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हाम्रो भनाइ 

सङ घीय माममऱा तथा सामान्य प्रशासन मन्राऱयबाट मनयममत रूऩमा प्रशासन ऩमरका प्रकाशन ह ॉदै 
आएको छ। प्रशासन ऩमरकाको यस 133 औ ँ अङ कमा सार्वजमनक प्रशासन, व्यर्स्थाऩन, स शासन, 
वर्कासऱगायतका ऺेरका वर्ऻ ऱेखकहरूको वर्चार, वर्श्लषेण, व्यार्सावयक अन भर्  तथा अन सन्धानमा 
आधाररत ऱेख, रचनाहरू समेवटएको छ । 

सार्वजमनक प्रशासनका अर्धारणा र अभ्यासहरू मनरन्तर ऩररर्तवनशीऱ ह न्छन ्। शासनका मान्यताहरू 
तथा व्यर्हारहरू समयक्रममा बदमऱॉदै आएको ऩाइन्छ । सार्वजमनक प्रशासनमा र्तवमानमा गररएको 
अभ्यास र ऩररर्मतवत सन्दभवका सम्बन्धमा यस ऺेरका व्यार्सावयक र प्राज्ञऻक जगत ्मा बहस र 
अन्तरवक्रया ह न   जरुरी  छ । यस प्रकारका समसामवयक बहसऱे प्रशासन, व्यर्स्थाऩन, स शासन र वर्कास 
प्रशासनका ऺेरमा प्रचमऱत र वर्कमसत नर्ीनतम मूल्य, मान्यता र अर्धारणाऱाई हाम्रो सार्वजमनक 
प्रशासनको ऺरेमा प्रयोग र अन कूऱन गनव मह्र्ऩूणव भमूमका खेल्दछ । यस प्रकारको बौविक र 
व्यार्सावयक बहसऱाई उजागर गनव यस प्रशासन ऩमरकाको प्रकाशनऱे केही हदसम्म भए ऩमन भमूमका 
खेऱेको वर्श्वास हामीऱे मऱएका छौँ ।  

यस अङ कमा समेवटएका नेऩाऱी भाषाका ऱेखहरूको भाषा सम्ऩादन गन वह ने डा. ढ ण्डीराज ऩहाडी तथा 
अङ ग्रजेी भाषाका ऱेखहरू सम्ऩादन गन वह न ेप्रा. डा. भऩूप्रसाद धमऱाप्रमत हार्दवक आभार प्रकट गदवछौँ । 
यस अङ कमा आफ्ना गहन ऱेख रचना उऩऱब्ध गराइर्दन ह ने भएकोमा सम्ऩूणव प्रब ि ऱेखकहरूप्रमत 
कृतऻता ऻाऩन गदवछौँ । साथै यस अङ कको प्रकाशनमा योगदान गन वह न े सम्ऩूणव कमवचारीहरूऱाई 
हार्दवक धन्यर्ाद र्दॉदै आगामी र्दनहरूमा समेत यहाॉहरूको सहयोगको अऩेऺा गदवछौँ ।  

सम्ऩादक मण्डऱ 
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भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणसम्फन्धी प्रमास 

 
रीराभङ्ञण ऩौड्यार*

 

आरेख साय 
व्मङ्ञिगत राबका राङ्झग साववजङ्झनक ऩदको दङ्टरुऩमोग गने प्रवङृ्ञि भानव सभ्मता जङ्ञिकै ऩङ्टयानो हो। 
भानव प्रवङृ्ञिसॉग जोङ्झडएको मस ङ्जवकृङ्झतङ्जवरुद्ध ऩौयाङ्ञणक कारदेङ्ञख नै दण्डात्भक य ङ्झनमोजनात्भक 
उऩामहरू सङ्टझाइएको ऩाइन्छ। वेद, याभामण जस्ता ऩौयाङ्ञणक ग्रन्थहरू रेङ्ञखएका कारखण्ड य 
ऐङ्झतहाङ्झसक कार कौङ्जटल्मदेङ्ञख आधङ्टङ्झनक कारभा ऩथृ्वीनायामण शाहसम्भरे भ्रष्टाचायरे सभाजभा ऩने 
असय य त्मसको ङ्झनमन्रणभा याज्मको मथेष्ट ध्मानाकषवण गयेको ऩाइन्छ। नेऩारभा ऩथृ्वीनायामण शाहरे 
स्थाऩना गयेको कङ्ट भायी चोक अड्डा, याजा भहेन्ररे ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबाग, याजा वीयेन्ररे अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग ङ्झनवायण आमोग य फहङ्टदरीम शासन व्मवस्थाको आगभनसॉगै अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग जस्ता ङ्झनकामको स्थाऩना य सॊवैधाङ्झनक तथा कानङ्टनी व्मवस्था गङ्चयमो। अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग सयकायफाट स्वतन्र एक शङ्ञिशारी सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम हो जसरे सयकाय 
प्रभङ्टखउऩय सभेत छानङ्झफन य अङ्झबमोजन गनव सक्छ। राउडा जहाज खङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवषमभा फहारवारा 
प्रधानभन्रीराइव फमानका राङ्झग फोराइएको ङ्झथमो। बरै त्मो एक याजनैङ्झतक भङ्टद्दा फन्मो य कायफाही 
अगाङ्झड फढेन। आमोगराइव भ्रष्टाचायसम्फन्धी अनङ्टसन्धान गने, अङ्झबमङ्टिराइव ङ्झनमन्रणभा ङ्झरन,े थङ्टनछेक 
गनेजस्ता अङ्झधकायका साथै प्रवद्धवनात्भक य ङ्झनमोजनात्भक कामव गने अङ्झधकाय छ। २०५९ सारभा 
जायी गङ्चयएको नमाॉ भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनरे आमोगराइव थऩ शङ्ञिशारी फनामो। भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दा 
हेने ङ्जवशेष अदारत गठन ऩङ्झन मही वषव बएऩङ्झछ भ्रष्टाचायसम्फन्धी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामवरे 
तीव्रता ऩाएको छ। अझ ङ्जवगत ऩाॉच वषवभा आमोगको ऺभता य सङ्जिमता फढेय अङ्झबमोजन कामव झण्डै 
चाय गङ्टना य समौँको सङ्खतमाभा प्रवद्धवनात्भक य ङ्झनमोजनात्भक कामविभहरू गयेको देङ्ञखन्छ। उजङ्टयी 
फढ्नङ्ट, उजङ्टयीको पर्छ्यौट दय फढ्नङ्ट, भङ्टद्दा दताव फढ्नङ्ट ऩकै्क ऩङ्झन सङ्टखद हो तय ती सफै तथ्माङ्कको ङ्झभङ्जहन 
ढङ्गरे ङ्जवश्लषेण गयी सभग्र भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा ऩङ्चययहेको प्रबावका आधायभा आमोगका काभराइव 
प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टव वाञ्छनीम हङ्टन्छ।  
                                                            
* ऩूवव भङ्टतम सङ्ञचव, नेऩार सयकाय तथा चीनका राङ्झग नेऩारका ऩवूव याजदूत 
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भहारेखाऩयीऺक, याङ्जिम सतकव ता केन्र, याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग य सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग जस्ता 
ङ्झनकामहरू आङ्झथवक अङ्झनमङ्झभता, याजस्व अऩचरन य सीभाऩाय सम्ऩङ्ञि ओसायऩसाय योक्न ङ्जिमाशीर 
छन।् ती ङ्झनकामका काभराइव प्रबावकायी फनाउन थङ्टप्र ै ऐन, ङ्झनमभ, कामवङ्जवङ्झध, कामविभ तथा 
कामवमोजनाहरू ल्माइएका छन।् ती सफै ङ्झनकामभा आआफ्ना सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण मोजना ऩङ्झन छन।् 
ती ङ्झनकामहरूको काभभा भारात्भक वङृ्जद्ध बएको ऩङ्झन छ। तय भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गने प्रभङ्टख अङ्झबबाया 
फोकेको अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग य साववजङ्झनक रेखा (आम य व्मम दङ्टवै) को 
रेखाऩयीऺण गने भहारेखाऩयीऺकका ऩङ्झछल्रा प्रङ्झतवेदनहरूरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण प्रबावकायी हङ्टन 
नसकेको य आङ्झथवक अङ्झनमङ्झभतता तथा अनङ्टशासनहीनता फङ्जढयहेको औलँ्माएका छन।् अझ ट्रान्सऩयेन्सी 
इन्टयनसेनर (ङ्जटआइ) जस्तो अन्तयावङ्जिम गैयसयकायी सॊस्थारे त नेऩारराइव एङ्झसमा कै अङ्झत भ्रष्टाचाय 
हङ्टन े भङ्टरङ्टकको सूचीभा भाङ्झथल्रो स्थानभा याखेको छ। त्मसो त २०७५ भा आमोग आपईअ रे गयेको 
नेऩारभा भ्रष्टाचाय तथा सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममनको ङ्झनचोड ऩङ्झन ट्रान्सऩयेन्सी इन्टयनेसनरको बन्दा 
खासै पयक छैन। बरै दङ्टवै अध्ममन प्रङ्झतवेदन भ्रष्टाचायको खास प्रभाणका आधायभा बन्दा 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी आभजनताको अनङ्टबङू्झत सवेऺणका आधायभा तमाय ऩङ्चयएको ङ्झथमो। 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग फषेङ्झन सयकायराइव दजवनौँ 
सङ्टझावहरू ङ्छदने गयेको, भहारेखाऩयीऺकरे आङ्झथवक अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण तथा ङ्जविीम सङ्टशासन 
प्रवद्धवनका राङ्झग प्रङ्झतवेदनभा सङ्टधायका उऩामहरू  औलँ्माउने गयेको य याङ्जिम सतकव ता केररे ऩङ्झन 
सयकायराइव अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्छदन ेगयेको छ ताऩङ्झन सङ्टझाव कामावन्वमनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणसम्फन्धी ऐन, कानङ्टनभा सॊशोधन गयी ङ्झनजी ऺेरराइव सभे्ने य अनङ्टङ्ञचत कामव हेनव ङ्झनकाम 
तोक्न,े नीङ्झतगत ङ्झनणवमको स्ऩष्ट व्मातमा गने तथा स्थानीम सयकायका ङ्जिमाकराऩभा सङ्टशासन य 
उियदाङ्जमत्व प्रणारी स्थाऩना गने  जस्ता कानङ्टनी भङ्टद्दा टङ्टङ्गो रगाउनङ्ट ऩनेछ। सतकव ता केन्रराइव 
प्रबावकायी फनाउन,े ठूरा ङ्जविीम कायोफाय हङ्टने ठाउॉभा कभवचायी खटाउॉदा वा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगरे अनङ्टसन्धान गदाव भहारेखाऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनराइव ऩङ्झन आधाय भाङे्ङ य सयकायरे 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा अग्रणी बङू्झभका खेल्ने जस्ता ङ्जवषम ऩङ्झन भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग भहत्त्वऩूणव छन।् 
भ्रष्टाचायफाट कभाएको सम्ऩङ्ञिराइव सभेत साभाङ्ञजक प्रङ्झत्ा ङ्झभल्नङ्ट, ङ्ञशऺा य स्वास्थ्म जस्ता आधायबतू 
आवश्मकताका सेवाहरू खङ्ञचवरो हङ्टन ङ्ट, साभाङ्ञजक व्मवहाय, चाडफाड य यीङ्झतङ्चयवाज भहॉगा य बङ्ञककरा हङ्टॉदै 
जानङ्ट य साभाङ्ञजक कामवभा सम्ऩङ्ञिको प्रदशवन फढ्दै जानङ्टरे भ्रष्टाचायराइव भरजर गयेको हङ्टनारे त्मस्ता 
ङ्जवषमराइव सम्फोधन गनव कानङ्टनी य ङ्झनयोधात्भक उऩामका साथै ङ्जवद्यारम तहभै नैङ्झतक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदने, 
अन्तयङ्झनकाम सभन्वमराइव फढाउने य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी सङ घ सॊस्थाहरूङ्झफच सभन्वम य सहकामव 
तथा ङ्झतनीहरूको ऺभता वङृ्जद्ध गने काभराइव प्राथङ्झभकताका साथ अगाङ्झड फढाउन आवश्मक छ। 
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ऩृ् बङू्झभ 

भ्रष्टाचाय भानव सभ्मता जङ्ञिकै ऩङ्टयानो साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत हो। भानव सभ्मताको आङ्छदभकारभा रेङ्ञखएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ धाङ्झभवक ग्रन्थहरूभा भ्रष्टाचायफाये उल्रेख गङ्चयएफाट मो कङ्ट या ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन्छ। ङ्जवश्वकै ऩङ्टयानो ऩङ्टस्तक 
(शास्त्र) य ङ्जहन्दङ्टको सफैबन्दा ऩङ्टयानो ग्रन्थ ऋग्वेदभा "याज्मको सम्ऩङ्ञिफाट घङ्टस ङ्झरने बनेको साववजङ्झनक 
कोषको दङ्टरुऩमोग हो। सफै घङ्टस ङ्झरनेहरू चोयहरू हङ्टन।् उनीहरू ऩङ्टनजवन्भ हङ्टॉदा सफैबन्दा नीच गबवधायण 
गछवन।् शासन सिाभा हङ्टनेरे भ्रष्टाचायीहरूराई चाय उच्च वणवका ऩेसाकभॉहरूसॉग ङ्झभङ्झसन ङ्छदनङ्टहङ्टॉदैन। ती 
व्मङ्ञि जसरे भ्रष्टाचायको प्रशॊसा य औङ्ञचत्म प्रभाङ्ञणत गने गछवन ्उनीहरू ऩङ्झन भ्रष्ट भाङ्झनसहरू हङ्टन ्। 
उनीहरूफाट आपूराइव टाढा याख य दान दातव्म चोयी गने ङ्छदऺा ङ्छदन ेगङ्टरुहरूराइव ऩङ्झन टाढा याख” बङ्ङे 
उल्रेख गङ्चयएको छ। अको ङ्जहन्दङ्ट ग्रन्थ साभवेदरे भ्रष्टाचायको तङ्टरना "हाइड्रा (ङ्जहॉकदाङ्जहॉकदै कृङ्झरभ 
टाउकाहरू फनाउन सक्न े एक जीव)सॉग गदवछ। साभवेदका अनङ्टसाय “नौ टाउको (नौ प्रकाय) बएको 
भ्रष्टाचायजन्म ङ्जकया मो नब्फे स्रोतहरूभापव त भानव शयीयभा प्रवेश गदवछ” । याभामणभा वङ्ञणवत यावणका 
दश टाउका ङ्झथए बङ्झनन्छ तीभध्मे नौ टाउकाहरू भ्रष्टाचायका नौ प्रवेशद्वाय बएको ङ्जवश्वास गङ्चयन्छ। मी 
सफै ऩौयाङ्ञणक कारका कङ्ट या बए । 

कङ्चयफ चौफीस सम वषवअगाङ्झड चाणक्म, एक आमव ङ्ञशऺक, दाशवङ्झनक, अथवशास्त्री, न्मामशास्त्री य भौमव 
याज्मका शाही सल्राहकायरे साववजङ्झनक कामावरमहरूभा भ्रष्टाचाय हङ्टन ेसम्बावना य मसका उऩामहरूफाये 
धेयै कङ्ट या वणवन गयेका छन।् उनरे भ्रष्टाचायराई ऩङ्चयबाषा ङ्छदॉदै बनेका छन,् "ऻान य ङ्झसऩको कभी, 
आरस्म, रारच, आशङ्ञि, वासना, िोध, डय, रोब, ऻान, शङ्ञि वा ऩदनाभको दङ्टरुऩमोग सयकायी 
कभवचायीहरूभा भ्रष्टाचायका स्रोतहरू हङ्टन।्" उनी थप्छन ्„जसयी सभङ्टरभा भाछारे कङ्झत ऩानी खामो बनेय 
थाहा ऩाउन कङ्छठन हङ्टन्छ त्मसै गयी ढङ्टकङ्ट टी ङ्ञजम्भा ङ्झरएको भान्छेरे कङ्झत ऩैसा खामो बङ्ङ ेथाहा ऩाउन 
कङ्छठन हङ्टन्छ’। 

भ्रष्टाचाय बङ्ङ ेशब्द ङ्जवकासशीर ङ्जवश्वका शासन प्रणारीभा अत्मङ्झधक प्रमोग हङ्टन ेगयेको छ। मसको एउटै 
ऩङ्चयबाषा ऩाउन कङ्छठन छ। कङ्ट नै सभाजका राङ्झग कङ्ट नै कङ्ट या भ्रष्टाचाय ठाङ्झनन्छ बने अको कङ्ट नै सभाजभा 
त्मही काभ साभान्म ठाङ्झनन्छ। तथाङ्जऩ ङ्जवङ्जकऩेङ्झडमारे भ्रष्टाचायराई "कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सङ्गठनद्वाया अङ्झधकाय 
सङ्टङ्ञम्ऩएको अङ्झधकायीरे फेइभानी वा आऩयाङ्झधक ङ्जिमाकराऩद्वाया अवैध राब वा शङ्ञिको दङ्टरुऩमोग गयी 
व्मङ्ञिगत राब ङ्झरन ेकाभ” बनेको छ। 

सफैबन्दा ठङ्टरो फहङ्टऩऺीम ङ्जवकास एजेन्सी ङ्जवश्व फैङ करे भ्रष्टाचायराई केवर "ङ्झनजी राबका राङ्झग 
साववजङ्झनक ऩदको दङ्टरुऩमोग हो जसरे घङ्टसदेङ्ञख साववजङ्झनक कोषको चोयीसम्भको व्माऩक ङ्जिमाकराऩराई 
सभे्छ" बनकेो छ। ङ्जवश्व फैङ कका अनङ्टसाय बष्टाचाय सॊसायबयी नै हङ्टन्छ तय अक्सय जहाॉ सॊस्थाहरू 
कभजोय छ त्महाॉ फढी हङ्टन्छ य साभान्मत् भ्रष्टाचायभा नाजङ्टक अवस्था य द्वन्द्वको प्रबाव ऩदवछ। त्मसैरे 
ङ्जवश्व फैङ करे भ्रष्टाचाय योक्न सऺभ, ऩायदशॉ य उियदामी सॊस्था फनाउन खास देशहरू, ऺेर य ङ्जवश्वबङ्चय 
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नै भङ्टरङ्टकहरूराइव सघाउॉछ। आधङ्टङ्झनक शासन प्रणारीभा भ्रष्टाचाय योक्नङ्ट याज्मको आधायबतू काभ हो। 
अङ्खग्रजेीभा एउटा उखान छ, “Power Corrupts; absolute power corrupts absolutely.” अथावत ्
“शङ्ञिरे भ्रष्ट फनाउॉछ, अत्मङ्झधक शङ्ञिरे भहाभ्रष्ट”। मसको अथव जहाॉ धेयै शङ्ञि थङ्टङ्जप्रएको हङ्टन्छ त्मो 
ठाउॉ भ्रष्टाचायको राङ्झग जोङ्ञखभमङ्टि छ। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को ऩङ्चयबाषाभा “भ्रष्टाचाय” बङ्ङारे ऩङ्चयच्छेद २ अन्तगवत सजाम हङ्टन ेकसङ्टय 
सम्झनङ्ट ऩछव बङ्झनएको य ऩङ्चयच्छेद २ भा दपा 3 देङ्ञख २२ सम्भ ङ्चयसवत, दान, चन्दा, ङ्झसिैभा भारवस्तङ्ट 
ङ्झरनेदेङ्ञख याजस्व च ङ्टहावट गने, गैयकानङ्टनी राब हाङ्झन ऩङ्टर् माउन,े झङ्टटा कागजात, ङ्जववयण वा प्रङ्झतवेदन 
तमाय गने, नऩाएको ओहदा दाफी गने, सयकायी सम्ऩङ्ञि हाङ्झन नोक्सानी गने, गोऩनीमता बङ्ग गने य 
गैयकानङ्टनी सम्ऩङ्ञि आजवन गनेसम्भका ङ्जिमाकराऩ गने य मी सफै काभ गनव दङ्टरूत्साहन गने तथा 
भङ्झतमायराई सभेत भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩ गयेको भानी सजामको व्मवस्था गयेको छ। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण प्रमासको ऐङ्झतहाङ्झसक शृ्रङ्खरा 
नेऩारको एकीकयण गने याजा ऩथृ्वी नायामण शाहरे आफ्नो ङ्छदव्म उऩदेशभा “तफ याजारे ठूरा ङ्झनमाॉ 
ङ्झनसाप हेनूव, अन्माम भङ्टरङ्टकभा हङ्टन नङ्छदनू। ङ्झनमा ङ्झनसाप ङ्झफगान्माव बनेका घङ्टष ङ्छदन्मा य घङ्टष खान्मा हङ्टन। 
इवन दङ्टइवको ता धन ङ्ञजव गङ्चय ङ्झरमाको ऩङ्झन ऩाऩ छैन । इव याजाका भहासतङ्टय हङ्टन”् बनेका छन ्। उनैरे 
सयकायी आम्दानी खचवको ङ्जववयण याख्न ेय ङ्जहनाङ्झभना गनेराइव सववश्वसभेत गने गयी कडा कानङ्टनसङ्जहतको 
कङ्ट भायीचोक अड्डा (ङ्जव.सॊ. १८२८) स्थाऩना गयेका ङ्झथए । कभवचायीहरूरे गयेको आम्दानी य खचवको 
ङ्जववयण जाॉच गयेय दङ्टरुस्त याख्न,े ङ्जववयण जाॉच गदाव अङ्झनमङ्झभत बएको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायीफाटै 
बयाउन,े अङ्झनमङ्झभत गने कभवचायीराई जङ्चयवाना गने, जाङ्झगयफाट फखावस्त गने य ङ्झनज वा ङ्झनजको 
सन्तानराई सभेत बङ्जवष्मभा सयकायी काभको राङ्झग अमोग्म घोङ्जषत गने य कैद गने  जस्ता सजाम ङ्छदन 
सक्थ्मो। भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी सॊस्थागत व्मवस्था गने य मस्तो कडा एवभ ्स्ऩष्ट दृङ्जष्टकोण याख्न े
ऩथृ्वी नायामण शाहको देहावसानऩङ्झछ बन ेनेऩार सिा सङ घषवभा अङ्ञल्झमो। परस्वरूऩ ङ्जव.सॊ. १९०४ 
देङ्ञख २००७ सार सम्भ नेऩारभा जहाॉङ्झनमा याणा शासन कामभ यह्यो। मस कारखण्डभा याणा ऩङ्चयवाय 
य उनीहरूसॉग सम्फद्धरे याज्मको स्रोतराइव व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि फनाउॉथे तय साववजङ्झनक ऩदभा बएका 
सववसाधायणका छोयाछोयीहरू फही (हयङ्जहसाफ) फङ्टझाउन च ङ्टकेभा सववस्वहयणसभेत हङ्टनसक्थ्मो। फागदयफाय, 
ङ्झसॉहभहर, शीतरङ्झनवास, हङ्चयहय बवन जस्ता दजवनौ बवनहरू याणाहरूरे याज्मस्रोत कै प्रमोग गयेय 
फनाएका ङ्झथए तय ती दयफायहरू २०१७ सारऩङ्झछ याजा भहेन्रको शासनकारभा याज्मको ढङ्टकङ्ट टीफाट 
ऩैसा ङ्छदएय सयकायरे खङ्चयद गयेको ङ्झथमो। 

२००७ सारभा प्रजाताङ्ञन्रक शासन व्मवस्थाको उदम त बमो तय याजा य तत्काङ्झरन ठङ्टरो याजनैङ्झतक 
दर नेऩारी काङ्खग्रसेङ्झफचको ङ्ञखचातानीभा ८ वषवको अङ्ञस्थयताऩङ्झछ २०१५ भा बएको आभ ङ्झनवावचनभा 
ङ्झनवावङ्ञचत सयकाय तथा सॊसद्राइव २०१७ सारभा याजारे अऩदस्थ गयी दरहरू भाङ्झथ प्रङ्झतफन्ध 
रगाइमो।  



प्रशासन अङ क 133 5 

 

फहङ्टदरीम शासन प्रणारीफभोङ्ञजभ २०१५ सारभा ङ्झनवावङ्ञचत नेऩारी काङ्खग्रसेको सयकायराई २०१७ सार 
ऩङ्टस १ गते फखावस्त गयी सफै दरभाङ्झथ प्रङ्झतफन्ध रगाएको तीन भङ्जहनाऩङ्झछ २०१७ चैरभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०१७ जायी गयी तत्कारीन श्री ५ को सयकाय भातहत यहन ेशङ्ञिशारी एक ङ्जवशेष 
प्रहयी ङ्जवबाग गठन गङ्चयमो। सो ङ्जवबागराइव भ्रष्टाचायसम्फन्धी सूचना सङ्करन गने, उजङ्टयी ङ्झरने, ङ्झगयफ्ताय 
गने, खानतरासी ङ्झरन,े थङ्टङे्ङ, धयौटी वा जभानीभा छाकन ेकाभभा अदारतराइव बएसयहको अङ्झधकाय य 
अनङ्टसन्धान गयी ङ्जहनाङ्झभना बएको ठहये असङ्टरउऩय गने, याजऩर अनङ ङ्जकत कभवचायी बए ङ्जवबागीम 
कायफाही गने वा सोझै भङ्टद्दा चराउने य याजऩराङ ङ्जकत बए ङ्जवबागीम कायफाही गनव वा भङ्टद्दा चराउन 
सयकायराइव रेखी ऩठाउने अङ्झधकाय ङ्छदइमो। कङ्ट नै ङ्जवशेष प्रहयी ङ्ञजल्रा गएको छ बन े उसराइव त्मो 
ङ्ञजल्राको प्रहयी प्रभङ्टखराइव बएसयहको अङ्झधकायसभेत ङ्झथमो। उि ङ्जवबागराइव अङ्जहरेको अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगराइव बन्दा धेयै अङ्झधकाय ङ्छदइएको देङ्ञखन्छ।  

२०१९ सारभा ङ्झनदवरीम ऩञ्चामती व्मवस्था रागङ्ट गयी जायी गयेको सो सॊङ्जवधानको ऩङ्जहरो सॊशोधन 
२०३२ भा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण गने छङ्ट टै्ट एक सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका रूऩभा ऩङ्जहरो ऩटक अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग ङ्झनवायण आमोग स्थाऩना बमो। आमोग स्थाऩना बएऩङ्झछ ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबागराइव याजऩर 
अनङ्जङ्कत कभवचायी सॊरग्न भ्रष्टाचायसम्फन्धी भाङ्झभराभा भार कायफाही गने अङ्झधकाय फाॉकी यह्यो। 
नेऩारको सॊङ्जवधान, 2019 को धाया ६७घ भा “अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोगसम्फन्धी भङ्टद्दा आमोग, प्रभङ्टख 
आमङ्टि वा आमङ्टिद्वाया वा आमोगरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी तोकेको सयकायी सेवाभा 
यहेको ऩदाङ्झधकायीद्वाया हेयी कायफाही ङ्जकनाया हङ्टन,े त्मसफभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणवम उऩय प्रधान न्मामाधीशको 
ऩयाभशवभा श्री ५ फाट गठन गङ्चयफक्सेको अदारतभा ऩङ्टनयावेदन राग्ने य ऩङ्टनयावेदन हेदावको कामवङ्जवङ्झध श्री 
५ फाट फनाइफक्सेको ङ्झनमभद्वाया व्मवङ्ञस्थत हङ्टन”े व्मवस्था गङ्चयमो ।उि आमोगराई याजऩङ्चयवायका 
दजवनौं सदस्महरू, नेऩारी सेना य अदारतफाहेक साववजङ्झनक ऩद धायण गने ऩदाङ्झधकायीरे अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोग गयेभा वा भ्रष्टाचाय गयेभा कानङ्टनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान, तहङ्जककात य अङ्झबमोजन गने एवभ ्दण्ड 
सजामसभेत गनव सक्न ेअङ्झधकाय ङ्छदइमो। साभान्मतमा ठङ्टरा ठेक्काऩट्टा, इजाजत, त्मसफखत ङ्झनमन्रणभा 
यहेको वस्तङ्ट आमात ङ्झनमावत य खङ्चयदका काभभा दयफायका भान्छे जोङ्झडन ेय त्मस्तोभा आमोगरे कायफाही 
गने ङ्जहम्भत नगने बएका कायण साभान्मतमा दयफायसॉग नजोङ्झडएका कभवचायीहरू कायफाहीको दामयाभा 
ऩथे। तय, केही अऩवादका रूऩभा गरईआचा (२०३२), फोइङ (२०४०), डरय (२०४१) य सङ्टन 
(२०४३) काण्डहरू दयफाय ङ्झबरको शङ्ञि सङ घषव य ङ्ञखचातानीका कायण फाङ्जहय आएका हङ्टन।् 
त्मसफखत व्माऩाय वा व्मवसामका राङ्झग ङ्छदइन ेइजाजत ऩर, वन, कय, बन्साय, भारऩोत, य ङ्जवकास 
ङ्झनभावणका काभभा अङ्झधक भ्रष्टाचाय हङ्टन ेगयेको ङ्झथमो।  

२०४६ सारको ऩङ्चयवतवनऩश्चात ्फहङ्टदरीम शासन प्रणारी अनङ्टरूऩको २०४७ सारभा जायी सॊङ्जवधानभा 
साववजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय गयेभा अनङ्टसन्धान गयी त्मस्तो  व्मङ्ञि य काभभा सॊरग्न 
उऩय कानङ्टनफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनवसक्ने गयी स्वतन्र सॊवैधाङ्झनक आमोगको 
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व्मवस्था गङ्चयमो । अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन य दण्डसजाम गने एउटै ङ्झनकामराइव हङ्टन ङ्ट प्राकृङ्झतक न्मामको 
ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत हङ्टन ेबनेय २०३२ सारभा गङ्छठत आमोगभा यहेको दण्ड गने अङ्झधकाय २०४७ को 
सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ गङ्छठत आमोगफाट ङ्ञझङ्जकमो। ऩङ्झछ २०५९ सारभा नमाॉ भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन जायी 
गयी भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दा हेनव छङ्ट टै्ट ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्जवशेष अदारतको गठन गङ्चयमो । साथै प्रभाणको बाय 
अङ्झबमोजनकतावफाट सायेय अङ्झबमङ्टिराइव ङ्छदइमो। मी दङ्टवै काभ भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणभा उल्रेतम कदभका 
रूऩभा ङ्झरइन्छ। २०७२ भा जायी नेऩारको सॊङ्जवधानभा अरू सफै २०४७ को सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ कै 
व्मवस्था मथावत ्याखी अनङ्टङ्ञचत कामव हेने अङ्झधकाय आमोगफाट ङ्ञझङ्जकमो। बरै मस व्मवस्थारे ङ्जवकास 
ङ्झनभावणका काभभा अवयोध आमो बङे्ङ चचावसम्भ सङ्टङ्झनमो तय त्मसको कङ्ट नै ङ्ञचिफङ््ट दो कायण देङ्ञखॉदैन। 
अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ऐनभा सो व्मवस्था मथावत ्यहे ऩङ्झन सॊङ्जवधानसॉग फाङ्ञझएको 
कानङ्टन सॊङ्जवधान जायी बएको एक वषवऩङ्झछ स्वत्: ङ्झनष्कृम हङ्टने बएकारे अनङ्टङ्ञचत कामवसम्फन्धी व्मवस्था 
२०७३ आङ्ञश्वनदेङ्ञख कानङ्टनङ्जवहीन अवस्थाभा छ।   

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणभा बएका ऩङ्झछल्रा प्रमासहरू 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
भ्रष्टाचाय सङ्टशासनको भूरबतू भङ्टद्दा हो य मसराई ङ्झनमन्रण गनङ्टव सङ्टशासनको एक प्रभङ्टख काभ हो। 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, भहारेखाऩयीऺक, ङ्जवशेष अदारत, याङ्जिम सतकव ता केन्र, याजस्व 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग, सॊसदीम सङ्झभङ्झत य भहारेखा ङ्झनमन्रक कामावरम जस्ता 
ङ्झनकामहरू नेऩारभा भ्रष्टाचाय य अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोग ङ्झनमन्रण गने काभभा ङ्जिमाशीर छन।् नेऩारको 
सॊङ्जवधान, २०७२ (धाया २३८-२३९) भा भ्रष्टाचायसम्फन्धी छानङ्झफन गने प्रभङ्टख स्वतन्र सॊवैधाङ्झनक 
ङ्झनकामको रूऩभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको व्मवस्था गङ्चयएको छ। अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रष्टाचाय  ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, दण्डात्भक य प्रवद्धवनात्भक 
काभहरू गदवछ। हार सातै  ओटा प्रदेशभा एक-एक कामावरम, नेऩारगन्जभा थऩ एक सम्ऩकव  कामावरम 
य केन्रीम कामावरम टङ्गार काठभाडौंभा यहेको अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायणको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवायी फोकेको एक शङ्ञिशारी सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम हो ।  

आमोगभा सॊवैधाङ्झनक ऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा यािऩङ्झतरे ङ्झनमङ्टि गयेका प्रभङ्टख आमङ्टि य चाय आमङ्टि यहने 
सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था छ । साववजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचायको भाध्मभफाट गने 
अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोगफाये आमोगरे अनङ्टसन्धान गयी ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गदवछ। खास गयी 
आमोगराइव अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फाट 
ऩमावप्त अङ्झधकाय ङ्छदइएको छ। हाम्रा दङ्टवै ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टक रगामत कङ्झतऩम देशहरूभा मस्ता भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण गने ङ्झनकामहरूराई सयकाय प्रभङ्टख वा यािप्रभङ्टखको अधीनभा याङ्ञखएको हङ्टन्छ। तय, नेऩारभा 
आमोग स्वतन्र छ य फहारवारा प्रधानभन्रीराई सभेत छानङ्झफन गने अङ्झधकाय यातदछ। आमोगरे 
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आफ्नो काभको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन यािऩङ्झतराई ऩेस गदवछ य यािऩङ्झतरे सो प्रङ्झतवेदन प्रधानभन्रीभापव त 
सॊसद भा याख्न रगाउन ेसॊवैधाङ्झनक व्मवस्था छ।  

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ भा ऩङ्जहरो ऩटक प्रभाणको बाय आयोङ्जऩतभा यहने व्मवस्था य 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दा हेने ङ्जवशेष अदारतको गठन गङ्चयएऩङ्झछ भङ्टद्दा दामय गने, भङ्टद्दा ङ्झछङ्ङ े य भङ्टद्दाभा 
सपरताको दयभा वङृ्जद्ध बएको देङ्ञखएको छ। हारैका वषवहरूभा आमोगरे उऩचायात्भक, ङ्झनयोधात्भक य 
प्रवद्धवनात्भक कामवराइव ङ्जवस्ताय गनङ्टवका साथै सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकासभा ऩङ्झन उल्रेतम सङ्टधाय गयेको छ। 
आमोगरे हङ्टराक, इभेर, अनराइन, फ्माक्स, पेसफङ्टक, बाइफय, टोर फ्री नम्फय, पोनफाट वा व्मङ्ञि 
आपू उऩङ्ञस्थत बई सूचना वा उजङ्टयी ङ्झरन सक्छ। ऩरऩङ्झरका, ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभभा आएका ङ्जवषम, 
आफ्नै स्रोतफाट प्राप्त सूचना, सयकायी ङ्झनकामका प्रङ्झतवेदन, भहारेखाऩयीऺकको कामावरमको प्रङ्झतवेदन 
आङ्छदका आधायभा ऩङ्झन आमोगरे अनङ्टसन्धान गदवछ।  

आमोगभा आ.व. २०७६/७७ भा कङ्ट र १६,५९४ उजङ्टयी ऩयेका य गत ङ्जवगतफाट ङ्ञजम्भेवायी सायेका 
८,५५८ गयी कङ्ट र २५,१५२ उजङ्टयीको प्राप्त बएकोभा ५२ प्रङ्झतशत उजङ्टयी प्रदेश तथा स्थानीम सयकाय 
सम्फद्ध छन।् सफैबन्दा धेयै उजङ्टयी ऩने ङ्झनकामभा सङ घीम भाङ्झभराभा (स्थानीम तहसभेत) ३०.०७ 
प्रङ्झतशत, ङ्ञशऺाभा १६.३६ प्रङ्झतशत, बङू्झभ प्रशासनभा ८.२९ प्रङ्झतशत, नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩरसम्फन्धी 
७.६३ प्रङ्झतशत य गैयकानङ्टनी सम्ऩङ्ञि आजवनभा ६.३७ प्रङ्झतशत छन।् कङ्ट र २५,१५२ उजङ्टयीभध्मे आ.व. 
बयीभा आमोगफाट १५,९५२ उजङ्टयी पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट प्रङ्झतशत ६७.४ प्रङ्झतशत यहेको छ। 

आमोगरे आ. व. २०७६/७7 भा कङ्ट र ७५५ ओटा ङ्झनणवम गयेको य त्मसफाट ४४१ ओटा भङ्टद्दा दामय 
गयेको छ। कङ्ट र भङ्टद्दा दामयभध्मे २०५ ओटा घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको, ८५ ओटा झङ्टटा शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩरसम्फन्धी य ७५ ओटा साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञि नोक्सानी तथा १८ ओटा गैयकानङ्टनी सम्ऩङ्ञि 
आजवनसम्फन्धी छन ्। उि आ.व. भा १९७ ओटा भङ्टद्दाभा पैसरा बएकोभा ८४.८ प्रङ्झतशतभा कसङ्टय 
स्थाङ्जऩत बएको छ। ङ्जवगत एक दशकभा सपरता प्रङ्झतशत सफैबन्दा धेयै आ.व. २०६८/६९ भा ८८.१ 
प्रङ्झतशत य सफैबन्दा कभ २०६६/७७ भा ५२.९ प्रङ्झतशत  देङ्ञखन्छ । ङ्जवगत ५ वषवभा भङ्टद्दा दामय 
गयेको सङ्खतमा १४४ फाट ४४१ ऩङ्टगेको छ।  

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्रान आमोग ऐन, २०४८ भा सॊशोधन य 
ङ्जवशेष अदारत ऐन, २०५९ जायी बई ङ्जवशेष अदारतको स्थाऩना य प्रभाणको बाय अङ्झबमङ्टिभा यहने 
व्मवस्था २०५९ सारभा बएदेङ्ञख भङ्टद्दा दतावभा बायी वङृ्जद्ध बएको छ । त्मसऩूवव आव २०४७/४८ भा 
शून्म, आव २०४८/४९ य आ.व. २०५१/५२ एक एक हङ्टॉदै आ.व. २०५८/५९ भा सफैबन्दा धेयै ४१ 
ओटा भङ्टद्दा दामय बएको देङ्ञखन्छ। ङ्जवगत ५ वषवभा बने भङ्टद्दा दतावको दयरे पकको भायेको १४४ 
(२०७२/७३) फाट ४४१ (२०७६/७७) ऩङ्टगेको छ । 



