

Fiduciary risk is about the possibility of misuse, mismanagement, inefficiency, and ineffectiveness of 

public fund due to weak capacity to deliver results, poor or non-compliance of due process of law, and 

corruption in public sectors.  Fiduciary risk is one of the critical issues in public finance. The two main 

causes of fiduciary risks are the common pool problem and principal-agent problem. There is always 

a negative relationship between perceived risks and fiduciary risks. Building public financial 

management institution is crucial to achieve the fiscal outcomes. Increasing the perceived risks among 

political and bureaucratic actors is important to reduce fiduciary risks. Literature on fiscal 

decentralization has conflicting findings about the relationship between fiscal decentralization and 

fiduciary governance. In a cross-section study, it is found that fiscal decentralization is associated with 

increasing level fiduciary risks in Nepal. Improving fiduciary governance through sound public 

financial management is fundamental to control fiduciary risks. 
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Abstract 

The contemporary challenges in the current field of public service of developing countries have led 

the scholars to explore new methods to increase the efficiency of the service mechanisms. South Asia, 

in specific, requires new and innovative policy making initiatives that promise much more efficient 

mechanisms than of the current standing to mitigate the contemporary challenges posed by the 

governments of the nations of the region. In doing so, a very unique academic program and approach 

stands out which proposes the integration of academicians and scholarly experts in the actual policy 

making processes and mechanisms of the governments. Consequently, in 2019 Kathmandu University 

have launched academic program (Master of Public Policy and Management - MPPM) and 

researchers, primarily academicians, developed more innovative policy labs where new and in-use 

policies are analyzed, tested and critiqued upon. This mechanism not only promises a more efficient 

model of policy making mechanism but also gives the relevant government access to a wider advisory 

group of experts who analyze, synthesize and suggest enhanced and comprehensive approaches 

towards policy making. Describing the need for mutual collaboration between academia and 

government in Nepal, this paper explores the prospects of a living public policy lab at the Kathmandu 

University School of Management (KUSOM) as public policy think tank and center of excellence for 

the public policy making mechanisms of the government whilst providing a comprehensive analysis 

of the current and proposed public policies. KUSOM policy lab aims to generate and disseminate 

ideas, knowledge and critical understanding for the formulation of an improved policy and its effective 

implementation to contribute in promoting democratic norms and values, rule of law, social justice 

and good governance through a critical public policy dialogue. The Policy lab will stimulate a human-

centered design thinking approach towards policy innovation and facilitate an advanced exchange of 

ideas, build trust and become a catalyst for change on both regional and national scales. Using the 
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methods of quantitative and qualitative analysis, the paper aims to study the efficiencies of the public 

policies processing them in a controlled environment in Nepal where the effectiveness of the policies 

will be tested with and without the intervention of the KUSOM public policy lab to determine the 

significance of the policy lab in the policy making mechanisms of the government of Nepal.  

Keywords: Public Policy Mechanisms, Challenges in Public Service, Policy Making, Academia 

and government collaboration, State and Societal Transformation 

1. Introduction 

The introduction of the Master of Public Policy and Management (MPPM) program in the Kathmandu 

University School of Management (KUSOM) has created scope for tackling with wide range of public 

policy and governance issues and enhancing the knowledge/skill management for effective service 

delivery of public sector. KUSOM, with the aim to contribute for socio-economic, political and 

cultural transformation of the state, had pioneered this MPPM program by adhering to the notion of 

‘University for State Transformation’ by committing with the goals and provisions of Sustainable 

Development Goals (2016-2030), Constitution of Nepal (2015) and “Know your Land, Build Your 

Country” campaign to create an environment where all policy makers and entrepreneurs can come 

together and participate in public policy issues for developing the nation in line with national mission 

of ‘Happy Nepali and Prosperous Nepal’. Also the Kathmandu University Vision 2030, also known 

as the KU Silver Jubilee Initiatives, has prioritized the quality, impact, equity, global engagement, 

identity and innovation as initiatives for promoting University-Community Partnership for its 

substantial community engagement. This has led the institution to establish policy lab and policy 

outreach center for institutionalizing the KUSOM policy into Government System of Nepal and 

serving as the mainstream policy institution and think-tank focusing on the evidence-based policy and 

decision making processes. 

The concept of policy lab is to create credible platform to learn, teach, support and engage the 

community people in policy formulation and its effective implementation and develop the universities 

and their campuses/colleges not only as the ivory tower, but also the agencies to learn from the 

community, teach and support the community, and enjoy with the community and celebrate the 

community. It attempts to bridge the gap between the academia and public policy mainstream and 

undertake policy research on people’s concerns and their livelihood through joint collaboration of 

students, professors and scholars. The KUSOM policy lab and policy outreach center has the similar 

aim of dealing with public policy issues in Nepal acting as the creative space for specialists, university 

students and experts to work on analyzing the complex policies, evaluate them and recommend the 

reforming strategies that best serves the interests of general public. It is to act as the Living lab* in the 

university (e.g. Harvard University) designed to ensure the scholars and policy activists have the 

opportunity to tackle socially relevant policy issues that are of interests of stakeholders and develop 

concrete solutions with a method of policy design based on an approach grounded in the field.’ 

 
* Living Lab practiced by Harvard University, Plymouth University, and American University of Bulgaria, 

saw the institutions redefine their academic priorities keeping sustainability at the centre of their mission 

to catalyze and accelerate changes in economic, civic and community settings (Purcell et al., 2019) 
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2. Basic Philosophy and Methodology of the Policy Lab  

Based on the human-centered design thinking approach, the policy lab would stimulate and facilitate 

the exchange of ideas, build trust and become catalyst for change in policy making process. Design 

Thinking is an iterative process in which we seek to understand the user, challenge assumptions, and 

redefine problems to identify alternative strategies and solutions that might not be instantly apparent 

with our initial level of understanding. It provides a solution-based approach to solving problems that 

create positive impact. In addition, human centered design thinking provides creative abilities and a 

process for transforming difficult challenges into opportunities for design. It involves DDE (Design, 

Discover and Evaluate), and scale up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Diagrammatic Framework of KUSOM Policy Lab based on Design Thinking and Human 
Centric Innovations (Authors own adapted graphic from New York based Public Policy Lab 

http://publicpolicylab.org/our-methods/) 

This innovative policy design approach would involve five stages, where we would understand the 

policy problems in real life situations, define and analyze the issues, generate the solutions, prepare 

policy draft and test whether it would actually address the identified problem or not. 

 

 

 

 

 

  

Evaluate  

The effectiveness of the designed policies 

and service offering will be evaluated in real-

world. To ensure the effectiveness this stage 

will allow us to test the efficacy before we 

scale up. 

Scale up 

Based on the evaluation of the designed 

policies and services, we then disseminate 

and scale it up for larger adoption and policy 

uptake 

Design 

In collaboration with public service offices, 

nonprofit organizations, private sector, and 

policy think tank – we collaboratively design 

new policies or service offerings. 

Discover  

Conducting research to understand and 

analyze the current state of public service 

delivery 

Empathize  Test  

Prototype  

Ideate  

Define  

http://publicpolicylab.org/our-methods/


Prashasan, Vol. 53, Issue 1, No. 135, p.204-213 

207 
 

The structure of the policy lab will be as shown in figure below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

All these components work together for critical and qualitative analysis of the outcomes and the 

required direction, coordination and facilitation of the lab regarding newly formulated and 

implemented policies. Ultimately, it would contribute to evidence based and informed policy making 

and decision making for the larger benefit of people.  

3. Global Practices of Policy Labs and their Relevancy to KUSOM Policy Lab 

The global practices and instances of the policy labs could be analyzed and lessons could be adapted 

from them and embedded with KUSOM policy Lab. Some of such instances could be MIT Policy Lab, 

Harvard EPoD, MIT JPAL Lab and Harrish Policy Lab. All these labs work to collaborate with 

multiple stakeholders (academia, policy workers, students, governmental agencies etc.) regarding the 

policy research and contribute to best serve the nation and world in 21st century.  

The MIT Policy Lab at the Center for International Studies aims to establish connections between the 

MIT research and public policy domain and work with the faculty to identify the policy implications 

of their work and their effectiveness at general public domain. It creates platform to engage the policy 

makers and other stakeholders in dialogue sessions to create and implement outreach strategies for 

making the public policy more effective and allows MIT researchers to effectively develop 

relationships with minimal expenditure of faculty time.  

The Harvard EPoD aims in fostering the economic development by bringing together the decision 

makers and implementing agencies of the policy and engage them along with the academia and policy 

scholars in deep and rigorous ground embedded researches to design/ re-design and evaluate policy so 

that it would better serve the disadvantaged and socially backward groups who are at high risk of 

economic and social vulnerability. This is done through large-scale field experiments and cutting-edge 

analytical methods and joint identification of policy priorities and solutions with engagement of the 

policy scholars, practitioners, students and policy-makers who are skilled in evidence based policy 

design and research and its implementation in the insights of economic development and generation 

of the new leaders. 
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Fig: Structure of policy lab adopted by Government of Nepal/MOFAGA’ for KUSOM Policy Lab. 
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The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) works to reduce poverty based on informed and 

evidence based policy research by conducting randomized impact evaluations and answering the 

critical questions in the fight against poverty. It investigates world's greatest challenges and 

effectiveness of social programs regarding poverty reduction and translates research into action, 

promoting a culture of evidence-informed policymaking around the world. The policy analysis and 

outreach helps governments, NGOs, donors, and the private sector apply evidence from randomized 

evaluations to their work, and contributes to public discourse around some of the most pressing 

questions in social policy and international development. With a focus on learning and innovation, J-

PAL works to build the capacity of researchers who produce evidence, policymakers and donors who 

use it, and advocates of evidence-informed policy.  

Similarly, Harrish Policy Lab allows policy students to apply their rigorous core education to real-

time public policy challenges thus guiding them to be better-prepared policy professionals with a 

competitive advantage in the job market. These labs strengthen students’ professional experience and 

skills and provide students with hands-on experience on analyzing, developing, advocating for, and 

implementing policy in “real-world” contexts focusing on different policy area or set of policy tools. 

Thus, the future policy practitioners would understand the policy institutions from inside and have 

close network with policy makers and policy influencers, making them key drivers of policy change 

in future. 

All these instances pave a pathway for KUSOM to engage in different topics and set of tools of policy 

making and implementing. There are burning issues like caste-based discrimination (casteism), 

historical inequality and injustice, structural poverty etc. at present context which are hindrances to 

social development. Taking lessons from these global policy labs, KUSOM Policy Lab could act as 

the common platform to bring together all the stakeholders and engage them in rigorous policy 

research, design and implementation so as to address the causes for these issues and create a society 

free from the impacts of these hindrances. KUSOM Policy lab could act as the liaison between 

government and social institutions and engage the government agencies and policy makers together 

with the community and academia to create a space for broad and evidence based policy design on 

these issues and implement these policy with effectiveness to build a better society with social justice 

and equality. 

4. Institutional Collaboration with Government System 

Along with the establishment of the Policy Lab, KUSOM has also signed a Memorandum of 

Understanding (MOU) with Ministry of Federal Affairs and General Administration (MoFAGA) on 

November 2, 2020 with aim to provide the scholarship for the development of graduates and human 

resource working for public policy under MPPM program. This was done to promote the research 

activities and enhance the capacities of the civil service employees at the federal, provincials and local 

levels and contribute to socio-economic transformation of nation. Also, it is believed to foster the 

cooperation between ministry and university for expansion, development and utilization of 

knowledge, skill and technology in public management. This step would also increase managerial 

capacity of public administration and maintain balance between demand and supply of public policy 

human resources. 

Also, this collaboration will share roles and responsibilities with KU offering skill, knowledge and 

resources to MoFAGA for production of human resource in public policy and management and the 
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MoFAGA tailoring the MPPM program to make it responsive to national policy needs and make it 

more employment oriented.  

In addition, different initiatives and collaborations are also being promoted with provincials and local 

governments for provincial and local development. KUSOM and Kathmandu Metropolitan City-City 

Planning Commission (KMC-CPC) have agreed upon a memorandum to establish a public - academic 

partnership framework for contributing to the development and utilization of professional management 

resources and practices through the use of each other’s institutional strengths, experiences and 

resources that will eventually strengthen management capacity in the country for its social and 

economic transformation. A detailed plan has been prepared to intervene in the joint areas like public 

and social policy lab, fellowship for policy engagement, joint researches and studies on policy issues, 

capacity building of policy makers to sensitize them towards inclusive policy making, focus of long 

and short term needs of country along with pertinent issues and fostering seminars and advocacy 

programs regarding public policy management so that the needs of KMC could be addressed through 

policy research and studies in one hand while the MPPM program of KUSOM would be strengthened 

and institutionalized on the other. Similar memorandum has also been signed with Lalitpur 

Metropolitan City by KUSOM keeping the policy research, policy internship/practicum, formulation 

of local procurement policy and other policy issues of the city. 

These instances help the MPPM program and make it responsive to national development by 

reorienting the policy graduates towards the issues of the very society they would act upon in near 

future. These collaborations and governmental networks are exemplary for other academic institutions 

to extend the boundary of academics beyond classical pedagogy to evidence-based analysis and reality 

experiencing. 

The KU, in its effort to institutionalize the public policy and improve the government system of Nepal, 

has focused in the following outcomes of MPPM program in shorter period of time:   

• Reorient the curriculum and the academics as per the immediate and long-term needs going 

beyond the classical and traditional pedagogy to research, community engagement and 

extension. 

• Strengthen the University- Community relationship through the outreach centers to serve the 

local community and promote students to be informed members of society through critical 

analysis, interdisciplinary perspective, team-working and real-world problem solving skills so 

that they are responsible towards the very community they live and act upon. 

•  Promote research by collaborating with federal, provincials and local levels through different 

collaborative actions and establish itself as nation’s Research University through innovative 

approaches like establishment of policy labs, production of policy journals and publications, 

practicing human centered design thinking and informed decision making.  

5. Key Lesson Learnt 

The KUSOM, in line with the contemporary needs of the nation and the efforts to institutionalize 

public policy and management education into government system of Nepal, focuses of the key notion 

‘University for State Transformation’ and attempts to enhance its collaborative actions with the 

governmental bodies considering the following points: 
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• National Centre of Excellence in public policy, governance, and management exemplified by 

the signing of Memorandum of Understanding with Ministry of Federal Affairs and General 

Administration, Government of Nepal-MOFAGA/GoN for provisioning the Government 

Scholarship towards KUSOM MPPM. 

• Institutionalization of the Public Policy Lab to connect the state representatives and academia 

planned with support of University Grant Commission and MOFAGA/GoN focusing on 

generating unorthodox solutions to the existing policy problems through active engagement of 

different stakeholders and governmental bodies.  

• Engagement with international coalitions and collaboration with reputed Universities and policy 

think tank like Harvard University, MIT JPAL, etc. 

• Promoting the concept of being ‘Globally Connected and Locally Rooted’, with the expanded 

international and governmental networks and sustain the MPPM program at all levels for 

impactful contributions to public policy and management. 

• Vibrant collaboration and partnership with Local Government (Kathmandu Metropolitan City, 

City Planning Commission and Lalitpur Metropolitan City) for Business Incubation Centre and 

Policy Outreach Centre for informed decision making 

• Establishing the provincial center of excellence in public policy and governance in collaboration 

with Lumbini Centre for Sustainability and Sustainable Development Lab and existing 

universities in the province e.g. Lumbini Buddist University, Nepal Sanksrit University. 

• Promotion of the Transdisciplinary Social Policy and Justice Lab to connect social movement 

actors and academia for discourses on social policy and social justice issues so that they can 

interact and generate pragmatic solutions for the cause of social justice.  

• In changing institutional landscape (emerging role of CSOs-civil society, media, and 

community based organization), it is an important shift that University is collaborating with the 

government and community to bring knowledge and wisdom. But at the same time, there will 

be pros and cons (benefit and threats) 

• Becoming the regional center of excellence in South-Asia for Public Policy, Governance and 

Management as we have had positive indication of this prospect of vibrant collaboration with 

North-South University, Indian Institute of Management (IIM), MIT J-PAL South Asia, 

Harvard EPoD South-Asia, University of Bergen, Norway, Harrish School of Public Policy at 

University of Chicago etc.  

6. Conclusion and Recommendations 

The KUSOM MPPM program is an innovative program of KUSOM to internalize the idea of 

‘University for State Transformation’ considering various agendas of public policy and public affairs 

for effective formulation of public policies, their implementation and skill enhancement of the public 

sectors regarding policy making.  

As the MPPM outreach, efforts have been taken to extend collaborative actions with government 

bodies (MoFAGA, KMC, LMC etc.) to re-orient and institutionalize the MPPM program in the 

governmental system and contribute to policy making. These efforts such as university policy lab as 

public policy think and centre of excellence, establishment of endowment fund, student led policy 

initiatives, business incubation and innovation fund, international coalition and collaboration, 

community engagement and collaboration with policy think tanks and all three tires of government 
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institutions can help the academia and the policy graduates to inform, design, improve and test policy 

and ultimately make government policies better.  

The engagement of the policy makers with academia should be fostered and this could be done through 

unique approaches such as Transdiscplininary nature of academic program (professional program), 

MPPM outreach dealing outside the academia, Policy Outreach Centre-serving the provincial and local 

government, community engagement- social transformations (University-Community Partnership), 

and Serving the mainstream public policy institutions and think tank for informed and evidence-based 

policy making and decision-making processes. 

Based on notion of ‘Globally Connected and Locally Rooted’, the public and policy institutions should 

be rooted at state and societal level (or grassroots level). Accordingly, the policy lab and policy 

outreach center based on design thinking and human centric innovation can contribute to serving the 

mainstream public policy institutions and think tank for informed and evidence-based policy making 

and decision-making processes. Moreover, the exemplary initiative of community engagement by KU 

also provides the impetus for societal transformation based on notion of University for Social 

Responsibility (USR) and University for Societal Transformation (UST). Therefore, an attempt is also 

being made to establish the Transdisciplinary Social Policy and Justice Lab for addressing the issues 

of social justice and social policy.  
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Abstract 

 

Public services are the product of the state to safeguard citizens’ entitlements, delivered either directly 

by the public sector or provisioned through other entities. The challenges for maintaining quality in 

public services are multifaceted, demanding a holistic approach for innovation. Nepal, an emerging 

economy, is struggling to institutionalize the political transformation enshrined through the 

Constitution of Nepal 2015. The Constitution has recognized the quality of public services as the 

fundamental rights of the people and the state is obliged to deliver it. The changing landscape with the 

advancement in science and technology, people’s knowledge, diversity and expansion of the public 

services, it is apparent to adopt innovative approaches to improve overall quality of the services that 

public sector delivers.  Without an open thinking and applying ideas like system thinking and design 

thinking in the public service reform, it will be a daunting challenge for the government to meet the 

public expectations of quality services. This article presents the idea of innovating public services 

through the system and design thinking citing examples from Nepal’s public sector. Drawing a base 

from Bason’s Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society, this article offers 

framework for innovation in Nepal’s public sector. 

Keywords: Innovation, public sector, system thinking, design thinking 

1. Public Service Reform and Innovation 

Public Service Reform and Innovation basically aims to make public service more transparent, 

accountable and service delivery more effective so that people feel better access to and easier to receive 

the services in their daily life. Service innovation is a specific tool through which public service agents 

think differently and implement the ideas purposefully to exploit the opportunities for making public 

services better, efficient and transparent to a larger public. It also involves continuous learning, testing 

and retesting, and capacity of practicing. It requires a wider perspective from generating ideas to build 

strategies for successful implementation, understanding the context, stakeholders and assessment of 
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possible risks of while implementing reforms. In other words, it demands holistic thinking and 

understanding the complete ecosystem of innovation and service reform. The basics of service 

innovation and reform are; understanding context, understanding the stakeholders, identifying real 

barriers (structural or functional).   

1.1 The Innovation Ecosystem 

Innovation in public sector 

happens in a social lab, which 

has its own eco-system. The 

innovation ecosystem as 

described by Bason (2010) has 

four core constituencies- 

consciousness, capacity, co-

creation and courage, as 

displayed in figure I. Often 

innovation in public sectors is 

hard to achieve because we fail 

to understand this ecosystem. 