8  प्रशासन अङ क 133 
 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे सूचना य जानकायीका आधायभा खफयदायी गने, सजग गयाउने, 
ध्मानाकषवण गयाउन ेजस्ता ङ्झनयोधात्भक य अन्तयङ्जिमा, छरपर, गो्ी, अनङ्टबव आदान प्रदान, सदाचाय 
प्रवद्धवन तथा भ्रष्टाचाय ङ्जवयोधी बावना य सङ्कल्ऩ ङ्जवकास गने जस्ता ङ्झनयोधात्भक य प्रवद्धवनात्भक कामव 
गयेको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख छ । साथै आमोगरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण सङ्टशासनसम्फन्धी सयकायराइव 
सङ्टझाव ङ्छदएको, सॊसदीम सङ्झभङ्झतरे आमोगका काभको अनङ्टगभन गयेको, छरपर य अन्तयङ्जिमाका साथै 
ऐन सॊशोधनका राङ्झग साॊसदहरूराई ऩृ् ऩोषण ङ्छदएको फताएको छ । भ्रष्टाचाय फढी देङ्ञखन े ङ्झनकामभा 
अन्तयङ्झनकाम सभन्वमका अबावभा हङ्टन े सभस्मा ङ्झनयाकयण गनव आमोगरे ऩहरकदभी ङ्झरएको ऩङ्झन 
देङ्ञखन्छ। भ्रष्टाचाय  ङ्झनवायणभा ङ्जिमाशीर नागङ्चयक सॊस्थासॉग सहकामव गने य त्मस्ता सॊस्था गठनभा 
सघाउन ेनीङ्झत ऩङ्झन आमोगरे ङ्झरएको छ। 

साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई च ङ्टस्त याख्न य अङ्झनमङ्झभतता योक्न आमोगरे सम्बाव्म ऺेर ऩङ्जहचान गयी त्मस्ता 
ऺेरभा सघन ङ्झनगयानी फढाउने प्रमोजनराई व्मवङ्ञस्थत गनव ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा र ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी 
कामवङ्जवङ्झध, २०७५ कामावन्वमनभा ल्माएको छ । 

ङ्जवद्याथॉ तथा ङ्ञशऺकराई रङ्ञऺत साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामविभ (गत हङ्टॉदै आ.व भा ५८८ ओटा) य ४५२ 
ओटा अन्तयङ्जिमा गङ्चयएको देङ्ञखन्छ । सञ्चाय भाध्मभको ऩमावप्त प्रमोग तथा जनचेतनाभूरक 
कङ्जवता/वततृ्वकरा प्रङ्झतमोङ्झगता आङ्छद सभेतफाट प्रवद्धवनात्भक काभ गयेको आमोगको ऩङ्झछल्रो प्रङ्झतवेदनभा 
देङ्ञखन्छ । 

बौङ्झतक ऩूवावधाय ङ्जवकास, जनशङ्ञि ऺभता ङ्जवकास य ऩङ्चयस्कृत कामव ऩद्धङ्झत जस्ता सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण 
कामविभराई अगाङ्झड फढाएको आमोगरे इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग ल्माफ य ङ्झडङ्ञजटर पयेङ्ञन्सक ल्माफ जस्ता ऩूवावधाय 
ङ्झनभावणराई ऩङ्झन प्राथङ्झभकताका साथ अगाङ्झड फढाएको छ । 

आ.व. २०७६/७७ देङ्ञख २०८०/८१ सम्भको ५ वषे यणनीङ्झतक मोजना साववजङ्झनक गयेको आमोगरे 
आ.व. २०७६/७७ भा ९ ओटा ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टखीकयण कामविभ चराएको य ङ्जवङ्झबङ्ङ १५ 
कामविभभा ९७ जना कभवचायीराई फाह्य भङ्टरङ्टकभा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध कामविभभा सहबागी गयाइएको छ। 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्तयावङ्जिम सम्भेरन एवभ ् गो्ीभा सहबाङ्झगता तथा अन्तयङ्झनकाम भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा 
सहकामवसम्फन्धी ङ्जिमाकराऩ फढाएको आमोगरे दङ्ञऺण कोङ्चयमा,  भरेङ्ञशमा, थाइल्मान्ड, चीन य 
बायतका सम्फद्ध सॊस्थासॉग छरपरसभेत गयेको छ। 

आमोगरे नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनको अवस्थासम्फन्धी २०७५ य स्थानीम तहभा हङ्टने 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन, २०७६ स्वतन्र ङ्झनकामफाट अध्ममन गयाएको छ । सेवा प्रवाह सन्तङ्टङ्जष्ट, 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी अङ्झबभत, जोङ्ञखभका ऺेर तथा सङ्टधायका उऩामहरू सभेङ्जटएका दङ्टइव अध्ममन अनङ्टबङू्झतभा 
आधाङ्चयत अनङ्टसन्धान हो । अध्ममनको नङ्झतजारे बष्टाचाय, अङ्झनमङ्झभतता, स्रोतको दङ्टरुऩमोग फङ्जढयहेको 
देखाएको छ।  
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सञ्चाय भाध्मभभा साना भाछा भार सभाउने आयोऩ आमोगराई राग्ने गयेको छ । भङ्टद्दाभा ङ्झफगो कामभ 
गङ्चयएको यकभराइव आधाय भान्दा कङ्ट र ३४५ फाट दामय बएका भङ्टद्दाभध्मे १ कयोड बन्दा फढी ङ्झफगो 
हङ्टन ेभङ्टद्दा २९ ओटा (८ प्रङ्झतशत) भार छन ्य १८ ओटा भङ्टद्दा गैयकानङ्टनी सम्ऩङ्ञि आजवन (फोरीचारीभा 
अकूत सम्ऩङ्ञि)सम्फन्धी छन ्। कङ्ट र दामय भङ्टद्दाभध्मे ५१ ओटा (कङ्चयफ १५ प्रङ्झतशत) भङ्टद्दा बन ेरु १० 
हजाय बन्दा कभ ङ्झफगो दाफी गङ्चयएका छन।् रू १० हजायदेङ्ञख एक राखसम्भ ङ्झफगो दाफी गङ्चयएका 
सफैबन्दा धेयै १०२ ओटा (३० प्रङ्झतशत) छन,् अथावत ४५ प्रङ्झतशत भङ्टद्दा रू १ राख बन्दा कभ ङ्झफगो 
दाफी गङ्चयएको देङ्ञखन्छ । आ. व. २०७६/७७ भा दामय गयेका ३४१ ओटा भङ्टद्दाभध्मे अङ्झबमोग 
रगाइएका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको सङ्खतमा १६ जना भार छन ्बने फाॉकी सफै कभवचायी छन ्। त्मसभा ऩङ्झन 
७९ जना (सफैबन्दा धेयै) नामफ सङ्टब्फा य ७८ जना शाखा अङ्झधकृत छन ्। अन्म सहमोगी भङ्झतमायसभेत 
गैयकभवचायीको सङ्खतमा ६८ छ । एक जना ऩङ्झन सहसङ्ञचव ङ्जवरुद्ध भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छैन य ङ्जवङ्ञशष्ट 
शे्रणीका २ जना ङ्जवरुद्ध भङ्टद्दा दामय बएभा छन ्। भङ्टद्दा दामय गङ्चयएकाभध्मे प्रशासनतपव का कभवचायी 
१०४ जना, प्राङ्जवङ्झधकतपव  ८८ जना, प्रहयीतपव  ५५ जना, ङ्ञशऺक ११, जना ङ्झनवावङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध १६ 
य भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमा ६८ जना छन ्। 

आमोगरे सञ्चारन गयेका ङ्जवङ्जवध कामविभहरू, भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत हेदाव शैङ्ञऺक प्रभाणऩर छानङ्झफन, यङ्गे हात 
सभाउने जस्ता ङ्झनयोधात्भक य साना भ्रष्टाचायभा काभभा आमोगको जनशङ्ञि, स्रोत य साधन अत्मङ्झधक 
रूऩभा व्मस्त हङ्टने देङ्ञखन्छ। उजङ्टयी फढ्नङ्ट, उजङ्टयीको पर्छ्यौट दय फढ्नङ्ट, भङ्टद्दा दताव फढ्नङ्ट ऩकै्क ऩङ्झन सङ्टखद 
हो तय ती सफै तथ्माङ्कको ङ्झभङ्जहन ढङ्गरे ङ्जवश्लषेण गयी सभग्र भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा ऩङ्चययहेको प्रबावका 
आधायभा आमोगका काभको प्राथङ्झभकता तम गनङ्टव य दऺता ङ्जवकास गनङ्टव वान्छनीम हङ्टन्छ । 

भहारेखाऩयीऺक, ङ्जविीम अनङ्टशासन य भ्रष्टाचाय 
नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ को धाया २४० य २४१ भा यािऩङ्झत, उऩयािऩङ्झत, सफै सॊवैधाङ्झनक 
ङ्झनकामहरू, तीनै तहका सयकाय, सफै सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू अन्म साववजङ्झनक ङ्झनकामहरूको साववजङ्झनक 
खचवको ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, प्रबावकाङ्चयता, कामवदऺता य औङ्ञचत्मताका आधायभा रेखाऩयीऺण गयी 
यािऩङ्झतसभऺ प्रङ्झतवेदन ङ्छदन े य सो प्रङ्झतवेदन प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबाभा याख्न रगाउने व्मवस्था बएको स्वतन्र 
रेखाऩयीऺण सॊस्था भहारेखाऩयीऺकको व्मवस्था गङ्चयएको छ । भहारेखाऩयीऺक, साववजङ्झनक कोषको 
यखफाय (Watchdog) हो । भहारेखाऩयीऺकरे यािऩङ्झतसभऺ ऩेस गयेको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन प्रधानभन्री 
भापव त सॊसद्को साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतभा ऩङ्टग्छ। प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माइएका ङ्जवषमभा सम्फद्ध देङ्ञखएका 
जोसङ्टकै साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीराइव सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत गयाइव कैङ्जपमत देङ्ञखएका ङ्जवषमभा स्ऩङ्जष्टकयण 
सोध्ने य आवश्मक ऩये त्मस्ता ऩदाङ्झधकायीराइव कायफाही गनव सयकायराइव ङ्झनदेशनको अङ्झधकाय सॊसद्को 
साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतरे यातदछ। मसयी साववजङ्झनक खचवको जनताप्रङ्झतको उियदाङ्जमत्वको अभ्मास 
हाम्रो सॊङ्जवधानरे अऩेऺा गयेको छ। मसथव ङ्जविीम अनङ्टशासन कामभ गयी सङ्टशासन प्रवद्धवन गनव 
भहारेखाऩयीऺकको भहत्त्वऩूणव बङू्झभका हङ्टन्छ।   
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भहारेखाऩयीऺकको ५७ औॊ वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन २०७७ सम्भभा सयकायी एकाइहरूको कङ्ट र फेरुजङ्ट (रुजङ्ट 
हङ्टन नसकेको) यकभ ४१८.३२ अफव छ जङ्टन गत वषवको कङ्ट र यकभ बन्दा ४०.८४ अफवरे फढी हो। 
दश वषव ऩङ्जहरेको ४८ औॊ प्रङ्झतवेदनभा खाए-भासेको, ङ्जहनाङ्झभना गयेको, गैयकानङ्टनी ब ङ्टिानी ङ्छदएको जस्ता 
असङ्टरउऩय गनङ्टवऩने फेरुजङ्ट यकभ कङ्ट र फेरुजङ्टको ४.१९ प्रङ्झतशत यहेकोभा गत १० फषवको अवङ्झधभा ५७ 
औॊ प्रङ्झतवेदन २०७७ सम्भ आइऩङ्टग्दा डयराग्दो गयी फढेय १८.२प्रङ्झतशत प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। 
असङ्टरउऩय गनङ्टवऩने फेरुजङ्टभा देङ्ञखएको मो वङृ्जद्धरे ङ्जविीम अनङ्टशासनभा ङ्झनयन्तय आएको ह्रासराई जनाउॉछ। 
कङ्ट र खचवभा फेरुजङ्ट यकभको प्रङ्झतशतका ङ्जहसाफरे सङ घीम य प्रदेश तहको तङ्टरनाभा स्थानीम तहभा 
ङ्जविीम अनङ्टशासन स्ऩष्ट रूऩभा कभजोय देङ्ञखन्छ (५७ औॊ वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन)।  

भहारेखाऩयीऺकरे ५७ औ ँप्रङ्झतवेदनभा साववजङ्झनक ङ्जविभा अनङ्टशासन उरङ घनको ङ्ञस्थङ्झतराई सायाॊशभा 
देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गयेको छ् फजेटराई एक शीषवकफाट अकोभा सानङ्टव, ठङ्टरो भाराभा वैदेङ्ञशक 
सहामता सयकायी कोषभा दाङ्ञखरा नगनङ्टव, प्रङ्झतवषव फढ्दो शोधबनाव फक्मौता यहनङ्ट, वैदेङ्ञशक सहामताको 
कभ उऩमोग हङ्टनङ्ट, ऩङ्टॉजीगत खचव न्मून हङ्टनङ्ट, वषवको अन्त्मभा बायी खचव गनङ्टव, गैयसयकायी सॊस्थाहरूभापव त 
खचव हङ्टन े वैदेङ्ञशक सहामता ऩायदङ्ञशवता नहङ्टनङ्ट, अनङ्टदानको कभजोय अनङ्टगभन, ऩङ्चयमोजना सम्झौताको 
कामावन्वमन कभजोय हङ्टनङ्ट य भाऩदण्ड ङ्झफना ङ्जविीम सहामता ङ्जवतयण गनङ्टव जस्ता कायण उल्रेख गङ्चयएको 
छ। 

त्मस्तै गयी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भहारेखाऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनराई साववजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायीहरूङ्जवरुद्ध अनङ्टसन्धानका राङ्झग सूचनाको भहत्त्वऩूणव स्रोतको रूऩभा ङ्झरनङ्ट वाञ्छनीम हङ्टन्छ। 
सयकायरे ऩङ्झन भहारेखाऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनका आधायभा ङ्जविीम अनङ्टशासनको गम्बीय उल्रङ्घन गने 
साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरू य साववजङ्झनक ङ्जविभा सम्फद्ध ङ्झनभावण तथा सेवा प्रदामक ङ्झनजी उद्यभी 
व्मवसामीहरूसभेतको सूची याख्नङ्टऩछव। ठङ्टरा ङ्जविीम कायोफाय हङ्टन े साववजङ्झनक ङ्ञजम्भेवायीका भहत्त्वऩूणव 
स्थानभा खटाउॉदा वा साववजङ्झनक काभको राङ्झग सेवा प्रदामक ङ्झनजी उद्यभी व्मवसामीहरू छनौट गदाव वा 
याज्मफाट सेवा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदॉदा सूचीभा ऩयेकाहरूराइव ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधसम्भ वङ्ञञ्चत गङ्चयनङ्ट ऩदवछ। 

प्रङ्झतवेदनभा औलँ्माइएफभोङ्ञजभ फढ्दो ङ्जविीम अङ्झनमङ्झभतता, कानङ्टन, भाऩदण्ड य प्रङ्जिमाहरूको फायम्फाय 
उरङ्घन तथा खचवको कभजोय प्रङ्झतपर गम्बीय अनङ्टशासनहीनताको प्रङ्झतपर हो जसको सम्फोधन 
ङ्जववेकसम्भत य तदारुकताका साथ गङ्चयनङ्ट ऩदवछ। भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन हाम्रो शासन 
प्रणारीको ङ्जविीम अनङ्टशासन य जवापदेहीतासम्फन्धी ऐना हो। त्मो ऐनाभा देङ्ञखन ेअनङ्टहाय त्मङ्झत सपा 
छैन। भहारेखाऩयीऺकको प्रङ्झतवेदन साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीरे आत्भसभीऺा य स्वभूल्माङ्कन गने शासकीम 
भङ्टद्दा ऩङ्झन हो ।  
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याङ्जिम सतकव ता केन्र य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ फभोङ्ञजभ गङ्छठत शङ्ञिशारी ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबागराइव २०३२ सारभा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग ङ्झनवायण आमोगको गठनऩङ्झछ याजऩर अनङ्जङ्कत कभवचायीको भ्रष्टाचाय छानङ्झफनभा 
सीङ्झभत गङ्चयएकोभा फहङ्टदरीम व्मवस्थाको आगभनसॉगै जायी नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान, २०४७ य 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०४८ जायी बएऩङ्झछ साववजङ्झनक ङ्झनकामभा हङ्टन ेङ्जढरासङ्टस्ती य अङ्झनमङ्झभतता योक्ने, 
भ्रष्टाचायजन्म कामवराई प्रबावकायी रूऩभा ङ्झनमन्रण गने तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुद्ध जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध गने भङ्टतम 
ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत प्रधानभन्रीको प्रत्मऺ येखदेख य ङ्झनमन्रणभा यहने गयी ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबागराइव याङ्जिम 
सतकव ता केन्रभा रूऩान्तयण गङ्चयमो। मस केन्रको प्रभङ्टख नेऩार सयकायको ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीको अङ्झधकृत हङ्टन े
व्मवस्था छ । केन्रराई भङ्टतम गयी सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणको अनङ्टगभन गने, साववजङ्झनक सेवा प्रवाह बए 
नबएको छकके जाॉच गने, भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणसम्फन्धी जनचेतना जगाउन,े साववजङ्झनक ङ्झनकामफाट सम्ऩाङ्छदत 
हङ्टनङ्टऩने कामव ङ्झनमङ्झभत बए नबएको सूचना सङ्करन गने य नबएको ऩाइएभा सतकव  गयाउन े ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्छदइएको छ। मसका साथै बौङ्झतक ङ्झनभावण कामवको प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण गने प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन याङ्जिम 
सतकव ता केन्रराइव छ।  

साववजङ्झनक ङ्झनभावणका काभहरू बैयहेको तीव्र वङृ्जद्धसॉगै प्राङ्जवङ्झधक गङ्टणस्तय ऩयीऺण (Technical Audit) 
गने काभको ऩङ्चयभाण य दऺताका ङ्जहसाफरे केन्रको काभ प्रबावकायी हङ्टन सकेको छैन। केन्रराइव 
सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण अनङ्टगभनसम्फन्धी अङ्झधकाय ऩङ्झन ङ्छदइएको छ। तय एउटा ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीको कभवचायीरे 
सयकायकै भातहत फसेय उच्चऩदस्थको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण जस्तो सॊवेदनशीर य जङ्जटर काभ अङ्जहरेकै 
कामवऺ भताभा कामवङ्जवङ्झध कानङ्टन य प्रङ्जिमासभेत नबएको अवस्थाभा केन्रको काभ साववजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायीरे सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण बयेको ङ्झसरफन्दी खाभको नाभ रुजङ्ट गने य नबयेको ऩाइएभा रू ५००० 
जयीवाना गनव रेखी ऩठाउन ेसम्भभा सीङ्झभत छ। व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण गोप्म यहने कानङ्टनी प्रत्माबङू्झत 
गङ्चयएकारे छङ्ट टै्ट कानङ्टन नफनाई मो काभ प्रबावकायी ढङ्गरे अगाङ्झड फढ्नै ऩङ्झन सक्दैन। त्मसका अङ्झतङ्चयि 
हाङ्ञजयी छकके, सोफाये रेखी ऩठाउन ेय ऩरऩङ्झरकाभा प्रसाय गने बन्दा अनङ्टगभनको काभभा जान सकेको 
छैन । केन्ररे सचेतनासम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभहरू वषेङ्झन गदवछ तय ती कभवकाण्डी बन्दा ङ्झबङ्ङ छैनन।् 
केन्ररे सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष्ट सवेऺण तथा अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गने गयेको ऩङ्झन छ तय उसरे 
औलँ्माएका कभी कभजोयीराई सङ्टधाय नगये के हङ्टन े बङे्ङ कानङ्टनी व्मवस्थाको अबावभा मो त्मङ्झत 
प्रबावकायी हङ्टन सकेको छैन। सयकायराई ऩृ् ऩोषण ङ्छदन ेमस केन्रको अको ङ्ञजम्भेवायी हो ताऩङ्झन त्मस्तो 
ऩृ् ऩोषणराई शासकीम सङ्टधायभा सभाङ्जहत गने प्रङ्जिमाको अबावभा त्मो काभ ऩङ्झन त्मङ्झत प्रबावकायी हङ्टन 
सकेको छैन । 

सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण, आतङ्कवादी ङ्जिमाकराऩभा ङ्जविीम रगानी य ङ्जवनाशकायी हातहङ्झतमाय ङ्जवस्ताय 
(Proliferation) भा सहमोग गने कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका गैयकानङ्टनी कभाइ य मोगदानका ङ्जवरूद्ध अनङ्टसन्धान 
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गनव, आतङ्कवादी ङ्जिमाकराऩभा ङ्जविीम रगानी य अन्म ङ्झफनासका हातहङ्झतमाय ङ्जवस्ताय ङ्जवरूद्धको याङ्जिम 
प्रणारीको एक प्रभङ्टख अङ्गको रूऩभा २०६४ सारभा सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग स्थाऩना बएको हो। 
ङ्जवश्वव्माऩीकयणसॉगै सीभाऩाय भानव आवागभन, सञ्चाय तथा मातामातभा बएको तीव्र वङृ्जद्धको परस्वरूऩ 
अन्तयसीभा आऩयाङ्झधक गङ्झतङ्जवङ्झधभा वङृ्जद्ध हङ्टॉदै गएको य सन ् २००२ भा उङ्झडयहेको जहाज ठोक्काई 
आतङ्कवादीहरूरे न्मङ्टमोकव का ्वीन टावयराइव ध्वस्त फनाइङ्छदएऩङ्झछ अन्तयावङ्जिम दफाफभा आतङ्कवादी 
ङ्जिमाकराऩभा ङ्जविीम रगानी ङ्झनमन्रण गने भूर उदे्दश्मरे २०६४ सारभा सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ऐन जायी 
गयी सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग स्थाऩना गङ्चयएको ङ्झथमो। त्मसो त आतङ्कवादभा ङ्जविीम रगानी 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी भहासङ्ञन्ध सन ्१९९९ भै जायी बएको हो तय ऩङ्झन सन ्२००२ सम्भ ऐन फनाउन 
त्मङ्झत धेयै दफाफ ङ्झथएन। सङ्टरुभा अथव भन्रारम भातहत यहेको मो ङ्जवबाग ङ्जवगत तीन वषवदेङ्ञख प्रधानभन्री 
तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमअन्तगवत ल्माइएको छ। ङ्जवगत ९ वषवभा १२ जना भहाङ्झनदेशक फेहोयेको 
मस ङ्जवबागको वेवसाइटभा २०६८ देङ्ञख २०७३ सारसम्भको यणनीङ्झत तथा कामवमोजना; ताजा खफय 
बनेय २०७६ सारका दङ्टई ओटा य २०७७ सारको एउटा प्रसे ङ्जवऻङ्झप्त तथा प्रहयी प्रधान कामावरमसॉग 
बएको एउटा सभझदायीऩर य आतङ्कवादी ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्नहरूको सूची भार छ। कङ्ट र ८२ जना 
दयफन्दी यहेको बङ्झनएको ङ्जवबागरे ऩङ्झछल्रो साववजङ्झनक गयेको कामव प्रगङ्झतभा आ.व. २०७४/७५ भा 
२८१ ओटा उजङ्टयी ऩयेकाभा १३६ ओटाभा प्रायङ्ञम्बक जाॉचफङ्टझ अङ्झधकृत तोङ्जकएको, ६ ओटा 
अनङ्टसन्धानभा यहेको, ४ ओटा अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएको, १७४ ओटा कायफाही सभाप्त बएको य 
३४ ओटा अन्म ङ्झनकामभा ऩठाइएको उल्रेख छ । सोही वषवको प्रगङ्झत ङ्जववयणभा आ. व. २०७४/७५ 
सम्भको कङ्ट र उजङ्टयी १,५८८, प्रायङ्ञम्बक जाॉचफङ्टझ ८४९, अनङ्टसन्धानभा यहेको सङ्खतमा २०८, भङ्टद्दा 
दामय गङ्चयएको ४२, ताभेरीभा याङ्ञखएको ४८९, अन्म ङ्झनकामभा ऩठाइएको ७९, ङ्जवशेष अदारतफाट 
पैसरा  बएको ३३ य ङ्जवबागको भागदाफीफभोङ्ञजभ पैसरा बएको (आॊङ्ञशकसभेत) २८ उल्रेख   छ। 
भङ्टद्दा दामय बएको य अदारतफाट ऩूणव वा आॊङ्ञशक सपरता ङ्झभरेको अनङ्टऩात याम्र ै३८/२८ देङ्ञखए ऩङ्झन 
स्थाऩना बएको छैटौँ वषवसम्भभा ८2 जना कभवचायी  बएको सङ्गठनरे ४२ ओटा भार भङ्टद्दा अदारतभा 
ऩङ्टर् माउन सक्नङ्ट य २०८ ओटा भङ्टद्दा अनङ्टसन्धानभा यहेको देङ्ञखनङ्टराइव सन्तोषजनक प्रगङ्झत बङ्ङ सङ्जकॉ दैन। 
मस दयरे त अङ्जहरे अनङ्टसन्धानभा यहेका उजङ्टयीभार अदारतसम्भ ऩङ्टग्न अझै ३० वषव राग्ने देङ्ञखन्छ। 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय भङ्टद्दाभा अदारतफाट सदयस्माहा गङ्चयएको यकभ ङ्जवबागरे जपत गयेको यकभको 
तङ्टरनाभा नगन्म (एक प्रङ्झतशत बन्दा कभदेङ्ञख फढीभा ६ प्रङ्झतशतसम्भ) भार देङ्ञखएको छ । ङ्जवगत ऩाॉच 
वषवभा अङ्झबमोग/दाफी य पैसराभा सदय बएको यकभभा उल्रेतम वङृ्जद्ध बएको देङ्ञखए ताऩङ्झन मस्तो दय ती 
आ.व.भा २० प्रङ्झतशतदेङ्ञख ३० प्रङ्झतशतसम्भ भार छ।  

ङ्जवबागको प्रगङ्झत ङ्जववयणभा देहामका सभस्मा य १२ ओटा च ङ्टनौतीहरू औॊल्माइएका छन-् 

सभस्मा: मस ङ्जवबागका ङ्जिमाकराऩ अन्तयावङ्जिम भाऩदण्डको आधायभा ऩयीऺण गने अन्तयावङ्जिम ङ्झनकाम 
ङ्जविीम कामावन्वमन एकाइफाट औलँ्माइएका ४० ओटा ङ्झसपाङ्चयसको कामावन्वमन, ङ्जवबागको ऩङ्टनवगठन, 
अन्तयङ्झनकाम सभन्वम य नागङ्चयक सचेतनाको अबावराइव सभस्माको रूऩभा देखाइएको छ। आपईअ रे 
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तमाय गयेको कामवमोजना कामावन्वमन, कानङ्टनी सॊयचनाभा सङ्टधाय, सूचना सञ्जारको ङ्झनभावण, जनशङ्ञि 
ङ्जवकास, ङ्जवऻको सूची ङ्झनभावण, ङ्जवबागभा दऺ जनशङ्ञिराइव ङ्जटकाउन,े अनङ्टसन्धानभा अन्तयावङ्जिम सहमोग, 
प्रभाण सङ्करन य स्वऩङ्चयचारन प्रणारीको ङ्जवकासराई च ङ्टनौतीको रूऩभा अगाङ्झड ल्माएको छ। ङ्जवबागराई 
अथव भन्रारमफाट प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामावरमअन्तगवत ल्माइएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ कानङ्टनहरूको 
सॊशोधनको तथा नीङ्झत तजङ्टवभा प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढेको, रागङ्ट औषध तथा आतङ्कवादसम्फन्धी साकव  य सॊमङ्टि 
यािसङ घको अङ्झबसङ्ञन्धभा नेऩार ऩऺ याि फनेको ङ्जवषमराइव अवसयको रूऩभा ङ्झरइएको छ बन े
अनङ्टसन्धान कामवङ्जवङ्झध ङ्छदग्दशवन तमाय गङ्चयएको, थङ्टप्रै सम्फद्ध सॊस्थाहरूसॉग सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय 
गङ्चयएको, जनचेतनाभूरक काभको ङ्जवस्ताय गङ्चयएको, भोवाइर इन्टयनेटको प्रमोग ङ्जवस्ताय गङ्चयएको य 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएकाभध्मे अङ्झधकाॊश भङ्टद्दाभा सपरता प्राप्त बएको ङ्जवषमराइव उऩरङ्ञब्धका रूऩभा 
देखाइएको छ। 

ङ्जवशेष अदारत य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभ भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दा हेनव छङ्ट टै्ट ऐनद्वाया ङ्जवशेष अदारतको 
स्थाऩना गङ्चयएको हो। ऩङ्झछ सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ऐन, २०६४ भा जायी बएऩङ्झछ सोसम्फन्धी भङ्टद्दा ऩङ्झन मसै 
अदारतरे हेदै आएको छ। मस अदारतभा आव २०७६/७७ भा ४५० भङ्टद्दा दताव बई ङ्जवगतका सयी 
आएका सभेत गयी २०७७ असाय भसान्तसम्भ ६६५ थान भङ्टद्दा यहेका छन।् अदारतरे चारङ्ट आ.व.भा 
ऩनव आउन े३९० नमाॉ भङ्टद्दा अनङ्टभान गयी कङ्ट र १,०५५ भङ्टद्दाराइव प्रचङ्झरत कानङ्टनअनङ्टसाय भङ्टद्दा दामय 
बएको ६ भङ्जहनाङ्झबर ङ्जकनाया गनङ्टवऩने च ङ्टनौती छ। अदारतरे न्मामऩाङ्झरकाको स्वतन्रता न्माङ्जमक सङ्टशासन 
हाम्रो प्रङ्झतफद्धता बङ्ङ ेनायाराई साथवक फनाउन ङ्जवस्ततृ कामवमोजना अगाङ्झड सायेको छ ।  

आ.व. २०७२/७३ देङ्ञख आ.व. २०७६/७७ सम्भभा भङ्टद्दा दताव य गत ङ्जवगतदेङ्ञख सयेका भङ्टद्दासभेत गयी 
४७२ फाट फढेय ८४३ ऩङ्टगकेो छ बन ेपर्छ्यौट २६८ फाट घटेय आव २०७५/७६ भा २३० य आ.व. 
२०७६/७७ भा झन घटेय १७८ भार सम्ऩादन बई ऩङ्टयाना भङ्टद्दा नै ६६५ फाॉकी यहेको सन्दबवभा चारङ्ट 
आव २०७७/७८ भा दामय हङ्टने भङ्टद्दासभेत मसै वषव पछमौट हङ्टन ेसम्बावना देङ्ञखॉदैन। पेयी गत वषवदेङ्ञख 
पैङ्झरएको कोयोना भहाभायी य अदारती प्रङ्जिमाभा ऩयेको असयरे भङ्टद्दा पछमौट दयभा झन कभी आएको 
ऩङ्झछल्रा तथ्माङ्करे देखाएको छ। भङ्टद्दा ङ्जकनाया रगाउन अङ्ग ऩङ्टर् माउन राग्ने राभो सभम, साधन स्रोत य 
जनशङ्ञि अबावका कायण ङ्झनङ्छदवष्ट रक्ष्मअनङ्टसायको वाङ्जषवक पछमौट प्रगङ्झत हङ्टन नसकेको अदारतरे 
साववजङ्झनक गयेको कामवमोजनाभा उल्रेख छ। 

याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण  
याजस्व अऩचरन भ्रष्टाचायको एउटा प्रभङ्टख ऺेर हो। कय बन्सायराइव ऩयम्ऩयागत रूऩभा नेऩारका 
भ्रष्टाचाय फढी हङ्टने ठाउॉका रूऩभा जनभानसभा ङ्ञचङ्झनन्छ। याजस्वको यकभ वाङ्जषवक कङ्ट र गाहवस्थ्म 
उत्ऩादनको २५ प्रङ्झतशत हायाहायीभा ऩङ्टगकेो हङ्टॉदा याजस्वभा एक दङ्टइव प्रङ्झतशत तर भाङ्झथ हङ्टॉदा ऩङ्झन त्मो 
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ठङ्टरो यकभ हङ्टन आउॉछ। त्मसैरे मस ऺेरभा हङ्टन ेङ्जहनाङ्झभना योक्नङ्ट भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणको प्रभङ्टख काभ हङ्टन 
आउछ। ङ्जव.सॊ २०३४ भा अथव भन्रारमको एक भहाशाखा य २०५० सारभा ङ्जवबागका रूऩभा याजस्व 
(कय गैयकय दङ्टवै) च ङ्टहावटको अनङ्टसन्धान, तहङ्जककात य ङ्झनमन्रण गने एवभ ् ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभमको 
अऩचरनको योकथाभ, ङ्झनमन्रण तथा अनङ्टसन्धानभा याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग ङ्जिमाशीर सॊस्था हो। मस 
ङ्जवबाग अन्तगवत इटहयी, ऩथरैमा, फङ्टटवर य कोहरऩङ्टय चाय ओटा ऺेरीम कामावरमहरू यहेका छन ्। 
मस ङ्जवबागरे याजस्व च ङ्टहावट (अनङ्टसन्धान तथा ङ्झनमन्रण) ऐन, २०५२ य ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम ङ्झनमङ्झभत गने 
ऐन, २०१९ अन्तगवत तोङ्जकएका कामवहरू सम्ऩङ्ङ गदवछ। ङ्जवबागको वेफसाइटभा २०७२/७३ सम्भको 
भार वाङ्जषवक कामवमोजना य सम्भको २०७०/७१ वाङ्जषवक प्रगङ्झत भार उऩरब्ध छ। तय याजस्व 
अऩचरनसम्फन्धी भङ्टद्दा दताव गयेऩङ्झछ जायी गङ्चयएका ङ्जवऻङ्झप्तहरूका आधाय भान्दा ङ्जवबाग सङ्जिम नै 
देङ्ञखन्छ।  
याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबागरे भहाङ्झनदेशकको रूऩभा ३३ भङ्जहना काभ गयी २०७७ पागङ्टनभा सरुवा बइव 
जाने िभभा जायी प्रसे नोटभा उि अवङ्झधभा याजस्व च ङ्टहावटतपव  २२० ओटा भङ्टद्दाभा ७८० जना 
प्रङ्झतवादी फनाई ३६ अफव ६१ कयोड ङ्झफगो भागदाफी ङ्झरई अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको, ७ अफव बन्दा 
फढी ङ्झफगो कामभ बएका १७ ओटा भङ्टद्दाहरू अङ्झबमोजनका िभभा यहेको य अन्म थङ्टप्र ै भङ्टद्दाहरू 
अनङ्टसन्धानको िभभा यहेका उल्रेख छ । ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम अऩचरनतपव  ४४० जनाराई प्रङ्झतवादी 
फनाई १० अफव ७२ कयोड ङ्झफगो असङ्टर गनव भागदाफी ङ्झरई भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको, याजस्व च ङ्टहावट 
(अनङ्टसन्धान तथा ङ्झनमन्रण) ऐन, २०५२ भा सभमानङ्टकङ्ट र ऩङ्चयभाजवन गयी अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजन य 
न्माम ङ्झनरूऩण प्रबावकायी हङ्टन ेव्मवस्था गङ्चयएको सभेत सो ङ्जवऻङ्झप्तभा उल्रेख छ। 
भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कयका झङ्टट्ठा तथा नक्करी ङ्झफजकफाट ठङ्टरो ऩङ्चयभाणभा कय छरी गने भाङ्झथ गम्बीय ढङ्गरे 
अनङ्टसन्धान गयी १९ अफव बन्दा फढीको भाग दाफी ङ्झरई १६० ओटा भङ्टद्दा दामय गयी सङ्जकएको य 
अनङ्टसन्धान कामवराई सूचना, प्रभाण, प्रङ्जवङ्झध य ऻानभा आधाङ्चयत फनाउन े ऩद्धङ्झत अवरम्फन गङ्चयएको, 
व्मवसाङ्जमक ऩायदङ्ञशवता कामभ गने, स्वस्थ प्रङ्झतस्ऩधावराई प्रवद्धवन गने, याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्रण गयी 
कयाधायको व्माऩक ङ्जवस्ताय गनव वेफभा आधाङ्चयत VCTS (Vehicle and Consignment Tracking 
System) २०७६ श्रावण १ गतेफाट सङ्टरु गङ्चयएको ऩङ्झन सो प्रसे नोटभा उल्रेख छ। उच्च दयभा 
फङ्जढयहेको आमात य उऩबोगको अनङ्टऩातभा याजस्व फढ्न नसकेको य वाङ्जषवक ८ खफव बन्दा फढी याजस्व 
उठाउन ेअवस्थाभा झण्डै तीन वषवभा ३६ अफव ६१ कयोड भागदाफी गयी भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको ङ्जवषमराइव 
यकभकरभकै आधायभा धेयै ठङ्टरो उऩरङ्ञब्धका रूऩभा व्मातमा गनव उऩमङ्टि नहोरा। बरै ऐङ्झतहाङ्झसक 
तथ्मका आधायभा तङ्टरना गनव नसङ्जकएकोरे त्मो भानेभा उऩरङ्ञब्ध नै हङ्टन ऩङ्झन सक्छ। भङ्टतम कङ्ट या त 
अदारतफाट ती भङ्टद्दा पर्छ्यौट कङ्जहरे हङ्टन्छन ्य कङ्झत ङ्झफगो दाफी सदय हङ्टन्छ त्मो ङ्झफना धायणा फनाउनङ्ट 
अऩङ्चयऩक्व हङ्टनेछ । भाङ्झथका अनङ्टच्छेदभा सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबागरे दामय गयेका कङ्झतऩम भङ्टद्दाभा 
अदारतफाट जपत गङ्चयएको यकभको दाफी य जपत गङ्चयएको यकभको १ प्रङ्झतशत बन्दा ऩङ्झन कभ ङ्झफगो 
कामभ बएको अवस्थासभेत देङ्ञखन्छ।  
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ङ्झनवावचन शङ्टद्धीकयण य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे गयेको भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत अध्ममनभा फढ्दो ङ्झनवावचन खचव ऩङ्झन 
भ्रष्टाचाय फढ्नङ्टको कायणका रूऩभा औलँ्माइएको छ। ङ्झनवावचनभा व्मवसामीरे ठङ्टरो यकभ रगानी गने, 
ङ्झनवावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीरे च ङ्टङ्झनएऩङ्झछ अनङ्टकूरको कभवचायी ङ्झभराइव याजस्व अऩचरन गने, साववजङ्झनक 
खङ्चयदभा कभसर भारवस्तङ्ट वा ङ्झनभावण गयी फजेट अऩचरन गने, उऩबोिा ठग्ने, काभदायको शोषण 
गने, प्राकृङ्झतक स्रोतको अङ्झधक दोहन गने, अनङ्टदान खाने जस्ता दजवनौं कृत्मफाट अनङ्झधकृत राब ङ्झरने य 
त्मसयी ङ्झरएको राब (Money), फाहङ्टफर (Muscles) य ङ्झनवावचन हेयापेयी (Manipulation) गयी ऩङ्टन् 
च ङ्टनाव ङ्ञजत्न ेदङ्टष्चिभा याजनीङ्झत पस्दैछ बङ्ङ ेव्माऩक गङ्टनासो ङ्झनवावचनका सभमभा साववजङ्झनक हङ्टने गयेको 
य इभानदाय याजनीङ्झतकभॉहरूरे नै बङ्झनयहेको अवस्था छ। 