Generally, we hear that in 

public sectors the senior 

officials claim that they want to solve the problems in an innovative way but the team with whom they 

are working with has apathy towards innovation. This reminds us to explore several important 

Figure I: The Innovation Ecosystem 

 

Source: Adapted from Bason (2010) 

 

Case 1: Woes of Driving License 

Driving license has been a basic life skill. Every qualified citizen is eligible for having driving 

license. Recent statistics from the Department of Transportation has following facts:  

• Approximately 450 thousand applicants are waiting for driving license since the last two 

years. This figure has come down from as high as 900 thousand two years back.  

• Approximately 600 thousand applicants are waiting for trial examination. 

• Dates for examination have a lag of at least six to eight months. An applicant who applied 

for driving license exam in March 2021 received a date of January 2022*. 

• The purchase and registration of vehicle is increasing. In 2016, 456 thousand vehicles were 

registered. The number is expected to increase continuously.  

• The department is able to receive 5000 applications per day for driving license, which is less 

than a half of demand. Managing 5000 applications in itself is a challenge.  

Several initiatives have been taken to reform the driving license distribution system, but public 

grievances are escalating. Public trust towards the license system is not satisfactory. In 2015, the 

government decided to replace the paper-based driving license to electronic ‘smart license’, 

although the term ‘smart’ still needs to be qualified, without a transition plan. This transformation 

was a welcome move but created woes for both service receivers and the government, in the absence 

of system thinking of reform. Meanwhile, the Constitution of Nepal (2015) federalized the unitary 

governance system assigning the transportation related functions to the provincial governments, 

making intergovernmental relation more important for delivering the driving license more 

effectively.  
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questions before we deal with the innovation. Did we understand the ecosystem of innovation? How 

do we prepare our system for innovation? Maybe we are aware of ecosystem. Before jumping into the 

brilliant idea that we think of, do we make an authorizing environment by educating the team, 

understanding their interests and respecting their knowledge?  

1.2 Consciousness: The Innovation landscapes 

There is no specific reason what triggers innovation. But a climate and awareness of innovation among 

the innovation actors would be the starting point. In an organization, we find staff of different interests- 

some have high energy; some have moderate and some have less. But the senior management has to 

have an orientation how this diverse staff can be mobilized. Orienting the staff about the innovation, 

helping them to build a common language and recognizing their skill and ability is important. No 

organization is problem free. No organization has hundred percent good, motivated and pro-active 

staff. Creating an environment for interaction, discourse and motivating staff for innovation is 

essential. 

For making the innovation happen, public organizations have to be conscious about the working 

environment, capacity and attitude of the staff, resource availability, experiences both successful and 

failures, and external knowledge and practices. The following guiding questions provide impetus for 

assessing the innovation landscapes and improve consciousness: 

• Do the functionaries have awareness about innovation? 

• Do we recognize innovation as a part of the organization culture?  

• Do we learn from our practices?  

• Are we open to innovation? 

• Do we have innovation environment? 

• How can we promote collective thinking? 

The popular Chinese Yin-Yang concept, derived from ancient Yin and Yang philosophy, describes 

that for every concept there could be a counter-concept. For example, if there is light, there is dark; if 

there is positive, there is negative; if there is barrier, there is opportunity. However, these are not 

opposite but largely complementary. Existence of light is complimented by darkness. Negative 

compliments positive, barriers lead to opportunities. For every innovation, it has both barriers and 

Case 2: Small Initiative Matters 

The Director General of Foreign Employment Department, heavy loaded government agency that 

serves in an average 1500 service users per day, saw his staff working late-night every day. 

Usually, in winter the office closes by 4 PM but the staff were working until 8 PM to complete 

the assignment of the day. It was not a case of specific day. He thought how this late-night working 

could be reduced. He found that one of the reasons for lengthy working process was more layers 

of decision-making. He decided to reduce the three-layer decision-making to two layers. In a few 

days he saw an amazing result. Staff started completing their pending works within the office 

hours. Wow! A small initiative could save time and effort and make the service delivery efficient.  

Based on interaction with the Director General of Foreign Employment Department, Nepal on 

Dec 14, 2021.  



Prashasan, Vol. 53, Issue 1, No. 135, p.214-230 

 

217 
 

potentials. There are potentials because there are barriers. If we have not considered the potentials of 

reforming the immigration system at the Tribhuvan International Airport, we would not have seen the 

shining outface today; we would not have made attempts to replace paper-based license by ‘smart 

license’. We need to have an approach to see potentials in the barriers.   

1.3 Capacity: Building innovation potential  

Why some organizations are considered innovative? Why we have a high trust towards some 

organizations? In the same environment, why some organizations perform better? This is about the 

culture and values, structure and performance that organization has admired and inculcated. 

Organizations that have an attitude of taking innovation as an opportunity, appreciate the innovative 

thinking, integrated practice of reflecting on experiences and thinking for continuous reform would 

stand in front (Rothman, 2020). For building innovation potential of any organization, we need to 

consider the following aspects:  

• Does the organization have innovation strategy in place?  

• Can government alone lead the innovation?  

• How do we create a collaborative framework for innovation? 

• Do we think and plan for transition between the current approach and innovative approach? 

• Do we have innovation lab?  

• Are functionaries well prepared for the innovation? How do we prepare the functionaries for 

innovation?  

• Do we have a plan to engage, motivate and hold the staff accountable? 

Bason (2010) suggests that building innovation potential should be considered in different levels- 

context, strategy, organization, and people and culture. At the context level, we need to see about the 

innovation legislation, innovation incubators, availability of risk capital and conducive political 

climate. It is recommended that the organization should develop innovation strategy to foster the 

Case 3: Making Immigration Smart  

Clearing immigration was a cumbersome process at the Tribhuvan International Airport, the only 

international airport of Nepal. Service process was not efficient because of manual work process 

causing hassles to the service recipients. In order to improve the service, the Department of 

Immigration introduced immigration reform plan in 2019 at the Tribhuvan International Airport. 

The plan automated the immigration service process and also introduced bio-metric record system. 

This reform was expected to make the immigration service efficient and faster. However, the 

reform did not make the service efficient as expected. On an average, it took around 12 minutes to 

complete the immigration process for a person. The Department wanted to have a significant 

reduction in this processing time. They realized that the bio-metric process was lengthy because 

they had a system of recording prints of six fingers. The Department thought that it was 

unnecessary and, therefore, decided to capture the prints of two fingers only. This decision reduced 

the processing time from as high as average of 12 minutes to an average of two minutes per person. 

It saved time of both the travelers and service providers. Renovation of physical infrastructures 

and improvements in service process have given the immigration a positive outlook.     

Based on the discussion with the Director General of Department of Immigration, on Dec 14, 2021 
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culture of innovation. This does not mean a lengthy written wish-lists but a concise practical guide 

that encourages and provides framework for the organization to develop innovation as a practice. The 

organization is considered as the structure for innovation. There could be silos, no place for innovation, 

lack of system thinking or random interventions as considered by the top-management. These barriers 

are to be replaced with the idea of innovation lab and creating an innovation environment where 

collective efforts are made.  

The people and cultural aspects should be given higher attention for attaining the sustainable approach 

of innovation. In many cases, public sector innovations are top-management driven. In a hierarchical 

organization, the staff make their ideas congruent to the thinking of senior management. Such practice 

would restrict innovation. In fact, innovation does not have hierarchy, rather it is a collective team 

effort. There is also a ‘zero-error culture’, like the example of driving license trail test (Case 4). This 

is another challenge for innovation. We need to adopt ‘learning by doing’ adaptive approach. This 

encourages us to apply ‘design thinking approach’, which allows for preparing prototypes and testing 

of reform, before going into roll-out. Preparing functionaries for innovation, is therefore always a 

critical intervention, without this we can make fancy decisions but cannot go for a long race as the 

staff hold information and have experiences.   

Analyzing and Addressing Quickly  

One of the main characteristics of successful implementation of reforms is to immediately address 

the dislikes of the costumers. When reform does not address the need and interests of its targeted 

population, it is necessary to analyze weaknesses of reform innovation. And it is important to 

make the organizations functionaries ready to immediately address the hesitations. We can take 

an example of Facebook, how it started and how it improved. In the beginning Facebook had both 

like and dislike options. People used to post their photos. When people had dislikes in their photos, 

many of them left out the platform. Immediately, Facebook learned that many people have left the 

platform due to dislikes they had in pictures, it removed the dislike button. Regular analysis and 

immediately addressing the dark sides of reform innovation is a must for successful 

implementation of public service reforms and innovation.  

 

  
Innovation and Transition Planning 

For innovation and implementation of service innovation, it is important to have the innovation 

lab, transition planning and strategies in place. Howard Schultz was director of retail operations 

and marketing at Starbucks, which used to sell whole bean coffee. When he saw coffee in Italy, 

he had a click in his mind and tried to persuade company holders for investment in selling 

traditional espresso. However, he failed to do so. Later, Schultz bought Starbucks and started 

selling coffee beverage. His visit to Italy provided him an opportunity to observe and envision the 

possibility of making coffeehouse chain. It is important to continuously think and observe how 

things are going on around the world. Learning and observing the things and continuously adding 

values makes the innovation and reform sustainable. Therefore, innovation is not a one-time event, 

it is continuous learning and commitment to do something better every time. The ideas of 

innovation and possible risk factors should be addressed with alternative plans and untiredly 

efforts, which make our reform and innovation implementable.   
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1.4 Co-creation: Designing and Learning  

A popular national daily made a cover news on its Dec 23, 2021 edition challenging the performance 

of mobile applications introduced by the government organizations of Nepal (Baral, 2021). The main 

allegation was about the poor performance and absence of user-friendly interface. In fact, rampant use 

of technology would not solve the problem but creates frustration among the users.  

In many cases, the main problem with innovation is it is top-down or authority led approach. For 

making innovation sustainable, we need to be adaptive, come out of position and authority, and work 

in a group. The tendency of considering innovation as a ‘black box’ (Grandvoinnet, Aslam, & Raha, 

2015) should be replaced with the understanding that it is a ‘co-creation’ where the engagement of 

team is essential. The ‘co-creation’ is a systematic approach of learning the problems, designing the 

solutions, implementation and creating impact (Ansell & Torfing, 2021). In Nepal’s public sector, the 

top management is relatively unstable and has frequent inter-agency mobility. With the change in 

leadership, the thinking and orientation keeps changing. Innovation has to be considered in a 

calculated cycle and more concerned about producing results. This is possible if we adopt the concept 

of ‘co-creation’ and involve a team in the process. It will provide a continuity for reform initiatives, 

have organizational ownership and keep institutional memory. We need to consider following aspects 

for making reform happen: 

• Do we appreciate ‘design thinking’?  

• Do we have plan to involve people in designing the solutions?  

• Do we have choice of public engagement tools?  

• Do we consider ‘zero failure’ or ‘allow for mistakes’ and ‘learning from every effort’?  

• Do we consider to earn ‘legitimacy’ through citizen engagement in designing solutions?  

Case 4: ‘Zero-Error to Some Errors’ Driving License Exam System 

Driving license examination is a cumbersome process, ever criticized. With the increase in demand 

of driving license by many folds, the capacity of the transport office for holding written and 

practical examination has not been expanded concurrently. In addition, the trial examination was 

more clinical where the examinee should have 100 percent accuracy, zero-error, in all steps of the 

trial test. This clinical examination system was criticized for not being congruent with the real-life 

practices. The Department of Transport Management was struggling to improve the trial 

examination system and make it more practical. Several rounds of discussions were held with the 

stakeholders and different alternatives were prepared. Finally, the Department reached to a 

conclusion to relax the trial examination without compromising the basic quality. In response, in 

April 1, 2021, the Department introduced a new guideline for trial examination of Class A (two 

wheelers) and B (light four wheelers) type of license. According to the new system, the examinee 

should score at least 70 points out of 100, unless stated otherwise. A scoring system has been 

developed in all elements of the trial test and license was awarded based on the cumulative points. 

This new system gave a great relief to the examinee, while the Department saw a considerable 

reduction in the workload.     

Based on the discussion with the Director General of Department of Transportation, on Dec 14, 
2021 
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The authority driven innovation is poor in generating ownership and providing continuity. The 

decisions may be fast but the implementation suffers several challenges. You need to continuously 

exert authority throughout the implementation, which seems impractical in an open and democratic 

system. Instead, when we adopt ‘co-creation’, decisions may take time but it will provide a legitimacy 

to exercise authority throughout the implementation. Legitimacy is important for ensuring the 

successful implementation of innovation.  

 1.5 Courage: Leading the Public Sector of Tomorrow 

There is a criticism that public sector survives on the past. We cherish our past performance and would 

encourage others to think similar. However, innovation is always for future. We need to project the 

future scenario. The Department of Transport has to take reform initiatives to manage the problems of 

driving license that would come in next five or ten years. What will be the demand- both in quantity 

and quality- at that time? How long will the reform that we are taking now serve in the future? The 

Department of Immigration has to think the flow of people at the immigration desk in next three years 

or five years or so on. The newly expanded waiting hall of Tribhuvan International Airport can 

accommodate more than 200 people. There is only one water dispenser installed to serve the 200 

people. The current toilet facilities can serve hardly 15 people at a time, already constrained. What 

will happen if the flow of passengers increased to 300 or more? How will we expand the facilities? 

Figure II: Sustaining innovation 

 

 

 

 

 

Innovation: Associating with Existing  

It is not necessary that innovation should be completely different. It can be associated with the 

existing products and services. The idea of Nepali brand ‘Talo’ (a Nepali name for a piece of cloth 

used for wiping out vehicles and utensils) is simply emerged from demand of customers. The Talo 

is popular for wiping out the smears and spots of vehicles. There are variety of cloth pieces in 

market to do so, however Talo is little different from them. The unique characteristics of Talo is 

its softness and capacity to suck more water. The idea emerged when a costumer having a high 

price car arrived at car wash center for his car washed. While taking informal chats, he expressed 

his inquisitiveness if there are high brand cloth pieces which suck more water and does not scratch 

the car while wiping. The owner of the car wash center tried to find such pieces of cloths however 

he did not find in the market. He immediately thought, if such piece of cloths has a market, why 

not to design and produce one. He did some market research and produced a piece of cloths, called 

Talo, for wiping cars. Now this brand is very popular. He can make two businesses at a time; 

washing cars and also selling Talo. For making change and reforms, very small things can 

contribute if we can align the ideas with people’s demands and existing services, too.    
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The public sector needs to display courage to lead the innovation. The innovation environment may 

have odds, constraints and pressures. The manager and staff should have ability to deal with these 

challenges and prepare the team for working in the odds. In fact, innovation comes from these 

challenges. Bason (2010) suggests four leadership roles – the visionary, the enabler, the 360-degree 

innovator and the knowledge engineer- that are important for leading innovation.  

Often innovation does not reach to conclusion or fail to produce desired result mainly because we fail 

to prepare ourselves for the future. Many of the government organizations have prepared mobile 

applications for easing the services but they are not updated for long time. For this, they cite reasons 

as lack of budget and accountability. It makes the reform as an ad-hoc decision, not having a plan for 

sustaining. Practicing innovation as a discrete effort has been a reason of inefficiency for many noble 

reform initiatives. Figure II below shows how the innovation can be sustained and practiced in a 

continuum.  

 

Sustaining innovation is to develop culture and values that through the implementation of innovation 

strategies. Making a clean city is not possible only by putting bans on throwing garbage haphazardly. 

Unless we develop managing garbage is basic culture and every citizen is responsible for it, it is 

challenging to have a clean city. For this the concerned authorities need to have a strategic plan that 

will provide a roadmap to transform an untidy city to a neat and clean city where every citizen 

demonstrates environment friendly behaviour. Sustaining innovation has four building blocks- 

prototype, testing, scaling and continuity. Some blocks of this framework resemble with the design 

thinking and explained in details in the respective section. Prototype allows to understand problem 

from different perspectives and designing solution accordingly. The prototype then has to go for 

testing, reflecting and revising the prototype. Once we are assured that the solution works and 

acceptable, we need to have a plan of scaling it up. Together with roll-out, a plan is to be in place to 

give a continuity unless the innovation transforms into culture and values. It requires a systematic 

approach to change the public behaviour.        

Case 5: COVID Vaccine Digital Record: What Next?  

The Department of Health Services, a central agency responsible for containing COVID-19, is 

also responsible for certifying the COVID vaccination. The Department could have prepared a 

system of certifying vaccination on real-time basis. The opportunity was missed mainly because 

the Department did not realize that such record would be required. Or the focus at the beginning 

was on the distribution of vaccine. When there was a requirement of certifying vaccination, it 

started with manual process and only one government health facility was allowed to certify. It 

created a woe for both service seekers and the certifying agency. People were forced to stay in 

queue for long time. The officials tried to expediate process and provide more efficient services, 

but it did not solve the problem. Later, the Department prepared an online platform where the 

service seekers could make online application and get the certified report back after a certain day. 

It is an appreciative effort. However, we need to consider that who require such certification? What 

proportion of people have access to the internet? Do they understand the requirements to be 

submitted while applying? Are they feeling comfortable to use the system? How can we make the 

system further user friendly? How will we accommodate the future vaccination plan?   
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Innovation does not have any end. It is in fact a continuous evolution.  Therefore, innovation is not an 

event but a process that requires continuous thinking and preparing for future. For making innovation 

a sustainable effort, we need to consider the following aspects: 

• Do we prepare innovation champions for tomorrow?   

• Do we plan for continuity of innovation?    

• How do we identify and engage leadership roles in innovation?  

• Do we create institutional memory of innovation?  

• Do we consider innovation as open and evolving approach?   

2. Design Thinking 

Many reform initiatives, in the absence of innovation blueprint that describes the elements and stages 

of reform, create further hassles, loss of state energy and reduction in trust towards the system. Hence, 

both the state and people suffer. The design thinking is as approach of reform which therefore, would 

allow the reform champions to think, iterate, plan, implement and sustain reform in a holistic manner 

(Global Centre for Public Service Excellence , 2014).  

Making traffic rules effective is not only the function of traffic police but a collective action achieved 

through the status of road infrastructures, traffic signals, education of drivers and pedestrians. A 

student learns about traffic rules in the classroom and earns excellent grade in the examination 

explaining those rules. Ironically, when he/she has to test his/her idea on the road, while travelling to 

and forth to the school, does not find any opportunity to correlate those learning in real life. Nobody 

cares traffic rules. Later, the same student gets driving license. What behaviour do we expect from 

him/her towards adherence to traffic rules? It means that there is a big gap between education and real-

life behaviour testing lab. In order to ensure traffic discipline, we need to ensure that what we learn, 

we will have opportunity to realize and practice, and we will make it a part of culture and values- from 

violation to adhering traffic rules. 

Design thinking is a systematic process of innovating services in a way that considers solving problem 

of end users as the prerequisite of innovation and ensure that the innovation will eventually transform 

into a values and culture, making it a way of life (Chang, 2019). Ideally, in design thinking, we start 

thinking from the user’s perspective, challenge existing underlying assumptions, think for alternative 

solution, test the idea, inbuilt feedback process and plan for sustaining the reform. It is a team-based 

Case 6: Unistructural Thinking- Simple Solution 

A truck driver tried to pass under a low bridge, but miscalculated the height and wedged the truck 

underneath the bridge by few inches, unable to move. 

Emergency services, firefighters, and engineers arrived on the spot to find a solution to the traffic 

jam being caused, they debated — should they dismantle the truck? Knock off parts of the bridge? 

A young man passing by saw the commotion, he said — why not just let air out of the tires? 

Source:Sharma, 2020   
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approach where all stakeholders are considered as the important actors and their engagement would 

be ensured at different stages. At the same time, these stakeholders are held accountable for their 

responsibility. It is therefore a basic tenet of co-creation of the service (Bason, 2010), a fundamental 

approach of designing public services.  

A quick and fantastic solution would wither as quickly as it emerged. In April 1, 2015, the Government 

of Nepal (GoN) announced a ban on the plastic bags in the capital city below the certain specification 

through publishing a public notice. Although it was a welcome decision, given the deteriorating 

environmental state of the city, its implementation was crunching from the beginning, in which the 

April 25 Gorkha earthquake became one of the good excuses. Subsequently, the fiscal year 2016/17 

budget announced ban on the plastic bags, but it did not come into effect. Meanwhile, the Supreme 

Court in August 2016 issued an order to impose ban on plastic bags that do not qualify for 

environment, but it also went unimplemented. As the latest move, government re-announced to ban 

plastic bags through the fiscal year 2021/22 annual budget. The recent notice, published on the Nepal 

Gazette in September 13, 2021, has imposed restriction on the use of plastic bags below 40 microns. 