अवसय नऩाएका वगव य सभङ्टदामराइव भूरधायभा ल्माउन य शासन प्रणारीराइव सभावेशी फनाउन ल्माइएको 
सभानङ्टऩाङ्झतक प्रणारी नेताका आसेऩासे बनव दङ्टरुऩमोग बएको य कङ्झतऩम अवस्थाभा अदृश्म रेनदेन य 
ऩैसाभा ङ्झफिी बएको बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट नबएका गङ्टनासाहरू सञ्चाय भाध्मभभा गत आभ ङ्झनवावचनभा साववजङ्झनक 
बएका ङ्झथए। मी तभाभ ङ्जवकृङ्झत नहटाएसम्भ याजनीङ्झत स्वच्छ हङ्टॉदैन य याजनीङ्झत स्वच्छ नबइव भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण हङ्टॉदै हङ्टॉदैन। तसथव खङ्ञचवरो ङ्झनवावचन प्रचायप्रसाय जस्तो: ठङ्टरा आभसबा, घयदैरो, ब्मानय, ऩोस्टय, 
भाइङ्जकङ, सवायी साधनको प्रमोग य व्माऩाङ्चयक ङ्जवऻाऩनभा योक रगाउने, ङ्झनवावचन ऺेर ङ्जवकास फजेट 
खायेज गने, प्रचायप्रसायका राङ्झग सयकायरे नै सफै उम्भेदवायराइव एउटै साभूङ्जहक भञ्च उऩरब्ध गयाउने, 
उम्भेदवायरे दैङ्झनक गङ्झतङ्जवङ्झध य दैङ्झनक खचव यकभ ङ्छदनङ्छदनै ङ्झनवावचन आमोगराइव ङ्छदन े य ङ्जवस्ततृ 
ङ्जववयणसङ्जहत साववजङ्झनक गनङ्टवऩने, ङ्छदएको ङ्जववयण पयक ऩयेभा ङ्झनवावचन उम्भेदवायी यद्द हङ्टन,े खचवको २४ 
सै घण्टा ङ्झनवावचन आमोगरे अनङ्टगभन गने, सफै खचव अङ्झनवामव फैङ्जङ्कङ भाध्मभफाट भार गनव ऩाउन े य 
ङ्झनवावचन आम्दानी खचव त्मही प्रमोजनका राङ्झग भार खोङ्झरएको खाताफाट भारै गनव ऩाउने जस्ता प्रावधान 
याख्न वाञ्छनीम देङ्ञखन्छ । साथै ङ्झनवावचन खचवभा कडा ङ्झनमन्रण नगयी गत ङ्झनवावचनभा प्राप्त भतका 
आधायभा सयकायी ढङ्टकङ्ट टीफाट याजनैङ्झतक दरराइव यकभ ङ्छदनङ्ट ऩैसाफाट ङ्झनवावचन प्रबाङ्जवत गनव ठङ्टरा 
दरराइव सघाउनङ्ट भार हङ्टनेछ। 

नङ्झतजा सन्तोषजनक बएन 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा मङ्झत धेयै सङ घ सॊस्था ङ्जिमाशीर हङ्टॉदा ऩङ्झन नेऩार उच्च भ्रष्टाचाय हङ्टन ेभङ्टरङ्टकको 
कोटीभा ऩङ्चययहेको छ। भ्रष्टाचायङ्जवरूद्ध काभ गने अन्तयावङ्जिम गैयसयकायी सॊस्था ट्रान्सऩयेन्सी 
इन्टयनसेनरको ङ्चयऩोटव "भ्रष्टाचाय ब्मायोङ्झभटय एङ्ञशमा २०२० भा" नेऩारराई एङ्झसमाको सफैबन्दा भ्रष्ट 
देशहरूभध्मे एकको सूचीभा याखेको य सङ्टशासन सूचकाङ्कभा नेऩारको अवस्था झन ् खस्कॉ दै गएको 
देखाएको छ। हङ्टन त मो प्रङ्झतवेदनको ङ्जवश्वसनीमताभा प्रश्न गनव ऩङ्झन सङ्जकन्छ य मो वास्तङ्जवक भ्रष्टाचायको 
भाऩन नबएय छाङ्झनएका भान्छेको अनङ्टबङू्झत भार हो ऩङ्झन बङ्ङ सङ्जकन्छ। तय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग आपईअ रे गयेको नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन २०७५ रे 
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देखाएका नतीजाहरू ङ्जटआइवरे उल्रेख गये बन्दा खासै पयक छैनन।् आमोग आपईअ रे गयाएको अध्ममन 
प्रङ्झतवेदनरे भ्रष्टाचाय फढेको, याजनीङ्झतऻहरू सफैबन्दा अङ्जवश्वसनीम यहेको, भ्रष्टाचाय गनेराइव कायफाही नहङ्टने 
गयेको, कभवचायीहरू काभ अल्झाएय य प्रङ्जिमा जङ्जटर फनाएय सववसाधायणफाट नाजामज पाइदा ङ्झरने 
गयेको बङ्ङ े ङ्झनष्कषव छ। सयकायी अड्डाफाट काभ ङ्झरन मा त ङ्ञचनजानको हङ्टनङ्टऩछव मा अङ्झतङ्चयि खचव 
गनङ्टवऩछव बङ्ङ ेङ्झनचोड अध्ममनको छ।  

मङ्झत धेयै सॊस्थाहरू भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सङ्जिम छन।् कानङ्टन, कामवङ्जवङ्झध, कामविभको ऩङ्झन कभी छैन। 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणप्रङ्झत साववजङ्झनक सभथवन ऩङ्झन उच्च देङ्ञखन्छ य धेयै भङ्टखय ङ्झभङ्झडमा यहेको छ। ङ्जवगतका 
सफै तहका ङ्झनवावचनभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण सफैजसो दरहरूको प्रभङ्टख याजनीङ्झतक एजेन्डा ङ्झथमो जङ्टन प्रत्मेक 
याजनीङ्झतक दररे जनतासॉग गयेको वाचा हो। ऩङ्झछल्रो सभमभा आमोगको सङ्जिमता फढेको आमोगकै 
प्रङ्झतवेदनफाट स्ऩष्ट हङ्टन्छ। त्मसोबए सभस्मा कहाॉ छ बङे्ङ गम्बीय प्रश्न उठ्छ। आमोगरे प्रवङृ्ञिभा 
सभस्मा छ बनेको छ। कङ्झतऩम अध्ममन प्रङ्झतवेदनरे कभवचायीको न्मून तरफ सङ्टङ्जवधा ऩङ्झन भ्रष्टाचाय 
फढ्नङ्टको कायण फताएका छन।् तय रेखकको ङ्जवचायभा तरफ भ्रष्टाचायको प्रभङ्टख कायण होइन। त्मसो 
हङ्टन्थ्मो बन े खान नऩङ्टग्न े कभवचायी भार भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न बएको बेङ्जटनङ्ट ऩने हो। 
वास्तवभा भ्रष्टाचायभा सॊरग्न बएकाहरूको उच्च जीवनशैरीरे मो जीङ्जवकोऩाजवनसॉग कभ सम्फङ्ञन्धत छ 
बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन्छ। कभवचायीराइव जीवनमाऩन गनव ऩङ्टग्न े तरफ बिा ङ्छदइनङ्टऩछव बङे्ङभा दङ्टइव भत छैन तय 
भ्रष्टाचायका जङ्जटर सभस्माराइव तरफ बिासॉग जोडेय सयरीकयण गदाव खान नऩङ्टगेय कभवचायीरे घङ्टस 
खाएका हङ्टन ् बङे्ङ भानङ्झसकता फन्छ । त्मसरे घङ्टस खाने प्रवङृ्ञिराइव जामज ठान्छ य घङ्टस खानेप्रङ्झत 
सहानङ्टबङू्झतशीर फनाउॉछ।  

एउटा ऩङ्टस्तारे तीन ऩङ्टस्ता (आपू, सन्तान य फङ्टफा आभा) ऩाल्नङ्टऩने दफाफ, कभजोय साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, 
ङ्ञशऺा य स्वास्थ्म एकदभै खङ्ञचवरो हङ्टन ङ्ट, जीवनमाऩन खङ्ञचवरो हङ्टन ङ्ट, उऩबोिावादी प्रवङृ्ञिको ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट य 
भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩफाट गयेको कभाइराइव साभाङ्ञजक भान्मता ङ्छदइनङ्टरे भ्रष्टाचायको ङ्जवस्तायभा के 
कङ्झत मोगदान गयेको छ बङे्ङ अध्ममन हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ। जङ्टनसङ्टकै तङ्चयकाफाट ऩैसा कभाउनेको 
साभाङ्ञजक प्रङ्झत्ा फढ्नङ्ट, ङ्जवदेशीका प्रङ्झतपर नङ्छदन े बङ्ञककरा ऩङ्चयमोजनाको फाहङ्टल्मता हङ्टन ङ्ट, बङ्ञककरा 
साभाङ्ञजक ङ्जिमाकराऩहरू तीव्र ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट, नैङ्झतक ङ्ञशऺाको अबाव जस्ता कायणको भ्रष्टाचाय फढ्नङ्टभा 
कङ्झत बङू्झभका छ य मस्ता साभाङ्ञजक सभस्माको दीघवकारीन सभाधानका ङ्छदगो उऩामहरू के हङ्टन सक्छन ्
बङ्ङे फायेभा ऩङ्झन अध्ममन हङ्टन आवश्मक छ।   

कानङ्टनी सङ्टधाय 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे ङ्झनजी ऺेर य गैयसयकायी ऺेरराइव सभेत अनङ्टसन्धानको दामयाभा 
ल्माउन य भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे गने नीङ्झतगत ङ्झनणवमको ऩङ्चयबाषा स्ऩष्ट गनव तथा अनङ्टङ्ञचत कामवराइव ऩङ्टन: 
आमोगको कामवऺ ेरङ्झबर ल्माउन भ्रष्टाचायसम्फन्धी अझ कडा, स्ऩष्ट य पयाङ्जकरो कानङ्टनको भस्मौदा तमाय 
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गयी नेऩार सयकायराइव फङ्टझाएको छ। ऐन सॊशोधनभा अनङ्टङ्ञचत कामव कसरे हेने बङ्ङ े ङ्झनक्मौर गनङ्टवऩने 
छ। अन्तयावङ्जिम  भहासङ्ञन्धको ऩऺ बइव त्मसभा प्रङ्झतफद्धता जनाएफभोङ्ञजभ ङ्झनजी ऺेरराई अनङ्टसन्धानको 
दामयाभा ल्माउनङ्टऩने छ। ऐन सॊशोधनको राङ्झग प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढेको ऩङ्झन छ। त्मसै गयी याजस्व 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग य सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबागराइव आमोगरे आफ्नो भातहत ल्माउन चाहेको फङ्टङ्ञझएको 
छ। आमोगरे सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणको प्रमासराई तीव्र ऩायेको छ। भङ्ञन्रषङ्चयषद्का कस्ता-कस्ता 
ङ्झनणवमराई नीङ्झतगत भानी आमोगको दामयाफाट फाङ्जहय याख्न ेबङ्ङ े ङ्जवषम ऩङ्झन टङ्टङ्खग्माउनङ्ट आवश्मक छ। 
साथै सयकायका तपव फाट प्रस्ताङ्जवत भस्मौदाभा भङ्टद्दा चराउने हदम्माद य प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमसभेत 
आमोगको कामवऺ ेर फाङ्जहय ऩाङ्चयएको बङ्ङ े सभाचाय फाङ्जहङ्चयएऩङ्झछ सयकायको आरोचना बएको छ। 
प्रस्ताङ्जवत भस्मौदाभा अनङ्टसन्धान टङ्टङ्खग्माउने हदम्मादसभेत याङ्ञखएको छ, जङ्टन स्वागतमोग्म छ। 
सयकायको तपव फाट प्रस्ताङ्जवत भस्मौदा साववजङ्झनक गङ्चयएको छैन। त्मसैरे भस्मौदाउऩय ङ्जवऻ/ङ्जवशेषऻ तथा 
आभ सयोकाय याख्नहेरूको याम सङ्टझाव सङ्करन गयी ङ्जवश्लषेण य ङ्जवचाय ङ्जवभशव गयेय भार ऐन ङ्झनभावणराइव 
अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदइन ेअऩेऺा गनव सङ्जकन्छ।  

सॊयचनाभा आधायबतू ऩङ्चयवतवन 

अङ्जहरे स्थानीम य प्रदेश सयकायको  सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गने कङ्ट नै ङ्झनकाम छैन। अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन २०७७ भा भ्रष्टाचायसम्फन्धी सफैबन्दा धेयै उजङ्टयी (३१ 
प्रङ्झतशतबन्दा धेयै) स्थानीम तहभा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी छन।् भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषवक 
प्रङ्झतवेदनअनङ्टसाय स्थानीम तहको कङ्ट र खचवभा फेरुजङ्टको अनङ्टऩात सङ घ य प्रदेशको बन्दा उच्च यहेको 
ऩाइनङ्टरे स्थानीम तहभा अङ्झधकायसॉगै तीव्र दयभा भ्रष्टाचाय ङ्जवकेङ्ञन्रत बएको सङे्कत गछव। उऩमङ्टवि 
सन्दबवभा रेखकको ङ्जवचायभा याङ्जिम सतकव ता केन्रको ऩङ्टन:सॊयचना गयी कानङ्टनफाटै सफै स्थानीम तह य 
प्रदेशका भन्रीबन्दा तरका तथा सङ घका याजऩर अनङ्जङ्कत कभवचायी सॊरग्न भ्रष्टाचायको अनङ्टसन्धान, 
नक्करी प्रभाणऩर छानङ्झफन य यङ्गे हात सभाउन े एवभ ् ङ्झनङ्ञश्चत यकभबन्दा साना कायोफाय बएका सफै 
तहका भ्रष्टाचायको योकथाभ, छानङ्झफन य अङ्झबमोजन गने अङ्झधकाय ङ्छदनङ्ट उऩमङ्टि हङ्टनेछ। मो सॊयचनागत 
ठङ्टरो ऩङ्चयवतवनको प्रस्ताव हो। अङ्जहरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा बएको जनशङ्ञिको 
अङ्झधकाॊश सभम शैङ्ञऺक प्रभाणऩर छानङ्झफन, यङ्गे हात सभाउने य एक राख बन्दा कभ ङ्झफगो हङ्टने भङ्टद्दाभा 
उङ्ञल्झएको छ। आमोगको जनशङ्ञिराइव मस्ता साभान्म अनङ्टसन्धानका आधायभा अङ्झबमोजन गनव सङ्जकने 
काभफाट छङ्टटाइव गम्बीय अनङ्टसन्धान गनङ्टवऩने भङ्टद्दाभा केङ्ञन्रत फनाउनङ्ट ऩछव। मसो गदाव अङ्जहरेको आमोगको 
५० प्रङ्झतशत जङ्झत काभ सतकव ता केन्रभा सने छ य आमोगरे गम्बीय प्रकृङ्झतका, जङ्जटर, अन्तयावङ्जिम 
सन्जारसम्फद्ध, ठूरा य सपेदऩोस भ्रष्टाचायभा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ध्मानकेङ्ञन्रत गनव सक्नेछ। प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास 
य अन्तयावङ्जिम सम्ऩकव  एकदभै फढेको कायण भ्रष्टाचायको छानङ्झफन गनव य अकङ्ट त सम्ऩङ्ञिको स्रोत ऩिा 
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रगाउन एकदभै गाह्रो छ। त्मसैरे जङ्जटर प्रकृङ्झतको अनङ्टसन्धान गनव ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ऻान य अन्तयावङ्जिम 
सञ्जार सम्ऩकव  एकदभै याम्रो हङ्टन जरूयी छ। भ्रष्टाचायका नमाॉ तङ्चयकाफाये खोज अनङ्टसन्धान य अन्तयावङ्जिम 
सम्फन्ध ङ्जवस्ताय गनव ऩङ्झन आमोगरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩछव। वाइडफडी य ऩोङ्झरभय नोट खङ्चयदका काण्डभा 
प्रभाणहरू छताछङ्ट ल्र साववजङ्झनक हङ्टॉदा ऩङ्झन आमोगरे अनङ्टसन्धानभा सपरता ऩाएको छैन। मसको प्रभङ्टख 
कायण हाम्रो प्राङ्जवङ्झधक ऺभता एकदभै कभजोय य अन्तयावङ्जिम सम्ऩकव  तथा सहकामव कभजोय य एकदभै 
ङ्जपतरो बएय हो। अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगराइव प्रदेशका भन्री तथा सङ घीम सयकायका 
ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका ऩदाङ्झधकायी य उनीहरूबन्दा भाङ्झथका साववजङ्झनक ऩद धायण गने ऩदाङ्झधकायीउऩय भार 
छानङ्झफन गने अङ्झधकाय ङ्छदन ेहो बने उच्च ओहदाभा यहेकाफाट हङ्टन ेभ्रष्टाचाय छानङ्झफन प्रबावकायी हङ्टन 
सक्नछे य आमोगरे ठङ्टरा, जङ्जटर य अन्तयावङ्जिम सञ्जारको प्रमोग हङ्टन ेप्रकृङ्झतका ङ्जवङ्ञशष्टीकृत भ्रष्टाचायजन्म 
घटनाभा अनङ्टसन्धान तथा छानङ्झफनभा ङ्जवशेषऻता हाङ्झसर गनेछ। मो सफै गनवका राङ्झग याङ्जिम सतकव ता 
केन्रको ऩङ्टनसंयचना गयी छङ्ट टै्ट कानङ्टनद्वाया स्वतन्र अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीहरू ङ्झनमङ्टि गने व्मवस्था गने, 
केन्रको सङ्गठन सॊयचना स्थानीम तहसम्भ ङ्जवस्ताय गने, मसका काभकायफाही अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगरे ङ्झनगयानी गनव, ऩङ्टनयावरोकन वा ऩङ्टन् अनङ्टसन्धान गनवसक्न ेवा कागजात ङ्ञखच्नसक्ने 
तथा केन्रका ऩदाङ्झधकायीराइव सभेत भङ्टद्दा हाल्नसक्न े कानङ्टनी व्मवस्था बएभा सन्तङ्टरन य ङ्झनमन्रण 
प्रबावकायी हङ्टनछे। सतकव ता केन्रराइव सयकायरे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणका काभभा रगाउन सक्न े व्मवस्था 
बएभा सयकायरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा ङ्झनयोधात्भक भार नबएय दण्डात्भक काभभा सभेत सहमोगी बङू्झभका 
ङ्झनबाउन सक्नछे। सतकव ता केन्रराइव सॊसद भातहत याख्न त सङ्जकन्छ तय ङ्झनवावचन शङ्टद्धीकयण बएन बन े
त्मस्तो व्मवस्था थऩ प्रत्मङ्टत्ऩादक हङ्टन सक्नेछ। 

प्रवङृ्ञिगत सङ्टधाय  

“नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत ऺेरगत ङ्झनकाम य ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूफाट भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन े तपव  
आवश्मक नीङ्झतगत, ऩद्धङ्झतगत, प्रङ्जवङ्झधगत य प्रवङृ्ञिगत सङ्टधायका परदामी प्रमास हङ्टन नसक्दा भ्रष्टाचायजन्म 
प्रवङृ्ञिभा अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय आउन सकेको छैन” बङ्ङ े कङ्ट या अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
प्रङ्झतवेदन, २०७७ भा उल्रेख गङ्चयएको छ। मो सयकायका राङ्झग गम्बीय आयोऩ हो। आ.व. 
२०७५/७६ भा आमोगरे तीन ओटै तहका सयकायराई १२० फङ्टॉदे सङ्टझाव ङ्छदएको ङ्झथमो ताऩङ्झन 
“अङ्झधकाॊश सङ्टझावहरू आॊङ्ञशकरूऩभा भार कामावन्वमन बएको” आमोगको बनाइ छ। नमाॉ सॊयचना य 
जनशङ्ञिको अबाव ऩङ्झन स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय फढ्नङ्टको कायणका रूऩभा औलँ्माइएको छ। सभन्वमको 
अबाव य सङ्टझाव कामावन्वमनरे प्राथङ्झभकता नऩाएको फङ्टझाइ ऩङ्झन आमोगको छ। कभवचायीरे आपईअ  ऩहर 
नगने, मथाङ्ञस्थङ्झतभा ङ्ञचि फङ्टझाउने प्रवङृ्ञि ऩङ्झन आमोगको ठम्माइभा भ्रष्टाचाय नघ्नङ्टको एउटा कायण हो। 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन ऩद्धङ्झत ङ्जपतरो, दण्ड ऩङ्टयस्काय प्रबावकायी, वस्तङ्टगत य ङ्जवश्वसनीम नहङ्टनङ्ट, य 
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सॊङ्जवधानभा आमोगको अनङ्टङ्ञचत कामव गने ऺेराङ्झधकाय कटौती गङ्चयनङ्टराइव ऩङ्झन आमोगरे भ्रष्टाचाय फढ्नङ्टको 
कायण भानेको छ। भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण य सङ्टशासन प्रवद्धवनका राङ्झग मी सङ्टझावहरू कामावन्वमनभा 
सयकायको ध्मान जानङ्ट जरुयी छ। 
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https://www.goodreads.com/work/quotes/44647646-chanakya-niti-on-corruption-glimples-of-how-

chanakya-tackled-menace-of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption 
http://lktcdn.prixa.net/media/tinymce/file_manager/source/2017/prithivi.pdf 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0
%A5%80_%E0%A4%9A%E0%A5%8B%E0%A4%95 

https://nepalindata.com/media/resources/bulkuploaded/Bhrastachar_niwaran_ain_2017_nep_may_1

7.pdf 

https://www.lawcommission.gov.np/np  
http://www.ciaa.gov.np/singlePublications/130 
http://www.ciaa.gov.np/singlePublications/130 
https://oagnep.gov.np/ 

http://www.dmli.gov.np/post/about-dmli.html 
http://dri.gov.np/ne/ 

http://dri.gov.np/ne/noticedetail/188/2021/99421629 
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl 
http://www.ciaa.gov.np/singlePublications/71 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%9A%E0%A5%8B%E0%A4%95
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%9A%E0%A5%8B%E0%A4%95
https://www.lawcommission.gov.np/np
http://www.ciaa.gov.np/singlePublications/130
http://www.dmli.gov.np/post/about-dmli.html
http://dri.gov.np/ne/noticedetail/188/2021/99421629
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत प्रशासन सङ्टधायको 
आवश्मकता 

 
शायदाप्रसाद ङ्झरतार* 

१. ङ्जवषम प्रवेश 

नेऩारभा २००९ सारदेङ्ञख प्रशासन सङ्टधायको प्रमास हङ्टॉदै आएको छ । नेऩारको प्रशासनभा सङ्टधाय गनव 
सभम सभमभा आमोग वा सङ्झभङ्झत गठन गने य ङ्झतनफाट सङ्टझाव ङ्झरन ेऩङ्चयऩाटी प्रचरनभा यहेको छ । 

२०१३ सारभा तत्कारीन प्रधानभन्रीको अध्मऺताभा गठन बएको आमोगरे फाहेक अन्म आमोग वा 
सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूको कामावन्वमन प्रबावकायी हङ्टन सकेन । २०२७ सारको प्रङ्झतवेदन य 
२०४८ सारको प्रङ्झतवेदनका सङ्टझावहरू तित ् सभमभा ङ्झनकै याम्रा ङ्झथए ताऩङ्झन ङ्झतनको सभेत उङ्ञचत 
कामावन्वमन हङ्टन सकेन । २०६२/०६३ ऩङ्झछ शासकीम व्मवस्थाभा नै ऩङ्चयवतवन बए ताऩङ्झन प्रशासन 
सङ्टधायको ङ्जवषमभा बन े त्मसऩङ्झछका सयकायहरू अग्रसय हङ्टन सकेनन ्। २०७२ सारभा नमाॉ सॊङ्जवधान 
जायी बएऩङ्झछ फनेका सयकायहरूरे ऩङ्झन प्रशासन सङ्टधायराई प्राथङ्झभकताभा याख्न सकेनन ् । सङ घीम 
शासन व्मवस्थाअनङ्टसाय प्रशासनमन्र कस्तो हङ्टन ङ्टऩछव बङे्ङ सम्फन्धभा ठोस अध्ममन य स्ऩष्ट नीङ्झत फङ्ङ 
सकेन । 

मसयी आमोग भोडेरभा गङ्चयएको सङ्टधाय प्रङ्जिमा सपर हङ्टन नसक्नङ्टभा मस्ता अङ्झधकाॊश सङ्टझावहरू गहन 
अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत नबएको य सयकायहरू प्रशासन सङ्टधायको ङ्जवषमभा प्रङ्झतफद्ध हङ्टन नसकेको 
रगामतका कायणहरू ङ्ञजम्भेवाय यहेका देङ्ञखन्छन ्। 

अफको आवश्मकता बनेको सभग्र साववजङ्झनक प्रशासनभा अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत ङ्झनयन्तय 
सङ्टधायको प्रङ्जिमा अवरम्फन गनङ्टव नै हो । प्रस्तङ्टत सन्दबवभा मस रेखभा नेऩारभा प्रशासनमन्रको ङ्जवद्यभान 
अवस्था, सङ्टधायका प्रमास, सङ्टधाय हङ्टन नसक्नाका कायण, अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत प्रशासन 
सङ्टधायको आवश्मकता य सङ्टधायका उऩामका सम्फन्धभा चचाव गङ्चयएको छ । 

 

                                                            
* ऩूवव सङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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२. नेऩारभा प्रशासन सङ्टधायका प्रमास य उऩरङ्ञब्ध  
नेऩारभा २००९ सारदेङ्ञखको प्रशासनभा सङ्टधायको प्रमास गङ्चयॉदै आएको छ । सभम सभमभा प्रशासन  
सङ्टधाय आमोग वा सङ्झभङ्झत वा कामवदर गठन गने य ङ्झतनफाट सङ्टधायका सङ्टझावसङ्जहतका प्रङ्झतवेदन ङ्झरने य 
टङ्टिे सङ्टधाय गने ऩङ्चयऩाटी फसेको छ। प्राथङ्झभकताका आधायभा सङ्टधाय गने य सङ्टधायभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदन 
सङ्जकएको छैन । २००९ सारभा बायतीम प्रशासक एन एभ फङ्टचको नेततृ्वभा आएको टोरीरे सङ्टझाव 
ङ्छदमो । केही सङ्टझावहरूको कामावन्वमन ऩङ्झन बमो तय त्मसरे ङ्झनयन्तयता ऩाउन सकेन । 

२०१३ सारभा सङ्टधायको आधायबतू सॊयचना ङ्झनभावण गने प्रमास बमो । तत्कारीन प्रधानभन्री टङ्कप्रसाद 
आचामवको अध्मऺताभा गठन बएको सो आमोग पयक प्रकृङ्झतको यहेको देङ्ञखन्छ । जे कङ्ट याको 
आवश्मकता भहसङ्टस हङ्टन्छ, त्मसराई भङ्ञन्रऩङ्चयषद भा प्रस्ताव रैजाॉदै ङ्झनणवम गयेय तत्कार कामावन्वमनभा 
ल्माइन्थ्मो ।  

२०२५ सारको वेदानन्द झाको अध्मऺताभा गठन बएको आमोगरे प्रशासनभा व्मावसाङ्जमकताको 
ङ्जवकासका राङ्झग सङ्टझाव ङ्छदएको तय प्रबावकायी रूऩभा कामावन्वमनभा आउन नसकेको देङ्ञखन्छ । सो 
प्रङ्झतवेदनको कामावन्वमन गनङ्टवको सट्टा २०३२ सारभा डा. बेष फहादङ्टय थाऩाको अध्मऺताभा अको आमोग 
गठन गयी सङ्टझाव ङ्झरन ेकाभ बमो । 

२०४८ सारको प्रङ्झतवेदन हारसम्भकै उत्कृष्ट प्रङ्झतवेदन भाङ्झनन्छ । सॊसायबय पैङ्झरएको सङ्टधायको 
रहयराई भध्मनजय याखी प्रशासङ्झनक कामवशैरीभा आभूर ऩङ्चयवतवन ल्माउने उदे्दश्मरे सङ्टधायका राङ्झग 
सङ्टझावहरू प्रस्तङ्टत बएका ङ्झथए । तय ङ्झतनको ऩङ्झन उङ्ञचत कामावन्वमन हङ्टन सकेन । २०६५ सारऩङ्झछ 
प्रशासन सङ्टधायभा ठोस प्रमास हङ्टन सकेन । २०७२ भा नमाॉ सॊङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ सङ घीम शासन 
व्मवस्थाअनङ्टरूऩ प्रशासनमन्रको रूऩान्तयण गने सम्फन्धभा ऩङ्झन उऩमङ्टि प्रमास हङ्टन सकेन । 

एक अध्ममन*रे प्रशासन सङ्टधाय आमोग वा सङ्झभङ्झतका सङ्टझावहरूको कामावन्वमनको सङ्खतमात्भक ङ्ञस्थङ्झत 
देहामअनङ्टसाय देखाएको छ्- 

आमोग/ सङ्झभङ्झत 
ऩूणव कामावन्वमन 
बएका सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

आॊङ्ञशक 
कामावन्वमन 
बएका सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

कामावन्वमन 
हङ्टन नसकेका 

सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

हारसम्भ ऩङ्झन 
सान्दङ्झबवक सङ्टझाव 

सङ्खतमा 
कैङ्जपमत 

फङ्टच कङ्झभसन, २००९ ७ ६ ४ २  
प्रशासन ऩङ्टनगवठन ११ ७ - -  

                                                            
* ऩूवव सङ्ञचवद्वम श्री भधङ्टयभण आचामव य श्री भाधवप्रसाद येग्भी यहेको टोरीरे गयेको अध्ममन "सान्दङ्झबवक 
सङ्टझावहरु: प्रशासन सङ्टधायसम्फन्धी प्रङ्झतवेदन य अध्ममनहरुरे औॊल्माएका कामावन्वमनमोग्म य सान्दङ्झबवक 
सङ्टझावहरुको सॊश्लषेण प्रङ्झतवेदन २०७३ " (अप्रकाङ्ञशत), साभान्म प्रशासन भन्रारम । 
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आमोग/ सङ्झभङ्झत 
ऩूणव कामावन्वमन 
बएका सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

आॊङ्ञशक 
कामावन्वमन 
बएका सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

कामावन्वमन 
हङ्टन नसकेका 

सङ्टझाव 

सङ्खतमा 

हारसम्भ ऩङ्झन 
सान्दङ्झबवक सङ्टझाव 

सङ्खतमा 
कैङ्जपमत 

मोजना आमोग, 
२०१३ 
प्रशासन सङ्टधाय आमोग,  

२०२५- ०२७ 
१२ ४ २ १८  

प्रशासन सङ्टधाय आमोग, 
२०३२ 

१० ७ ३ ३  

प्रशासन सङ्टधाय आमोग, 
२०४८ 

४ १२ ८ १६  

प्रशासन ऩङ्टनसंयचना 
आमोग, २०६५ 

१ १५ ३३ ४७  

प्रशासन सङ्टधाय सङ्टझाव 
सङ्झभङ्झत, २०७० 

२ ६  २९ ३६  

अन्म अनेकौँ सङ्झभङ्झत तथा कामवदरहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झतवेदनहरू प्राप्त बएका य आॊङ्ञशक कामावन्वमन बएका 
देङ्ञखन्छन ्। प्रस्तङ्टत ताङ्झरकाभा उल्रेख बएका ङ्जववयणहरूका आधायभा हेदाव २०४८ सार बन्दा ऩङ्झछ 
प्रशासन सङ्टधायका प्रमासहरू अझ ङ्ञशङ्झथर य कभजोय हङ्टॉदै आएका देङ्ञखन्छन ्। 

मी तथ्महरूका आधायभा ङ्जवश्लषेण गदाव प्रशासन सङ्टधायको राङ्झग मस ङ्जकङ्झसभको आमोग भोडेर नेऩारको 
सन्दबवभा उऩमोगी हङ्टन ेयहेनछ बङे्ङ प्रभाङ्ञणत बएको छ । 

३. नेऩारभा प्रशासन सङ्टधाय हङ्टन नसक्नङ्टका कायणहरू 

कङ्ट नै ऩङ्झन ऺेरको सङ्टधाय ङ्झनयन्तय चङ्झरयहने प्रङ्जिमा हो । मो गन्तव्मयङ्जहत हङ्टन्छ । साववजङ्झनक प्रशासनभा 
सङ्टधाय गने प्रङ्जिमा ऩङ्झन मस्तै हङ्टन्छ । मसैरे ऩङ्ञश्चभका ङ्जवकङ्झसत देशहरू ऩङ्झन साववजङ्झनक ऺेरको 
सङ्टधायका राङ्झग सॉधै राङ्झगयहेको ऩाइन्छ । नेऩारभा ऩङ्झन राभो सभमदेङ्ञख सङ्टधायका राङ्झग प्रमासहरू हङ्टॉदै 
आएका छन ्। तय नेऩारको प्रशासन सङ्टधायको प्रमास अन्मौरग्रस्त यहेको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायका 
ऩाराभा आमोग वा सङ्झभङ्झत वा कामवदरहरू गठन गने य प्रङ्झतवेदन ङ्झरन े तय कामावन्वमन बन े नगने 
ऩङ्चयऩाटी यहेको देङ्ञखन्छ । कङ्झतऩम ऩऺभा सङ्टधाय ऩङ्झन बएका छन ्। तय अऩेऺाको तङ्टरनाभा सङ्टधायको 
नङ्झतजा अत्मन्त न्मूनस्तयको यहेको छ । मसका ऩछाङ्झड अनेकौँ कायणहरू ङ्ञजम्भेवाय यहेका छन ्। केही 
भङ्टतम कायणहरू महाॉ उल्रेख गङ्चयएका छन:्- 

 सैद्धाङ्ञन्तक रूऩभा सफै देशभा प्रशासन सङ्टधाय गने आमाभहरू एकै ङ्जकङ्झसभका हङ्टनसक्ने भान्मता 
यहीआएको देङ्ञखन्छ । तय हयेक देशको आफ्नै ऩङ्चयवेश (Context) हङ्टन्छ य त्मसराई ध्मानभा 
याखेय गङ्चयने सङ्टधाय भार ङ्छदगो हङ्टनसक्छ । नेऩारभा देशको आफ्नो ऩङ्चयवेशका फायेभा फेवास्ता 
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गनावरे सङ्टधायको राङ्झग अवरम्फन गङ्चयएका केही सीङ्झभत प्रमास ऩङ्झन असपर बइयहेका छन ्
अथवा ती सङ्टधायको ङ्छदगोऩन देङ्ञखन सकेको छैन।  

 एकाङ्झतय सङ्टधाय प्रङ्जिमाको ङ्झनयन्तयता हङ्टन सकेको छैन बन ेअकावङ्झतय सङ्टधाय प्रङ्जिमाको नतेतृ्व गने 
सॊस्थाको व्मवस्था छैन । सङ्टधायको कामवऺ ेर साभान्म प्रशासन भन्रारमअन्तगवत यहेको छ। तय 
भन्रारम केवर कभवचायीको सरुवासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा भार सीङ्झभत यहेको छ । साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे अध्ममन अनङ्टसन्धानका ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकताभा याख्न सकेको छैन।  

 प्रशासन सङ्टधायका राङ्झग स्ऩष्ट दृङ्जष्टकोण य उऩमङ्टि कामवसूची आवश्मक ऩछव । नेऩारभा 
हारसम्भ प्रशासनमन्र कस्तो फनाउने बङे्ङ स्ऩष्ट नीङ्झत य दृङ्जष्टकोण फनेको छैन । सङ्टधायका 
ङ्जवषमभा प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण गने गङ्चयएको छैन । भौसभी य टङ्टिे सङ्टधायका प्रमासहरू हङ्टने गयेका 
छन ्। ऩङ्चयणाभत: सङ्टधाय अन्मौरऩूणव फन्दै गएको छ । 

 नेऩारभा प्रशासन सङ्टधायका सम्फन्धभा याजनीङ्झतक नेततृ्वको प्रङ्झतफद्धता देङ्ञखन सकेको छैन । 
२०१३ सारभा तत्कारीन प्रधानभन्री टङ्कप्रसाद आचामवको सभमभा फाहेक नेऩारभा प्रशासन 
सङ्टधायका सम्फन्धभा याजनीङ्झतक नेततृ्वरे अग्रसयता ङ्झरन सकेको देङ्ञखॊदैन । २०४८ सारभा 
तत्कारीन प्रधानभन्री ङ्झगङ्चयजा प्रसाद कोइयाराको अध्मऺताभा गङ्छठत आमोगरे ङ्झनकै याम्रा 
सङ्टझावहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन ऩेस गयेको ङ्झथमो । तय प्रधानभन्रीको नङ्ञजक ऩङ्टग्न सपर बएका 
केही स्वाथॉ प्रशासकहरूरे सो प्रङ्झतवेदनका सङ्टझावहरूको कामावन्वमन गनवफाट योक्न उक्साए । 
परस्वरूऩ नऩेारभा सो सभमका उम्दा प्रशासनङ्जवद्हरुद्वाया तमाय गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन 
कामावन्वमनफाट योङ्जकन ऩङ्टग्मो । त्मसऩङ्झछका सयकायहरूरे ऩङ्झन प्रशासन सङ्टधायराई प्राथङ्झभकताको 
सूचीभा याख्न चाहेको देङ्ञखॉदैन । 

 मदाकदा बएका प्रमासहरू केवर देखावटी भार बएको ऩाइन्छ । नऩेारको प्रशासनमन्रका 
राङ्झग ङ्जवगतको कङ्चयफ ३० वषव दङ्टबावग्मऩूणव सभम भाङ्झनन्छ ।  