However, the implementation of this decision is still at wary for several reasons, especially the 

preparation of functionaries, alternative solution and managing the stakeholders.  

Why is the government making several decisions for a single reform? What was missing in the 

process? Why there is still not a confidence that the decisions will be implemented? A simple approach 

that we are missing is the ‘design thinking’. Making decisions is important but more important is to 

uphold the decisions and create impact through effective implementation. For this, we need a design 

thinking approach where we would see the problems from holistic dimensions, from the perspectives 

of the end-users, look at the several alternatives, design a prototype, test and finally scale it up. Instead 

of making steadfast decision, the authorities should spend considerable amount of time to understand 

the problems, the political-economy of the problems, make authorizing environment beforehand, take 

the stakeholders into confidence, find and rationalize alternatives and provide options and then finally 

push it up for test and scale-up the implementation.  

Case 7: How was Victorian Public Service Innovation Plan made? 

In late February 2010, the Department of Premier and Cabinet and the Victorian Public Service 

(VPS) brought together hundreds of public servants from across the state administration for four 

days of presentations, seminars and workshops. According to Maria Katsonis, a senior official and 

one of the key officers charged with the plan’s implementation, the Action Plan was the first 

document that had been signed by every chief executive of the VPS. Aiming at bringing the public 

service’s innovation efforts to a new level, the Action Plan addresses four interrelated themes: a) 

creating stronger networks between people, ideas and opportunities (through new collaboration 

software and by creating an Advisory Group to steer the implementation of the plan); b) building 

innovation capability (through recruitment, skills development and making innovation tools 

available); c) enhanced reward of best practice (through challenge and awards programmes); and, 

finally, d) opening up and sharing information and data across the state government. The ambition 

of the plan is clear: ‘Making innovation an integral part of how we approach our day-to-day work 

will result in better policies, better services and better value for the community’.  

Source: Bason, 2010 
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Innovation in public sector, therefore, should begin from the design thinking, backed up by the 

authority to implement the decisions. Many decisions of the government, therefore, fail as they 

completely ignore the social and stakeholders’ concerns and largely rely on the authority. In order to 

avoid the divergence in the thinking and prolonged decision-making process, we are inclined to make 

decisions through authoritative perspective. It may have liberty of making decisions at the choice of 

decision makers but will have to face several levels of internal and external resistance during 

implementation, which at any stage of implementation may create barrier to produce results.   

2.1 The Design Thinking Framework 

The concept of design thinking was proposed by the Stanford University Institute of Design. The 

design thinking framework, human centric approach, has generally five stages (shown in figure III), 

which then can be subdivided into several micro elements. The sixth element is added to emphasize 

on creating the impact of reform.  

Empathize: Understand the problem from the user’s perspective. This requires doing research and 

embracing the problem as our own problem. Looking the problem from the perspective of the users 

would allow the decision makers to move away from the position and authority fallacy and understand 

the wicked problem through different lens. 

Define: Once the problem is broadly realized, it is necessary to define what it means in terms of 

reform. We may need to dissect it into many sub-problems, define priorities and understand the 

interconnectedness of the problems as the social problems do not stand alone. There could be an 

ecosystem of the problems. From the ecosystem, it is necessary to identify the big problem and define 

appropriately from user’s perspective. 

Figure III: Design Thinking Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideate: Defining problem would lead to thinking for solution. We need to think on several alternatives 

of the solution together with cost-benefit analysis, capacity of the organizations, the attitude and 

thinking of functionaries, background of the users and their capacity, perspective and demands. This 

may go several rounds of iterative process before arriving at a conclusion. We also need to question 

on our assumptions. When asked in a class of senior officials taking course at Nepal Administrative 

Staff College, ‘is it possible to make a restaurant at the top of a clock tower (ghantaghar)?’. Almost 

Empathize Define Ideate Prototype Test 

Sustain Source: Global Centre for Public 

Service Excellence 
(2014) 
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all the officials quickly replied ‘NO’. Then a follow-up question was asked ‘which clock tower 

(ghantaghar) were they referring to?’ They referenced to a clock tower (ghantaghar) built by Bir 

Shumsher and standing in the middle of city of Kathmandu, at Tri-Chandra College. This is the clock 

tower that most of us have seen and have been conditioned that clock tower is a narrow-base artistic 

pillar having a clock hanged at a certain height. Could we think that the clock tower is nothing but a 

high-rise building having a clock hanged somewhere like a Makkah Clock Royal Tower which is 601 

m tall and has 120 floors? 

 

 

Case 8: Technology Leverages Innovation 

The Government of Nepal has taken significant initiatives in recent years to transform service 

processes through ICT interventions. Automation of business process in the area of public service 

recruitment, customs, land records management, passports are few successful examples. Public 

Service Commission (PSC) has completely automated the recruitment system so as to eliminate all 

the hassles of thousands of applicants traveling to PSC regional offices and queuing for hours to 

submit applications. This has contributed significantly to reduce hassle on both side – PSC and 

applicants. 

Department of Customs is now in the process of full fledge implementation of Nepal National 

Single Window (NNSW) system to facilitate foreign trade with the integration of UNCTAD 

Automated System for Customs Data (ASYCUDA) software, an application system used 

worldwide for customs solutions. The single window system brings together 46 entities with 

facilities of faceless transactions including online payment and digital signatures. Now, 32 entities 

are already providing services through this system and the project is expected to complete within 

July 2022. Currently, Connect IPS is used for online payment in coordination with Nepal Clearing 

House. The Department has formulated five years Custom Reform Plan to sustain reforms having 

further avenues of innovation.  

The Department of Land Records Management and Archives has been using Land Records 

Management Information System (LRMIS) in 126 land revenue offices across the country. It has 

not only made the land registration, ownership transfer and other service related to land records 

efficient and effective, it has also facilitated to ensure compliance of hadbandi and sourcing capital 

gain tax in the system. The system has feature to monitor transactions through internet-based close-

circuit camera. Although yet to be used by the citizens widely, the system has Public Access 

Module (PAM) where service recipients may carryout transaction through online. Citizens can get 

updates of their land records with registered Landowner’s Identification Number (LIN). The 

Department is working on to fully automate the Rokka Fukuwa process, which accounts for about 

60 percent transaction of Land Revenue Offices. The system is linked with Nagarik App (one stop 

online platform for accessing public services for people) but the inter-system document verification 

is yet to be resolved. The system also coordinates with local governments through Bhu Sewa app. 

The department is now working on to create linkages with Nepal Land Information System 

(NELIS) launched by Department of Survey. Document Management System has been developed 

to digitize the land records- (Shrestas) and historic documents by scanning, microfilming and 

archive. 



Rajan Khanal et al., 2022 

226 
 

Prototype: How does the solution look like? We should then prepare a specification of the solution in 

an implementable terms. Reducing bigger idea into specific doable framework requires 

experimentation. Without preparing a prototype of the solution and testing, the cost of failure may be 

costly. The prototype allows the decision makers to learn about the challenges of implementation, the 

recovery plan and providing backstopping support.  

Test: Before launching the prototype in a mass scale, it is wiser to test in a small scale. The test will 

provide evidence on the effectiveness of the reform, the accuracy and acceptance of the reform 

initiatives. It may then encoruage us to revise our reform plan. Once, we are ascertian that the initiative 

would work, we have to prepare a roll-out plan to reachout the larger group of the users.   

Sustain: The reform does end with the roll-out. For ensuring traffic discipline, we need to develop a 

culture of appreciating traffic rules and demonstrating the traffic discipline congruent behaviour. We 

need to think on how can we sustain the innovation. Sustaining innovating requires a long-term plan 

and consistent efforts. Often reform does not provide intended impact or it would take longer time to 

produce impact as we fail to prepare a plan for sustaining it.  

2.2 The System Thinking in Innovation: A Holistic Approach of Service Reform 

In earlier two section, we discussed about two fundamental approaches of innovation in public sector- 

the innovation ecosystem and design thinking. The innovation eco-system provides an overall 

framework to understand innovation and make it happen. In addition, the public managers have to 

look at the social problems from a holistic approach, understand the multi-disciplinary nature of the 

problems, think in a comprehensive way and design solution accordingly. The design thinking is a 

tool which provides a framework on identifying a specific problem and designing solution in a more 

systematic manner, applying human centric approach. The design thinking is a bottom-up approach 

where the innovation journey begins from understanding problem from citizen’s perspective and 

designing solution accordingly that has to solve their problem.  

 

Building a road is not merely a technical issue. The engineers make a technical specification or design 

but at the same time, road is a social facility. It impacts the social, economic and environmental 

aspects. Therefore, design of a road is as complex as our society is. The engineers should have 

Case 10: Thinking Holistically  

Gwarko, an emerging traffic hub of Lalitpur and a cross-road that brings together many connecting 

roads, is a fine example of traffic congestion these days. Passing a distance of 200 meter through 

the Gwarko junction in less than 10 minutes is nearly impossible. The traffic polices seem to be 

helpless, fatigue and frustrated for managing the traffic. The drivers have similar experiences. 

Major reason for congestion is expansion of settlements outside the ring road. The settlements 

outside the ring road are expanding so rapidly that we have never thought of. Hundred meters east 

of the Gwarko chowk is a river having a narrow bridge which is hardly a two-lane. Expansion of 

the bridge is as urgent as providing a dehydrant to a diarrheal patient. The Mahalaxmi Municipality 

constructed bridges on two sides of the main bridge but not for vehicle movements, only 

pedestrians can commute. These bridges stand odd and thus are creating further problem of 

managing traffic. What we lack here is the system thinking of managing road traffic.  
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knowledge of the society, economy, environment and many other aspects of human lives. Enforcing 

traffic rules is not only the responsibility of traffic police. If the traffic infrastructure is not well placed, 

traffic polices become helpless.  

As defined by Arnold & Wade (2015), system thinking has three components- purpose, elements, 

interconnectedness. For every system thinking, purpose is needed. Depending on the purpose, the 

system may be different. For example, the system of road governance may be different than the system 

of immigration services. However, clearly defined purpose relates the system thinking to everyday 

life. The elements of system could be different stakeholders, agencies or actors that have some 

concerns or stakes in the purpose. It is necessary to identify and understand the elements of a system. 

The interconnectedness brings the elements together to serve the purpose.  

 

The originator of system thinking, Barry Richmond, defines system thinking as ‘the art and science of 

making reliable inferences about be 

haviour by developing an increasingly deep understanding of underlying structure’ (Richmond, 1994). 