 नेऩारभा मदाकदा जङ्झत ऩङ्झन सङ्टधायहरू बइयहेका छन ् ती केवर केही इभानदाय य प्रङ्झतफद्ध 
प्रशासङ्झनक नेततृ्वको कायणरे भार हङ्टने गयेका छन ् । खासगयी २०२० सारदेङ्ञख २०२७ 
सारसम्भको प्रशासङ्झनक नेततृ्वरे प्रशासन सङ्टधायको जग फसाएको हो य त्मही जगभा हारसम्भ 
प्रशासन चङ्झरयहेको छ । प्रशासन सङ्टधायका सम्फन्धभा त्मसऩङ्झछको सभग्र प्रशासङ्झनक नेततृ्वको 
अग्रसयता ङ्छदगो य ङ्झनयन्तय रूऩभा देङ्ञखन सकेन । ङ्जवभर कोइयारा, रीराभङ्ञण ऩौड्यार य  
सोभरार सङ्टवेदी जस्ता सङ्टधायभङ्टखी प्रशासकहरू भङ्टतम सङ्ञचव बए ऩङ्झन उहाॉहरूराई काभ गनव 
ङ्छदइएन । मसो हङ्टन ङ्टभा भङ्टतमत् याजनीङ्झतक नेततृ्वको अकभवण्मता ङ्ञजम्भेवाय यहेको देङ्ञखन्छ ।  

 अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत सङ्टधायतपव  ध्मान जान सकेको छैन । शङ्ञिभा फस्नेहरू वा 
स्वाथॉ प्रशासकराई जे भन राग्मो त्मो ङ्जवषमभा सङ्टधाय गने ऩङ्चयऩाटी फसाल्दा नङ्झतजा सधै 
नकायात्भक आउने गयेको छ । प्रशासकीम व्मवस्थाऩनका कामवहरूको ऩयीऺण हङ्टन े स्ऩष्ट 
ऩङ्चयऩाटी ङ्जवकास हङ्टन सकेन । साभान्म प्रशासन भन्रारमफाट गङ्चयने व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ऩङ्झन 
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औऩचाङ्चयकताभा सीङ्झभत हङ्टन ऩङ्टग्मो । मस ङ्जकङ्झसभको ऩयीऺण कङ्ट नै स्वतन्र ङ्झनकामरे गने 
व्मवस्था हङ्टन सकेको बए प्रबावकाङ्चयता ल्माउन सङ्जकन्थ्मो ङ्जक बङे्ङ ङ्जवषमभा छरपर नबएको 
ऩङ्झन होइन । एकताका रोक सेवा आमोगरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टने चचाव ऩङ्झन 
चरेको ङ्झथमो । त्मस्तै स्टाप करेज जस्ता सॊस्थाको नाभ ऩङ्झन ङ्झरइएको हो । तय कङ्ट न स्वाथवरे 
हो मस ङ्जवकल्ऩभा ऩङ्झन जान सकेको देङ्ञखएन । 

 जे जङ्झत सङ्टधायका काभहरू बए त्मस्ता सङ्टधाय प्रङ्जिमाको सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य 
ऩृ् ऩोषणको ऩङ्चयऩाटी अवरम्फन हङ्टन सकेको छैन । २०४८ सारको प्रशासन सङ्टधाय आमोगरे 
ङ्छदएको सङ्टझावअनङ्टसाय प्रशासन सङ्टधायको कामवको अनङ्टगभन गनव उच्चस्तयको अनङ्टगभन सॊमन्र 
गठन ऩङ्झन बमो तय सो सॊमन्ररे काभ गनव सङ्टरु नगदै सयकायरे प्रशासनभा उथरऩङ्टथर ल्मामो। 
अनङ्टगभन सॊमन्रको नेततृ्व गने ङ्ञजम्भेवायी ऩाउनङ्टबएका कङ्ट रशेखय शभावरे याजीनाभा ङ्छदनङ्टबमो । 
त्मसऩङ्झछ सङ्टधायको कामवको अनङ्टगभन गने व्मवस्था नै हट्यो । २०६८ सारङ्झतय प्रशासकीम 
अदारतराई प्रशासन सङ्टधायको अनङ्टगभन सॊमन्रको रूऩभा ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइमो । एउटा काभको 
ङ्जवशेषऻता बएको सॊमन्रराई अको काभको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदएऩङ्झछ जस्तो नङ्झतजा आउन सक्थ्मो 
त्मस्तै बमो ।  

 मी सफै अवस्थाहरूका आधायभा ङ्जवश्लषेण गदाव २०४८ सारऩङ्झछका सयकायहरूको प्राथङ्झभकताभा 
प्रशासन सङ्टधायको ङ्जवषम ऩनै सकेन बन्दा अत्मङ्टङ्ञि नहोरा । जफ कङ्ट नै ङ्जवषम प्राथङ्झभकताभा ऩदैन 
त्मस ङ्जवषमभा सपरताको अऩेऺा गनव सङ्जकॉ दैन ।  

 देशको सवावङ्गीण ङ्जवकासका राङ्झग प्रशासनमन्र बनेको भेरुदण्ड हो बङे्ङ सोच नै याजनीङ्झतक 
दरहरूभा देङ्ञखएन । प्रशासनमन्र जङ्झत कभजोय हङ्टन्छ त्मङ्झत नै आफ्नो प्रब ङ्टत्व फढ्छ बङे्ङ सोचरे 
काभ गयेको देङ्ञखन्छ । केही स्वाथॉ य भ्रष्ट प्रशासकहरूराई हातभा ङ्झरएय आफ्नो प्रब ङ्टत्व 
स्थाऩना गनव त याजनीङ्झतक नतेाहरू सपर बए । तय देशरे ऺङ्झत भार फेहोनङ्टवऩर् मो । 

४. अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत प्रशासन सङ्टधायको आवश्मकता 
प्रशासङ्झनक अध्ममन ङ्जवऻानभा आधाङ्चयत ङ्जवषम हो । मसका हयेक ऩऺभा अध्ममन अनङ्टसन्धान हङ्टन ङ्टऩने 
हङ्टन्छ । त्मसो बए भार प्रशासनभा सङ्टधाय गनव सङ्जकन्छ । कसैको स्वाथवभा वा भनोगत रूऩभा गङ्चयन े
ऩङ्चयवतवन साभङ्जमक य ङ्छदगो हङ्टन सक्दैन । उदाहयणका राङ्झग रोक सेवा आमोगका ऩाठ्यिभहरूको 
ऩङ्चयवतवनराई ङ्झरन सङ्जकन्छ । रोक सेवा आमोगको ऩाठ्यिभभा सङ्टधाय गदाव ध्मान ङ्छदनङ्टऩने ङ्जवषम बनेको 
देशको प्रशासङ्झनक नीङ्झतरे अऩेऺा गयेको प्रशासङ्झनक व्मवस्थाराई साकाय ऩाने ऻान य ङ्जववेक बएको 
कभवचायी छनौट हङ्टन े गयी ऩाठ्यिभ तमाय गनङ्टव हो । मसको राङ्झग गहन अध्ममनको आवश्मकता  

ऩछव । 

अध्ममन अनङ्टसन्धानको भाध्मभफाट देशको याजनीङ्झतक, आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक ऩङ्चयवेशको ङ्जवश्लषेण 
हङ्टने य सोअनङ्टरूऩ प्रशासङ्झनक व्मवस्थाको ङ्जवकास हङ्टन सहमोग ऩङ्टग्ने हङ्टन्छ । देशको ऩङ्चयवेश एक 
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ङ्जकङ्झसभको अङ्झन प्रशासङ्झनक व्मवस्था अको ङ्जकङ्झसभको बएभा त्मस्तो प्रशासनमन्रफाट देशको ङ्जवकासभा 
सहमोग ऩङ्टग्न सक्दैन । नऩेारको ङ्जवद्यभान सभस्माको एउटा कायण मो ऩङ्झन हो । 

अध्ममन य अनङ्टसन्धानरे ङ्जवषमवस्तङ्टको गङ्जहयाइभा ऩङ्टग्न सहमोग ऩङ्टर् माउॉछ । मङ्छद गहन अध्ममन बएको 
बए नमाॉ सॊङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ कभवचायी सभामोजन गदाव सहज हङ्टने ङ्झथमो । सभामोजनको ङ्जवषमभा जङ्टन 
ङ्जववाद बमो त्मसको भङ्टतम कायणफाये अध्ममन नै बएन जसरे गदाव कभवचायीभा अन्मोर छामो ।  

अध्ममन अनङ्टसन्धानरे प्राथङ्झभकताअनङ्टरूऩ सङ्टधाय गनव सहमोग ऩङ्टग्न ेहङ्टन्छ । प्रशासनमन्रका ङ्जवङ्जवध ऩऺभा 
ङ्झनयन्तय अध्ममन अनङ्टसन्धान हङ्टने हो बने सङ्टधायका राङ्झग प्राथङ्झभकताका ऺेरहरूको ऩङ्जहचान गनव सहज 
हङ्टने ङ्झथमो । उदाहयणका राङ्झग सङ घीमता रागङ्ट बएऩङ्झछ सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहभा कस्तो 
ङ्जकङ्झसभको कभवचायी व्मवस्था यहन,े प्रदेश य स्थानीम तहभा सङ घीम ङ्झनजाभती सेवाको कभवचायी सॊमन्र 
यहने वा नयहन ेबङे्ङ जस्ता ङ्जवषम प्राथङ्झभकताभा ऩनव सक्थे । सङ घीम ङ्झनजाभती सेवा ऐन तङ्टरुन्त फङ्ङङ्टऩछव 
बङे्ङ देङ्ञखन ेङ्झथमो ।     

अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत सङ्टधाय प्रङ्जिमारे व्मङ्ञिगत स्वाथवको हाफी हङ्टनफाट फचाउन सङ्जकने  

हङ्टन्छ । नऩेारको प्रशासनमन्रभा व्मङ्ञिगत स्वाथवसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमरे जङ्जहरेसङ्टकै प्रबाव ऩायेको 
देङ्ञखन्छ । सॊयचनागत ऩङ्चयवतवन होस ् वा कभवचायी ऩङ्चयचारनको ङ्जवषम होस,् सङ्टधाय गने सभमभा 
व्मङ्ञिको स्वाथव हावी हङ्टने गयेका अनेकौं उदाहयणहरू छन ् । उदाहयणका राङ्झग सङ घीमता रागङ्ट 
बएऩङ्झछ सङ घीम सयकायअन्तगवतका ङ्जवबागहरूको ऩङ्टनसंयचनाको ङ्जवषमराई ङ्झरन सङ्जकन्छ । मङ्छद स्वतन्र 
रूऩभा अध्ममन अनङ्टसन्धान गङ्चयएको बए सामद १० देङ्ञख १५ को ङ्झफचभा ङ्जवबागहरूको सॊतमा कामभ 
हङ्टनसक्ने ङ्झथमो ।  

अध्ममन अनङ्टसन्धानको भाध्मभफाट सङ्टधाय प्रङ्जिमाभा एकरूऩता, िभफद्धता य ङ्झनयन्तयता कामभ गनव 
सहज हङ्टन्छ । प्रशासङ्झनक ङ्जवषमको सङ्टधाय जङ्झतफेरा जे भन राग्मो त्मो ङ्जवषमभा सङ्टधाय गने ङ्जवषम  

होइन । उदाहयणको राङ्झग फढङ्टवा प्रणारीभा सङ्टधाय गने हो बन ेएक सेवा सभूह य अको सेवा सभूहभा 
ऩने असयको फायेभा एकसाथ अध्ममन बई एकैसाथ सङ्टधाय गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । त्मसै गयी ऩदस्थाऩन वा 
सरुवा प्रणारी य फढङ्टवा प्रणारीका ङ्झफच िभफद्ध (Consistency) हङ्टने गयी सङ्टधाय गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । मस्ता 
ङ्जवषमभा भनोगत ङ्जवषमरे सभस्मा भार ङ्झसजवना गदवछ । मस्ता ङ्जवषमभा केवर गहन अध्ममन 
अनङ्टसन्धानरे भार सभाधान ङ्छदन सक्छ । उदाहयणका राङ्झग २०५५ सारऩङ्झछ सङ्ञचव फढङ्टवाको काभ 
६/६ भङ्जहनाभा भार गङ्चयन ेय एक ऩदका राङ्झग तेब्फयको सङ्खतमाभा उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयस गने व्मवस्था 
गङ्चयमो । मो ऩूणवत् व्मङ्ञि वा सभूहगत स्वाथवका राङ्झग गङ्चयएको व्मवस्था ङ्झथमो । मङ्छद अध्ममन 
अनङ्टसन्धानका आधायभा गङ्चयएको ङ्झथमो बने मस्तो ङ्जवकृत प्रावधान ऩकै्क याङ्ञखने ङ्झथएन । 
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५. अध्ममन अनङ्टसन्धानका ऺेर 

प्रशासनमन्र व्माऩक छ । मसका ङ्जवङ्जवध ऩऺभा गहन अध्ममन अनङ्टसन्धानको आवश्मकता ऩछव । 
देशको शासन व्मवस्था य प्रशासनमन्रका ङ्झफच साभञ्जस्म कामभ हङ्टन े गयी सङ्टधायराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन 
सङ्जकमो बन े भार शासन व्मवस्था प्रबावकायी हङ्टन्छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकङ्झसत देशहरूरे सङ्टधायका अनेकौं 
भोडेरहरू ङ्जवकास गङ्चययहेका हङ्टन्छन ्। त्मस्ता भोडेरहरूको अध्ममन गने य आफ्नो ऩङ्चयवेश सङ्टहाउॉदो 
घयेरङ्ट भोडेर तमाय गनङ्टव आवश्मक हङ्टन्छ । देशको साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, आङ्झथवक य प्रशासङ्झनक ऩङ्चयवेश 
य प्रशासङ्झनक व्मवस्थाका ङ्झफचको सॊमोजनफायेभा ऩङ्झन अध्ममन अनङ्टसन्धान गनङ्टव ऩने हङ्टन्छ ।  

देशको प्रशासनमन्रङ्झबरै हेने हो बने ऩङ्झन प्रशासङ्झनक नीङ्झत, सङ्गठनात्भक स्वरूऩ, ऩद व्मवस्था, 
ङ्झनजाभतीरगामत सफै साववजङ्झनक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन ेऩदको मोग्मता य ङ्झनमङ्टङ्ञि प्रङ्जिमा, कभवचायीको वङृ्ञि 
ङ्जवकासका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺहरू, कामवसञ्चारन प्रणारी, प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक प्रशासनमन्रको ङ्जवषम, कभवचायीको तरफ 
य सङ्टङ्जवधा, सेवा प्रवाहका ङ्जवङ्जवध ऩऺ जस्ता ङ्जवषमभा ङ्झनयन्तय अध्ममन अनङ्टसन्धान गनङ्टव आवश्मक  

देङ्ञखन्छ । 

६. अध्ममन अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत प्रशासन सङ्टधाय गने उऩामहरू 

प्रशासनमन्र सफर बमो बन ेभार देशको सभग्र ङ्जवकासभा प्रबावकाङ्चयता आउन सक्छ । मसका राङ्झग 
प्रशासनमन्रको ङ्झनयन्तय सङ्टधाय हङ्टन ङ्टऩछव । प्रशासनमन्रभा अध्ममन अनङ्टसन्धानका आधायभा सङ्टधाय बए 
भार ङ्छदगो हङ्टन सक्छ । ङ्जवगत ३० वषवको याजनीङ्झतक य प्रशासङ्झनक नेततृ्वको सोच, दृङ्जष्टकोण य 
कामवशैरीको ङ्जवश्लषेण गदाव नेऩारको प्रशासनमन्रको सङ्टधायका राङ्झग कठोय कदभ चाल्नङ्टको ङ्जवकल्ऩ  

देङ्ञखॉदैन। सङ्टधायका अनेकौं ङ्जवषमहरू हङ्टन सक्छन ्। तय प्रायङ्ञम्बक रूऩभा देहामका ङ्जवषमभा ध्मान ङ्छदनङ्ट 
ऩने देङ्ञखन्छ्  

 प्रभङ्टख आधायको रूऩभा प्रशासन सङ्टधायको राङ्झग अध्ममन अनङ्टसन्धान गने उऩमङ्टि सॊमन्र य स्ऩष्ट 
खाका आवश्मक देङ्ञखन्छ । भूरत् प्रधानभन्रीको प्रत्मऺ भातहतभा एउटा ङ्जवऻ सॊमन्र ङ्झनभावण 
हङ्टन ङ्टऩछव । प्रधानभन्रीको अत्मन्त ङ्जवश्वासऩार प्रशासनङ्जवद्राई त्मस सॊमन्रको कामवकायी नेततृ्व 
सङ्टङ्ञम्ऩनङ्टऩछव । 

 ङ्जवऻ सॊमन्रको अगङ्टवाइभा सङ्टधाय प्रङ्जिमाको नेततृ्व बने प्रधानभन्रीरे ङ्झरने गयी नेततृ्वको 
स्वाङ्झभत्व ङ्झसजवना गनङ्टव आवश्मक छ । 

 ङ्जवऻ सॊमन्रको सहमोगभा प्रशासन सङ्टधायको राङ्झग स्ऩष्ट दृङ्जष्टकोण, नीङ्झत य प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण 
हङ्टन ङ्टऩछव । 

 ङ्जवऻ सॊमन्ररे ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरका ङ्जवषम ङ्जवऻभापव त अध्ममन अनङ्टसन्धानको व्मवस्था गने गयाउन े
प्रफन्ध ङ्झभराउनङ्टऩछव ।  
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 सङ्टधाय प्रङ्जिमाको सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने य त्मसको ऩृ् ऩोषणको प्रमोग गने 
ऩद्धङ्झत फसाल्नङ्टऩछव । 

 सङ्टधायको प्रङ्जिमाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टऩछव । सॊमन्रको नेततृ्व ऩङ्चयवतवन हङ्टनसक्छ तय सॊमन्रको 
काभ कायफाहीराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टऩछव । 

७. उऩसॊहाय 
प्रशासनमन्र बनेको स्थामी सयकाय हो । मसरे शासकीम सञ्चारनभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदन्छ । तथ्माङ्क तथा 
सूचनाको सॊयऺण य साभङ्जमक प्रवाह गछव । ऩङ्टयानो सयकाय य नमाॉ सयकायङ्झफचको ऩङ्टरको काभ गछव । 
स्थामी सयकायको भतरफ अचर हङ्टनङ्ट होइन । सभमानङ्टसाय गङ्झतशीर हङ्टन ङ्ट ऩङ्झन हो । त्मसैरे 
प्रशासनमन्रभा ङ्झनयन्तय सङ्टधायको अऩेऺा गङ्चयएको हङ्टन्छ । ङ्जवकङ्झसत देशको प्रशासनमन्रभा सभेत 
सङ्टधायका प्रङ्जिमाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइयहेको देङ्ञखन्छ । अझ नऩेार जस्तो देशका राङ्झग त सङ्टधायको ऺेर 
एक प्रभङ्टख ङ्जवषम फङ्ङङ्टऩछव । नऩेारको ऩङ्चयवेशको आधायभा हेदाव प्रशासन सङ्टधायको राङ्झग प्रधानभन्रीको 
प्रत्मऺ भातहतभा एक ङ्जवऻ सॊमन्र यहनङ्ट ऩछव, जसरे ङ्झनयन्तय रूऩभा अध्ममन अनङ्टसन्धान गङ्चययहोस ्। 
मसरे गयेको अध्ममन अनङ्टसन्धानका आधायभा सङ्टधायको प्रङ्जिमाराई प्राथङ्झभकताका साथ ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट 
आवश्मक छ । 
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ङ्झनजाभती सेवाभा प्रणारीको अबाव् सङ्टधायका ऩऺहरू 

 
वीयफहादङ्टय याई* 

 

आरेख साय  

स्थामी सयकायका रूऩभा यहेको सयकायी सेवा ङ्झनजाभती सेवा हो । ङ्झनजाभती सेवारे याजनीङ्झतक रूऩभा 
तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ बई कानङ्टनफभोङ्ञजभ सयकायको नीङ्झत तथा कामविभ कामावन्वमन गदवछ । नऩेारभा 
२००७ सारभा प्रजातन्रको अभ्मङ्टदमऩश्चात ्ङ्झनजाभती सेवाराई व्मवङ्ञस्थत गनव २०१३ सारभा ङ्झनजाभती 
सेवा ऐन जायी बई कानङ्टनी आधाय ङ्झनभावण बमो । ऩञ्चामत कार, प्रजातन्र य रोकतन्रभा ङ्झनजाभती 
सेवाको बङू्झभका भहत्त्वऩूणव यहे ऩङ्झन ङ्झनजाभती सेवारे भङ्टरङ्टक य जनताको अऩेऺाअनङ्टरूऩ काभ गनव सकेन। 
सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा आवश्मक सङ्टधाय य ऩङ्चयवतवन गने प्रमास गङ्चयमो । ङ्झनजाभती सेवारे 
स्थानीम ङ्झनकामभा राभो सभमसम्भ जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधङ्जवहीन यहॉदा ऩङ्झन भङ्टरङ्टकको ङ्जवकास य जनताको सेवाराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदमो । तय ऩङ्झन ङ्झनजाभती सेवाराई आभ सववसाधायणरे सकायात्भकबन्दा फढी नकायात्भक 
दृङ्जष्टरे हेने गयेको ऩाइन्छ । मसका ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणहरू हङ्टन सक्दछन ्। भूरत् याजनीङ्झत य प्रशासनरे 
जङ्टन ङ्जकङ्झसभफाट काभ गनङ्टव ऩदवथ्मो त्मो हङ्टन सकेन बन ेकाभकायफाहीको सम्फन्धभा ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास हङ्टन 
सकेन । मसको ङ्ञजम्भेवाय ऩऺभा याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक नतेतृ्व य मससॉग प्रत्मऺ सयोकाय 
याख्नहेरूको उङ्ञिकै बङू्झभका यहेको छ। उऩमङ्टि नीङ्झत य कानङ्टनको ङ्झनभावण य प्रबावकायी कामावन्वमन, 

नेततृ्वको सकायात्भक बङू्झभका, कभवचायीको राङ्झग उङ्ञचत कामववातावयण, काभ गने य नगनेराई 
नछङ्टटमाइनङ्ट, कभवचायीको सेवा सङ्टङ्जवधा, नेततृ्वफाट उत्प्रयेणा य भनोफर उच्च फनाउने वातावयण नहङ्टनङ्ट 
आङ्छदरे ऩङ्झन कभवचायीको कामवसम्ऩादनभा नकायात्भक प्रबाव ऩायेको छ । भङ्टरङ्टक सङ घीम शासन 
प्रणारीभा रूऩान्तयण बएको सन्दबवभा सङ घीमताको भभव य बावनाअनङ्टरूऩ य जनताको अऩेऺा य भागराई 
सम्फोधन गनव कभवचायी य सम्फद्ध ङ्झनकामरे ङ्ञजम्भेवायीऩूववक बङू्झभका ङ्झनवावह गने य प्रशासन य 
याजनीङ्झतङ्झफच सहकामव गदै भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा काभ गने य कभवचायी य टे्रड मङ्टङ्झनमनरे जनताको 
भन ङ्ञजत्न सक्ने गयी आफ्ना कामवशैरी, व्मवहाय य सोचभा ऩङ्चयवतवन गनव सकेको खण्डभा ङ्जवद्यभान 
सभस्माको सम्फोधन हङ्टने जसरे गदाव कभवचायीप्रङ्झतको दृङ्जष्टकोणभा जनताको सकायात्भक धायणा फङे्ङ य 
कभवचायीको व्मङ्ञिगत ङ्जवकासको साथै भङ्टरङ्टक य जनताको ङ्जहतभा काभ गनव सहमोग ऩङ्टग्दछ । 

                                                            
*  ऩूवव सङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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ऩृ् बङू्झभ 
स्थामी सयकायका रूऩभा यहेको सयकायी सेवा ङ्झनजाभती सेवा हो । ङ्झनजाभती सेवा मोग्मताभा आधाङ्चयत 
सेवा हो । मो सेवा ङ्झनङ्ञश्चत कानङ्टनद्बाया सञ्चारन हङ्टन्छ य याजनीङ्झतक रूऩभा तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ हङ्टन्छ । 
नीङ्झत ङ्झनभावण य कामावन्वमनको ऩऺभा याजनीङ्झत य प्रशासनको भहत्त्वऩूणव बङू्झभका यहेको हङ्टन्छ । 
याजनीङ्झतक ऩद्धङ्झतरे तजङ्टवभा गयेको कानङ्टनको अधीनभा यही दैङ्झनक ङ्जिमाकराऩ गने ङ्झनकाम साववजङ्झनक 
प्रशासन अथावत ङ्झनजाभती सेवा हो । देशको शासन प्रणारी य दैङ्झनक प्रशासन सहज रूऩभा सञ्चारन गयी 
साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई व्मवङ्ञस्थत गने अङ्झबप्रामरे हयेक भङ्टरङ्टकभा ङ्झनजाभती सेवाको गठन बएको 
हङ्टन्छ । प्रशासन सञ्चारन गने भेरुदण्डको रूऩभा ङ्झनजाभती प्रशासनराई ङ्झरइन्छ । ङ्जकनङ्जक मसराई 
‘स्थामी सयकाय’को रूऩभा स्वीकाय गङ्चयएको छ । ङ्झनजाभती सेवा सयकायको नीङ्झत तथा कामविभ 
कामावन्वमन गने भङ्टतम सॊमन्र हो । 

नेऩारको ङ्झनजाभती प्रशासनको इङ्झतहास त्मङ्झत राभो यहेको छैन । ङ्जकयाॉतकारभा ‘थङ्टभ’ प्रशासन, 

ङ्झरच्छङ्जवकारभा सङ घीम ढाॉचाअनङ्टरूऩ केन्रीम, प्रान्तीम य ग्राभस्तयको प्रशासङ्झनक एकाइहरूको व्मवस्था य 
शाहकारभा ‘थय घय’ प्रशासनको व्मवस्था गङ्चयएको ङ्झथमो । शाहकार य याणा शासनकारभा याज्म 
सञ्चारनका राङ्झग कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयएको बए ऩङ्झन ङ्झनजाभती सेवाको ङ्जवशेषताअनङ्टरूऩ सञ्चारन य 
ङ्जवकास हङ्टन सकेन । ङ्झनजाभती सेवाराई व्मवङ्ञस्थत गनव 2013 भा ङ्झनजाभती सेवा ऐन ङ्झनभावण बमो । 
ङ्झनजाभती कभवचायी प्रशासन कानङ्टनी आधायभा सञ्चारन गनव सङ्टरु गङ्चयमो तय राभो सभमसम्भ मसरे 
ङ्झनङ्ञश्चत ऩद्धङ्झत य प्रणारीको ङ्जवकास गनव सकेन । २०४६ सारभा प्रजातन्रको ऩङ्टन्स्थाऩना य 
२०६२/६३ को जनआन्दोरनऩश्चात ् भङ्टरङ्टकरे काॉच ङ्टरी पेने अऩेऺा नऩेारी जनतारे गयेका ङ्झथए तय 
याजनीङ्झतक य प्रशासङ्झनक रूऩभा भङ्टरङ्टकको ऩऺभा काभ हङ्टन नसकेको गङ्टनासो य ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺफाट 
आरोचना कामभै यह्यो । ङ्झनजाभती प्रशासनभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका नकायात्भक य सकायात्भक धायणाहरू 
आउने गयेका छन । ङ्झनजाभती सेवाभा उच्च ऻान, ङ्झसऩ य अनङ्टबव बएका कभवचायी ऩङ्ञङ्खि यहेको तय 
त्मसको व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारनभा बन ेप्रश्न उठने गयेको छ । 

ङ्झनजाभती प्रशासनप्रङ्झतको दृङ्जष्टकोण 
आभ सववसाधायणरे ङ्झनजाभती सेवाराई दङ्टई ङ्जकङ्झसभफाट हेने गयेको ऩाइन्छ । एकाथयी भाङ्झनस सेतो 
कङ्झभज य ङ्झनरो ऩेन्ट रगाएको व्मङ्ञि देख्नासाथ केवर भ्रष्टाचायी य जनता ठग्न े बङे्ङ उऩनाभ ङ्छदने 
गदवछन ्बन ेकङ्झतऩम व्मङ्ञिहरू बन ेसफै कभवचायी खयाफ हङ्टॉदैनन ्बङे्ङ सोच याखी ङ्ञजम्भेवाय य कतवव्मङ्झन् 
कभवचायीप्रङ्झत सकायात्भक धायणा याख्न ेगयेको ऩाइन्छ बन ेअन्मराई नकायात्भक रूऩरे हेने गयेको ऩङ्झन 
ऩाइन्छ ।साभान्मत् सफै सववसाधायणको दृङ्जष्टकोणभा सकायात्भक ऩऺभा कभ य नकायात्भक ऩऺभा फढी 
नै यहेको देङ्ञखन्छ । जस्तो् ङ्झनजाभती सेवा भङ्टरङ्टक य जनताको राङ्झग स्थाङ्जऩत सॊमन्र बए ऩङ्झन जनताको 
सेवक बन्दा शासकको रूऩभा प्रस्तङ्टत हङ्टन,े  नङ्झतजाभङ्टखीबन्दा प्रङ्जिमाभङ्टखी, याणाकारीन चाकडी, चाप्रङ्टसी य 
जी हजङ्टयीको वचवस्व कामभै यहेको, प्रशासन याजनीङ्झतफाट तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ सॊस्था बङ्झनए ऩङ्झन याजनीङ्झतक 
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आग्रह य ऩूवावग्रहफाट प्रबाङ्जवत यहेको, भ्रष्टाचाय य ङ्जढरासङ्टस्ती फढेको, Highly competent but low 

Performer (कामवसम्ऩादन कभजोय यहेको) जस्ता नकायात्भक अङ्झबव्मङ्ञि तथा बनाइ फायम्फाय आउने 
गयेका छन ्बने अकोङ्झतय केही सकायात्भक अङ्झबव्मङ्ञिहरू ऩङ्झन आउने गयेका ऩाइन्छ । ङ्जवकट गाउॉका 
समौँ जनतारे घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवयफाट घय दैरोभा सेवा ऩाए, जनताको घय दैरोभा सयकाय, प्रशासनको 
सहमोगभा....को उद्धाय य ऩीडकराई कायफाही, ङ्जवकट गाउॉभा स्वास्थमकभॉद्वाया जनताको सेवाभा सभङ्जऩवत 
कभवचायी स्थानीम जताद्वाया सम्भान, .....कभवचायी .....ऩ ङ्टयस्कायफाट सम्भाङ्झनत, ङ्जवकट ऩहाडी स्थानभा 
कामावरम बवनको अबावभा ऩङ्झन कभवचायीरे ङ्झनयन्तय सेवा ङ्छदइयहेको, ङ्जवङ्झबङ्ङ कङ्छठनाईका फाफजङ्टद ऩङ्झन 
सेवा प्रवाहभा कभवचायी प्रङ्झतफद्ध जस्ता दैङ्झनक रूऩभा कङ्ट नै न कङ्ट नै स्थानको कभवचायीफाट बएका याम्रा य 
नयाम्रा गङ्झतङ्जवङ्झधको सभाचायको शीषवक फङे्ङ गयेको ऩाइन्छ । कङ्झतऩम ङ्जवषम केही कभवचायीको कामवको 
कायण नकायात्भक धायणा य कङ्झतऩम कभवचायीको याम्रा काभको प्रशॊसा य उत्प्रङे्चयत अवस्थारे जनताभा 
सकायात्भक सन्देश ऩङ्झन ङ्छदन भदत गयेको छ । मस्ता सभाचायहरूफाट के फङ््ट न सङ्जकन्छ बने 
कभवचायीराई एउटै डारोभा याखी अङ्झबव्मङ्ञि ङ्छदनङ्ट उऩमङ्टि नहङ्टन सक्दछ । तय ऩङ्झन कभवचायी प्रशासनभा 
सङ्टधायको आवश्मकता बने देङ्ञखएको छ । 

ङ्झनजाभती प्रशासनभा काभ गने य नगनेङ्झफचको अन्तय छङ्टट्याउन सङ्जकएको छैन । मसफाट याम्रा, सऺभ, 
इभानदाय कभवचायीराई सभेत एउटै डारोभा यातदा सभग्रभा सकायात्भक बन्दा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको 
देङ्ञखन्छ ।  

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४३ को स्ऩष्टीकयणभा “ङ्झनजाभती सेवाको ऩद” बङ्ङारे सैङ्झनक वा नेऩार 
प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारको कभवचायीको सेवाको ऩद तथा ङ्झनजाभती सेवाको ऩद होइन बनी 
ऐनफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अन्म सेवाको ऩदफाहेक नेऩार सयकायका अरू सफै सेवाको ऩद सम्झनङ्टऩछव” बनी 
ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको छ । वास्तवभा ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकभा ङ्झनजाभती सेवाराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभरे ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको 
ऩाइन्छ । कङ्झतऩम देशभा ङ्ञशऺकहरू ऩङ्झन ङ्झनजाभती कभवचायी भाङ्झनन्छन।् केही देशभा येरका 
चारकहरू य फन्दयगाहका काभदायहरू, नसव य प्रहयीहरू ङ्झनजाभती कभवचायी भाङ्झनन्छन ्। कङ्झतऩम देशभा 
भाङ्झथल्रो तहका अदारतका न्मामाधीशहरू ङ्झनजाभती कभवचायी हङ्टॉदैनन ् तय तल्रा अदारतका 
न्मामाधीशहरू बने ङ्झनजाभती कभवचायी हङ्टन्छन ्। ङ्झनजाभती सेवा अथावत ्नागङ्चयक सेवाको स्वरूऩ याज्मको 
बङू्झभकारे ङ्झनधावयण गने बए ताऩङ्झन मसको भोडेरभा बने एकरूऩता ऩाइॉदैन ।  

फेरामतभा ङ्झनजाभती सेवाको ऩङ्चयबाषाभा याजनीङ्झतक वा न्माङ्जमक कामावरमभा सॊरग्न कभवचायीफाहेक 
ङ्झनजाभती सेवाङ्झबरका कभवचायी बनी तोङ्जकएका सयकायी कभवचायी जसरे सॊसद फाट ऩाङ्चयत तरफबिा 
ऩाउॉछन ् । ङ्झनजाभती सेवाराई ऩयाभशव य कामावन्वमन गने दोहोयो बङू्झभका ङ्छदइएको हङ्टन्छ । दङ्ञऺण 
एङ्झसमाभा नऩेार य ब ङ्टटानको ङ्झनजाभती सेवाको ऩङ्चयबाषाभा एकरूऩता ऩाइन्छ जसभा सैङ्झनक य प्रहयीराई 
ङ्झनजाभती सेवाभा सभेङ्जटएको छैन । फङ्गरादेश, बायत, ऩाङ्जकस्तान तथा भाङ्ञल्दभ्सरे गैयसैङ्झनक सेवारगामत 
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प्रहयीराई सभेत ङ्झनजाभती सेवाभा सभेटेको छ बन ेअपगाङ्झनस्तानभा यािऩङ्झतफाट ङ्झनमङ्टि हङ्टन े सफैराई 
ङ्झनजाभती सेवा बनी ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको ऩाइन्छ । 

नेऩार सयकायका ऩूवव भङ्टतम सङ्ञचव, ङ्जवभरप्रसाद कोइयाराका अनङ्टसाय “ङ्झनजाभती सेवा कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्टरङ्टकको 
ङ्जवकास य सयकाय अनङ्टबतू गयाउने भूर सॊमन्र हो । ङ्झनजाभती सेवा नै सयकाय य जनताङ्झफचको सम्फन्ध 
प्रगाढ फनाउन ेस्थामी सॊमन्र हो ।”  

तसथव ङ्झनजाभती सेवाराई साववजङ्झनक प्रशासनको एक भहत्त्वऩूणव भेरुदण्डका रूऩभा ङ्झरने गङ्चयएको छ। 
मो सयकाय य जनताङ्झफचको सेत ङ्ट, जङ्गी य सशस्त्रबन्दा पयक सेवा, याज्मद्वाया ङ्झनभावण गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा 
सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन य ङ्जवतयण, भङ्टरङ्टकको ङ्जवकास य सयकाय बएको अनङ्टबतू गयाउने सॊमन्र, कानङ्टनद्वाया 
ङ्झनधावङ्चयत प्रङ्जिमाफाट मोग्मताको आधायभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन्छन,् उनीहरूको सेवा अवङ्झध ङ्झनङ्ञश्चत हङ्टन्छ । 
प्रजाताङ्ञन्रक भङ्टरङ्टकभा कभवचायीको दाङ्जमत्व य बङू्झभका ङ्झनवावचनफाट आएको ङ्झनवावङ्ञचत दरको नीङ्झत 
कामावन्वमन गनङ्टव हो । सयकायको नीङ्झत तथा कामविभ य कानङ्टनको ऩारना य कामावन्वमन गने सॊमन्र नै 
ङ्झनजाभती सेवा हो । 

ऐङ्झतहाङ्झसक ऩृ् बङू्झभ 
ङ्झनजाभती सेवा शब्दावरीको ऩङ्जहरो प्रमोग Oxford dictionary भा सन ्१७८५ ङ्झतय बएको ऩाइन्छ । 
ङ्झनजाभती सेवाको सङ्टरुवातको सन्दबवभा “इ.ऩू.२०६ भा चीनका हान वॊशका शासकहरूरे सङ्टरु गयेको 
सववऻाता/साभान्मऻ (Generalist)हरूको शङ्ञिशारी ‘भण्डाङ्चयन’ कभवचायीतन्रको सङ्टरुआत गये । मो नै 
ङ्झनजाभती सेवाको ऩङ्जहरो रूऩ हो बङे्ङ गङ्चयन्छ । मोग्मता प्रणारीभा आधाङ्चयत मो भण्डाङ्चयन प्रणारी सरौँ 
शताब्दीभा ङ्झिङ्जटश इङ्ञन्डमा हङ्टॉदै मङ्टयोऩभा प्रवेश गयेको देङ्ञखन्छ” (भैनारी ५१:२०६९) । सॊमङ्टि याज्म 
अभेङ्चयकाभा सन ् १८८३ भा ऩेण्डल्टन एक्ट (Pendleton Act) ऩाङ्चयत गयी ङ्झनजाभती सेवा आमोगको 
गठन गङ्चयमो । ऩङ्चयणाभस्वरूऩ कङ्खग्रसेरे सन ्१८८३ को ङ्झनजाभती सेवा ऐन ऩाङ्चयत गदै ङ्झनजाभती सेवा 
प्रणारी स्थाऩना बमो । सन ् १८५५ भा सववप्रथभ फेरामतभा ङ्झनजाभती सेवाका राङ्झग गठन गयी 
उङ्ङाइसौँ शताब्दीभा मस सेवाराई आधङ्टङ्झनक रूऩ ङ्छदन ेअग्रणी याि फन्मो । 

बायत अङ्खग्रजेको शासनफाट सन ्१९४७ भा स्वतन्र बएऩश्चात ्सन ्१९५० भा बायतीम सॊङ्जवधान जायी 
गयी रागङ्ट गर् मो । सॊङ्जवधान ङ्झनभावण बएऩङ्झछ तदनङ्टरूऩ ङ्झनजाभती सेवाको ङ्जवकास बमो । सन ्१९६६ भा 
सॊसद्को ङ्झरमानब्फेऔ ँप्रङ्झतवेदनभा ङ्झनजाभती सेवा व्माऩक रूऩभा ङ्जवस्ताय हङ्टॉदै गएकोरे मसको व्मवस्थाऩन 
सही रूऩभा गयी रोक कल्माणकायी याज्म ङ्झसजवना सम्बव गयाउन एउटा छङ्ट टै्ट कभवचायी प्रशासन ङ्झनकाम 
गठन गनङ्टवऩने ङ्जवषमराई भध्मनजय गयी सन ् १९६८ भा एउटा आमोग गठन गङ्चयमो । आमोगको 
सङ्टझावअनङ्टसाय एउटा अरग्गै ङ्जवबागको रूऩभा कभवचायी प्रशासन तथा प्रशासन सङ्टधाय ङ्जवबाग गठन  
बमो । मो ङ्जवबागराई प्रधानभन्रीको प्रत्मऺ ङ्झनमन्रण य येखदेखभा यहने गयी भन्रारमको रूऩ ङ्छदई 
मसको नाभ कभवचायी प्रशासन, साववजङ्झनक उजङ्टयी तथा ङ्झनवङृ्ञिबयण भन्रारम कामभ गङ्चयमो ।  
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नेऩारभा २००७ सारको प्रजातन्रको स्थाऩनाऩङ्झछ िभश् ङ्झनजाभती सेवाको अवधायणा अङ्ञघ आमो य 
२००९ सारभा फङ्टच कङ्झभसनको गठन य उि कङ्झभसनरे ङ्छदएको सङ्टझावऩश्चात ्ङ्झनजाभती सेवाको स्वरूऩ 
अङ्ञघ फढेको बए ऩङ्झन वास्तङ्जवक रूऩभा २०१३ भा तत्कारीन प्रधानभन्री टङ्कप्रसाद आचामवको 
अध्मऺताभा गङ्छठत प्रशासन ऩङ्टनगवठन मोजना आमोगको ङ्झसपाङ्चयसफभोङ्ञजभ ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०१३ 
जायी बमो । ङ्झनजाभती सेवाको कानङ्टनी हैङ्झसमत, स्ऩष्ट आकाय य आधायहरू तम बमो। मसको सञ्चारन 
य व्मवस्थाऩन गनव सङ्गठनहरूको स्थाऩना य मोग्मताको आधायभा कभवचायीको छनौट गनव रोक सेवा 
आमोगको व्मवस्था गङ्चयमो । सोही सभमदेङ्ञख कानङ्टनी रूऩभा ङ्झनजाभती सेवा ऐनभा कभवचायीराई ङ्झनमङ्टङ्ञि, 
ऩदस्थाऩन, सरुवा, ऩदोङ्ङङ्झत य कायफाही जस्ता ङ्जवषमको व्मवस्था बई ऐनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ 
कभवचायीको ऩङ्चयचारन हङ्टन थाल्मो । २०१७ ऩौष १ गतेको याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनऩङ्झछ नऩेारको 
प्रशासनभा सभेत ऩङ्चयवतवनको प्रबाव ऩर् मो । कभवचायीतन्रराई सॊस्थागतरूऩभा ङ्जवकास गनङ्टवको साटो 
याणाकारीन प्रशासनको झल्को ङ्छदने गयी कभवचायीराई ऩूवव जानकायीङ्झफना नै हटाउने कामव (ऩजनी प्रथा) 
सङ्टरु बमो ।  

ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०१३ य ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनमभावरी, २०२१ ऩटक ऩटक सॊशोधन बमो। २०४६ 
सारभा प्रजातन्रको ऩङ्टनस्थाऩनाऩश्चात ् नमाॉ ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ य ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनमभावरी, 
२०५० जायी बमो । मसभा ऩङ्झन ऩटक ऩटक सॊशोधन बएको छ । कानङ्टन ङ्झनभावण बमो तथा सभम य 
आवश्मकताअनङ्टसाय ऩटक ऩटक सॊशोधन ऩङ्झन बमो तय मसरे भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा काभ गनव सक्ने 
गयी कानङ्टनी व्मवस्था य कामव वातावयण ङ्झनभावण हङ्टन सकेन । कानङ्टन वास्तवभा साधन भार हो साध्म 
होइन । कानङ्टन ङ्झनभावण कामावन्वमन गने आधाय ङ्झनभावण य कभवचायीरे सम्ऩादन गने कामवको भाऩदण्ड 
ऩङ्झन हो तय मसराई ऩद्धङ्झतको रूऩभा ङ्जवकास गनव सङ्जकएन । भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा काभ गनव ऐन 
य ङ्झनमभावरीको साथै ङ्झनदेङ्ञशका, आचायसॊङ्जहता तथा भाऩदण्डहरू ङ्झनभावण बए तय त्मसको प्रबावकायी 
रूऩभा अनङ्टसयण हङ्टन सकेन । याजनीङ्झतक नेततृ्व, कभवचायी वगव य सयोकायवारा ङ्झनकामसभेतरे ङ्जवद्यभान 
कानङ्टन य ऩद्धङ्झतअनङ्टरूऩ भार काभ गनङ्टवऩदवछ बङे्ङ भान्मता यहेको बए ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ कायण मसरे 
अऩेङ्ञऺतरूऩभा काभ गनव सकेन । 

ऩञ्चामतकारीन प्रशासन  
ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2013 रे ऩञ्चामतकारभा सभेत ङ्झनयन्तयता ऩामो । तय ऩञ्चामतकारीन शासनको 
अन्तसम्भ ऩङ्झन ङ्झनजाभती कभवचायी प्रशासनरे आफ्नो ठोस स्वरूऩ य ङ्जवद्यभान कानङ्टनको आधायभा आफ्नो 
ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व सम्ऩादन गने वातावयण फङ्ङ सकेन । मसको कायण याज्मरे ङ्झरएका नीङ्झत तथा 
रक्ष्म हाङ्झसर हङ्टन सकेन । याणाकारभा आफ्ना इच्छा य आवश्मकताअनङ्टसाय कभवचायीको व्मवस्था 
गङ्चयन्थ्मो जसरे गदाव कङ्ट नै ङ्झनङ्ञश्चत प्रणारी ङ्जवकास हङ्टन सकेन । त्मसैगयी ऩञ्चारमतकारभा ऩञ्चामतको 
दशवनराई सवोऩयी भानी सेवाभा ङ्जवद्यभान कानङ्टन सधईअ गौण फन्दै गमो य कभवचायीरे ङ्जवद्यभान कानङ्टन य 
जनताको ऩऺभा मसयी काभ गनङ्टव ऩदवछ बङे्ङ ङ्जवषमभा स्ऩष्ट कङ्ट नै भाऩदण्ड य आधायहरू ङ्जवकास हङ्टन 
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सकेन । बएका कानङ्टन ऩङ्झन कभै भार रागङ्ट बमो । केवर ऩञ्चामती व्मवस्थाको दशवनअनङ्टरूऩ 
कभवचायीरे काभ गनङ्टवऩने अवस्था यहेको ङ्झथमो । ऩञ्चामती दशवन अवरम्फन नगनेरे जाङ्झगय ऩाउॉदैनथे बने 
ऩाएकारे ऩङ्झन जाङ्झगयफाट हात धङ्टनङ्टऩदवथ्मो । मस सम्फन्धभा ऩूववसङ्ञचव खेभयाज नेऩारको सभाज, सॊस्काय 
य शासनभा रेख्नङ्टबएको छ, “प्रहयीरे व्मवस्थावादी, याजावादी, कङ्ट नै अङ्झबमोग नरागेको बनेय रेखेय ऩठाए 
ङ्छठक हङ्टन्थ्मो । मङ्छद प्रहयीरे अयाङ्जिम तत्व (फहङ्टदरवादी फङ््ट न ङ्टऩने), ऩञ्चामती ङ्जवयोधी (ऩञ्च, प्रशासक, 
प्रहयीको कङ्ट कृत्मको ङ्जवयोध गने फङ््ट न ङ्टऩने) य असाभाङ्ञजक तत्व (सङ्गठन गयी ङ्जहॉडने वा सभाजभा चेतना 
जगाएय प्रबाव ऩाने फङ््ट न ङ्टऩने) बनेय दयऩीठ गयी ऩठामो बन े जङ्झत नै मोग्म बए ऩङ्झन जाङ्झगय नऩाउने 
हङ्टन्थ्मो । प्रशासनभा प्रवेश गदावको अवस्थाभा याजनीङ्झतक आस्थाका आधायभा ङ्जवबेद गङ्चयन्थ्मो” । 
(नेऩार् १३० २०६९)  

ङ्झनजाभती कभवचायी बनेको भङ्टरङ्टक य जनताको सेवकको रूऩभा खङ्जटने यािसेवक हङ्टन ्बङ्ङे बावना ङ्जवकास 
हङ्टन सकेन । केही कभवचायी जो साॉच्चै नै याि य जनताको ऩऺभा काभ गनेहरू ङ्झथए ऩञ्चामती दशवनको 
अनङ्टसयण नगयेभा उनीहरूको ऩङ्झन जाङ्झगय धयाऩभा ऩदवथ्मो। २०३६ सारको जनभत सॊग्रहभा “प्रभङ्टख 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीदेङ्ञख ऩञ्चरे कभवचायीको ङ्जिमाकराऩराई ङ्झनगयानी गने, फहङ्टदरतपव  झङ्टकाव देङ्ञखमो बने 
जाङ्झगय खोस्न ङ्झसपाङ्चयस गनव गोप्म ङ्झनदेशन ङ्छदइएको ङ्झथमो। जनभत सङ्खग्रह सम्ऩङ्ङ बएऩश्चात ् थङ्टप्रै 
कभवचायीराई फहङ्टदरको ऩऺभा सभथवन गयेको आयोऩभा फखावस्त गङ्चयमो। ङ्झसयाहाको एउटा भतदान 
केन्रभा ऩञ्चामतराई शून्म भत ऩयेकोरे त्महाॉ खङ्जटने सफै कभवचायीको जाङ्झगय गमो य त्महाॉको प्रभङ्टख 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई ऩञ्चामतको ऩऺभा नरागेको आयोऩभा अवकाश ङ्छदइमो।”(भैनारी ११: २०७४) । 
मसयी कभवचायी प्रशासनरे कङ्जहरे ऩङ्झन ङ्जवद्यभान कानङ्टन य जनताको ऩऺभा काभ गनङ्टवऩदवछ बङे्ङ बावनाफाट 
शासकरे उऩमोग गनव सकेन । जसरे गदाव कभवचायीरे ऩङ्झन आपूराई सङ्टयङ्ञऺत य अनङ्टकूर फनाउन ङ्जक 
त व्मवस्थाको ऩङ्झछ रागे वा आफ्नो जाङ्झगय जोगाउन केङ्ञन्रत बए ।  

प्रजातन्र य रोकतन्रभा प्रशासन 
२०४६ सारभा फहङ्टदरीम व्मवस्थाको ऩङ्टनस्थावऩना बमो । २०४७ सार जेठभा जायी गङ्चयएको 
सयकायको नीङ्झतगत भागवदशवनभा सफै नऩेारी नागङ्चयकरे ङ्झफना बेदबाव मोग्मताअनङ्टसाय सयकायी सेवाभा 
काभ गने सभान अवसय ऩाउन रोक सेवा आमोगभाङ्झथ कतैफाट कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हस्तऺेऩ हङ्टन ङ्छदइन े 
छैन । साथै नातावाद, कृऩावाद, ऩऺऩात य प्रङ्झतशोध जस्ता अवाङ्ञञ्छत एवभ ् अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकाफाट 
कभवचायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि, सरुवा य फढङ्टवासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवसङ्गङ्झतराई हटाइने बनी उद घोष गङ्चयमो । 
नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान, २०४७ को धाया १२४ भा ङ्झनजाभती सेवाको गठन, सञ्चारन य व्मवस्था 
गने ङ्जवषम सभावेश गयाएय प्रशासन सङ्टधाय गने सॊवैधाङ्झनक फाटो खोङ्झरङ्छदनङ्टका साथै सोही धाया प्रमोग गयी 
ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ य ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनमभावरी, २०५० ङ्झनभावण बए । २०४८ सार 
असोजभा तत्कारीन प्रधानभन्रीको अध्मऺताभा प्रशासन सङ्टधाय आमोग गठन गङ्चयमो । आमोगको 
ङ्झसपाङ्चयसफभोङ्ञजभ प्रशासनराई प्रबावकायी य जनभङ्टखी फनाउन, ङ्झनजाभती सेवाका कभवचायीराई ऩूवव 
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जानकायीङ्झफना सोझै सेवाफाट हटाउने प्रथाको अन्त्म गनव एवभ ् ङ्झनजाभती सेवाराई सङ्टयङ्ञऺत गने हेत ङ्टरे 
२०४९ सारभा सम्ऩङ्ङ सॊसद्को चौथो अङ्झधवेशनरे ङ्झनजाभती सेवा ऐन, 2013 खायेज गयी नमाॉ 
ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ जायी गर् मो। २०६२/६३ को जनआन्दोरनऩश्चात ्प्रजाताङ्ञन्रक ऩद्धङ्झतको 
ङ्जवकास गदै याजनीङ्झत य प्रशासन भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺऩाती हङ्टने ङ्जवषमफाहेक अरु ङ्जवषम गौण हङ्टने 
ङ्जकङ्झसभफाट याजनीङ्झतक ऩद्धङ्झत, याजनीङ्झतक दर, कभवचायीतन्र य नागङ्चयक सभाज प्रस्तङ्टत हङ्टन े ङ्जवश्वासका 
साथ याज्मका सम्ऩूणव ऩऺराई अङ्ञघ साने प्रङ्झतफद्धता गङ्चयमो ।  

नेऩारभा प्रत्मेक याजनैङ्झतक ऩङ्चयवतवनऩश्चात ् ङ्झनजाभती सेवाराई सङ्टधाय य ऩङ्चयवतवन गनव खोङ्ञजएको  
ऩाइन्छ । २००७ सारको ऩङ्चयवतवनऩङ्झछ ङ्झनजाभती सेवाको सॊयचना य स्वरूऩ ङ्झनधावयण गङ्चयमो । 
२०१३ सारको ङ्झनजाभती सेवा ऐनरे ङ्झनजाभती सेवाको ऩङ्चयबाषा य व्मातमा, सेवाभा यहने ऩद ङ्झनधावयण य 
बनाव छनौटरगामतका कङ्ट याहरू ऩङ्जहरोऩटक व्मवङ्ञस्थत गयी ङ्झनजाभती सेवाको सॊस्थागत आधाय खडा 
गर् मो । २०४६ सारको याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनऩश्चात ्कभवचायी प्रशासनराई ऩङ्झन रोकताङ्ञन्रक भूल्म य 
भान्मताअनङ्टरूऩ ऩङ्चयचारन गने प्रमास गङ्चयमो । प्रजाताङ्ञन्रक व्मवस्थाको बावनाअनङ्टरूऩ ङ्झनजाभती सेवाका 
कभवचायीराई टे्रड मङ्टङ्झनमनको अङ्झधकाय ङ्छदइमो तय कभवचायीहरू याजनीङ्झतक आस्थाका आधायभा ङ्जवबाङ्ञजत 
बए । ङ्जवद्यभान कानङ्टनी व्मवस्था य कानङ्टनरे तोकेको आचयण य अनङ्टशासन कामभ हङ्टन सकेन बने 
भङ्टरङ्टक य जनताको अऩेऺा ऩूया गनवभा सपरता ऩाउन सङ्जकएन। याजनीङ्झतक य साभाङ्ञजक कायण काभ 
गने य नगनेङ्झफच पयक छङ्टट्याउन सक्ने सॊमन्र य प्रङ्जिमाको ङ्जवकास हङ्टन सकेन य याणाकारीन प्रवङृ्ञि 
कतै न कतै देखा ऩयी नै यह्यो। 

सङ घीमता कामावन्वमनऩश्चात ्याजनीङ्झतक रूऩभा तीन तहको प्रजाताङ्ञन्रक रूऩभा ङ्झनवावचनको भाध्मभफाट 
ङ्झनवावङ्ञचत बएय आआफ्ना तहफाट कामावन्वमनभा यहेका छन ्तय सङ घीमताको भभव य बावनाअनङ्टरूऩ य 
ङ्जवद्यभान ङ्झनजाभती कभवचायीराई उत्प्रङे्चयत गने, वङृ्ञि ङ्जवकासको सङ्टङ्झनङ्ञश्चता य सेवा सङ्टङ्जवधाभा ङ्जवश्वसनीम हङ्टने 
ङ्जकङ्झसभफाट सङ घीमताफभोङ्ञजभको नमाॉ ङ्झनजाभती ऐन ङ्झनभावण हङ्टन सकेको छैन । मसको कायण 
याजनीङ्झतक ऺेरभा भार हैन ङ्झनजाभती सेवाङ्झबर ऩङ्झन उङ्ञिकै अन्मौरता छाएको छ । ङ्झनजाभती सेवा ऐन 
जङ्झत फढी ङ्झनजाभती कभवचायीभैरी हङ्टन्छ मसरे सेवाको प्रबावकाङ्चयता य व्मवसाङ्जमकता वङृ्जद्ध गनव त्मङ्झत नै 
भदत गदवछ । कभवचायी प्रशासन फोङ्ञझरो, ठङ्टरो आकाय, बद्दा आङ्छद बमो बङ्ङे गङ्चयएको छ वास्तवभा 
मसराई व्मवङ्ञस्थत रूऩभा व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन गयी भङ्टरङ्टक य जनताको राङ्झग ङ्जवकास य सेवा प्रदान 
गनव सक्ने वातावयण ङ्झनभावण गनव नसङ्जकएको हो ङ्जक सोच्न य छरपर गनङ्टव ऩने अवस्था देङ्ञखएको छ । 
एकाङ्झतय स्थानीम तह य प्रदेशभा कभवचायीको भाग यहेको छ अकोङ्झतय खचव कटौती गनव कभवचायीको 
दयफन्दी घटाउनङ्ट ऩने बनी आवाज उङ्छठयहेको छ । 

याज्मको नीङ्झत, कानङ्टन य ङ्झनमभको ङ्झनभावणभा ङ्झनजाभती कभवचायीको बङू्झभका ऩङ्झन यहेको हङ्टन्छ । नीङ्झत 
ङ्झनभावणभा आवश्मक सल्राह य सङ्टझाव ङ्छदने काभ ङ्झनजाभती सेवाका उऩल्रो तहका कभवचायीरे बङू्झभका 
ङ्झनवावह गङ्चययहेका हङ्टन्छन ्तय मसको अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदने अङ्झधकाय साववबौभ सॊसद वा कामवकायीको हङ्टन्छ 
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तय सॊसद फाट वा सयकायफाट बएका ङ्झनणवमको आधायभा प्रबावकायी कामावन्वमनभा प्रशासनको बङू्झभका 
यहेको हङ्टन्छ । कामावन्वमनफाट आउने सकायात्भक य नकायात्भक प्रबावको ङ्ञजम्भेवायी कभवचायीरे ऩङ्झन 
ङ्झरनङ्टऩने हङ्टन्छ ङ्जकनङ्जक नीङ्झत तथा कानङ्टन ङ्झनभावणको चयणभा कभवचायीको सभेत सॊरग्नता बएको हङ्टन्छ तय 
ऩङ्झन अङ्ञन्तभ ङ्झनणवमकताव सॊसद वा सयकाय बएकारे मसको जस य अऩजस सोहीअनङ्टरूऩ ङ्झरनङ्टऩने हन्छ ।  

त्मसैरे फेरामतभा भङ्टरङ्टकको याजनैङ्झतक अङ्झधकाय सम्ऩूणव रूऩभा जनताफाट ङ्झनवावङ्ञचत बएय आएका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध अथावत ्सॊसदभा यहेको हङ्टन्छ । प्रत्मेक भन्रीहरू व्मङ्ञिगत रूऩभा आफ्नो ङ्जवबागीम काभको 
राङ्झग व्मवस्थाङ्जऩकाप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय हङ्टन्छन ् । भन्रारमका ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको कतवव्म सम्फङ्ञन्धत 
भन्रीका ङ्झनदेशनभा यहन ेहङ्टॉदा भन्रीको ङ्झनदेशनअनङ्टरूऩ काभ गदवछन ्। शासकीम सॊयचनाभा सफैबन्दा 
भाङ्झथ स्थामी रूऩभा सङ्ञचव यहने य ङ्झनज आफ्नो भन्रारम वा ङ्जवबागको काभप्रङ्झत ऩूणव उियदामी हङ्टन्छ । 
मसयी याज्मका नीङ्झत, कानङ्टन य कामविभको कामावन्वमन गने ङ्ञजम्भेवायी सफैजसो भङ्टरङ्टकरे ङ्झनजाभती 
सेवाराई सङ्टम्ऩेको देङ्ञखन्छ । कामावन्वमनको प्रङ्जिमा य ऩद्धङ्झत पयक बए ऩङ्झन सैद्धाङ्ञन्तक रूऩभा खासै 
पयक ऩाइॉदैन । 

सङ घीमताभा ङ्झनजाभती सेवा  
नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ जायी बई उि सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ ङ्झनवावचनऩश्चात ्को सयकायरे "सभदृ्ध नऩेार य 
सङ्टखी नऩेारी" बङे्ङ नायाराई साकाय फनाउन प्रङ्झतफद्ध यहेको छ । ङ्जवगतभा छोटो सभमभा सयकाय 
ऩङ्चयवतवन हङ्टॉदा स्थामी सयकायको ऩङ्जहचान फोकेको साववजङ्झनक प्रशासन तथा ङ्झनजाभती सेवाभा ऩङ्झन सयकाय 
ऩङ्चयवतवन हङ्टनासाथ कभवचायीको सरुवा हङ्टन ेप्रवङृ्ञि कामभै यह्यो । मसरे याजनीङ्झतक य साभाङ्ञजक रूऩभा 
एक ङ्जकङ्झसभको भनोङ्जवऻानभा असय ऩार् मो  बने कभवचायीभा त प्रत्मऺ प्रबाव ऩार् मो। जो सयकायको 
छनौटभा ऩये उनको ङ्जिमाकराऩ एक प्रकायको बमो बने जो सयकायको दृङ्जष्टभा पयक बएको ऩाइमो 
उसको भनोङ्जवऻानभा सकायात्भक बन्दा नकायात्भक असय ऩार् मो। जसरे गदाव याम्रा कभवचायीरे ऩङ्झन 
आफ्नो दाङ्जमत्व य बङू्झभकाराई सफर य सकायात्भक फनाउन नसकेको बनाइ यहॉदै आएको छ । 
वास्तवभा कभवचायीको व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन प्रणारीरे हो नङ्जक याजनीङ्झतरे हो, मो फहसको ङ्जवषम 
फनेको छ । 

सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको बङू्झभका 
ङ्झनजाभती सेवाभा कामवयत ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको ऩङ्चयचारन एवभ ् व्मवस्थाऩन गने उदे्दश्मरे गङ्छठत 
सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम (साङ्जवकभा साभान्म प्रशासन भन्रारम) ङ्झनजाभती 
कभवचायी प्रशासनको केन्रीम ङ्झनकाम हो । ङ्झनजाभती सेवासॉग सम्फद्ध सम्ऩूणव नीङ्झत, कामवसञ्चारन 
प्रङ्जिमाको कामावन्वमन, ङ्झनजाभती कभवचायीको  सेवा सङ्टङ्जवधा य अङ्झबबावकत्त्व सफै ङ्जवषमराई व्मवस्थाऩन 
गने एक भार ङ्झनकाम सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम हो । ङ्झनजाभती प्रशासनको 
सॊयऺकको रूऩभा ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकएको मस भन्रारमराई कभवचायी प्रशासनसम्फन्धी केन्रीम ङ्झनकामका 
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रूऩभा ङ्जवकास गनव खोङ्ञजएको छ । ङ्झनजाभती प्रशासनराई सभमानङ्टकूर, दऺ, तटस्थ, ङ्झनङ्झबवक, च ङ्टस्त य 
ङ्झनष्ऩऺ फनाउने, प्रशासङ्झनक सॊयचनाको ऩङ्टनयावरोकन, प्रशासन सङ्टधायका कामव गने तथा कामवङ्जवङ्झधभा 
सभमानङ्टकूर ऩङ्चयवतवन गने कामव मस भन्रारमको कामवऺ ेरङ्झबर ऩछव । ङ्झनजाभती सेवाका कभवचायीको 
अङ्झबबावकत्व य व्मवङ्ञस्थत व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको राङ्झग मस भन्रारमको बङू्झभका यहेको छ । 

सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको सभन्वमभा २०६१ सारदेङ्ञख ङ्झनजाभती सेवाराई 
जनभैरी य ङ्झनजाभती कभवचायीराई हौसरा य प्रोत्साहन गनव ङ्झनजाभती सेवा ङ्छदवस भनाउॉदै आइएको  
छ । ङ्झनजाभती सेवा ङ्छदवसको अवसयभा ङ्झनजाभती कभवचायीरे भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत ङ्जवङ्झबङ्ङ साङे्कङ्झतक 
रूऩभा आफ्नो रक्ष्म य ङ्ञजम्भेवायीभा प्रङ्झतफद्धता व्मि गदै आएको छ । सफर य स्वच्छ, ऩायदशॉ य 
रोकताङ्ञन्रक, जनभङ्टखी य नङ्झतजाभङ्टखी प्रशासनको ऩऺभा आपूराई उभ्माउने प्रमास गयेको छ बने 
कभवचायीको आचयण अनङ्टशासन, सदाचाय, इभानदायी य नैङ्झतकता, सेवाभैरी प्रशासन जस्ता ङ्जवषमराई ऩङ्झन 
अङ्गीकाय गयेको छ । भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत प्रङ्झतफद्ध य भङ्टरङ्टक ङ्झनभावणभा आफ्नो बङू्झभका स्ऩष्ट गयेको  
छ । 

सभस्मा कहाॉ कहाॉ ?  
ङ्जवगत राभो सभमदेङ्ञख अऩवादफाहेक कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा नजाङ्झनॉदो ङ्जकङ्झसभरे याजनीङ्झतक नेततृ्व य 
प्रशासङ्झनक नेततृ्वङ्झफच एकरे अकोराई एउटा येखाभा फसी काभ गनव नसकेको अवस्था देङ्ञखन्छ । त्मसै 
गयी भन्रारमको सभग्र ऩऺको प्रगङ्झतभा भन्रारमभा सॊरग्न सफै तहको कभवचायीको बङू्झभकारे उङ्ञिकै 
भहत्त्व यातदछ । त्मसकायण भन्रारमको अङ्झबबावकको रूऩभा यहेको याजनैङ्झतक नतेतृ्व य प्रशासङ्झनक 
नेततृ्वरे ङ्जवद्यभान नीङ्झत, कानङ्टन य कामविभभा प्रबावकाङ्चयता ल्माउन सॊरग्न हङ्टन े आपूबन्दा तरका 
कभवचायीराई काभप्रङ्झत कसयी उत्साङ्जहत य उत्प्रङे्चयत गने, कामवको वातावयण ङ्झनभावण गने य वास्तवभा 
मसको कामावन्वमनकताव तऩाईँहरू नै हो बनी उत्प्रङे्चयत गने ङ्जवषमभा खासै काभ गनव सकेको ऩाइॉदैन । 
केवर ङ्झनदेशन य आदेशको आधायभा भार काभ गनव खोज्नङ्ट य तल्रा कभवचायीको अङ्झबबावकको रूऩभा 
यही उनीहरूसॉग ङ्झनयन्तय छरपर गने सभस्माको सभाधान गने य काभभा साभूङ्जहकता कामभ गनव 
नसकेको देङ्ञखन्छ । 

ङ्झनजाभती सेवा एउटा जाङ्झगय खान ेस्थर भार हैन मो भङ्टरङ्टकको ङ्जवकास य ऩङ्चयवतवनको वाहक ऩङ्झन हो । 
जनताको दैङ्झनक सभस्मा सभाधान गने य सेवा प्रवाह गने बङू्झभकाको अवसय ऩङ्झन हो । तय याज्मरे ऩङ्झन 
कभवचायीराई केवर कभवचायीको रूऩभा य कभवचायीरे ऩङ्झन केवर जाङ्झगयको रूऩभा ङ्झरएको जस्तो 
देङ्ञखन्छ। अन्तत् भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा अन्माम बएको छ । 

त्मसैगयी याजनीङ्झत भङ्टरङ्टकको भूर नीङ्झत य सफै ङ्जवषमको ङ्झभमो हो । तय याजनीङ्झतरे कभवचायी प्रशासन 
ङ्झनङ्ञश्चत ऩद्धङ्झत, आदशव य भूल्म भान्मताको आधायभा सञ्चारन हङ्टन्छ य हङ्टन ङ्छदनङ्टऩदवछ बङे्ङ ङ्जवषमभा 
सॊवेदनशीर हङ्टन सकेन । मसको प्रबाव प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रूऩभा कभवचायी प्रशासनभा सभेत ऩर् मो । 
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कभवचायी प्रशासन ऩङ्झन याजनीङ्झतक ङ्जवचायधायाप्रङ्झतको जानकाय य सचेत सभूह हो बन ेसभाजका एक सचेत 
नागङ्चयक ऩङ्झन हो । उसरे ऩङ्झन याजनीङ्झतक वातावयणको ङ्जवश्लषेण गदै आपूराई सोहीअनङ्टरूऩ तमाय गदै 
जान्छ । डाङ्जववनको Survival of the fittest बङ्ङे ङ्झसद्धान्तअनङ्टरूऩ आपूराई तमाय गदवछ । मसफाट 
केही सभूह वा कभवचायीराई पाइदा ऩङ्टग ेऩङ्झन अन्तत् याजनीङ्झत य प्रशासनफाट भङ्टरङ्टक य जनताको राङ्झग 
गङ्चयनङ्टऩने ङ्जवषमहरू ओझेरभा ऩनव गएको अवस्था देङ्ञखन्छ । 

ङ्झनजाभती सेवा सञ्चारन गनव उच्च ऺभता, मोग्मता य ङ्झसऩ बएको व्मङ्ञिको आवश्मक ऩदवछ । याज्मरे 
उच्च ऺभता य मोग्मता बएका ऺभतावान ् व्मङ्ञित्व ङ्झबत्र्माउने नीङ्झत ऩङ्झन ङ्झरॉदै आएको छ तय त्मो 
अऩेऺाअनङ्टरूऩ ऩूणव हङ्टन सकेको छैन । मसको कायण ङ्झनजाभती सेवाभा यहॉदा कभवचायीरे ऩाउने सम्भान, 
अनङ्टभानमोग्म वङृ्ञि ङ्जवकासको अवसय य सहज जीवन ङ्झनवावह गनवसक्ने आङ्झथवक तथा ङ्जविीम अवस्था 
नबएको, ङ्झनजाभती सेवाराई आभजनता य सयोकायवाराहरूफाट ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झबव्मङ्ञि तथा ङ्जवचाय 
प्रवाह गदाव ङ्झनजाभती प्रशासनको भहत्त्व य मसभा गङ्चयनङ्ट ऩने य मसको औङ्ञचत्मबन्दा ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ 
नकायात्भक अङ्झबव्मङ्ञिको कायण भङ्टरङ्टकभा अब्फर, इच्छङ्टक य मोग्म व्मङ्ञिरे ङ्झनजाभती सेवाभा प्रवेश 
गने ङ्जहम्भत गयेको ऩाइॉदैन । हङ्टन त रोक सेवा आमोगभा दयखास्त ङ्छदनेको सङ्खतमा हेने हो बने 
उत्साहजनक देङ्ञखन्छ तय ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका सवोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गने जनशङ्ञिको प्रवेश अऩेऺाकृत हङ्टने 
सकेको ऩाइॉदैन । 

भानवराई फाॉच्नका राङ्झग ङ्झनङ्ञश्चत आमस्रोतको आवश्मक ऩदवछ तय नऩेारको साववजङ्झनक कभवचायीको 
तरफ आङ्छद सङ्टङ्जवधा त ङ्टरनात्भक रूऩभा अत्मन्त कभ यहेको छ । हङ्टन त साभान्म सववसाधायणको 
तङ्टरनाभा याम्रो होरा तय यािसेवकको रूऩभा काभ गने कभवचायीका राङ्झग हङ्टन ङ्टऩने आधायबतू ङ्जवषमसभेत 
ऩूया हङ्टनसक्ने ङ्जकङ्झसभको सेवा सङ्टङ्जवधा यहेको ऩाइॉदैन । मसफाट कभवचायीहरू भानङ्झसक रूऩभा कभजोय 
यहेका छन ् बने अकोङ्झतय फारफच्चाको ङ्ञशऺा य स्वास्थ्म सेवाको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ वैकङ्ञल्ऩक कामवहरू 
गनङ्टवऩने कायण कभवचायीरे अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर ङ्छदन नसक्दा कभवचायीको आफ्नो छङ्जवभा नकायात्भक प्रबाव 
ऩयेको छ बन ेमसको वास्तङ्जवक ङ्जवषमभा ङ्जवश्लषेण गयी सम्फोधन नगदाव अन्तत् यािको छङ्जवभा सभेत 
नकायात्भक प्रबाव ऩयेको देङ्ञखन्छ । बायतसॉग भार तङ्टरना गने हो बने नेऩारको तरफभान धेयै न्मून 
यहेको ऩाइन्छ । 

कभवचायी प्रशासन ङ्झनङ्ञश्चत कानङ्टन, ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाभा सञ्चारन हङ्टन ेसॊस्था हो तय प्रजातन्र स्थाऩनादेङ्ञख 
ङ्झनभावण बएको कानङ्टनरे भङ्टरङ्टक, जनता य सम्फद्ध कभवचायीको बावना य आवश्मकताराई सम्फोधन गने 
गयी मसको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन हङ्टन सकेको छैन । भूरत् ङ्झनमङ्टङ्ञिऩश्चात ्ऩदस्थाऩन, सरुवा Right 

man in right place को ङ्झसद्धान्तको ऩारना हङ्टन नसकेको, ऩदोङ्ङङ्झतका आधाय य भाऩदण्ड फायम्फाय 
ऩङ्चयवतवन हङ्टॉदा अनङ्टभानमोग्म फनाउन सङ्जकएको छैन बने कभवचायीरे ऩाउने सेवा सङ्टङ्जवधाभा अङ्झनङ्ञश्चताको 
कायण ऩङ्झन कभवचायीहरू उत्प्रङे्चयत हङ्टन सकेका छैनन ्बने सयकायी ङ्झनकामभा कही ँकभवचायी फढी हङ्टन े
कही ँकभ हङ्टन े त छॉदैछ कभवचायीको सही व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन नहङ्टॉदा कभवचायीभा नैयाश्मता आई 
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कभवचायीको कामवसम्ऩादनभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩयेको छ य अन्तत् मसको प्रबाव भङ्टरङ्टकको ङ्जवकास य 
जनताभा प्रदान गङ्चयने सेवा प्रवाहभा ऩयेको छ । 

टे्रड मङ्टङ्झनमनको स्थाऩना कभवचायीको हकङ्जहत य सॊयऺणको राङ्झग बए ऩङ्झन स्थाऩनाकारदेङ्ञख मो ङ्झसद्धान्त 
य दशवनफाट ङ्जवचङ्झरत बएको गङ्टनासो आभ कभवचायी य याजनीङ्झत ऺेरफाट आउने गयेको छ। याजनीङ्झतक 
दरको बात ृ सङ्गठनका रूऩभा य आफ्नै स्वाथवभा केङ्ञन्रत बएको कायण ङ्झनजाभती सेवाको सङ्टधायभा 
सॊरग्न हङ्टन नसकेको बनी आरोचना हङ्टॉदै आएको छ । सभग्रभा कभवचायीको छङ्जव उच्च फनाउने 
सम्फन्धभा कभ ध्मान गएको कायण टे्रड मङ्टङ्झनमनको साथै ङ्झनजाभती सेवा आरोचनाफाट भङ्टि हङ्टन सकेको 
छैन । 

कभवचायीप्रङ्झत बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका घटनाका कायण कामव वातावयणभा असय ऩने गयेको ऩाइएको  
छ । कभवचायीरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका दङ्टव्मववहाय साभना गनङ्टवऩने, गरत कामव नगयेका कभवचायीराई ऩङ्झन 
ङ्जवङ्झबङ्ङ आयोऩ रगाइनङ्ट य कभवचायी बनेको भ्रष्ट आङ्छद उऩनाभफाट हेङ्चयनङ्टरे कभवचायीभा काभ गने उत्साह 
य खङ्टरेय काभ गने वातावयण यहेको ऩाइॉदैन । 

ङ्जवश्वास (Trust) एक भहत्त्वऩूणव ङ्जवषम हो। तय ङ्झनजाभती प्रशासनरे याजनीङ्झत, सभाज य 
सयोकायवाराफाट ङ्झफस्तायै ङ्जवश्वास गङ्टभाउॉदै गएको अवस्था छ । मसरे गदाव कभवचायीफाट बएका याम्रा 
काभहरूको ऩङ्झन जनतारे सम्भान गनव य सकायात्भक रूऩभा ङ्झरन सकेका छैनन ्। कभवचायीरे ऩङ्झन 
त्मस्तो याम्रो काभ गछव य ? बङ्ङे प्रश्न गने गयेको ऩाइन्छ । मङ्छद ङ्झनजाभती प्रशासनरे भङ्टरङ्टक य 
जनताको राङ्झग केही अऩवादफाहेक ङ्जवद्यभान नीङ्झत, कानङ्टन य कामवङ्जवङ्झधको आधायभा यही सही रूऩभा 
काभ गदवछ बङे्ङ ङ्जवश्वास ङ्झनभावण गनव सङ्जकएको छैन । 

ङ्झनजाभती प्रशासनका उऩल्रो तहका ऩदाङ्झधकायीहरू सयकायको भहत्त्वऩूणव सल्राहकायको रूऩभा यहेन ेय 
ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, कानङ्टन य ङ्झनमभ ङ्झनभावण गदाव भाङ्झथल्रो ऩदाङ्झधकायीको प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रूऩभा सॊरग्नता 
यहॉदै आएको छ । तय उच्च प्रशासक य याजनीङ्झतक नेततृ्वभा ङ्झनभावण बएको कानङ्टनको कामावन्वमन गदाव 
सकायात्भक ऩङ्चयणाभ आउन सकेको छैन । के मो केवर कामावन्वमनको ऩाटोको भार सभस्मा हो त ? 
वा कानङ्टन ङ्झनभावणभा ऩङ्झन सभस्मा यहेको छ ? के मी सल्राहभा ङ्झनणवमकतावरे सही रूऩभा ङ्झनणवम नगयेका 
कायण सही नीङ्झत य कानङ्टन ङ्झनभावण हङ्टन नसकेको हो बङे्ङ ङ्जवषमभा प्रशस्त फहसको ङ्जवषम फनेको छ ।  