This definition has been further elaborated in different ways, providing more opportunities to relate in 

designing reform strategy.  

For production of hydroelectricity, the producers have to start thinking from the end-users. How the 

electricity will be consumed by the consumers and what are their requirements? How do we supply 

the electricity to the end-users? How do we produce electricity? How do we make the production and 

supply of electricity reliable? What are market opportunities and barriers? What is the law of country 

that governs the production and supply? Is there any issue of local residents? What about environment 

and aquatic eco-system? The system thinking is to bring all these elements into the design plan before 

starting the hydroelectricity project. In the absence of such integrated thinking, the performance of the 

project may suffer at any time.  

The system thinking is an interactive and iterative model for planning. We need to plan reform from 

macro, meso and micro perspectives (Stanton, Salmon, & Walker, 2018). The marco perspectives is 

more about the political economy analysis where the broader issues of actors, their interactions and 

incentives have to be considered. It also calls for looking at the macro-economy and political aspects 

of the reform. The meso level is mainly with the organization that is leading the reform. The reform 

leading organization has its own eco-system and context. While designing a reform we must assess 

the organization level eco-system, identify barriers and potentials and devise reform informed with 

the organization level environment. The micro level system thinking is about the implementation level 

analysis. The Department of Transportation has to manage number of actors for the implementation 

of new driving license trial examination system. The Department has to assess the capacity and interest 

of the staff working at the front line. The Department has to learn about the attitude and interests of 

the examinees. How will the record be kept? Do we require to train the staff for implementing the 

changing rules? Informed with these micro issues, the Department has to develop a plan to implement 

the new driving license trial examination.  

The rampant production of mobile application by the public organization is a fine example of lack of 

system thinking. We are considering technology as the only solution, which may not be true in all 

cases. Organizations having a very few numbers of users may think of other better solution than 

designing mobile application. Or, even we need to develop mobile application, we could have done a 
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system analysis and conclude how many such applications are required to provide services. How could 

we connect these applications to reduce hassle for users to login in plethora of online gateway and 

provide same information several times? We have narrowly defined the use of technology and wasting 

public resources and degenerating trust towards the system.  

The writer of the popular book ‘The Fifth Discipline’, Peter M. Senge argues the system thinking is 

the fifth discipline, earlier four are personal mastery, mental models, building shared vision and team 

learning. He defines system thinking as ‘a discipline for seeing wholes rather than parts, for seeing 

patterns rather than static snapshots, and for understanding the subtle interconnectedness that gives 

living systems their unique character’ (Senge, 2010). This definition reminds us that in the absence of 

system thinking, other competency may not produce a desired result.  

In order to have an impactful innovation, the public sector organizations, therefore, has to consider the 

following aspects while designing a solution:  

• Have deeper understanding of the broader dynamics of issues – political, social, economic, 

cultural, technical, legal, environmental etc. 

• Decompose the issues at different levels – macro, meso and micro and have deeper 

understanding 

• Understand the interconnectedness of the issue 

• Learn about the innovation ecosystem 

• Apply design thinking model to design the solution 

• Think and plan for sustaining the innovation and creating impact 

3. Roadmap for Innovation in Nepal’s Public Sector  

Can we imagine that someone from the driving license office will knock at our door to deliver the 

driving license and we will exchange a big thank? Can we imagine our roads will be efficiently 

managed without making the traffic standing on the roads for the irritating job? Can we imagine people 

will have a single gateway to access all the government services? Yes, we can. And this is possible. 

For this to happen, we need to have a system thinking and solutions are designed through design 

thinking. The government will have an innovation lab that will continuously research and find areas 

for innovation. The public organizations will make innovation as a basic culture and values.   

We conclude by saying the following points for making public service innovation a sustained strategy.  

 

Define key imperatives of innovation: A public service innovation strategy will provide a framework 

for thinking innovation in a systemic approach. The framework will define key imperatives of the 

public service innovation and create an environment for rethinking the process and quality of the 

public services. The government has to prepare a broader framework for public sector innovation. 

Disintegrated and discrete efforts of the innovation would not produce the expected results. We need 

to consider making a collaborative effort of innovation through a nationally defined framework.  

 

The innovation lab: The innovation lab is both a concept and practice. Government has to establish an 

innovation lab that will prepare an innovation framework, continuous research and design, review, 

monitor and document the innovative ideas. The MindLab of Denmark is a cross-governmental 

innovation unit that work closely with the public entities to design innovative solutions by engaging 

the multi-stakeholders. The Helsinki Design Lab is another example how innovation labs are 

becoming a part of public sector reform. Should we have an innovation lab, we would have prepared 
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a blue print for ‘Nagarik App’ (a public interface online platform providing access of public services 

to the citizens), prepared prototype, research, improve and solve the emerging issues from the 

perspectives of the citizens.  

 

Ensure consistent support: Innovation is not an event, nor it is impulsive. It is a calculated intervention 

with defined objectives and deliberate results. Several well-wished innovative ideas do not produce 

results as we fail to provide consistent support to the innovation. The plethora of mobile applications 

prepared by the public institutions are almost non-functional mainly because there is absence of a post-

support plan. For any innovation to produce result direct or indirect support system has to be in place 

and we need to keep communicating to the concerned.  

 

Ensure the innovation adaptive culture and values:   Developing innovation culture in the public sector 

should receive top-priority. For this public organizations have to train, educate and encourage the 

functionaries to embrace innovative ideas. In order to sustain the reform, it has to be translated into 

culture and values. The road traffic reform plan has to ensure that people will transform from the non-

compliance to compliance of the rules. For developing traffic rules abiding culture, a collective effort 

including civic education, infrastructures and compliance is required.  

 

Research and development: Innovation does not end; we need to keep thinking for the next level 

innovation. Continuous research and development in the public sector would be essential for making 

next level innovation. Government has to invest on the research and development and mobilize the 

research institutions for continuous research and development in the aspects of public services. Nepal 

needs to prepare a research and development investment plan and motivate for innovators to work for 

offering solutions for public problems.  
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Role of Special Economic Zone in Development:  

Status of Nepal  

Yam Kumari Khatiwada*  

Abstract 

Nepal initiated the concept of Special Economic Zone (SEZ) since 1980s. However, the process of 

construction of infrastructure development and operation of such zone is very slow. Now there is only 

one SEZ is in operation partially and one is ready for operation. SEZ can play an important role to 

uplift the economic condition of Nepal as it is in the process of graduating to developing country from 

least developed countries (LDCs) in near future and meeting the 2030 agendas of SDGs. Investment 

in productive sector increase the production and productivity that leads towards the import substitution 

and export promotion. To attract both foreign and domestic investment SEZ is an important 

mechanism. This article has focused on how the role of economic zone can be enhanced in 

development of Nepal. It has identified some challenges to be addressed and the opportunities that 

need to be grasped.   

Based on the analysis of the status of SEZ in Nepal this study has recommended some areas of reforms 

for effective operation of on-going SEZ and upcoming SEZ in Nepal. Reforms of existing legal, 

institutional and procedures mechanism related to SEZ are required to create conducive environment 

to attract domestic, foreign and multinational companies inside the zone. Adequate research and 

development on the sector of comparative advantage and competitiveness is necessary and at the same 

time, public private dialogue and international networking in this regard is also equally important.   

Keywords: Economic Development, Infrastructure, Incentives, Services, Investment 

1. Background  

Special Economic Zone has become an important reforms tool for economic development worldwide 

since 1960s by different names like Special Economic Zone (SEZ), Garment Processing Zone (GPZ), 

Export Processing Zone (EPZ) Free Trade Zone (FTZ), High Industrial Development Zone (HIDZ), 

Information and Communication Technology Park(ICT).With the concept of providing special 

package of incentives including the strategic location for trade and manufacture with  modern 

industrial infrastructure facilities to investors inside the zone  initially such Economic Zones were 

established and operated by the government worldwide. Gradually it started to develop and operate in 
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different modality, such as by the government, private sector, in Public Private Partnership, 

Government to Government and in multinational partnership so on.  

Creating additional economic activities, modern infrastructure development, promotion of domestic 

and foreign investment, production, and productivity increment, import substitution and export 

promotion are some of the important economic traits of such zone. Similarly creation of large number 

of employment opportunities, transfer of technology, knowledge and skill, promotion of industry and 

international trade relation and networking are some of the importance of setting up SEZ across the 

world. There are almost 5,400 SEZs today in world economics. (World Investment Report, 2019, 

UNCTAD) As an important instrument for economic development establishment of SEZ was 

increased aggressively basically with the emergence of the economic liberalization after 1980s 

worldwide. From 97 SEZs in 29 economies in 1975 it has accelerated to 5400 in 47 economies in 

2018. (Figure No. 1)   

The concept of SEZ in Nepal was conceived during the late 1980s to develop Export Processing Zones. 

However, the concept was first institutionalized through the Special Economic Zone Formation Order 

by establishing SEZ Development Committee in 2012. The enactment of Special Economic Zone Act, 

2018 and Regulation, 2019 opened door to establish Special Economic Zone Authority in Nepal. The 

main objective of setting up SEZ in Nepal was sustainable and planned industrial development by 

creating an investor friendly trade and investment environment, focusing to attract investment and 

modern technology, generating local employment opportunities, and promoting local value addition 

and export thereby contribute to reduce the overall national trade deficit. The progress of infrastructure 

development, and operation of SEZ in Nepal remained very slow. Now only one SEZ is in operation 

partially (Bhairahawa Special Economic Zone). Another one is Simara Special Economic Zone, which 

had been developed as a Garment Processing Zone and yet to be operated. Few of others are under 

construction and some of them are in the process of DPR. Some of them are in pipeline for 

infrastructure development. 

2. Historical Background of Special Economic Zone  

Most of the SEZ are established as export-oriented zones, have a long history started with the concept 

of free ports dates back many centuries, with traders operating off ships, moving cargoes and re-

exporting goods with little or no interference from local authorities. Modern zones are connected to 

seaports or airports or along border corridor or cross border. (UNCTAD, World Investment Report, 

2019). The first modern zone is said to have been established in Brooklyn, New York’s Navy Yard in 

1937 located on the East River side of New York Harbor. The following table shows the historical 

evolution of SEZ in different economies with different time of period.  