भाङ्झथका मी ङ्जवषमहरूको कायण अन्तत् सभग्र भङ्टरङ्टकको सायथीको रूऩभा यहेको ङ्झनजाभती सेवाभा प्रत्मऺ 
वा ऩयोऺ रूऩभा सकायात्भक प्रबाव ऩनव सकेको छैन । मसरे ङ्झनजाभती सेवाको छङ्जवभा नकायात्भक 
प्रबाव त ऩयेको छ नै मसको साथै भङ्टरङ्टक ङ्झनभावण य जनताभा प्रबावकायी सेवा प्रदान गने कभवचायी 
हतोत्साही बएका छन ्। याज्मरे ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका अब्फर जनशङ्ञि आकङ्जषवत गने नीङ्झत ङ्झरएको बए ऩङ्झन 
सो ऩूणव सपर हङ्टन सकेको छैन बने वतवभानभा कामवयत कभवचायीहरू ऩङ्झन उत्साङ्जहत बएय काभ गनवसक्ने 
अवस्था यहेको देङ्ञखॉदैन । मो साभान्म ङ्जवषम हैन भङ्टरङ्टक ङ्जवकास य जनताको सेवासॉग प्रत्मऺ जोङ्झडएका 
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छन ्त्मसकायण मसका राङ्झग सभमभा नै सयकाय, कभवचायी, कभवचायीका टे्रड मङ्टङ्झनमन, सयोकायवारा य 
सचेत नागङ्चयकरे साभूङ्जहक रूऩभा सोच्नङ्टऩने य आवश्मक कदभ चाल्नङ्टऩने टककायो रूऩभा देङ्ञखएको छ । 
भङ्टरङ्टकको उङ्ङङ्झत, प्रगङ्झत, जनताभा सेवाको प्रबावकाङ्चयता य सयकायको सपरता वा असपरता ङ्जमनै 
ङ्झनजाभती कभवचायीसॉग कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा जोङ्झडएको हङ्टन्छ । 

सङ्टधायका ऩऺहरू 

ङ्झनजाभती प्रशासन भङ्टरङ्टक य जनताको राङ्झग हो बङे्ङ ङ्जवषमभा दङ्टई भत हङ्टन सक्दैन । मो भङ्टरङ्टक य 
जनताको ऩऺभा काभ गने भहत्त्वऩूणव सॊमन्र हो । कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञि वा कभवचायीको राङ्झग भार नबएय 
भङ्टरङ्टकको सभग्र ऩऺभा काभ गने य भङ्टरङ्टक य जनताको भङ्टहाय पेने साधक हङ्टन ् । तसथव भङ्टरङ्टक य 
जनताको ऩऺभा काभ गनव सयकाय, याजनीङ्झत दर, टे्रड मङ्टङ्झनमन, सयोकायवारा सभूह य प्रशासनका उच्च 
ऩदाङ्झधकायी आङ्छदरे कभवचायी प्रशासनको सङ्टधायभा ङ्जवशेष ऩहर गनङ्टवऩदवछ जसरे भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा 
याम्रो काभ हङ्टन सकोस ्। हाभी सफैरे सभदृ्ध नेऩारको ऩङ्चयकल्ऩनाराई साकाय फनाउन सकौँ । मसका 
राङ्झग ङ्झनम्न ङ्जवषमभा सङ्टधाय गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टन्छ:- 

नेततृ्वको सकायात्भक बङू्झभका 

नेततृ्व बङ्ङासाथ याजनीङ्झतक य प्रशासङ्झनक दङ्टवै यहेको हङ्टन्छ । भन्रारमको नेततृ्व याजनीङ्झतरे ङ्झरएको 
हङ्टन्छ बन े प्रशासङ्झनक नेततृ्व प्रशासन प्रभङ्टख (सङ्ञचव) रे ङ्झरएको हङ्टन्छ । भन्रारमको तोङ्जकएको 
ङ्ञजम्भेवायीराई प्रबावकायी रूऩभा कामावन्वमन गनव मी दङ्टईको सङ्टझफङ्टझ, सभन्वम य सभझदायीभा मोजनाफद्ध 
रूऩभा अङ्ञघ फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ । भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा काभ गनव याजनीङ्झत य प्रशासकङ्झफच अत्मन्त 
गङ्जहयो सभन्वम य सहकामव हङ्टन ङ्ट जरुयी हङ्टन्छ । याजनीङ्झतक नेततृ्वरे सही भागवङ्झनदेशन प्रदान गने 
प्रशासनरे कामावन्वमनभा ङ्जवशेष ऩहर गने य मसफाट आउन सक्न ेयाम्रो य नयाम्रो नङ्झतजाको राङ्झग एकरे 
अकोराई आयोऩ-प्रत्मायोऩ रगाउनङ्ट बन्दा दङ्टवैरे सभान रूऩभा जस य अऩजस ङ्झरन ेय साभूङ्जहक रूऩभा 
सभाधान गने प्रमास गनव सकेभा याज्मका नीङ्झत, कानङ्टन य कामविभको कामावन्वमनभा प्रबावकाङ्चयता 
आउनेछ । याजनीङ्झत य प्रशासङ्झनक नेततृ्वरे सभग्र सङ्गठनभा सकायात्भक प्रबाव ऩने गयी सकायात्भक 
सोच, आदशव नेततृ्वको बङू्झभका ङ्झरन े जसरे सम्फद्ध सङ्गठनका सफै तहका कभवचायीराई उत्प्रयेणा य 
साहस ऩैदा गयोस ् य सङ्गठनको छङ्जवभा सभेत सकायात्भक प्रबाव ऩनव सकोस ् । मस सम्फन्धभा 
थाइल्माण्डका ऩूववयाजा बङू्झभफर अदङ्टल्मादेजरे बनेका छन ् ङ्जक ‘जफ भाङ्झनसभा करुणा, ङ्झभरता य एकता 
हङ्टन्छ तफ भार उनीहरूरे याङ्जिम स्वाधीनता य सभङृ्जद्ध सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने ङ्जवषमभा ङ्झसजवनात्भक ढङ्गफाट फोल्ने 
य सोच्ने गदवछन’् । 
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सेवा सङ्टङ्जवधाभा सङ्टधाय 
नेऩारको कभवचायीको सेवा सङ्टङ्जवधा त ङ्टरनात्भक रूऩभा अत्मन्त कभ यहेको छ । हङ्टन त नऩेारको 
अथवतन्रको आकाय ऩङ्झन सानै यहेकारे मसो हङ्टन ङ्ट स्वाबाङ्जवकै हो तय ऩङ्झन ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व 
ङ्छदइसकेऩङ्झछ उसको दैङ्झनक य ऩङ्चयवायको ऩारन ऩोषण गनवसक्ने हङ्टन ङ्टऩदवछ बङे्ङ भान्मता यहेको छ । 
मसकायण काभको सही ऩङ्जहचान गयी याज्मका कामवहरूको प्रबावकाङ्चयता आउने गयी उङ्ञचत य छङ्चयतो 
दयफन्दीको व्मवस्था गयी सेवा सङ्टङ्जवधाभा सङ्टधाय गनङ्टवऩदवछ । 

त्मसैगयी ङ्झनजाभती सेवाको ऩद य कामवऺ ेरभा ङ्जवङ्जवधता यहेको छ । कङ्झतऩम ङ्झनकामभा याज्मरे ङ्झनधावयण 
गयेको तरफ बिाभा सीङ्झभत यही दैङ्झनक कामव सम्ऩादन गनङ्टव ऩने अवस्था यहेको छ बन े कङ्झतऩम 
ङ्झनकामभा प्रत्मऺ रूऩभा अन्म सङ्टङ्जवधा (वैदेङ्ञशक भ्रभण, थऩ प्रोत्साहन बिा तथा अन्म बिा आङ्छद)को 
व्मवस्था यहेको ऩाइन्छ जसरे गदाव कभवचायीको उत्प्रयेणाभा सकायात्भक प्रबाव ऩदवछ । प्रत्मऺ वा 
ऩयोऺ रूऩभा सेवा सङ्टङ्जवधाभा बएको असभानतारे ऩङ्झन सकायात्भक य नकायात्भक अवस्था ङ्झसजवना गनवभा 
भदत गदवछ । मसकायण ङ्जवद्यभान सेवा सङ्टङ्जवधाभा ऩङ्टनयावरोकन गने य असभान सेवा सङ्टङ्जवधाराई सभान 
हङ्टने ङ्जकङ्झसभफाट सॊयङ्ञचत गनङ्टव ऩदवछ । 

कभवचायीको व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 
ङ्झनजाभती कभवचायीको ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩनका राङ्झग सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारमरे केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको रूऩभा बङू्झभका ङ्झनवावह गदै आएको छ । ङ्झनजाभती कभवचायीको 
अङ्झबबावक य सभस्माको सभाधान गने ऩङ्जहरो य भहत्त्वऩूणव ङ्झनकाम हो । कभवचायी बङ्ङासाथ कभवचायीको 
सही छनौट, सही व्मङ्ञिको सही ऩदस्थाऩना य सरुवा, ऩदोङ्ङङ्झत य अवकाशऩङ्झछको जीवनको सङ्टयऺा आङ्छद 
ऩदवछन ् । त्मसकायण मी ङ्जवषमहरूराई ङ्झनजाभती कभवचायी प्रशासनसम्फन्धी नीङ्झत य कानङ्टनभा 
सभमानङ्टकङ्ट र सॊशोधन य व्मवस्था गयी कभवचायीराई आफ्नो वङृ्झत ङ्जवकासप्रङ्झत आश्वस्त फनाउने य 
कभवचायीराई काभ गने वातावयण ङ्झनभावण गनङ्टव ऩदवछ । कभवचायीको वङृ्ञि ङ्जवकास, कभवचायीको तरफ 
बिा तथा अन्म सङ्टङ्जवधा, ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग आन्तङ्चयक य वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ आङ्छदको सम्फन्धभा सभम 
सभमभा अध्ममन अनङ्टसन्धान य सयोकायवाराहरूसॉग छरपर य अन्तयङ्जिमा गयी सोफाट प्राप्त ङ्झनष्कषवको 
आधायभा नमाॉ नीङ्झत, कानङ्टनभा सॊशोधनको राङ्झग ऩहर गनङ्टवऩदवछ । 

त्मसै गयी कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञिऩश्चात ्गङ्चयन े ङ्जवङ्झबङ्ङ कामवहरू (ऩदस्थाऩन, सरुवा य अन्म ऩऺभा सभेत) 
सही रूऩभा व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन गनङ्टवऩदवछ । भन्रारमरे मी ङ्जवषमभा ङ्झनणवम गदाव कभवचायीरे भकाव 
ऩयेको य आपूराई अन्माम बएको भहसङ्टस नहङ्टने गयी ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन गनव सङ्जकएको खण्डभा 
ङ्झनजाभती कभवचायीरे आपूप्रङ्झत गवव भाङे्ङ भार हैन आफ्नो कामवसम्ऩादनभा सभेत दऺता य ऺभता वङृ्जद्ध 
गयी कामव गदवछन ्। 
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टे्रड मङ्टङ्झनमनको बङू्झभका 
टे्रड मङ्टङ्झनमन कभवचायीसम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन ङ्झनभावणभा कभवचायीको ऩऺभा फोल्ने ङ्झनजाभती कभवचायीको 
आधाय य अङ्झबबावक ऩङ्झन हो बने सभग्र कभवचायीको सभस्मा य अप्ठ्यायाहरूको सहमोगी य सहाया ऩङ्झन 
हो । टे्रड मङ्टङ्झनमनको ङ्झनभावणऩश्चात ्ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा सौदाफाजी गनव सङ्जकने आधाय ङ्जवकास बएको छ । 
केही ङ्जवषमभा सयकायराई ऩृ् ऩोषण ङ्छदन य सयकायराई गरत ङ्झनणवम य असहज वातावयणफाट भङ्टि गनव 
ङ्जवशेष बङू्झभका खेल्दै आएको छ । याजनीङ्झतक ङ्जवषमबन्दा कभवचायीका ङ्जवषमभा फढी केङ्ञन्रत बई 
कभवचायीराई काभ गने सकायात्भक वातावयण ङ्झनभावण गनव सयकायसॉग ऩहर गने, जनताफाट आउने 
गङ्टनासो य सभस्माराई कभवचायीरे कसयी प्रबावकायी रूऩभा सम्फोधन गनव सङ्जकन्छ बङ्ङे ङ्जवषमभा सभम 
सभमभा कभवचायीहरूङ्झफच साववजङ्झनक प्रशासनका ङ्जवऻ तथा सयोकायवाराहरूसभेत याखी अन्तयङ्जिमा तथा 
छरपर गयी ङ्झनजाभती सेवाको कानङ्टन, कामवङ्जवङ्झधभा सङ्टधाय य ऩङ्चयवतवन गनव ऩहरकदभी ङ्झरन े आङ्छद 
कामवभा मङ्टङ्झनमनको बङू्झभका भहत्त्वऩूणव यहेको हङ्टन्छ ।  

टे्रड मङ्टङ्झनमनराई ङ्जवद्यभान ङ्झनजाभती सेवाराई ङ्छदएको अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर यही सभग्र ङ्झनजाभती कभवचायीको 
हक ङ्जहतको सॊयऺण य सम्फद्धवन गदै कभवचायीको सेवा सङ्टङ्जवधा य वङृ्ञि ङ्जवकासको राङ्झग भहत्त्वऩूणव बङू्झभका 
ङ्झनवावह गने, कङ्ट नै ऩङ्झन याजनीङ्झतक दरप्रङ्झत आस्था य नङ्ञजकऩन नदेखाई तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा आफ्ना 
गङ्झतङ्जवङ्झध य कामविभहरू सञ्चारन गनङ्टवऩदवछ । कभवचायीको सेवा, सङ्टङ्जवधा य वङृ्ञि ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टग्ने 
नीङ्झत य कानङ्टनको ङ्झनभावणभा सयकायराई घचघच्माइयहनङ्ट ऩदवछ । टे्रड मङ्टङ्झनमनका ऩदाङ्झधकायीहरूभा सभग्र 
ङ्झनजाभती सेवाको छङ्जव उच्च फनाउने गयी आफ्नो कामवशैरी, व्मवहाय य सोचभा ऩङ्चयवतवन गयी उच्च 
अनङ्टशाङ्झसत य भमावङ्छदत फनाउने, ङ्झनजाभती प्रशासनफाट बएका याम्रा कामवको प्रवद्धवन य नयाम्रा य गरत 
कामवको ङ्झनमन्रण गने, ङ्झनजाभती सेवाराई दऺ, ऺभतामङ्टि य व्मावसाङ्जमक फनाउन आवश्मक कामविभ 
सञ्चारन गने, जसरे गदाव जनताभा टे्रड मङ्टङ्झनमनप्रङ्झतको धायणा सकायात्भक फङ्ङ सक्दछ । जनतारे टे्रड 
मङ्टङ्झनमनराई ङ्जवश्वास गनङ्टव बनकेो सभग्र कभवचायीप्रङ्झत ऩङ्झन ङ्जवश्वास गनङ्टव हो य जनता हाम्रा सहमोगी फङ्ङ 
सक्दछन ्। मसफाट जनता, सयोकायवारा सफै सकायात्भक बई ङ्झनजाभती सेवाको कामवभा सभेत सहमोग 
ऩङ्टग्दछ । 

ङ्जवश्वास आजवन 
ङ्जवश्वास अत्मन्त भहत्त्वऩूणव ङ्जवषम हो ।ङ्जवश्वास कानङ्टनरे भार ङ्झनधावयण गने ङ्जवषम ऩङ्झन होइन । ङ्झनजाभती 
सेवाभा ऩङ्झन सफै कभवचायी खयाफ छैनन ् तय ङ्झनजाभती कभवचायीराई एउटै डारोभा याखी सोहीअनङ्टरूऩ 
दृङ्जष्टकोण फनाई हेदाव सभग्र प्रशासनभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ । कभवचायीरे जनताको ङ्जवश्वास ङ्झरन 
य कामभ गनव आफ्नो कामवशैरी, व्मवहाय, सोच य जनता अथावत सेवाग्राहीसॉग गङ्चयने व्मवहायभा सभेत 
सङ्टधाय गनङ्टव ऩदवछ । सेवा गने ङ्जवषम अथावत ्आफ्नो ङ्ञजम्भेवायीराई अवसयको रूऩभा ङ्झरन,े जनताको 
कामवराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदन,े कङ्ट नै काभ कानङ्टनसम्भत नबएभा य सो काभ गनव कानङ्टनसम्भत नहङ्टन े
बए सोहीअनङ्टरूऩ सयर य अनङ्टशाङ्झसत रूऩभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩदवछ । 
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सङ्टशासनको ङ्जवषमभा हाभीरे धेयै फहस गयेका छौँ वास्तवभा सङ्टशासनका भूर ऩऺ बनकेो जनताको कामव 
सम्ऩादन गदाव ऩायदङ्ञशवता, इभानदायी य कामवसम्ऩादन गदाव प्रस्तङ्टत हङ्टने व्मवहाय य कामवशैरी हङ्टन।् मी 
ङ्जवषमराई भध्मनजय गयी सेवा प्रवाह गनव सकेको खण्डभा जनता य सेवाग्राहीभा कभवचायीप्रङ्झत हेने 
दृङ्जष्टकोणभा ऩङ्चयवतवन हङ्टन ेय ङ्जवश्वास वङृ्जद्ध हङ्टन सक्दछ । जनता य कभवचायीङ्झफच सङ्टभधङ्टय सम्फन्ध कामभ 
हङ्टन सक्दछ । कभवचायीराई कामव सम्ऩादनभा सहजता हङ्टन जान्छ । 

कभवचायीको छनौट सङ्टधाय 
मोग्मता प्रणारीअनङ्टरूऩ रोक सेवा आमोगफाट मोग्म जनशङ्ञिको छनौट गयी ङ्झसपाङ्चयस गने कामव हङ्टॉदै 
आएको छ । आमोगरे ङ्झरएको प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺाभा अब्फर ठहङ्चयएका जनशङ्ञि कामवस्थरभा 
ऩङ्टगेऩङ्झछ सोअनङ्टरूऩको कामव सम्ऩादन गनव नसकेको बङे्ङ फहसको ङ्जवषम फनेको छ । मसकायण 
कभवचायीको छनौटको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाभा सभेत आवश्मक अनङ्टसन्धान गयी प्राप्त ङ्झनष्कषवको आधायभा 
छनौटका आधाय फनाउनङ्टऩदवछ । त्मसै गयी छनौट बई ङ्झसपाङ्चयस बएका कभवचायीराई साभान्म प्रशासन 
भन्रारम य सम्फद्ध भन्रारमरे उनीहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका कामविभ सञ्चारन गनङ्टवऩदवछ साथै 
उनीहरूभा बएको ऺभताको उच्च उऩमोग हङ्टने गयी उनीहरूराई उत्प्रयेणा य कामव वातावयण ङ्झनभावण 
गनङ्टवऩदवछ । 

सरुवा य ऩदस्थाऩनभा अङ्झबभङ्टखीकयणको व्मवस्था 
कङ्ट नै ऩङ्झन कभवचायी सरुवा वा ऩदस्थाऩन बएको स्थानको बगूोर, साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, साॊस्कृङ्झतक, 
बाङ्जषक, यहनसहन य स्थानीम यीङ्झत तथा ऩयम्ऩयाको फायेभा अनङ्झबऻ हङ्टन सक्दछ । मस्तो अवस्थाभा 
कभवचायीरे जानेय वा नजानेय स्थानीम बाषा, सॊस्कृङ्झत य ऩयम्ऩयाको सम्भान य भमावदा याख्न खोज्दा ऩङ्झन 
थाहा नबएको कायण गरत बएको ऩङ्झन हङ्टन सक्छ जसफाट कभवचायीराई अप्ठ्यायो त ऩदवछ नै अकोङ्झतय 
स्थानीम जनताको सम्भानभा सभेत ठेस ऩङ्टग्न सक्दछ त्मसकायण कङ्ट नै ऩङ्झन कभवचायी ऩदस्थाऩन य सरुवा 
हङ्टॉदा जङ्टन स्थानभा सरुवा वा ऩदस्थाऩन बएको सो स्थानको फायेभा साभान्म जानकायी तथा 
अङ्झबभङ्टखीकयण गयी ऩठाउन सङ्जकएको खण्डभा कभवचायीराई काभ गनव सहज हङ्टन्छ बने स्थानीम जनता 
ऩङ्झन उनीहरूको बाषा, सस्कृङ्झत, ऩयम्ऩया य स्थानीम भहत्त्वका फायेभा सम्फोधन हङ्टॉदा खङ्टसी हङ्टन्छन ् य 
उनीहरू कभवचायीप्रङ्झत सहमोगी फङ्ङ सक्दछन ्। 

उत्प्रयेणा य भनोफरभा वङृ्जद्ध 
कभवचायी ऩङ्झन एक सचेत भानव हो । उसरे ऩङ्झन याम्रो नयाम्रो, ठीक फेठीक य आपूप्रङ्झत सङ्गठनरे 
गयेका व्मवहाय य आफ्नो सेवा सङ्टङ्जवधा य वङृ्ञि ङ्जवकासभा बएका व्मवस्था य कामावन्वमनको अवस्थाको 
फायेभा नङ्ञजकफाट ङ्झनमाङ्झरयहेको हङ्टन्छ । ङ्जवद्यभान नीङ्झत, कानङ्टन य कामववातावयणरे कभवचायीको दैङ्झनकी 
य उसरे सम्ऩादन गने कामवभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩायेको हङ्टन्छ । सकायात्भक कामववातावयण, नेततृ्वफाट 
सदैव अङ्झबप्रङे्चयत गने वातावयण बएको खण्डभा कभवचायी स्वत् उत्प्रङे्चयत हङ्टन ङ्टको साथै उनीहरूको भनोफर 
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उच्च यही कामवसम्ऩादनभा सभेत सकायात्भक प्रबाव ऩदवछ । अन्तत् कभवचायी आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी 
तदारुकताका साथ सम्ऩङ्ङ गनव राराङ्जमत हङ्टन्छन ्। नेऩोङ्झरमनरे “मङ्टद्ध कौशरभा मोगदान ऩङ्टर् माउन ेचाय 
तत्त्वहरूभा सॊस्था, हङ्झतमाय, प्रशासन य भनोफरको सॊमङ्टि मोगदानभध्मे तीन चौथाइ मोगदान भनोफर” नै 
यहने उल्रेख गयेको ऩाइन्छ । मसकायण कभवचायीफाट फढी बन्दा फढी प्रङ्झतपर ङ्झरन नेततृ्वरे आदेश 
य ङ्झनदेशन भार हैन उत्प्रयेणा य भनोफर उच्च हङ्टन ेवातावयण ङ्झनभावण गनङ्टव ऩदवछ । 

प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग  
ङ्जवऻान य प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासका कायण हाभीराई काभ गनव सहज फनाएको छ बने अकोङ्झतय प्रङ्जवङ्झधको 
गङ्झतसॉगै ङ्झनजाभती कभवचायीरे आपूराई ङ्जहॉडाउनङ्टऩने च ङ्टनौती ऩङ्झन यहेको छ । मसकायण हारसम्भ 
ङ्जवकास बएका प्रङ्जवङ्झधको उच्च उऩमोग गदै ङ्जवकास ङ्झनभावण य सेवा प्रवाहभा सयरता य ङ्झछटो छङ्चयतो 
फनाउनभा अग्रसय हङ्टन ङ्टऩदवछ । मसको राङ्झग सफै कभवचायीराई प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गनवसक्न े गयी 
आवश्मक ऺभता ङ्जवकासका कामविभ सञ्चारन गनङ्टवऩदवछ । 

सङ घीमता य ङ्झनजाभती सेवा 
ङ्झनजाभती सेवारे ङ्जवगत राभो सभम देङ्ञख भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा कामव गदै आएको छ । ङ्जवगतभा 
जनचाहना य ङ्जवद्यभान भूल्म य भान्मताअनङ्टरूऩ ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवावह गनव नसक्दा ङ्झनजाभती सेवाप्रङ्झत जनताको 
त्मङ्झत धेयै सकायात्भक धायणा फङ्ङ सकेको छैन । नऩेारको सॊङ्जवधानरे सङ घीम रोकताङ्ञन्रक 
गणतन्रात्भक शासन व्मवस्था अऩनाएको छ । याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनसॉगै भङ्टरङ्टकभा जनताको इच्छा, 
आकाङ्खऺा य चाहनाहरू फढेका छन ्। ङ्जवगतको ङ्जवङ्झबङ्ङ शासन व्मवस्थाभा ऩङ्झन ङ्झनजाभती कभवचायीरे 
याज्म य जनताको ऩऺभा काभ गनवको राङ्झग आफ्नो दाङ्जमत्व य ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवावह गदै आएको ङ्झथमो । 
सङ घीम शासन प्रणारीभा ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभका अझ अहभ ् फनेको छ । बङ्झनन्छ सङ घीमताभा 
ङ्झनजाभती सेवारे साववजङ्झनक सेवाको ङ्जवतयण भार गदैन, सङ घीमताको भूल्म भान्मता ऩङ्झन ङ्जवतयण  
गदवछ । सङ घीम प्रणारीको कामावन्वमनभा आइसकेको बए ऩङ्झन सङ घीमताको भभव य बावनाअनङ्टरूऩ 
सङ घीम ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनभावण हङ्टन सकेको छैन । सववप्रथभ सङ घीम ङ्झनजाभती सेवा ऐन ङ्झनभावण हङ्टन 
सकेको खण्डभा सोही ऐनको आधायभा प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा ऐनसभेत ङ्झनभावण हङ्टन गई सङ घीमता 
कामावन्वमनभा सहमोग ऩङ्टग्न सक्न ेदेङ्ञखन्छ । 

सङ घीम शासन प्रणारी रागङ्ट हङ्टनासाथ नमाॉ शासकीम स्वरूऩ अनङ्टकूर फनाउन ङ्झनजाभती सेवारे ङ्जवशेष 
बङू्झभका ङ्झनवावह गनङ्टवऩने बएको छ । सयकायको नीङ्झत, कानङ्टन य कामविभको प्रबावकायी कामावन्वमनभा 
ङ्झनजाभती कभवचायीरे तीनै तहको सयकायङ्झफच सभन्वम गने, ङ्जवगतभा बएका याम्रा कामवहरूको सॊस्थागत 
स्भयण गदै सङ्टधायका ऩऺभा जोड ङ्छदन ेय सङ घीमताको बावनाअनङ्टरूऩ कामवरूऩभा ऩङ्चयणत गनव आवश्मक 
मोगदान गनङ्टवऩदवछ । जसरे सङ घीमताको बावनाभा जनताको अऩनत्व य ङ्जवकासका आधायहरू देख्न 
सङ्जकमोस ्। 
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अन्तभा, 
ङ्झसॊहदयफायको केन्रीम प्रशासनभा नीङ्झत ङ्झनभावण गनेदेङ्ञख दङ्टय दयाजभा फस्ने नऩेारी नागङ्चयकको सेवा गने 
उनीहरूको दङ््ट खभा भल्हभ रगाउने य सङ्टखभा सॉगै यभाउने याज्मको ङ्झनकामभा कामवयत ङ्झनजाभती 
कभवचायी नै हङ्टन ्। भङ्टरङ्टक एकात्भक शासन प्रणारीफाट सङ घीम रोकताङ्ञन्रक गणतन्रात्भक याज्मभा 
रूऩान्तयण बएको छ । ङ्जवगतभा ङ्झसॊहदयफायभा केङ्ञन्रत जनताको काभ कायफाही ७ ओटा प्रदेश य 
७५३ स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बएका छन ्। याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनऩश्चात ्अफ आङ्झथवक वङृ्जद्धका राङ्झग 
काभ गनङ्टवऩने अवस्था हाभीसाभङ्ट आएको छ । गणतन्रको स्थाऩनासॉगै याजनीङ्झतक, आङ्झथवक, साभाङ्ञजक य 
अन्म सफै ऩऺभा याजनैङ्झतक दररे भार हैन नागङ्चयकरे सभेत ङ्जवकास य सेवा प्रवाहभा प्रबावकाङ्चयता य 
आकाङ्खऺा तीव्र बएको छ । प्रशासनरे ऩङ्झन भङ्टरङ्टकभा आएको ऩङ्चयवतवन य जनताको आकाङ्खऺा य 
ङ्जवश्वभा बएका ऩङ्चयवतवनसभेतराई भध्मनजय गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गदै काभ 
कायफाहीभा च ङ्टस्तता, ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउने प्रमास गनङ्टवऩने अवस्था आएको छ । 

दोस्रो जनआन्दोरन २०६२।६३ को सपर याजनीङ्झतक प्रणारीको ऩङ्चयवतवनऩश्चात ्भङ्टरङ्टक सङ घीम शासन 
प्रणारीभा रूऩान्तयण बएको छ । मसको आधाय य कामावन्वमनको ऩऺ बनेको ङ्झनजाभती सेवा नै हो । 
शासन प्रणारीको ऩङ्चयवतवनसॉगै आभूर ऩङ्चयवतवन आजको आवश्मकता ऩङ्झन यहेको छ । जनताको ऩऺभा 
काभ गने एउटा भहत्त्वऩूणव सॊमन्र बनेको नै ङ्झनजाभती सेवा हो । मो नीङ्झत ङ्झनभावणभा प्रत्मऺ सॊरग्न हङ्टन े
य कामावन्वमनको चाॉजोऩाॉजो ङ्झभराउने सॊमन्र ऩङ्झन ङ्जमनै हङ्टन ्। याजनीङ्झतक दर य जनताको फङ्झरदानफाट 
प्राप्त बएको गणतन्रको सपरताको सम्फोधन गनव भहत्त्वऩूणव बङू्झभका ङ्झनवावह गने एक सभूह ऩङ्झन हो । 
मसको राङ्झग याज्मरे याजनीङ्झत य प्रशासनङ्झफच प्रबावकायी सभन्वम गदै ङ्जवद्यभान अप्ठ्याया य 
असहजताहरूराई साभूङ्जहक रूऩभा ङ्झनम्ट्याउॉदै सङ्टधायको ऩऺभा राग्नङ्टऩने हङ्टन्छ ।  

ङ्झनजाभती सेवा भङ्टरङ्टकको कानङ्टनद्वाया सञ्चारन हङ्टन ेबएकारे कानङ्टनसम्भत काभ कायफाही गनङ्टवऩदवछ। अफ 
प्रशासनभा याजनीङ्झत हैन याजनीङ्झत य कभवचायी दङ्टवैरे हातेभारो गयी भङ्टरङ्टक य जनताको ऩऺभा काभ गने 
जसरे शासकीम ऩऺभा सङ्टधाय य भङ्टरङ्टकको आङ्झथवक य साभाङ्ञजक ऩाटोभा ङ्जवकास बई सभग्र ऩऺको 
सकायात्भक ऩङ्चयवतवनभा राग्नङ्टऩदवछ ।याज्म सञ्चारनभा याजनीङ्झतक हस्तऺेऩ आवश्मक ऩदवछ तय कहाॉ 
याजनीङ्झतक हस्तऺेऩ अथावत ङ्झनदेशन आवश्मक ऩदवछ य कहाॉ स्वतन्र रूऩभा काभ गनव ङ्छदनङ्टऩदवछ बङ्ङे 
ङ्जवषमभा याजनीङ्झत य प्रशासनङ्झफचको सीभा तोकी कानङ्टनी व्मवस्थाराई दङ्टवै ऩऺरे अऺयश् ऩारना गनङ्टव 
ऩदवछ । मसफाट ङ्जवगतभा ङ्झनजाभती सेवारे गङ्टभाएको छङ्जवभा सङ्टधाय, याजनीङ्झत य प्रशासनङ्झफच एक 
अकावको सहमोगी बावनाको ङ्जवकास य अन्तत् भङ्टरङ्टकको सभग्र ऩऺभा ऩङ्चयवतवन बई यािको ङ्जवकास य 
जनताको अऩेऺा ऩूया हङ्टन सक्दछ । 
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एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना: हाभीरे ऩर्छ्याउनङ्टऩने 
फाटो 

 
डा. गोऩीकृष्ण खनार* 

आरेख साय 

एकीकृत आङ्झथवक ङ्जवकास मोजना स्थानीम तहको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा बौगोङ्झरक रूऩान्तयणको एक 
खाका हो। मो मोजनारे बउूऩमोग, मातामात ऩूवावधाय, स्थानीम आङ्झथवक ङ्जवकास, वातावयण सॊयऺण 
तथा व्मवस्थाऩन, साभाङ्ञजक ङ्जवकास य एकीकृत फस्ती ङ्जवकास जस्ता ङ्जवषमहरू सभेटेको हङ्टन्छ। मो 
मोजना स्थानीम तहरे स्थानीम जनतासॉग घनीबतू छरपर य सहकामव गयेय फनाउन ेमोजना हो। मो 
मोजना ङ्झनभावणभा अनङ्टबवी प्राङ्जवङ्झधकहरूको आवश्मकता ऩदवछ। मो मोजना केवर इच्छाहरूको सङ्खग्रह 
बने होईन। मस रेखभा एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना के कसयी ङ्झनभावण गने बङे्ङ फायेभा सङ्ञङ्खऺप्त 
रूऩभा चचाव गङ्चयएको छ।  

1. ऩङ्चयचम 
1) एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना स्थानीम तहभा यहन ेजनताको आङ्झथवक-साभाङ्ञजक रूऩान्तयणको 

कामवङ्छदशा हो जसरे स्थानीम तहको सीङ्झभत साधन स्रोतको भहिभ (Optimum) व्मवस्थाऩन 
गयी स्थानीम जनताका राङ्झग सकायात्भक ऩङ्चयवतवनहरू (Beneficial change) ङ्छदन सक्नङ्टऩदवछ। 
मो मोजना स्थानीम नागङ्चयकफाट स्थानीम नागङ्चयककै साववजङ्झनक ङ्जहतका राङ्झग ङ्झनभावण गङ्चयन्छ। 
मस मोजनाका असरी मोजनाकायहरू स्थानीम जनता नै हङ्टन ् य मसको ङ्झनभावणभा सॊरग्न 
प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञिरे मो मोजना ङ्झनभावण गदाव स्थानीम जनताका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सॉगसॉगै फसेय स्थानीम 
जनतासॉग घनीबतू सॊवाद य सहकामव गयेय फनाउनङ्ट ऩदवछ ङ्जकनङ्जक मोजना बनेको कामावन्वमनको 
खाका ऩङ्झन हो। नागङ्चयकको सॊरग्नताङ्झफना ङ्झनभावण बएको मोजना कामावन्वमन हङ्टन कङ्छठन छ। 

                                                            
* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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कामावन्वमनभा नै नआउन ेदस्तावेज धङ्झभयाको खाजा भार फङ्ङ सक्दछ । मस रेखभा स्थानीम 
तहरे ङ्झनभावण गने एकीकृत ङ्जवकास मोजना के कसयी ङ्झनभावण गनङ्टवऩदवछ य मसभा भोटाभोटी के 
कस्ता ङ्जवषमहरू सभेङ्जटन्छन ् बङ्ङे ङ्जवषमको सङङ्ञऺप्त खाका प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। मस रेखरे  
स्थानीम तहको एकीकृत मोजनाको ङ्झनभावणका राङ्झग आवश्मक भागवदशवन प्रदान गनेछ । 

2) एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजनारे स्थानीम जनता य त्महाॉको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक य बौगोङ्झरक 
ऩङ्चयवेशङ्झफचभा अन्तयसम्फन्ध कामभ गयी स्थानीम नागङ्चयकहरूको आङ्झथवक साभाङ्ञजक सभङृ्जद्ध य 
सङ्टङ्जवधाराई प्रवद्धवन गछव । मस मोजनारे स्थानीम तहको मातामात, वातावयण सॊयऺण, स्थानीम 
आङ्झथवक ङ्जवकास, ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म एवभ ् साभाङ्ञजक ङ्जवकास, ऩूवावधाय ङ्जवकास, साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण जस्ता ऺेरराई सभे्न ेगदवछ। एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना स्थानीम तहको 
ङ्जवकास तथा सभङृ्जद्धको रूऩयेखा भार नबएय उि ऺेरको सङ्टन्दयता, प्रकृङ्झतको सॊयऺण य भानव 
य प्रकृङ्झतङ्झफचको तारभेरको रूऩयेखा ऩङ्झन हो । एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना ङ्झनभावण गदाव 
दीघवकारीन सोचका साथ तत्कारभा कामवन्वमनभा आउन ेगयी ङ्झनभावण गनङ्टव ऩदवछ।  

3) एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजनाराई आवङ्झधक मोजना (Periodic Plan) ऩङ्झन बङ्ङे गङ्चयन्छ 
ङ्जकनङ्जक मो ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधका राङ्झग रङ्ञऺत गयेय फनाइन्छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२0७४ को दपा २४ भा “ऩाङ्झरकाहरूरे आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबरका ङ्जवषमभा स्थानीमस्तयको 
ङ्जवकासका राङ्झग आवङ्झधक, वाङ्जषवक य यणनीङ्झतक ङ्जवषमऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघवकारीन 
ङ्जवकास मोजना फनाई रागङ्ट गनङ्टव ऩनेछ” बनी मोजनाको ङ्झनभावणराई अङ्झनवामव गङ्चयएको छ। मस 
प्रावधानरे यणनीङ्झतक (Strategic) , आवङ्झधक (Periodic) य वाङ्जषवक (Annual) गयी तीन 
प्रकायका मोजनाको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको छ। मस रेखभा यणनीङ्झतक य आवङ्झधक मोजनाराई 
एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना (Integrated  Local Development Plan) को रूऩभा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको  छ। मो मोजना भङ्झसनो गयी केराएय फनाउने मोजना हो। जाऩानी आङ्जकव टेक्ट केन्जो 
टाॉगेरे रङ्टङ्ञम्फनीको गङ्टरु मोजना फनाउॉदा सोही ऺेरभा फसी कङ्ट ना कङ्ट ना केराएय मसको 
ऐङ्झतहाङ्झसक अध्ममन गयेय ऩमावप्त छरपर गयेय फनाएका ङ्झथए। त्मसैरे कङ्ट नै स्थानको एकीकृत 
मोजना फनाउॉदा सो स्थानको बगूोर, आङ्झथवक-साभाङ्ञजक ऩङ्चयवेश, इङ्झतहास, भूल्म, भान्मता तथा 
सॊस्कृङ्झतको ऩमावप्त ङ्जवश्लषेण गयेय भार ङ्झनभावण गङ्चयनङ्टऩदवछ। भङ्टस्ताङको ल्होभान्थाङभा वधशाराको 
मोजना स्थानीम सॊस्कृङ्झतको कायण कामावन्वमन नै गनव सङ्जकॉ दैन। स्थानीम ऩङ्चयवेशबन्दा फाङ्जहय 
गएय मोजना ङ्झनभावण गनङ्टव उङ्ञचत भाङ्झनॉदैन। 
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रङ्टङ्ञम्फनीको गङ्टरु मोजना 