Table No. 1: History of Major Economic Zones of World 

Economies Year Zone 

USA/Brooklyn 1937 Newyork's Navy Yard 

Europe/Ireland 1959 Shannon Free Zone 

Latin America/Colombia 1964 Barranquilla Zone 

Dominica Republic 1965 La Raomana Zone 

India 1965 Kandla Zone 

South Koria 1970 Masan Zone 

Malaysia 1971 Sungei Way Zone 



Prashasan, Vol. 53, Issue 1, No. 135, p.231-243 

 

233 
 

Economies Year Zone 

Philippines 1972 Battan Zone 

Indonesia 1973 Tajun Priok Zone 

China/Guandgdong 1979 Shenzhen/Jhuhai/Shantou Economic Zone 

Turkey 1985 Free Zone 

Africa/Mauritius/Ghana/Liberia/Senegal 1970 Special Economic Zone 

Combodia 2005 Specialized SEZ/Electronics & Automobile 

Bangaladesh 2015 Garment Processing Zone 

Sources: World Bank (2017) 

The following figure1 and 2 shows the global and regional trend of SEZ respectively. 

 

 

Figure 1 

Figure 2 
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3.  Special Economic Zone in Nepal  

The concept of special Economic Zone was formally introduced in Nepal as an export-oriented trade 

through eighth five years periodic plan (1992-1997). From tenth five-year plan, feasibility studies 

started to be carried out to establish Special Economic Zones. During the 11th three-year plan (2007-

2010) at initial stage some technical support has been provided by International Finance Cooperation 

(IFC), World Bank group for feasibility study and to prepare the master plan of Bhairahawa and 

Simara special Economic Zone. Later on, all these responsibilities were taken by the government, the 

SEZ Development Committee which has been converted as SEZ Authority after the enactment of SEZ 

act, 2018. From 12th three-year plan (2010-2013) the land acquisition and the infrastructure 

Development process in Bhairahawa and Simara was started by SEZ Development committee. 

The main objective of setting up SEZ in Nepal was sustainable and planned industrial development 

by creating an investor friendly trade and investment environment, focusing to attract investment and 

modern technology, generating local employment opportunities, and promoting local value addition 

and export thereby contribute to reduce the overall national trade deficit. Eighteen places have been 

identified to establish SEZs. However, the progress of infrastructure development, establishment, and 

operation of SEZ in Nepal remained very slow. Now only one SEZ is in operation partially in Nepal 

(Bhairahawa Special Economic Zone) Another one is Simara Special Economic Zone, which  had 

been developed as an Garment Processing Zone and yet to be operated. Few of others are under 

construction and some of them are in the process of DPR. Some of them are in pipeline for 

infrastructure development. After completion of basic infrastructure and with the approval of 

operational guideline for BSEZ private sector were invited by SEZA through public notice to invest 

inside the zone in BSEZ. BSEZ was came into operation as a first SEZ in Nepal from 2018starting 

production by Shakti mineral industry.  
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Figure No. 3: Special Economic Zones in Nepal 

Table No. 2: Summery of the existing proposed SEZ in Nepal 
 

Name of 

Project 

Project Location Site Area Potential Industries Current 

Status 

1.Bhairahawa 

EPZ 

Rohini Rural 

Municpality 

38.8 Ha Herbals, fruit and 

vegetables 

Operation 

2.Simara GPZ Jitpur Simara Sub 

Metropolitan  

City 

833 

Bigha(A,B,C,D,E) 

120.34 Ha (Block 

A) 

Worn readymade 

Garment 

Infrastructure 

development 

near to 

completed  

3.Panchkhal 

SEZ 

Panchkhal 

Municipality 

50 Ha Milk and Milk products  Construction 

Ongoing 

4.Biratnagar 

SEZ 

Sunsari and 

Morang District, 

Amaduwa VDC 

And Biratnagar 

Metropolitan City 

200 Ha Food Products, 

Handicraft, Leather 

goods, Herbs Processing, 

Incense Sticks, 

Automobile Spare parts 

DPR 

completed 

5.Nuwakot 

SEZ,June 

2017 

Bidur 

Municipality 

70 Ha Forestry, Agro    and 

Livestock,Electronics, 

Metal based and 

Manufacturing. 

Completed 

Feasibility 

Study 

6.Nepalgunj 

SEZ,June 

2017 

Rapti Sonari 

Rural 

Municpality 

348 Ha Natural and herbal 

medicine, Agarbatti, 

Paper Industry, Fruits and 

Juice Industry etc. 

Completed 

Feasibility 

Study 

7.Rautahat 

SEZ 

Yamunamai 

Rural 

Municpality 

55 Ha LeatherIndustries, 

Noodles Industries, Dairy 

Product, Baby Food 

Industries, Sugar and 

Distillery Industries, etc. 

DPR 

completed 

8.Gorkha SEZ Gorkha 

Municipality 

60 Ha Copper or aluminium 

utensils, Decorative 

Goods, Electrical Goods, 

Fruit Juice,Garment, 

handmade dress materials, 

Herbs, Hide and skins, 

Incense sticks and candles 

etc. 

Completed 

Feasibility 

Study 

9.Siraha SEZ Lahan 

Municipality 

106 Ha Diamond and gems 

cutting, Electronic goods 

(TV, computer, 

Recorders, Air 

Conditioners, 

Refrigeration equipment), 

Telecom and Accessories 

(Wire, Poles, Cabinet 

DPR 

completed 
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Name of 

Project 

Project Location Site Area Potential Industries Current 

Status 

boxes), Silver Jewellery, 

Copper/Bronze/Brass 

Products, Iron and steel 

products etc. 

10.Dhangadi 

SEZ 

Godhawari 

Municpality 

180 Ha Diamond and gems 

cutting, Electronic goods 

(TV,computer, Recorders, 

Air Conditioners, 

Refrigeration equipment), 

Telecom and Accessories 

DPR ongoing 

11.Dhanusha 

SEZ, June 

2014 

Dhanushadham 

Municpality 

55  Ha Copper or aluminium 

utensils, Decorative 

Goods, Electrical Goods, 

Fruit Juice, Garment, 

Handmade Dress 

Materials,etc 

Completed 

Feasibility 

Study 

12.Jumla SEZ, 

May,2012 

Kanaka Sundhar 

Rural 

Municpality 

47 Ha Leather Processing, 

Pashmina Industry, 

Medicinal and Aromatic 

Plants,Honey Processing, 

Apple Processing, Local 

Paddy etc. 

DPR 

Completed 

13.Jhapa SEZ Kamal Rural 

Municpality 

200 Ha Agro-Forestry Industries Feasibility 

Study 

completed 

14.Bardiya 

SEZ 

Rajapur 

Municipality 

155.24 Ha Cement Industry, Paper 

Factory,Oil industry etc. 

Completed 

feasibility 

study 

15.Chandrapur 

SEZ 

Chandrapur 

Municpality 

169 Ha Agriculture based, 

handicraft minerals based 

etc.  

Completed 

feasibility 

study 

16.Mohattari 

SEZ 

Bardibaas 

Municipality  

113 Ha Agro and forest based, 

assembling industries etc. 

Completed 

pre-feasibility 

study 

17.Saptari 

SEZ 

Khadak 

Municipality  

114 bigha Agro based,non-timber 

forest product cotton etc. 

Completed 

feasibility 

study 

18.Chitwan 

SEZ 

Khaireni 

Municipality 

54.87 Ha Agriculture,Forest 

products, Minerals 

Completed 

feasibility 

study 

Source: Special Economic Zone Authority  

Among the proposed SEZ only one is in operation partially, one is ready to operate and only one under 

construction. The following figure shows the status of them.   
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Source: Special Economic Zone Authority  

Simara SEZ, infrastructure in block A have been already completed and ready to operate.  

3.1  Legal and Institutional Mechanism to Develop and Operate Special Economic Zone  

Initially SEZ Development Committee was formed by the cabinet through SEZ Development 

Committee order to start all preparatory activities about SEZ. Pre-feasibility and feasibility study of 

different areas of the country was conducted by the SEZ Development committee. In 2018 SEZ act 

was approved by the parliament with the special provision of incentives, tax rebate and other facilities 

to the industries inside the zone. With the enactment of SEZ act Special Economic Zone Authority 

(SEZA) was established by replacing SEZ Development Committee in 2019. SEZ regulation is in 

implementation. Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2019 (FITTA) and Public Private 

Partnership and Investment Act, 2019 are related legal framework specially to approve the foreign 

direct investment. Similarly, Investment Board Nepal and Department of Industry are the institutional 

mechanism that approves the FDI project based on the threshold.  There is separate guideline for the 

operation of BSEZ. Centre office of SEZA is in Kathmandu and there is a field office in BSEZ to 

manage the BSEZ.  

3.2 Development and Operational Modality of SEZ 

According to the SEZ act there are three types of modalities to develop SEZ. By the government, by 

the private sector and through public private Partnership also multinational or foreign company can 

invest inside the zone as per the existing FITTA and Public Private Partnership and Investment Act.  

Till now SEZA has developed BSEZ and it is partially in operation, in Simara SEZ, out of five blocks, 

construction of basic infrastructure of one block (A) has been complected and it is ready to operate.  
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Figure No. 4: Development Status of SEZ in Nepal 
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3.3  Incentives to industries inside the Zone.  

Financial Incentives 

Special Economic Zone Act and Tax Act have provided the extra financial and non-financial benefits 

to the industries to be established inside the zone. Investor inside the SEZ will enjoy 100% tax 

exemption for first 5 years and thereafter 50% for remaining period of contract. In Hilly or Mountain 

District 100% tax exemption for first 10 years and thereafter 50% for the remaining period of contract. 

Similarly, foreign investors investing in foreign currency inside Zone to establish industries get almost 

100% repatriation on amount received from the sale of some or all shares of foreign investment, profit 

or dividends from such foreign investment, payment of foreign capital loan or interest. The investor 

shall repatriate the currency prescribed in the agreement. Zero VAT on export or sales to other 

industries inside SEZ. Customs duty exemption on import of P/M, tools & spare parts, raw materials, 

and axillary raw materials, packing materials and up to 3 vehicles, they will get duty drawback 

facilities. Rebate on land rent as 50%, 40% & 25% in 1st, 2nd& 3rd   years respectively. 