 
2. एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजनाभा स्थानीम ऩङ्चयवेशका आधायभा देहामका मोजनाहरू सभावेश गने 

गङ्चयन्छ्-  

1) बउूऩमोग मोजना: एकीकृत ङ्जवकास मोजनाको सफैबन्दा भहत्त्वऩूणव ऩाटो सो ऺेरको ङ्छदगो 
बउूऩमोग मोजनाको ङ्झनभावण हो। नेऩार बकूम्ऩीम जोङ्ञखभ ऺेरभा यहेकारे महाॉ जोङ्ञखभ 
सॊवेदनशीरता ङ्जवश्लषेण गयी बउूऩमोगको आधायभा भार सॊयचना तथा ऩूवावधायहरू ङ्झनभावण गनङ्टव 
ऩदवछ। बउूऩमोग मोजना ङ्झनभावण गदाव नेऩार सयकायफाट जायी गङ्चयएको बउूऩमोग नीङ्झत, 
२०७२ राई आधाय भाङ्ङङ्टऩदवछ। मस नीङ्झतअनङ्टसाय स्थानीम तहरे बउूऩमोग मोजना ङ्झनभावण गदाव 
आफ्नो ऺेरको बगूोरराई स्थानीम ङ्जवशेषताका आधायभा (१) कृङ्जष ऺेर (२) आवासीम ऺेर 
(३) व्मावसाङ्जमक ऺेर (४) औद्योङ्झगक ऺेर (५) खानी तथा खङ्झनज ऺेर (६) साॉस्कृङ्झतक तथा 
ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक ऺरे (७) नदीनारा तथा तारतरैमा ऺेर (८) वन ऺेर (९) साववजङ्झनक उऩमोग 
तथा खङ्टरा ऺरे (१०) ङ्झनभावण साभग्री उत्खनन ऺेर य (११) आवश्मकताअनङ्टसाय अन्म ऺेरभा 
ङ्जवबाजन गनव सङ्जकन्छ। मसयी बउूऩमोग ऺेर ङ्झनधावयण (Land Use zoning) गदाव भौजूदा 
बउूऩमोग, बफूनोट, बूऺ भता, उऩमङ्टिता तथा  स्थानीम आवश्मकताराई सभेत आधाय भाङ्ङङ्ट 
ऩदवछ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७(२) रे “ऩाङ्झरकाहरूरे बजूोङ्ञखभ 
सॊवेदनशीरताका आधायभा जग्गाको उऩमोगसम्फन्धी भाऩदण्ड तोक्नङ्टऩने य त्मस्तो भाऩदण्डको 
अधीनभा यही तोकेको ऺेरभा भार बवन ङ्झनभावण गनव स्वीकृङ्झत ङ्छदन सङ्जकनेछ” बनी उल्रेख 
गङ्चयएको छ। मस प्रावधानको अधीनभा यही स्थानीम तहहरूरे बउूऩमोग मोजनाको आधायभा 
कङ्ट न ऺेरभा के कस्तो सॊयचना फनाउने बङे्ङ सम्फन्धभा ङ्झनमभन गनव सक्दछन।् मसै ऐनको 
दपा २७(३) भा ऩाङ्झरकाहरूको ऩूववस्वीकृङ्झत नङ्झरईकन कोही कसैरे ऩङ्झन बवनको राङ्झग जग्गा 
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खण्डीकयण वा प्रङ्जटङ गनव नऩाउने व्मवस्थासभेत गयेको छ। बउूऩमोग मोजना ङ्झनभावण गदाव 
बौगोङ्झरक सूचना प्रणारीको नक्सा (GIS) भा आधाङ्चयत बई ङ्झनभावण गनङ्टव ऩदवछ। हार OGS 
जस्ता Open Software ऩङ्झन उऩरब्ध बएकारे मस्तो नक्सा फनाउन त्मङ्झत कङ्छठन छैन। मस्ता 
नक्साहरू अन्म सफ्टवेमयभा ऩङ्झन फनाउन सङ्जकन्छ।    

बउूऩमोग मोजनाका सॊबागहरू 

 
 
2) हङ्चयमारी तथा वातावयणा सॊयऺण मोजना: हङ्चयमारी तथा वातावयण सॊयऺण मोजनाभा स्थानीम 

तहहरूरे आफ्नो ऺेरभा आवश्मक ऩाकव हरू, हङ्चयत उद्यानहरू, फोटाङ्झनकर गाडेनहरू, वन 
ऺेरहरू, ङ्ञचङ्झडमाखाना, ससाना हङ्चयत आइल्मान्डहरू, सयसपाइ, ल्मान्डङ्जपल्ड साइटहरू, प्रदूषण 
ङ्झनमन्रण, सडक आसऩास हङ्चयमारी, तार ऩोखयीको ङ्झनभावण तथा सॊयऺण, स्थानीम इनाय तथा 
ऩानीको भङ्टहानको सॊयऺण, नदी ङ्जकनायको सॊयऺण आङ्छद ङ्जवषमहरू ऩदवछन।् मस मोजनाभा वय, 
ङ्जऩऩर, शभी, आङ्छदका चौतायाहरूको ङ्झनभावणका ङ्जवषमहरू ऩङ्झन सभावेश हङ्टने गदवछ। कङ्झतऩम 
देशहरूरे मस मोजनाभा Eco Design को अवधायणासभेत अङ्ञघ सायेका छन।् याम्रा सहयहरू 
तथा गाउॉहरूभा हङ्चयमारी हङ्टने गदवछन।् नेऩारभा ऩङ्झन प्राचीन कङ्जऩरवस्तङ्ट य प्राचीन जनकऩङ्टय 
पूर य फगईआचाको सङ्टन्दय सहय ङ्झथमो बङे्ङ कङ्ट या इङ्झतहासभा ऩढ्न ऩाइन्छ। साववजङ्झनक सॊयचना 
ङ्झनभावण गदाव आसऩास ऩमावप्त हङ्चयमारी हङ्टन ेगयी ङ्झनभावण गङ्चयनङ्टऩदवछ। रूऩन्देहीभा प्रदेश सयकायरे 
सैनाभैना नगयऩाङ्झरकासॉग सहकामव गयेय सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ ज्मे् नागङ्चयक तथा अऩाङ्गभैरी ग्राभको 
मोजना प्रस्ताङ्जवत गयेको छ। स्थानीम तहरे मस्ता Game Changer मोजना ऩङ्झन अङ्ञघ 
फढाउनङ्टऩदवछ।   

3) स्थानीम मातामात मोजना: ऩाङ्झरकाहरूरे स्थानीम आङ्झथवक ङ्जवकास य साववजङ्झनक सेवाभा स्थानीम 
नागङ्चयकको सहज ऩहङ्टॉचको राङ्झग स्थानीम मातामात मोजना ङ्झनभावण गनङ्टवऩदवछ। मस मोजनाभा 
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मोजना अवङ्झधबयभा ङ्झनभावण हङ्टने सडक य मातामातका अन्म भाध्मभको खाका कोङ्चयन्छ। सडक 
ङ्झनभावण गदाव सडकको अङ्झधकाय ऺेरका फायेभा तमार गनङ्टव जरुयी छ। सहयी मोजना, फस्ती 
ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभावणसम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७२ रे सडक अङ्झधकायऺेरभा स्ऩष्ट व्मवस्था 
गयेको छ। सहयी ऺेरभा अङ्जहरे सवायी साधनयङ्जहत सडक (No Car Street) को अवधायणा 
ङ्जवश्वव्माऩीरूऩभा कामावन्वमनभा आएको छ। सहयहरू सवायी साधनराई भार नबएय साइकर य 
ऩैदरमार ङ्टराई सभेत उऩमोगी हङ्टने गयी ङ्झनभावण गङ्चयनङ्टऩदवछ। साभान्मतमा सहयको ङ्झडजाइन गदाव 
१५ ङ्झभनटेसम्भको दूयीभा भाङ्झनसराई ङ्जहॉकन नै प्रोत्साहन गने गयी ङ्झडजाइन गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टने 
गदवछ। वातावयण तथा भानव स्वास्थ्मको राङ्झग घना सहयी ऺेरभा साइकर रेनङ्झफनाको सडक 
ङ्झनभावण गनङ्टव उङ्ञचत भाङ्झनॉदैन। स्थानीम तहरे सडक ङ्झनभावण गदाव कम्तीभा ऩेटीसङ्जहतको सडक 
ङ्झनभावण गनङ्टव ऩदवछ।   

4) स्थानीम साववजङ्झनक ऩूवावधाय ङ्जवकास मोजना: मस मोजनाभा खेरकङ्ट द भैदान, जरङ्जवद्यङ्टत, 
कबडवहर, साभङ्टदाङ्जमक बवनहरू, ङ्झसटी हर, यङशाराहरू, वडा कामावरमरगामतका 
ऩाङ्झरकाहरूका कामावरमहरू, ऩमवटकीम ऩूवावधायहरूरगामतका ऩूवावधायहरू सभावेश गङ्चयन्छ। 
फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरकारे रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश सयकायसॉग सहकामव गयी आधङ्टङ्झनकस्तयको 
यङगशारा ङ्झनभावण गने मोजना अङ्ञघ सायेको छ। नऩेार एकीकयणका एक नामक कप्तान 
उङ्ञजयङ्झसॉह थाऩाको नाभभा मो यङगशारा ङ्झनभावण गने ऩङ्चयमोजना अङ्ञघ साङ्चयएको छ। 

5) एकीकृत फस्ती ङ्जवकास, जग्गा एकीकयण तथा आवास मोजना: नऩेारका प्राचीन फस्तीहरू 
एकीकृत नै ङ्झथए। अझै ऩङ्झन काठभाडौं उऩत्मका, ङ्जहभारी ऺेर य तयाईका कङ्झतऩम स्थानभा 
एकीकृत फस्तीहरू यहेका छन।् ग्राभीण ऺेरभा यहेका ऩाङ्झरकाहरूको सफैबन्दा ठङ्टरो च ङ्टनौती 
बनको नै फस्तीको एकीकयण हो । एकीकृत फस्तीरे साववजङ्झनक सेवा, सडकरगामतका 
साववजङ्झनक ऩूवावधायको रागत घटाइङ्छदन्छ। मसरे साभाङ्ञजक ऩङ्टॉजी फढाउॉदछ । अनङ्टसन्धानहरूरे 
मसरे आङ्झथवक गङ्झतङ्जवङ्झधभा सभेत उत्ऩादकत्व फढाउन ेदेखाएको छ। जग्गा एकीकयण (Land 

Pooling) रे फस्ती फसाउनका राङ्झग वा कृङ्जष प्रमोजनका राङ्झग चोचाभोचा नङ्झभरेका 
जग्गाहरूराई ङ्झभरेको प्रटभा रूऩान्तयण गङ्चयङ्छदन्छ। नऩेारगञ्ज उऩभहानगयभा जग्गा 
एकीकयणफाट व्मवङ्ञस्थत फस्ती फसाङ्झरएको ङ्झथमो। फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग गङ्चयने जग्गा 
एकीकयणभा एकीकयणऩश्चात ्व्मङ्ञिको जग्गा घटे ऩङ्झन साङ्जवकको बन्दा फढी भूल्मको घडेयीभा 
जग्गा रूऩान्तयण हङ्टने गदवछ। ऩाङ्झरकाहरूरे सस्तो स्थानको जग्गा ङ्जकनेय मसराई व्मवङ्ञस्थत 
घडेयीको रूऩभा ङ्जवकास गयी ङ्झफिी गयेय ऩङ्झन एकीकृत फस्ती ङ्जवकास गदवछन।् एकीकृत फस्ती 
ङ्जवकास गदाव धान पल्न े भङ्झररा स्थानभा गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टॉदैन। ऩङ्टयाना फस्तीहरूराई ङ्जवकास 
गनङ्टवऩदवछ। अफ फस्तीको ङ्जवस्ताय (Sprawl) भा बन्दा फस्तीको सघनताभा जोड ङ्छदन ेगङ्चयएको छ 
ताङ्जक सानो स्थानफाट भाङ्झनसरे ङ्जहॉडेयै सेवा ऩाउन सकङ्ट न।् सयकायी कामावरम यातदा ऩङ्झन 
छयऩस्ट रूऩभा बन्दा एकीकृत रूऩभा यातदा सेवा प्रवाह य सभन्वमभा सहज हङ्टन्छ । 
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6) स्थानीम आङ्झथवक ङ्जवकास मोजना: स्थानीम आङ्झथवक ङ्जवकास मोजनाभा  ङ्झनजी रगानी ऩङ्चयचारन, 
फाह्य रगानी आकषवण, रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको प्रवद्धवन, रगानी फढाउन ऩूवावधायको 
ङ्झनभावण, औद्योङ्झगक कङ्चयडोय, औद्योङ्झगक ग्राभ ङ्झनभावण, आमभूरक तथा ङ्झसऩभूरक कामविभको 
सञ्चारन, फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमको ङ्झनभावण, वस्तङ्ट ङ्जवशेषका औद्योङ्झगक ऺेरको ङ्झनभावण जस्ता 
ङ्जवषमहरू सभावेश हङ्टने गदवछन।् नऩेार सयकायरे हार ‘एक ऩाङ्झरका एक औद्योङ्झगक ग्राभ’को 
अवधायणा कामावन्वमनभा ल्माएको छ। दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनजी ऺेरराई आफ्नो 
ऺेरभा पङ्ट टवेमय जोन ङ्झनभावण गनव सहजीकयण गयेको छ। कङ्झतऩम स्थानीम तहहरूरे ‘एक 
स्थानीम तह एक उत्ऩादन’को अवधायणा ल्माएका छन ्त कङ्झतऩमरे एक घय एक उत्ऩादनको 
अवधायणा सभेत ल्माएका छन।् स्थानीम आङ्झथवक ङ्जवकास मोजनाभा ङ्झनजी रगानीको सभेत 
प्रऺेऩण गनङ्टवऩदवछ। सऺभ स्थानीम तहहरूरे ङ्झनजी ऺेरको रगानी ल्माउने उऩामहरू अवरम्फन 
गयेका हङ्टन्छन।्  

7) स्थानीम साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा साववजङ्झनक सेवासम्फन्धी मोजना : स्थानीम तहको ङ्ञजम्भेवायीभा 
ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण, रैङ्जङ्गक सभानता, फार ङ्जवकास आङ्छद साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासका ऺेरसभेत ऩयेका छन।् मस अरावा  अङ्ञग्न ङ्झनमन्रण, नगय प्रहयी, 
ङ्झसपाङ्चयसरगामतका अन्म साववजङ्झनक सेवाको ङ्ञजम्भेवायीसभेत यहेको छ। रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशरे 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रादेङ्ञशक अस्ऩतारराई नभूना अस्ऩतारको रूऩभा ङ्जवकास गनव खोजेको छ जङ्टन 
ऩाङ्झरकाहरूका राङ्झग सभेत ङ्झसकाइको ङ्जवषम हङ्टन सक्दछ । आफ्नो ऩाङ्झरकाभा सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ 
अस्ऩतार फनाउन ऩाङ्झरकारे ऩहर गनङ्टव ऩदवछ। दङ्टई वा दङ्टई बन्दा फढी ऩाङ्झरका ङ्झभरेय ऩङ्झन 
मस्ता ङ्जवङ्ञशष्ट अस्ऩतार ङ्झनभावण गनव सक्दछन।्कङ्झतऩम ऩाङ्झरकाहरूरे साववजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा 
ङ्जवऻान, प्रङ्जवङ्झध, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ तथा गङ्ञणत(STEM) ऩङ्चयमोजनाराई अङ्ञघ सायेका छन।् कङ्झतऩमरे 
एक ङ्जवद्यारम एक ङ्जवशेषताका कामविभ अङ्ञघ सायेका छन।् फङ्टटवरको काङ्झरका भा.ङ्जव.राई 
प्रदेश सयकायरे सो ऺेरको ङ्जवऻान हफ (Science  Hub) को रूऩभा ङ्जवकास गनव खोजेको छ।  

8) खङ्टरा स्थान तथा उत्थानशीर ङ्जवकास मोजना: याम्रा सहय य गाउॉभा ऩमावप्त खङ्टरा स्थान यहने 
गछव। सऺभ सहय य गाउॉहरू उत्थानशीर हङ्टन े गदवछन ् जसफाट उनीहरू ङ्जवऩदसॉग जङ्टध्न 
सक्दछन।् उत्थानशीर ङ्जवकास मोजना ङ्जवऩद  तथा जरवामङ्टसॉग साभना गने मोजना हङ्टन।् बवन 
सॊङ्जहताको कामावन्वमन, सहयी मोजनाको कामवन्वमन, बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवनको ङ्झनभावण, ङ्जवऩदका 
राङ्झग ऩूववतमायीहरू, वषावतको ऩानी सङ्करन, जराधाय ऺेरको ङ्झनभावण आङ्छद ङ्जवषमहरू मसभा ऩने 
गदवछन।् मङ्झतफेरा ऩानीको भूर सङ्टकेय फस्तीहरू नै सनव थारेका छन।् नेऩारभा केही दशक 
ऩङ्जहरे जतासङ्टकै ऩोखयीहरू यहने गयेका ङ्झथए जसरे ऩानीको भङ्टहान जोगाउने गदवथ्मो। मी 
प्रङ्जवङ्झधहरू जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको साभना गनव उऩमोगी हङ्टन सक्दछ । ऩानी सङ्टकेको यानीऩोखयी 
अफ जीङ्जवत बएको छ। नऩेारभा मस्ता प्राचीन ऩोखयीहरू छन ्जसराई सॊयऺण गनङ्टव जरुयी 
छ। 
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9)  सहयी ऩङ्टनरुत्थान मोजना (City Renovation Plan): ऐङ्झतहाङ्झसक तथा साॊस्कृङ्झतक भहत्वका 
प्राचीन फस्तीहरूरे आफ्नो भौङ्झरकता जोगाउन य आफ्ना सम्ऩदाहरूको सॊयऺण गनव य आफ्नो 
स्थानराई ऩमवटकीम आकषवणको केन्र फनाउन सहयी ऩङ्टनरुत्थान मोजनासभेत ङ्झनभावण गनङ्टव जरुयी 
छ। सफै ऩाङ्झरकाहरूभा मस्ता स्थान उऩरब्ध नहङ्टन सक्दछ । नवरऩयासीको याभग्राभ, 
रूऩन्देहीको रङ्टङ्ञम्फनी, कङ्जऩरवस्तङ्टको ङ्झतरौयाकोट, धनङ्टषाको जनकऩङ्टय, डडेल्धङ्टयाको जोगफङ्टढा, 
दोरखाको ऩङ्टयानो दोरखा फजाय, बोजऩङ्टयको ङ्छदङगरा, भङ्टस्ताङको ल्होभान्थाङ, काभ्रकेो ऩनौती 
तथा दाप्चा, फायाको ङ्झसम्रौनगढ, काठभाडौँको साॉखङ्ट आङ्छद ऺेरभा मस्तो मोजना ङ्झनभावण गयी ती 
ऺेरको प्राचीन गौयवराई पकावउन सङ्जकन्छ । 

3. एकीकृत मोजना फनाउन फनाउन आवश्मक जनशङ्ञि य न्मूनतभ मोग्मता 

1) एकीकृत मोजना ङ्झनभावणभा सॊरग्न यहन े ऩयाभशवदाताको सभूहभा तरको ताङ्झरकाभा उल्रेख 
बएफभोङ्ञजभ ङ्जवऻहरू यहनङ्ट अत्मावश्मक छ। उि ङ्जवऻ सभूहरे ऩाङ्झरकाको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
प्रत्मऺ ङ्झनदेशन य सभन्वमभा यही स्थरगत रूऩभै ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फसी कामव एकीकृत मोजना 
फनाउनङ्ट ऩदवछ। मो मोजना फाङ्जहय फसेय फनाउन े मोजना नै होइन। मो मोजना स्थानीम 
जनताको सङ्टख सभङृ्जद्ध य सङ्टङ्जवधाको दीघवकारीन खाका बएकारे मोजना ङ्झनभावणभा सॊरग्न 
कामवटोरीरे ऩाङ्झरकाको कङ्ट ना कङ्ट नाभा गएय गङ्जहयो अध्ममन गयेय प्राङ्जवङ्झधक रूऩभा 
फनाउनङ्टऩदवछ। मो मोजनाको फायेभा स्थानीम नागङ्चयकराई जानकायी हङ्टन ङ्टऩदवछ य उनीहरूको 
सहभङ्झत जङ्टटाउनङ्ट ऩदवछ। रङ्टङ्ञम्फनीको गङ्टरु मोजना प्रोपेसय केन्जो टाॉगेरे जाऩानभा फसेय 
फनाएका ङ्झथएनन।्  
जनशङ्ञि सॊतमा मोग्मता 

सहयी मोजनाकाय १ सहयी मोजनाभा स्नातकोतय गयी नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सरभा दताव 
बएको 

Geo Technical 

Engineer 
१ Geo Technical Engineering स्नातक गयेको 

आङ्जकव टेक्ट 

इङ्ञन्जङ्झनमय 
१ आङ्जकव टेक्ट इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङभा स्नातक गयी नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सरभा 

दताव बएको 
Environmental 

Engineer 
१ Environmental इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङभा स्नातक गयी नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ 

काउङ्ञन्सरभा दताव बएको 
अथवशास्त्री/ 

सभाजशास्त्री 
१ सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा स्नातकोतय गयी मोजनासम्फन्धी काभभा १० वषव काभ 

गयेको  
GIS Experts १ GIS ङ्जवषमभा स्नातक गयी कम्तीभा ५ वषव GIS काभ गयेको अनङ्टबव बएको 
Civil Engineer १ ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङभा स्नातक गयी नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सरभा दताव 

बएको य ऩूवावधाय ङ्झनभावणभा कम्तीभा ५ वषवको अनङ्टबव बएको ।  
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4. मोजना ङ्झनभावण गदाव फनाउनङ्टऩने दस्तावेजहरू 
एकीकृत ङ्जवकास मोजना Spatial Planning को अवधायणाभा बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी वा सहयी 
मोजनासम्फन्धी सफ्टवेमयसभेत प्रमोग गयी फनाउनङ्टऩदवछ । मो मोजना ङ्झनभावण गदाव ऩयाभशवदातारे 
कामवस्थरभै ऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ ङ्झनगयानीभा यही देहामका दस्तावेजहरू तमाय गनङ्टव ऩनेछ: 

1) यणनीङ्झतक भागवदशवन: मस मोजनाभा स्थानीम तहको दीघवकाङ्झरक सोच, रक्ष्म, उदेश्म, यणनीङ्झत 
सभावेश गनङ्टवऩनेछ। मो तमाय गदाव SWOT Analysis, PESTILE ङ्जवश्लषेण गयी सभावेश 
गनङ्टवऩनेछ। 

2) ङ्जवश्लषेण सङ्जहतको स्रोत नक्सा (Resource Map): मस स्रोत नक्साभा GIS Map भा नगय तथा 
गाउॉ ऺेरभा यहेका सडक, सॊयचना, हङ्चयमारी ऺेर, नदीनारा, खोरा, तारतरैमा, कृङ्जष ऺेर, 
जरस्रोत, ङ्जवद्यङ्टत,् साववजङ्झनक ऺेर, साॊस्कृङ्झतक ऩमवटकीम ऺेर आङ्छद ङ्जवषम सभे्नङ्ट ऩदवछ। 

3) स्थानीम तहको ऩाश्वङ्ञचर (Profile): याङ्जिम मोजना आमोगफाट तमाय गङ्चयएको स्थानीम तहको 
मोजना तजङ्टवभा ङ्छदग्दशवन, २०७५ को ढाॉचाभा ऩाश्ववङ्ञचर तमाय गनङ्टव ऩदवछ। 

4) एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजना: मसभा भाङ्झथ उल्रेख गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरू सभावेश 
हङ्टने गदवछन ् । मसयी मोजना फनाउॉदा मोजनाको सम्बाव्मता अध्मनको आधायभा स्रोत 
साधनको ऩूवावन ङ्टभान, आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयण, मोजना कामावन्वमन ताङ्झरका  अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङकन मोजनासभेत तमाय गनङ्टवऩदवछ।  

5) ऩङ्चयमोजना फैङ क: एकीकृत ङ्जवकास मोजना फनाएऩङ्झछ मस मोजनाको आधायभा देहामको 
ढाॉचाभा ऩङ्चयमोजना फैङ कसभेत फनाउनङ्टऩदवछ य मसराई वाङ्जषवक ङ्जवकास मोजनाभा सभावेश गयी 
कामवन्वमन गनङ्टवऩदवछ।  

ि.सॊ. मोजनाको नाभ मोजना स्थर रागत अनङ्टभान सभमावङ्झध नङ्झतजा 
      

      
      
      
      

5. मोजना ङ्झनभावणका राङ्झग रगानी 
1. एकीकृत स्थानीम ङ्जवकास मोजनारे रगानी भाग गदवछ। मस्तो रगानी साववजङ्झनक ऺेरफाट, 

साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफाट, आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारनफाट, ङ्झनजी ऺेरफाट, ऩङ्चयचारन गने गङ्चयन्छद।  
2. स्थानीम एकीकृत ङ्जवकास मोजना ङ्झनभावण गदाव २० वषवराई सोचेय तमाय गनङ्टव उङ्ञचत हङ्टन्छ बन े

सारफसारी कामावन्वमनका राङ्झग ५ वषवराई ङ्जिमाकराऩको ङ्झनधावयण तथा रगानी प्रऺेऩण 
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गनङ्टवऩदवछ । मोजनाको ङ्झनभावणका राङ्झग देहामफभोङ्ञजभ स्रोत जङ्टटाउने गयी ङ्जविीम व्मवस्थाऩन 
मोजना तमाय गनङ्टवऩनेछ: 

ि.सॊ. स्रोतहरू 
वषव 

१ २ ३ ४ ५ 
1.  नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टने यकभहरू      
2.  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हङ्टने यकभहरू      
3.  स्थानीम तहफाट रागनी हङ्टन ेयकभ       
4.  ङ्झनजी ऺेरफाट रगानी हङ्टने यकभ      
5.  साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफाट रगानी हङ्टने यकभ      
6.  आन्तङ्चयक ऋणफाट रगानी गङ्चयने यकभ      

7.  अन्म साववजङ्झनक ऺेरफाट रगानी हङ्टने यकभ       
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अनङ्टसूची-१ 
एकीकृत ङ्जवकास मोजनाभा सभावेश गनङ्टवऩने केही भङ्टतम मोजनाको सूची 

 स्थानीम तहको आगाभी २० वषवको मोजना खाका 
 स्थानीम तहको आगाभी २० वषवको Spatial Map  
 जग्गा एकीकयण, घय एकीकयण, एकीकृत फस्ती ङ्जवकास आङ्छद  
 जोङ्ञखभ सॊवेदनशीर बउूऩमोग मोजनाको नक्साङ्कन 
 ऩाकव , फोटाङ्झनकर गाडेन, सडक आसऩास हङ्चयमारी, स-साना उद्यान, फय ङ्जऩऩर चौतायी आङ्छद 
 जे् नागङ्चयक ग्राभ, अऩाङ्ग ग्राभ 
 ङ्झनभावण हङ्टने सयकायी बवनहरूको प्रादेङ्ञशक वास्त ङ्टकराभा आङ्जकव टेक्चय ङ्झडजाइन 
 सडक ङ्झनभावणसम्फन्धी मोजना 
 आवासीम, व्माऩाङ्चयक य साभङ्टदाङ्जमक बवनहरूको स्थानीम वास्त ङ्टकराभा आधाङ्चयत आङ्जकव टेक्चय ङ्झडजाईन 
 Geo Spatial Metric/Street Addressing System 
 साववजङ्झनक सेवाका ऺेरहरू, साववजङ्झनक ङ्जवद्यारम, अस्ऩतार, यङ्गशारा, सबाहर (City Hall), आङ्छद 

सॊयचनाहरूको आङ्जकव टेक्चय ङ्झडजाइन 
 ऩाकव  तथा ऩोखयीहरू, उद्यान, खङ्टरा स्थानको मोजना 
 ङ्झनभावण हङ्टने सॊयचनाको बवन ङ्झनभावण भाऩदण्ड तथा Urban Design Standard 
 आङ्झथवक ङ्जवकास मोजना 
 भङ्टतम फजाय केन्रहरू, हाट फजाय 
 खानेऩानी तथा सयसपाइ (ढर ङ्झनकास) मोजना 
 ल्माण्डङ्जपल्ड साइट ङ्झनभावण 
 सहयी सौन्दमॉकयण मोजना 
 सीभा ऺेरका फस्ती ङ्जवकास 
 भङ्जहरा छारावास 
 ऩोषण कामविभ 
 सूचना प्रङ्जवङ्झध सेवा 
 एकीकृत सेवा य ङ्जवकास  
 फार सॊयऺण य फारगहृसम्फन्धी मोजना  
 स्वास्थ्म चौकी, प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्रको बवन ङ्झनभावण, मसभा यहन े ङ्ञचङ्जकत्सकको मोजना, मसरे 

ङ्छदन े ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सेवा जस्तै् दन्त सेवा, ङ्जपङ्ञजमोथेयाऩी सेवा, आॉखा सेवा, ऩयीऺण सेवा, सरुवा योग 
उऩचाय, सऩवदॊश उऩचाय सेवा आङ्छद  

 आङ्झथवक साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन, रघङ्ट घयेरङ्ट तथा साना उद्योग प्रवद्धवन आङ्छद 
 औद्योङ्झगक ग्राभ ङ्झनभावणसम्फन्धी मोजना  
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 सॊयङ्ञऺत ऺेर, साॊस्कृङ्झतक य ऩमवटन ङ्जवकास मोजना आङ्छद 
 सहयी ऩङ्टनरुत्थान मोजना 
 ङ्झसटी सेन्टय मोजना 
 जग्गा सङ्टधाय कामविभ 
 सतह ङ्झसॉचाइ मोजना 
 ऩाइऩ खानेऩानी मोजना 
 ङ्जवद्यङ्टतीकयण 
 साववजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा STEM कामविभ 
 रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा न्मूनीकयण मोजना 
 नदी ङ्झनमन्रण मोजना 
 सयसपाइ कामविभ 
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साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान व्मवस्थाऩन 

 

डा. नायामण प्रसाद येग्भी * 

आरेख साय   

ऻान व्मवस्थाऩनराई आधङ्टङ्झनक य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩकीम ङ्जवङ्झधका रूऩभा ङ्झरन े गङ्चयन्छ । वतवभान 
प्रङ्झतस्ऩधॉ सभाजभा हयेक सङ्गठनरे आपूराई सभमानङ्टकूर फनाई आफ्नो उऩङ्ञस्थङ्झत य प्रबाव कामभ यात न 
ऻान व्मवस्थाऩनराई सङ्गठनात्भक यणनीङ्झतको रूऩभा ङ्झरन े गयेका छन।् व्मवस्थाऩनभा ऻानको 
प्रमोगभापव त सङ्गठनराई ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइको केन्र फनाउन य ऩायस्ऩङ्चयक मोगदानभा आधाङ्चयत फाह्य 
सम्फन्धको ङ्जवकास गनव ऻान व्मवस्थाऩनराई अङगीकाय गनङ्टव अऩङ्चयहामव फनेको छ। मस आरेखभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन, अनङ्टसन्धानभूरक रेख य प्रङ्झतवेदनहरूको ऩङ्टनयावरोकन गयी साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान 
व्मवस्थाऩनको सैद्धाङ्ञन्तक भान्मता य व्मावहाङ्चयक अभ्मासफाये चचाव गङ्चयएको छ। 

१. ऻान के हो ? 
व्मवस्थाऩनको ऺेरभा ऻानराई साङगठङ्झनक रक्ष्म प्राङ्झप्तको आधायबतू य भहत्त्वऩूणव यणनीङ्झतका रूऩभा 
ङ्झरने गङ्चयन्छ। ऻानको उऩरब्धता य त्मसको उऩमङ्टि उऩमोगफाट सङ्गठनको प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऺभता वङृ्जद्ध 
हङ्टन ङ्टका साथै सङ्गठनको आन्तङ्चयक प्रणारी जीवन्त फनाउन सङ्जकन्छ । साववजङ्झनक ऺेरका सङ्गठनहरूरे 
ऻानको ङ्झसजवना, आदानप्रदान य प्रदशवनभापव त फाह्य वातावयण ङ्झनमन्रण गनव सक्छन ्। मसथव सङ्गठनको 
उत्ऩादन य सेवाको गङ्टणस्तय वङृ्जद्ध गनव तथा नव प्रवतवनभापव त सङ्गठनराई सभमानङ्टकूर फनाई प्रङ्झतस्ऩधॉ 
ऺभताराई कामभै याख्नसभेत सहमोग ऩङ्टग्न ेबएकारे सङ्गठनहरूरे ऻानको व्मवस्थाऩनराई केन्रभा यात न े
गयेका छन।् 

ऻानराई सववस्वीकामव रूऩभा  ऩङ्चयबाङ्जषत गनव य व्मातमा गनव सहज छैन। ऻान के हो बन् न े ङ्जवषमभा 
ङ्जवङ्झबन् न दशवन य ङ्जवद्वानहरूका आआफ्ना अङ्झबभत यहेका छन ्।  शाङ्ञब्दक अथवभा “ऻान” बनेको व्मङ्ञि 
वा व्मङ्ञिको सभूहरे आफ्नो अनङ्टबव वा ङ्झसकाइभापव त कङ्ट नै ङ्जवषमका फायेभा प्राप्त गयेको सूचना वा 
फङ्टझाइ हो। ऻानेङ्ञन्रमद्वाया प्राप्त अनङ्टबव, फोध वा शास्त्रको अनङ्टशीरनफाट हङ्टने आत्भतत्त्वको फोध, तत्त्वऻान 

                                                            

* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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तथा आत्भसाऺात्काय नै ऻान हो। ऻानरे व्मङ्ञिको ऩङ्चयङ्ञचत हङ्टन,े जानकायी यात न,े सूचना प्राप्त गने, गङ्जहयो 
फङ्टझाइ हङ्टन े जस्ता ङ्झसऩ य ऺभताराई जनाउॉछ। कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमको  सैद्धाङ्ञन्तक य व्मावहाङ्चयक ऩऺको 
फायेभा जानकायी हङ्टन ङ्ट य त्मसको व्मातमा य प्रमोग गने ङ्झसऩ तथा कौशर नै ऻान हो। प्रत्मऺीकयण, तकव , 
स्भङृ्झत, वैऻाङ्झनक खोज तथा अनङ्टसन्धान, औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा य अभ्मास जस्ता भाध्मभफाट ऻान आजवन गनव 
सङ्जकन्छ। 

ऩूवॉम दशवनरे ऻानराई सत्मसॉग जोडेय आध्माङ्ञत्भक दृङ्जष्टकोणफाट व्मातमा गयेको ऩाइन्छ। ऩूवॉम 
दशवनअनङ्टसाय ऻान बनेको ङ्झनयऩेऺ सत्मको स्वानङ्टबङू्झत हो। भाङ्झनसको बौङ्झतक य फौङ्जद्धक ङ्जिमाकराऩको 
उऩज नै ऻान हो य मसरे जगतको वस्तङ्टङ्झन् गङ्टण य सम्फन्धका साथै प्राकृङ्झतक य भानवीम तत्त्वका 
फायेभा धायणा य ङ्जवचाय ङ्झनभावण गनव भदत गदवछ। ङ्जहन्दङ्ट दशवनरे वेदराई ऻानको भहत्त्वऩूणव स्रोत भान्दछ 
य भोऺ प्राङ्झप्तको आधायबतू ऩऺका रूऩभा ङ्झरएको छ। वेदान्त दशवनभा ऻानराई चैतन्म य आङ्ञत्भक 
जागयणका भाध्मभका रूऩभा व्मातमा गङ्चयएको छ य साधनाभापव त ऩङ्झन ऻान प्राप्त गनव सङ्जकने उल्रेख  

छ। फङ्टद्ध दशवनरे ऻानराई दङ््ट ख ङ्झनवायणको भाध्मभका रूऩभा ङ्झरन े गयेको ऩाइन्छ । मसयी ऩूवॉम 
दशवनरे ऻानराई जागयण य चैतन्म प्राङ्झप्तको भहत्त्वऩूणव भाध्मभका रूऩभा ङ्झरन्छ य भाङ्झनसको शायीङ्चयक, 

भानङ्झसक, फौङ्जद्धक य आध्माङ्ञत्भक ऺभताको ङ्जवकास गने साधनको रूऩभा व्मातमा गयेको छ । मस 
अथवभा ऻानराई भाङ्झनसको ऩूणव ङ्जवकासभा मोगदान गने सवोच्च चैतन्मका रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ। 

तय ऩाश्चात्म दशवनभा ऻानराई भाङ्झनसको भानङ्झसक वा फौङ्जद्धक ङ्जिमाकराऩसॉग जोडेय व्मातमा गङ्चयएको 
छ। मस दशवनका अनङ्टसाय कङ्ट नै ङ्जवषमको फायेभा जाङ्ङङ्ट ऻान हो। ऻानको अध्ममन ऻानङ्झभभाॊसारे गदवछ 
जसरे हाभी के जान्दछौँ, हाभीरे त्मो कसयी जान्मौँ? हाभीरे जानये के बमो? जस्ता ङ्जवषमभा जोड 
ङ्छदन्छ। प्रेटोका अनङ्टसाय सत्मराई ऩगेल्न सक्न ेदऺता नै ऻान हो। प्रेटोरे ऻान हङ्टनका राङ्झग तीन 

ओटा आधायबतू ऩऺ हङ्टनङ्टऩने फताएका छन।् उनका अनङ्टसाय जानकेो कङ्ट या न्माङ्जमक, सत्म य सफैरे 
ङ्जवश्वास गने बएको अवस्थाभा भार त्मो ऻान हङ्टन जान्छ। अयस्तङ्ट ऩङ्झन ऻानराई ऩङ्चयबाङ्जषत गने सन्दबवभा 
प्रेटोसॉग सहभत देङ्ञखन्छन।् उनरे बनेका छन,्"अङ्ञस्तत्वभा यहेको ङ्जवषमको अध्ममनफाटै ऻान प्राङ्झप्त हङ्टन े
गदवछ ।" उनरे ऻानराई मथाथवसॉग जोडेका छन ्। मस अथवभा मथाथवको फोध हङ्टन ङ्ट नै ऻान हो। ङ्झडफेका 
अनङ्टसाय सत्मको अनङ्टभान गनव सक्न े ऺभता नै ऻान हो। मसयी हेदाव ऩाश्चात्म दशवनरे ऻानराई 
मथाथववादसॉग जोडेय वास्तङ्जवकताको फोध गयाउने साधनका रूऩभा व्मातमा गयेको देङ्ञखन्छ। 