Other Facilities  

Non-tourist visa will provide for 6 months for feasibility study, business visa for foreign investors, 

staffs, or dependant. Similarly, residential visa will provide if investment is of 10 million USD or 

equivalence in convertible currency till the period of foreign investment in the industry. Bonded 

warehouse facility, sub-contracting within SEZ, depreciation at accelerated rate will be provided.  

 

Concept of one stop service centre  

Investor supposed to receive all required services and provided facilities inside the Zone such as 

Industry and company registration, IEE and EIA approval, Tax registration, Banking, Insurance, 

Freight forwarding Immigration facilities. 

 

Readymade Infrastructure  

Investors will get the land for investment along with other facilities such as Suitable industrial plots, 

Internal roads, Power supply, water supply, drainage system, wastewater treatment plant, Fuel station, 

weigh bridge, recreation zone, childcare centre, first aid services, cafeteria.  

 

Liability investor 

Investors inside the zone should have follow a rules and regulations of SEZA. 60% of manufactured 

product is mandatory to be exported to receive the incentives of the zone. 

  

3.4 Bhairahawa Special Economic Zone  

Bhairahawa SEZ is in Rupandehi district Rohini Gaupalikaof Lumbini Province. It is about 280 

kilometres far from Kathmandu,10 km from the Bhairahawa airport and 3 km far from the boarder 

of India. Government of Nepal has acquired 36.8 ha of land with the purpose of   establishment 

Export Processing Zone (EPZ) and initiated the construction for physical infrastructure 

development. A study was conducted on the prospects of potential industries to be set up inside the 

zone. Management and Operation modality of zone was also prepared. This study has identified 15 

types of potential industries that can be set up inside the zone such as food products, herbal 

products, leather products, garments, handmade paper products, handicrafts, metal products, sports 

wears, jewellery, plastic products, hosiery products, assembled electrical and electronics products, 

electrical/electronic parts and components and IT. Moreover, the products identified by Nepal 

Trade integrated Strategy (NTIS) like ginger, instant noodles also included.  
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Completed Industrial Infrastructure 

Basic infrastructure like roads, electricity, water supply, bank, administrative Building, service centre, 

fuel station, cafeteria, 68 suitable industrial plots, drainage system, wastewater treatment plant, 

weighbridge, recreation zone, childcare centre, first aid services are available inside the zone. Some 

other facilities like complete one stop service centre yet to be started. BSEZ was supposed to provide 

direct employment to 2000 people while it comes in full operation.   

 

Status of the operation of the zone 

Out of total 68 plots only 19 plots are in operation. There are 24 plots already leased out but not 

operated so far, that means only 27 percent of plots are in operation.   

 

Table No. 3: Status of the operation of the zone 

S.N. Operation of the Zone No. 

1. Plots in operation 19 

2. Unused /Unleased plots 25 

3. leased out plots 24 

Total Plots 68 

Production and Export status of Bhairahawa Special Economic Zone 

Bhairahawa SEZ was came into operation in 2019 with the operation of 5 industries such as Shakti 

Minirals, Brillent lighings, Vistaar Global, Panchakanya S.S. Export and Namobudda Metals. Now, 

150 people are working inside the zone. In fiscal year 2019/20, the total production of these industries 

was equals to one billion rupees while during the four months of this fiscal year is more than 58 crores.  

4. Challenges and Prospective of SEZ in Nepal 

As an important instrument for economic development SEZ has both opportunities and challenges to 

the country like Nepal.  

4.1 Challenges/ Problems of SEZ in Nepal  

a. lack of policy clarity to declare as SEZ 

There is no clear guideline or the procedures to declare SEZ. Comprehensive study of its possibility 

with the perspective of raw materials, labour force, infrastructure, transportation connectivity, 

electricity, international access to trade and other factors related to production and trade should be 

considered before to declare them.  

b. Industrial Districts/Park Vs SEZ 
There are no distinct differences between special economic zone and industrial park/district/state 

except the facilities inside the zone.  There are 10 industrial districts in operation already and the large 

industrial estate in all provinces are under construction. At the same time there is a concept of industrial 

village in each local level too. There is no clear strategy and planning to manage such industrial 

estate/park/ village and coordination and networking among them to create synergy.   

c. Contradiction and overlapping of the policies and Institutions among the government 

As the investment is a cross cutting issues, many organizations should be involved on it. Similarly, 

there are many laws to be followed in every step of investment such as for registration, Investment 
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approval, taxation, IEE, EIA, Visa, FDI approval, repatriation. There is some duplication on policies 

and role of the institutions. Similarly, sometime there is contradictions among the policies for the same 

issues, so it is difficult to implement.  

d. Lack of one stop service centre to deal with investment related cross cutting issues 

The concept of one stop service inside the zone is there but it is not in implementation. investors are 

not getting their facilities and the required services to them from zone. Even in BSEZ investors are 

not getting all services from the spot. BSEZ is also not fully operated. To approve FDI there are various 

layer they have to cross like DOI, IBN.  

e. private sectors are not transparent.  

There is no harmonious relationship between government and private sectors. Sometime private 

sectors suspect over the government's policy and there is problem of compliance from private sector.   

f. Lack of adequate research and Development on comparative advantages and competitiveness  

In BSEZ the infrastructure development process seems to be very slow due to the problem of 

procurement to the contractor. In this global competition if we could not identify  our areas of 

comparative advantages, it is difficult to carry out and sustained. in our cases there are very few 

research on the potential of our countries.    

4.2 Prospects of SEZ in Nepal. 

As some of the sectors with comparative advantages have been identified to invest by research and 

also by NTIS, there are potential to establish different types of SEZ in Nepal. Agro processing, 

enterprises, Manufacturing, mine mineral based, pharmaceutical, Energy based, hotel and tourism 

based, IT based, and service-oriented industries have prospects in Nepal to invest. There are some 

positive aspects so that establishment of such zones can have potential to attract foreign as well as 

domestic investment. Some of the positive factors are as follows.  

a. Policies, Institutional and procedure Reforms 

Some of new and more than one dozen laws related to economic sector including SEZ law have been 

amended few years back as a second-generation reform of law after 1992 to make them more 

investment friendly.  FITTA, IEA, PPPAIA, Labour act are some of them.  There are dedicated 

institutions to facilitate to approve and operate of the zones like SEZA, IBN, DOI, MOI. Steps of 

approval of investment has been reduced through its procedural reforms. one stope   

b. Access to Market  

As Nepal is situated in a strategic location between India and China, both economies can be our biggest 

market for trade of production. We are in  regional and international trade  ties such as  WTO, SAARC, 

BIMISTEC. we have duty free access to India and China. In China we have access for over 7787 

products. Everything but Arms (EBA) Arrangement for market access to EU Duty & quota-free market 

access on textile items to US through TIFA are some instruments to explore our investment and trade 

in international market.  

 

c. Few competitions among the investors and vibrant market 

There is limited competition among the investor due to few prominent foreign players and  

consumer base market is growing rapidly that is the positive aspect to invest in zone.   
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d. Young and energetic Human Resources 

We have young, energetic, educated & trained work force available at market where 61% of population 

is between ages of 15 to  65. 

 

e. Infrastructure Development  

Industrial infrastructure has been developing like road, power sufficiency, new power projects are 

under progress. Cross Border Economic Zones, Industrial Districts, Industrial Village, Industrial 

Corridors and Product Specific Industrial area being developed that can be useful for subcontracting 

and clustering among the industries and it also supports to  attract FDI and   promotes  international 

trade as well.  

 

f. Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) AND Bilateral Investment Promotion and 

Protection Agreement (BIPPA) 

We have DTAAs with 11 Countries, BIPPAs with 6 Countries and additional agreements with 

Potential countries are in pipeline. These agreements are to be considered as an important tool to attract 

FDI inside the zone.  

 

g. Trade Connectivity  

Existing Port facility with India and China, exploring additional connectivity and port facility has open 

the avenue for trade facilitation. Railways and water ways, mode of transportation is under Progress, 

Transport transit agreement with China, MOU on BIMSTEC grid inter connection on power trade 

with Bangladesh, transhipment procedural using electronic cargo tracking system on third country 

consignment via India are some positive aspects to promote the international trade.  

 

h. Incentives and facilities to FDI and export-oriented industry  

The provision of investment up to 100% foreign ownership in almost all sectors and easy repatriation 

of investment and profit, easy entry, operation and exit of Investment are also the positive aspect of 

doing business in Nepal.  National treatment, provision of no nationalization and due process for 

expropriation, extra incentives and facilities inside the zone including financial and non-financial are 

some attractions of investment inside the zone.  

 

i. Easy access to Visa 

There is provision of non-tourist visa of 6 months for study, research & survey for potential foreign 

investors and business visa to foreign investors, representatives, and their family members during 

investment period. 

 

j. Creating Conducive environment within the country  

Federal and local level government are also focusing on economic development with competing each 

other  for their own local level and provincial  level development offering  attractive package of 

incentives that  creates conducive environment to investor.  

5. Recommendation to Enhance the Role of SEZ in Economic Development of Nepal. 

Based on the analysis and the findings of the study some recommendations have been mentioned as 

below.  

• We need to operate BSEZ in full capacity.  
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• Other feasibility studies should be reviewed based on the comparative advantages before to start 

the construction. 

• Provision of SEZ act should be implemented effectively.   

• One stop service to the investors should be provided effectively inside the zone. 

• Overlapping and the contradictory provisions on different law should be reviewed 

• SEZ Act should be considered as an umbrella act with all provisions regarding SEZ.  

• There should be only one institution to deal with the investment inside the zone   

•  Enhance the capacity of SEZA with all resources including capable human resources. 

• SSEZ should come in operation soon 

• Remaining infrastructure development in other SEZ should be expedited  

• Networking and sub-contracting with industrial estate /park should be explored and enhanced. 

• The mandatory provision of 60% export of production seems to be revised after the consultation 

with private sectors.  

6. Conclusion 

SEZ can be an important instrument of economic development to attract foreign and domestic 

investment, capital formation, employment generation, transfer of knowledge, skill, and technology. 

Similarly, infrastructure development within the country and industrialization will enhance the trade 

efficiency of domestic enterprises which increase import substitution and export promotion that 

directly supports to reduce the trade deficit of country at large.  At the same time, it supports to manage 

the liquidity crisis of market and balance of payment. In this regard process of construction and 

operation of SEZ should be expedite with the revision of existing legal framework and the role of the 

institution to making them more friendly to invest so as the role of SEZs to contribute to economic 

development of Nepal can be enhanced.  
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