ऻानको आदशव य एकीकृत ऩङ्चयबाषा नबए ताऩङ्झन न्मामोङ्ञचत य सफैरे ङ्जवश्वास गयेको सूचनामङ्टि अनङ्टबव 
वा तथ्म नै ऻान हो बङ्ङ ेकङ्ट याभा अङ्झधकाॊशको भतैक्मता यहेको छ। ऻान त्मस्तो तथ्म य ङ्जवश्वास हो 
जसराई अभ्मास य अनङ्टबवफाट वैधाङ्झनकता प्राप्त हङ्टन्छ। ऻान साझा फङ्टझाइको उऩज हो। ऻानको प्रकृङ्झत 
साभाङ्ञजक हङ्टन ेगदवछ य मसको ङ्जवकास प्रङ्जिमा ङ्झनयन्तय हङ्टने गदवछ। ऻान सॉधै ऩयीऺणभा हङ्टन्छ, मसरे 
भाङ्झनसका दैङ्झनक आवश्मकताहरूको सम्फोधन गदवछ य सत्मको नङ्ञजक ऩङ्टर् माउन ेसाधनको रूऩभा सभेत 
कामव गदवछ। 
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२. ऻान व्मवस्थाऩन: अथव य अवधायणा 
ऻान व्मवस्थाऩनरे साभान्मत: व्मवस्थाऩनभा ऻानको प्रमोग य ऻानभा आधाङ्चयत व्मवस्थाऩकीम ङ्जवङ्झधराई 
जनाउॉछ। ऻानको उऩमङ्टि य प्रबावकायी प्रमोगको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गयी रक्ष्म प्राङ्झप्तभा ङ्जिमाशीर हङ्टने 
वातावयण तमाय गनङ्टव  नै ऻानको व्मवस्थाऩन हो। ऻानको व्मवस्थाऩनरे ऻानको व्मवङ्ञस्थत य प्रणारीफद्ध 
प्रमोगराई जनाउॉदछ। मो ऻानको प्रबावकायी उऩमोगका राङ्झग आवश्मक साभाङ्ञजक य प्राङ्जवङ्झधक ढाॉचा 
तथा प्रङ्जिमाको सङ्टधाय गनवभा केङ्ञन्रत हङ्टन े गदवछ। मसराई ऻानभा आधाङ्चयत व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत ऩङ्झन 
बन् न सङ्जकन्छ जसरे सङ्गठनको प्रङ्झतस्ऩधावत्भक राब वङृ्जद्ध गनव भाङ्झनस य भाङ्झनस तथा भाङ्झनस य 
सूचनाराई जोकने काभ गदवछ।   

ऻान व्मवस्थाऩन एउटा प्रङ्जिमा ऩङ्झन हो। मसरे ऻानको सङग्रह, बण्डायण य प्रसाय जस्ता प्रङ्जिमाहरू 
सभे्छ। ऻान व्मवस्थाऩनको प्रङ्जिमाअन्तगवत ऻानको ङ्झसजवना, ऻानको प्राङ्झप्त, ऻानको प्रसाय य ऻानको 
प्रमोग जस्ता ङ्जिमाकराऩहरू ऩदवछन।् मो फहङ्टङ्जवधामङ्टि उऩागभ हो जसरे ऻानको अङ्झबरेखीकयण य 
स्थानान्तयणभापव त साङ्गठङ्झनक रक्ष्म य उद्देश्म प्राङ्झप्तभा भहत्त्वऩूणव मोगदान ऩङ्टर् माउॉदछ। 

आधङ्टङ्झनक व्मवस्थाऩनभा ऻान व्मवस्थाऩनराई व्मवस्थाऩकीम औजायका रूऩभा ऩङ्झन ङ्झरने गङ्चयन्छ। मो 
प्रणारीफद्ध ऻानको ङ्झनभावण, नवीकयण य प्रमोगको ङ्जवङ्झध हो जसरे सङ्गठनको प्रबावकाङ्चयता वङृ्जद्ध गदवछ। 
मसरे त्मस्ता व्मवस्थाऩकीम कामवहरूभा जोड ङ्छदन्छ जङ्टन ऻानको छनौट, ङ्झनमभन, कामावन्वमन य 
भूल्माङ्कनसॉग सम्फङ्ञन्धत हङ्टन्छन।् सङ्गठनको उऩरङ्ञब्ध ङ्जवस्तायका राङ्झग आवश्मक आन्तङ्चयक य फाह्य 
ऻानको सहज उऩरब्धता य प्रमोगको अवस्था ङ्झनभावण गनङ्टव नै ऻान व्मवस्थाऩन हो। 

कङ्झतऩमरे ऻान व्मवस्थाऩनराई व्मवस्थाऩकीम ङ्जिमाकराऩको शृ्रङ खरा ऩङ्झन बन् न े गयेका छन।् मस 
दृङ्जष्टकोणफाट हेदाव मो व्मवस्थाऩकीम ङ्जिमाकराऩको सभूह हो जसअन्तगवत सङ्गठनराई तङ्टरनात्भक 
राबका राङ्झग ऻानको दऺताऩूववक व्मवस्थाऩन य ऻानको प्रवाह गने ङ्जिमाकराऩहरू ऩदवछन।् ऻान 
व्मवस्थाऩन ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवस्थाऩकीम ङ्जिमाकराऩको शृ्रङ खरा हो जसको उदे्दश्म सङ्गठनभा यहेका सफै 
प्रकायका ऻानको ङ्जवकास य ङ्झनमन्रण गयी साङठङ्झनक रक्ष्म प्राङ्झप्तभा प्रमोग गनङ्टव हो। मसरे सङ्गठनभा 
उऩरब्ध प्रङ्जवङ्झध, प्रणारी य जनशङ्ञिको स्वेङ्ञच्छक य प्रणारीफद्ध सभन्वमभा जोड ङ्छदनङ्टका साथै ऻानको 
ङ्झसजवना, आदानप्रदान य प्रमोगभापव त ऻानको उन् नमन य ऩङ्टन्प्रमोगको भाध्मभफाट साङ्गठङ्झनक भूल्म 
ङ्झनभावणभा मोगदान गदवछ ।  

ऻान व्मवस्थाऩनराई फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञिको व्मवस्थाऩनका रूऩभा ऩङ्झन व्मातमा गङ्चयएको ऩाइन्छ। मसरे 
भानव स्रोतराई केन्रभा यात ने गदवछ । भाङ्झनसको फौङ्जद्धक ऺभताको ङ्जवकास य त्मसको प्रबावकायी 
प्रमोगभापव त सङ्गठनात्भक राब सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदवछ। मो भानवकेङ्ञन्रत हङ्टन्छ य व्मङ्ञिरे आजवन गयेको 
ऻानको प्रमोगफाट सङ्गठनराई प्रबाव ऩानव सक्ने दऺताको ङ्जवकास गनङ्टवऩदवछ बङे्ङ आधायबतू भान्मता 
यातदछ। ऻान व्मवस्थाऩन एउटा सॊस्कृङ्झत ऩङ्झन हो। सङ्गठनरे अऩनाएको सॊस्कृङ्झत य सङ्गठनभा आफद्ध 
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भाङ्झनसको साॊस्कृङ्झतक व्मवहायरे ऻान व्मवस्थाऩनराई प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने गदवछ। सङ्गठनको सॊयचनारे 
ऻानको व्मवस्थाऩनभा प्रबाव ऩाने बएकारे सङ्गठनको सॊयचनात्भक सङ्टधाय गनङ्टव ऩने कङ्ट याभा जोड ङ्छदन्छ। 

ऻान व्मवस्थाऩनरे सभकारीन अनङ्टसन्धानकतावहरूको ध्मान आकषवण गयेको छ। ऩङ्झछल्रो सभमभा धेयै 
जसो सङ्गठनहरूरे मसराई तङ्टरनात्भक राबको व्मवस्थाऩकीम ङ्जवङ्झधको रूऩभा ङ्झरन थारेका छन।् 
ऻानको उच्चतभ प्रमोगद्वाया सङ्गठनात्भक रक्ष्म हाङ्झसर गनङ्टव नै ऻान व्मवस्थाऩनको भङ्टतम रक्ष्म हो। 
उऩमङ्टि व्मङ्ञिराई उऩमङ्टि सभमभा उऩमङ्टि सूचना प्रदान गयेय ङ्जववेकऩूणव य प्रबावकायी ङ्झनणवम 
ङ्झनभावणभा सघाउ ऩङ्टर् माउनङ्ट ऻान व्मवस्थाऩनको उदे्दश्म हो। मसफाट सेवा प्रदामकराई दऺ फनाउॉदै सेवा 
प्रवाहभा गङ्टणस्तय फढाउन सहमोग ऩङ्टग्दछ। मसरे ऻानको प्राङ्झप्त, ङ्झसजवना, आदानप्रदानको प्रङ्जिमा य मस्तो 
प्रङ्जिमाको साॊस्कृङ्झतक य प्राङ्जवङ्झधक आधायभा जोड ङ्छदन्छ। 

ऻान व्मवस्थाऩन सङ्गठनको ङ्झनयन्तय प्रङ्जिमा हो। हयेक सङ्गठनरे आफ्नो रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग ऻानको 
ङ्झसजवना गने य उऩमोग गने आफ्नै यणनीङ्झतको ङ्जवकास गने गयेको ऩाइन्छ। ऻानको व्मवस्थाऩनफाट 
व्मवस्थाऩकीम रागत घ्छ, उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टन्छ, नव प्रवतवनको गङ्झत र ङ्टततय हङ्टन्छ य सङ्गठनको 
नमाॉ काभको ङ्जवकास हङ्टन्छ। मसका साथै जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनव, सङ्गठनराई ऩङ्चयवतवनप्रङ्झत जवापदेही 
फनाउन, नागङ्चयक सन्तङ्टङ्जष्ट फढाउन, सेवाको गङ्टणस्तय फढाउन य सङ्गठनात्भक ङ्जवकासभा सकायात्भक 
मोगदान फढाउनसभेत भदत ऩङ्टर् माउॉदछ। 

३. सैद्धाङ्ञन्तक ऻान व्मवस्थाऩनको दृङ्जष्टकोण 

व्मवस्थाऩनङ्जवद्हरूरे सन ्१९७० देङ्ञख ऻान व्मस्थाऩनको अवधायणा प्रकाशभा ल्माएको ऩाइन्छ। सन ्
सियीको दशकभा ङ्जऩटय ड्रकयरे सूचना य ऻानराई सङ्गठनको भहत्त्वऩूणव स्रोतको रूऩभा व्मातमा गये। 
ऩेटय सेनेजरे ङ्झसकारु सङ्गठनको अवधायणा प्रकाशभा ल्माए। चाऩयर ङ्ञस्टररे कम्ऩनीको व्मावसाङ्जमक 
ङ्जवकासका राङ्झग ऻान व्मवस्थाऩनको यणनीङ्झत ङ्जवकास गनङ्टवऩने अङ्झबभत व्मि गये। ऻान व्मवस्थाऩनका 
ऺेरभा गङ्चयएका मस प्रकायका व्मातमारे सन ्असीको दशकभा ऻानराई प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऺभता फढाउने 
स्रोतका रूऩभा ङ्झरन थाङ्झरमो य हयेक सङ्गठनरे मसराई व्मवस्थाऩनको भङ्टतम औजायको रूऩभा प्रमोग 
गनव थारे। 

ऻानको ङ्झनभावण य प्रमोगका सम्फन्धभा केही सैद्धाङ्ञन्तक दृङ्जष्टकोणहरू छन।् ऻान व्मवस्थाऩनको 
सम्फन्धवादी दृङ्जष्टकोणरे ऻान य ऻानको सजवकङ्झफच प्रत्मऺ सम्फन्ध हङ्टन े भान्मता यातदछ। मस 
दृङ्जष्टकोणका अनङ्टसाय ऻान ङ्झनभावणका राङ्झग आवश्मक सूचना आन्तङ्चयक य फाह्य वातावयण दङ्टवैफाट प्राप्त 
हङ्टन े गदवछ। सङ्गठनभा उऩरब्ध सूचनाको साभाङ्ञजक अन्तयङ्जिमाफाट ऻानको ङ्झनभावण हङ्टन े गदवछ। 
अभ्मास, दोहोयो ङ्जवश्वास, ऩायस्ऩङ्चयक आदय य सूचनाप्रङ्झत ऩङ्चयङ्ञचत सम्फन्धरे ऻान ङ्झनभावणभा सहजता 
गदवछ। ऻान ङ्झनभावण य प्रमोगका राङ्झग व्मङ्ञिको भानङ्झसक अवङ्ञस्थङ्झत, सङ्गठनको सॊयचना य सञ्चाय  
प्रणारी य सङ्गठनको आन्तङ्चयक य फाह्य सम्फन्धरे प्रत्मऺ प्रबाव ऩादवछन।् 
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ऻान व्मवस्थाऩनको रूऩान्तयणको दृङ्जष्टकोणरे अन्तयङ्झनङ्जहत ऻानराई फाह्य ऻानभा य फाह्य ऻानराई 
ङ्झनङ्जहत ऻानभा ऩङ्चयवतवन गनव सङ्जकने भान्मता यातदछ। मस दृङ्जष्टकोणका अनङ्टसाय ऻानको ङ्झसजवना, 
सभाङ्ञजकीकयण य आन्तङ्चयकीकयणभा व्मङ्ञिको बङू्झभका भहत्त्वऩूणव हङ्टने गदवछ। ऻानको फाह्य प्रसाय य 
प्रमोगभा साभाङ्ञजक सभूहरे मोगदान गदवछन।् भङ्ञस्तष्क भन्थन य ऻानको ऩरकाङ्चयताफाट अन्तयङ्झनङ्जहत 
ऻानको ङ्जवकास गनव सङ्जकन्छ। 

ऻानको फोधको दृङ्जष्टकोणरे ऻानको ङ्झनभावण हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ऻानको फोध हङ्टन ङ्ट ऩदवछ बन् न ेभान्मता यातदछ। 
ऻान ङ्झनभावणको ङ्झनणवम हङ्टन ङ्टअङ्ञघ बएको ङ्जवषमको फोध हङ्टन ङ्ट जरूयी छ। मस्तो फोधको प्रङ्जिमाभा व्मङ्ञिरे 
गने छनौट य व्मङ्ञिगत धायणा ङ्झनभावणरे भहत्त्वऩूणव प्रबाव ऩादवछन।् धायणा ङ्झनभावण हङ्टन ङ्टअङ्ञघ सूचनाको 
वास्तङ्जवक ङ्ञचराङ्कन हङ्टन ङ्ट अङ्झनवामव भाङ्झनन्छ जसफाट उऩमङ्टि ऻानको ङ्झनभावण गनव सङ्जकन्छ। त्मसै गयी 
ऻानको ङ्झनभावण य प्रमोगका सम्फन्धभा ङ्जवगतको दृङ्जष्टकोण ऻानको आन्तङ्चयकीकयणभा (१९९३) केङ्ञन्रत 
छ । उनका अनङ्टसाय ऻानको आन्तङ्चयकीकयणको स्तय व्मङ्ञिगत ऻान य साववजङ्झनक ऻान दङ्टवैफाट 
प्रबाङ्जवत हङ्टने गदवछ। ऻानको ङ्झनभावण य आन्तङ्चयकीकयणभा सञ्जारको ऩङ्झन अथवऩूणव बङू्झभका यहने गदवछ। 
ऻानको उऩमङ्टि ङ्ञचराङ्कन नबएको अवस्थाभा य आदानप्रदानको प्रवङृ्ञि नबएको अवस्थाभा ऻानको 
प्रबावकायी व्मस्थाऩन हङ्टन सक्दैन। 

त्मसैगयी ऻान व्मवस्थाऩनको फौङ्जद्धक सभामोजनको दृङ्जष्टकोणरे ऻान ङ्झनभावणभा जैङ्जवक प्रङ्जिमाराई जोड 
ङ्छदइन्छ। मस दृङ्जष्टकोणका अनङ्टसाय व्मङ्ञि ङ्झनणवमको ङ्झनभावणकताव य कामव सञ्चारनकताव दङ्टवै बएकारे ऻान 
ङ्झनभावणभा व्मङ्ञिको बङू्झभका प्रधान हङ्टन ेगदवछ। ऻान ङ्झनभावणभा सभाजरे सहमोगी य साझेदायको बङू्झभका 
ङ्झनवावह गदवछ।एकता य उदे्दश्मप्रङ्झतको फोधरे ऻान ङ्झनभावणभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩादवछन।् तय व्मवस्थाऩकीम 
आदेशरे ऩङ्झन ऻान ङ्झनभावणभा भहत्त्वऩूणव बङू्झभका ङ्झनवावह गदवछ। 

४. साववजङ्झनक प्रशासन य ऻान व्मवस्थाऩन अभ्मास 

साववजङ्झनक प्रशासन त्मस्तो सॊयचना हो जसरे स्थाङ्जऩत कानङ्टन प्रङ्जिमा य भूल्मको अनङ्टऩारना गयी 
नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाहको ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको हङ्टन्छ। मो हयेक सभाजको राङ्झग उङ्ञिकै 
भहत्त्वऩूणव छ तय जङ्जटर, तहगत य प्रङ्जिमाभङ्टखी हङ्टने बएकारे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवावहभा आरोङ्ञचत ऩङ्झन 
छ। आफ्नो जङ्जटर सॊयचना य गहन ङ्ञजम्भेवायीङ्झफच सन्तङ्टरन गदै स्रोतको ऩङ्चयचारनभापव त प्रबावकायी 
रूऩभा गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गनङ्टव साववजङ्झनक प्रशासनको आजको दाङ्जमत्व हो। मो दाङ्जमत्व ङ्झनवावह गनव 
साववजङ्झनक प्रशासनरे आफ्नो फौङ्जद्धक ऩङ्टॉजीको ऩङ्चयचारन गनङ्टव अङ्झनवामव य अऩङ्चयहामव छ जङ्टन ऻान 
व्मवस्थाऩनको अभ्मासरे सम्बव हङ्टने देङ्ञखन्छ। 

सूचना प्रङ्जवङ्झधको व्माऩक प्रबावका कायण वतवभान सभम प्रङ्झतस्ऩधॉका राङ्झग भार उऩमङ्टि फनेको छ। 
ङ्जवश्व सभङ्टदामभा प्रङ्झतस्ऩधाव गनवसक्ने सङ्गठनहरू भारै ङ्जिमाशीर हङ्टनसक्ने अवस्था ङ्झसजवना बएको छ। मस 
सन्दबवभा साववजङ्झनक प्रशासनरे ऻान व्मवस्थाऩनको अभ्मासफाट आपूराई प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउन सक्दछ। 
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सङ्गठनराई आवश्मक य उऩमङ्टि अङ्झन वास्तङ्जवक सूचनाको ऩङ्जहचान गनव, त्मस्तो सूचनाफाट सान्दङ्झबवक 
ऻान ङ्झसजवना गनव य ऻानको ऩङ्चयचारन गनव सक्न ेदऺताको ङ्जवकास गनव साववजङ्झनक प्रशासनको राङ्झग ऻान 
व्मवस्थाऩन जरूयी छ। वतवभान अवस्थाभा ऻान व्मवस्थाऩन सङ्गठनात्भक ङ्जवकासको अङ्झबन् न अङ्ग फनेको 
छ य मसरे सङ्गठनका राङ्झग नमाॉ अवसयको ङ्झसजवना गनव, ङ्जवद्यभान च ङ्टनौती य जोङ्ञखभको सम्फोधन गनव य 
सकायात्भक सॊस्कृङ्झत ङ्जवकास गनव सघाउ ऩङ्टर् माएको छ। 

साववजङ्झनक प्रशासनराई आफ्नो प्रबावकाङ्चयता फढाउन आन्तङ्चयक य फाह्य दफाफ छ। ङ्झनजी ऺेरको फढ्दो 
दऺताको दफाफभा यहेको साववजङ्झनक प्रशासनराई ऩङ्चयणाभफाटै आफ्नो औङ्ञचत्म देखाउनङ्ट ऩने अवस्था 
ङ्जवद्यभान छ। आन्तङ्चयक दऺता य नव प्रवतवनभापव त आफ्नो कामवप्रणारीभा सङ्टधाय गयी अङ्झनवामव 
उियदाङ्जमत्वराई सॊस्थागत गनङ्टवऩने ङ्ञजम्भेवायी छ। जोङ्ञखभप्रङ्झतको फढ्दो सॊवेदनशीरताराई 
आन्तङ्चयकीकयण गनव, तकव भा आधाङ्चयत नीङ्झत ङ्झनभावण प्रङ्जिमाराई सॊस्थागत गनव, कभवचायीको फदङ्झरॉदो 
जनसाङ ङ्ञखकीराई सम्फोधन गनव य प्रङ्झतबा व्मवस्थाऩन गनवसभेत साववजङ्झनक प्रशासनरे आफ्नो 
व्मवस्थाऩकीम ङ्जवङ्झधभा ऻान व्मवस्थाऩनराई अङ्झनवामव अवरम्फन गनङ्टवऩने अवस्था छ। 

त्मसैगयी साववजङ्झनक प्रशासनको ऺेरभा देङ्ञखएका ङ्झनयन्तय य फदङ्झरॉदा याङ्जिम य अन्तयाङ्जिम च ङ्टनौती 
सम्फोधन गनव, साववजङ्झनक प्रशासनराई नवीकयण गनव, साववजङ्झनक प्रशासनराई ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइको सङ्गठन 
फनाउन ऻान व्मवस्थाऩन आवश्मक छ। मसका साथै साववजङ्झनक प्रशासनराई साभाङ्ञजक ङ्जवकासको 
केन्र फनाउन य व्मावसाङ्जमक, दऺ य प्रङ्झतबावान ्कभवचायीको ङ्जटकाउऩना सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनव ऻान व्मवस्थाऩन 
व्मवस्थाऩकीम औजायका रूऩभा प्रमोग गनङ्टव ऩने ङ्ञस्थङ्झत छ। साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान व्मवस्थाऩनको 
भहत्त्व फढ्नङ्टका केही खास दफाफ यहेका छन ्जसराई ङ्झनम्नानङ्टसाय उल्रेख गनव सङ्जकन्छ्- 

1. सॊयचनात्भक सङ्टधायभापव त साववजङ्झनक प्रशासनको दऺता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी मसरे अऩनाउन े
प्रङ्जिमाभा प्रबावकाङ्चयता ल्माउनङ्ट ऩनेछ। 

2. सेवा प्रवाहका असर अभ्मासको अनङ्टसयण गयी ङ्झतनराई सॊस्थागत गनङ्टव ऩनेछ। 

3. ऻानको ऺमीकयणराई न्मूनीकयण गयी ऻानको उन् नमन, अङ्झबरेख य स्थानान्तयण गने ङ्जवशेषऻता 
बएको सॊस्थाका रूऩभा स्थाङ्जऩत गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

4. ऻानको प्रमोग गने ङ्जवङ्ञशष्ट ऺभता बएका भानव स्रोतको उऩरब्धता य ङ्झतनीहरूभा सहकामव तथा 
साझेदायी बावनाको ङ्जवकासभापव त आधङ्टङ्झनक व्मवस्थाऩकीम ङ्झसऩको ङ्जवकास गनङ्टवऩनेछ। 

5. नागङ्चयकरे अऩेऺा गयेको तङ्टरुन्त जवापदेही य सभस्मा सभाधानभा आधाङ्चयत साववजङ्झनक 
प्रशासनको ङ्जवकास गयी प्रङ्जिमाभा जवापदेही य ऩङ्चयणाभभा केङ्ञन्रत ङ्जिमाशीर सॊस्कृङ्झतको 
ङ्जवकास गनङ्टव ऩनेछ। 

साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान उन् नमनको आकषवण घ्दो छ। मसको प्रबाव ऺेर साॉघङ्टङ्चयॉदै गएको छ य 
साभाङ्ञजक सम्फन्ध ऩङ्झन अऩेङ्ञऺतरूऩभा ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन। प्रङ्झतस्ऩधॉ ऺभताको कभीरे आफ्नो 
उऩङ्ञस्थङ्झतको साथवकता प्रभाङ्ञणत गनव कङ्छठन फनेको छ। व्मवस्थाऩकीम कौशर य नवीन प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 
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गनवसक्ने य कभ रागतभा गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गने प्रणारी स्थाङ्जऩत गनव सङ्जकएको छैन। मी सफै 
सभस्माको सभाधान गयी साववजङ्झनक प्रशासनको गङ्चयभाराई थऩ उॉचो फनाउन ऻान व्मवस्थाऩन अऩङ्चयहामव 
फनेको छ। साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻानको व्मवस्थाऩनरे साववजङ्झनक सङ्गठनको आन्तङ्चयक ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 
हङ्टन्छ जसका कायण ऩङ्चयणाभको गङ्टणस्तयीमता फढ्न गई नागङ्चयकरे प्रत्मऺ राब प्राप्त गदवछन।् 

ऻान व्मवस्थाऩनरे साववजङ्झनक प्रशासकभा सभामोजन हङ्टनसक्ने खङ्टफीको ङ्जवकास गदवछ। व्मवस्थाऩनको 
आधङ्टङ्झनङ्जककयण गनव सक्ने दऺता, य साभाङ्ञजक आवश्मकताको गङ्टणस्तयीम सम्फोधन गनवसक्ने ङ्झसऩको 
ङ्जवकास हङ्टन्छ। साववजङ्झनक स्रोतको ऩायदशॉ प्रमोग गने, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी साभाङ्ञजक 
प्रबावकाङ्चयता फढाउने, अवैमङ्ञिक य नैङ्झतक ङ्ञजम्भेवायी केन्रभा याख्न ेतथा एकीकृत ङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी 
ऻानको ङ्झसजवना, आदानप्रदान य उऩमोगभापव त सङ्गठनात्भक ङ्जवकासभा सकायात्भक मोगदान ङ्छदनसक्ने 
फौङ्जद्धक ऺभतासभेत ङ्जवकास गनव सङ्जकन्छ। तसथव साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान व्मवस्थाऩनको अङ्झनवामव 
अभ्मासभा जोड ङ्छदन थाङ्झरएको छ। 

सैद्धाङ्ञन्तक रूऩभा साववजङ्झनक ऺेररे साङ्गठङ्झनक ङ्जवकासको राङ्झग ऻान व्मवस्थाऩनराई केन्रभा यात न े
गङ्चयए ताऩङ्झन मसको अभ्मास बने त्मङ्झत सहज देङ्ञखॉदैन। ऻानको व्मवस्थाऩनभा आन्तङ्चयक य फाह्य 
ऩऺहरूरे प्रबाव ऩाने गदवछन।् ऻानको ऩमावप्तता, सही य वस्तङ्टऩयक सूचना, सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झत य 
प्रोत्साहन, व्मङ्ञिगत उत्प्रयेणा, आन्तङ्चयक नीङ्झत य प्रणारीका साथै सहमोगी सॊयचनारे ऻान व्मवस्थाऩनको 
अभ्मासभा प्रत्मऺ रूऩभा प्रबाव ऩाने गदवछन।् सङ्गठनात्भक ङ्झसकाइको ङ्जवकास, कभवचायीको ऩङ्जहचान य 
मोगदानको कदय अङ्झन प्रङ्जवङ्झधको सऺभता ऻान व्मवस्थाऩनका आधायबतू तत्त्व हङ्टन।् 

सङ्गठनङ्झबर ऻान व्मवस्थाऩनको प्रङ्जिमाभा भङ्टतमत: तथ्माङ्क, सूचना य ऻान गयी तीन ओटा ऩऺ सभेङ्जटने 
गदवछन।् तथ्माङ्कहरूको सङ्खग्रह य त्मसको सङ्गङ्छठत स्वरूऩको ङ्झनभावणफाट सूचना फन्दछ। सूचनाको 
सङऺेऩीकयण य ङ्जवश्लषेणफाट ऻान फन्दछ। ऻानको सॊश्लषेणफाट उऩमङ्टि ङ्झनणवम ङ्झनभावण गङ्चयन्छ जसरे 
गदाव सङ्गठनको रक्ष्म प्राङ्झप्तभा सघाउ ऩङ्टग्दछ। मसथव ऻानको व्मवस्थाऩन गदाव उङ्ञल्रङ्ञखत ऩऺहरूराई 
ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदवछ। 

ऻान व्मवस्थाऩनको प्रङ्जिमा चयणफद्ध रूऩभा हङ्टन ेगदवछ। ऩङ्जहरो चयणभा ऻानको ङ्झसजवना हङ्टन ेगदवछ। 
ऻान प्राङ्झप्तका ङ्जवङ्झबन् न भाध्मभद्वाया ऻानको ङ्झसजवना हङ्टन्छ। त्मो ङ्झसङ्ञजवत ऻानराई दोस्रो चयणभा ऩङ्जहचान 
ङ्छदने काभ हङ्टन्छ। तेस्रो चयणभा ऩङ्जहचानमङ्टि ऻानराई सभमानङ्टकूर य ऩङ्चयवेशजन्म फनाउने कामव हङ्टन्छ। 
चौथो चयणभा ऻानको अङ्झबरेखीकयण य बण्डायण गङ्चयन्छ। ऩाॉचौँ चयणभा बण्डायण गङ्चयएको ऻानको 
सान्दङ्झबवकता य एकरूऩताको फायेभा ऩङ्टनयावरोकन गने कामव हङ्टन्छ। छैटौँ चयणभा ऻानको आदानप्रदान 
हङ्टन्छ, सफैका राङ्झग उऩरब्ध गयाइन्छ य सङगठनात्भक सभस्मा सभाधानका राङ्झग प्रमोग गङ्चयन्छ। मसयी 
ऻान व्मवस्थाऩनको चि ऩूणव हङ्टन्छ य सङगठनात्भक रक्ष्म हाङ्झसरभा सहमोगी हङ्टन्छ। 
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कङ्ट नै ऩङ्झन सङ्गठनराई ऻान व्मवस्थाऩनको प्रबावकायी अभ्मासरे सूचनाको ऩङ्जहचान, छनौट, सङ्गठन, प्रदशवन 
य स्थानान्तयण गने कामवभा दऺता ङ्जवकास गदवछ। सभस्मा सभाधान, गङ्झतशीर ङ्झसकाइ, यणनैङ्झतक मोजना 
ङ्झनभावण य ङ्झनणवम प्रङ्जिमा, फौङ्जद्धक ऺभताको ऩङ्टनमोगफाट भूल्मको ङ्झसजवना हङ्टन जान्छ। ऻान व्मवस्थाऩनरे 
सङ्गठनात्भक व्मवहाय य अभ्मासभापव त अवसयको व्माऩकता, जोङ्ञखभको न्मूनीकयण य सङ्गठनात्भक 
कामववातावयणको सङ्टधायभा मोगदान गदवछ। ऻानको व्मवस्थाऩनफाट सङ्गठनको दऺता फढ्छ, कामव 
प्रणारी ङ्जवऻान य नव प्रवतवनभा आधाङ्चयत हङ्टन्छ, नागङ्चयक सेवा प्रवाह प्रणारीभा सङ्टधाय हङ्टन्छ, सेवाको 
गङ्टणस्तय वङृ्जद्ध हङ्टन्छ य नागङ्चयक सन्तङ्टङ्जष्टसभेत प्राप्त हङ्टन्छ। ऻान व्मवस्थाऩनफाट साङ्गठङ्झनक सभस्माको 
तत्कार सभाधान हङ्टन्छ, रागत न्मूनीकयण हङ्टन्छ, ऩङ्चयवतवनसॉग सभामोजन हङ्टने ङ्झसऩको ङ्जवकास हङ्टन्छ य 
ऩङ्चयवङ्झतवत भागप्रङ्झत सॊवेदनशीर तथा जवापदेही सङ्गठनात्भक व्मवहायको ङ्जवकास हङ्टने गदवछ। 

साववजङ्झनक प्रशासनभा प्रबावकायी ऻान व्मवस्थाऩन गदाव ङ्झनम्न कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदवछ्- 

1. सङ्गठनात्भक यणनीङ्झत: ऻान सङ्गठनको शङ्ञिको भहत्त्वऩूणव स्रोतभा ऩदवछ। ऻानको ङ्झसजवना भाङ्ङे 
भूल्मको ङ्जवकास गनङ्टव,  आदानप्रदान य व्मवस्थाऩन गने सङगठनात्भक यणनीङ्झत अङगीकाय गनङ्टव 
प्रबावकायी ऻान व्मवस्थाऩनको ऩङ्जहरो सतव हो। 

2. सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झत: सङ्गठनको सॊस्कृङ्झत ऻानभैरी हङ्टन ङ्टऩदवछ । सङ्गठनभा आफद्ध भाङ्झनसहरू ऩयस्ऩय 
कसयी अन्तयङ्जिमा गदवछन?् कस्तो सन्दबव य अवस्थाभा ऻानको ङ्झसजवना गङ्चयन्छ?  ऩङ्चयवतवनप्रङ्झतको 
सङ्गठनात्भक धायणा य दृङ्जष्टकोण कस्तो छ?  य फङ्टझाइको आदानप्रदान कसयी गदवछन?् बङे्ङ कङ्ट यारे 
ऻान व्मवस्थाऩनभा ठङ्टरो अथव यातदछ। तसथव सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झत उङ्ङमनभङ्टखी, साझेदायी य 
सहकामवभा आधाङ्चयत य ऩायस्ऩङ्चयक अन्तयङ्जिमाभा जोड ङ्छदने हङ्टन ङ्टऩदवछ। 

3. सङ्गठनात्भक प्रङ्जिमा् सङ्गठनरे अऩनाउन े कामवप्रणारी, कामववातावयण य ऩद्धङ्झतरे सभेत ऻान 
व्मवस्थाऩनराई प्रबाव ऩादवछ। सङ्गठनरे अऩनाउने व्मवस्थाऩकीम ङ्जवङ्झध य प्रणारीहरूरे ऻानराई 
केन्रभा यात नङ्टका साथै ऻानको अभ्मासका राङ्झग प्रवद्धवनात्भक वातावयणको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनङ्ट ऩदवछ। 

4. व्मवस्थाऩन य नतेतृ्व प्रबावकायी ऻान:  व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनऩूणव य अनङ्टबवी नेततृ्वको जरूयी हङ्टने 
गदवछ। ऻानको ङ्झसजवना य प्रमोगभा उत्प्रयेणा गने य ऻानको आदानप्रदानभा सहजीकयण गने 
उङ्ङमनभङ्टखी नतेतृ्व ङ्जवकासभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩदवछ। नेततृ्वको सफै तहभा ऻान व्मवस्थाऩनका फाये 
प्रङ्ञशऺण ङ्छदई नेततृ्व स्वमभ ्भा ऻान व्मवस्थाऩनराई दैङ्झनक ङ्जिमाकराऩभा अङ्गीकाय गनवसक्न ेङ्झसऩको 
ङ्जवकास गनङ्टवऩदवछ। 

5. प्रङ्जवङ्झध: ऻान व्मवस्थाऩनका आवश्मक प्रङ्जवङ्झधको ऩमावप्तता, सहज उऩरब्धता य हस्तान्तयणको प्रङ्जिमा 
सयर हङ्टनङ्टऩदवछ। ऻानको ङ्झसजवना य अभ्मास दङ्टवैभा प्रङ्जवङ्झधको उल्रेतम बङू्झभका यहने बएकारे 
उऩमङ्टि प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास, प्रवद्धवन य उऩमोग गने कामवभा सकायात्भक सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झतको 
ङ्जवकास गनङ्टवऩछव। ऻान याजनीङ्झतक ऩङ्झन हङ्टन ेबएकारे ङ्छदगो साववजङ्झनक प्रशासनको नेततृ्व याजनीङ्झतको 
ऻान व्मवस्थाऩनका राङ्झग याजनीङ्झतक प्रङ्झतफद्धता जरुयी हङ्टने गदवछ । याजनीङ्झतरे ऻान व्मवस्थाऩनका 
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राङ्झग आवश्मक स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका साथै नैङ्झतक सभथवन य वैधता प्रदान गयेभा ऻान 
व्मवस्थाऩनको ङ्झनमङ्झभत य प्रबावकायी अभ्मासभा सहजता हङ्टने देङ्ञखन्छ। 

५.  नेऩारको सन्दबव 
नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा ऻान व्मवस्थाऩनको अवस्थाराई दङ्टई ओटा ऩऺफाट ङ्जवश्लषेण गनव उऩमङ्टि 
हङ्टन्छ। नीङ्झतगत ऩऺफाट हेदाव ऻान व्मवस्थाऩनराई नऩेारको साववजङ्झनक प्रशासनरे उऩेऺा गयेको 
देङ्ञखॉदैन। मोग्मताभा आधाङ्चयत छनौट प्रणारीको अवरम्फनरे नीङ्झतगतरूऩभा ङ्झनजाभती सेवा ऻानको 
अभ्मास गने जनशङ्ञि प्राङ्झप्तभा केङ्ञन्रत यहेको स्ऩष्ट हङ्टन्छ। त्मसैगयी जनशङ्ञि ङ्जवकासका ङ्जवद्यभान 
नीङ्झतगत व्मवस्था हेदाव ऩङ्झन नऩेारको ङ्झनजाभती सेवारे ऻान व्मवस्थाऩनभा ऩमावप्त ध्मान ङ्छदएको देङ्ञखन्छ। 
सेवा प्रवाहभा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगको नीङ्झतरे ऩङ्झन ऻान व्मवस्थाऩनराई केन्रभा नै याखेको ऩाइन्छ। मसयी 
नीङ्झतगत रूऩभा नऩेारको साववजङ्झनक प्रशासनरे ऻान व्मवस्थाऩनराई व्मवस्थाऩकीम औजायका रूऩभा 
आन्तङ्चयकीकयण गनव खोजेको देङ्ञखन्छ। 

तय अभ्मासभा हेदाव साववजङ्झनक ऺेरभा ऻान व्मवस्थाऩनको अवस्था ङ्झनकै कभजोय छ। ऻान 
व्मवस्थाऩनको अवस्थाको फाये ङ्जवस्ततृ अध्ममन य अनङ्टसन्धानको अबाव छ। ऻान ङ्झसजवनाको राङ्झग 
जरूयी तथ्माङ्क य सूचनाको सङ्करन य बण्डायण अत्मन्त कभजोय छ। ऻान ङ्झनभावणभा प्रत्मऺ सॊरग्न 
व्मङ्ञिभा अऩेङ्ञऺत दऺता छैन य साभाङ्ञजक मोगदान ऩङ्झन अऩेङ्ञऺत रूऩभा प्राप्त गनव सङ्जकएको ऩाइॉदैन। 
सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झत ऻानभैरी छैन। ऻानको आदानप्रदान गने सॊस्कृङ्झत य सङ्गठनको ङ्झसकारु प्रकृङ्झतको 
ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन। सैद्धाङ्ञन्तक रूऩभा ऻान व्मवस्थाऩनराई व्मवस्थाऩकीम औजायको रूऩभा ङ्झरने 
गयेको बए ताऩङ्झन अभ्मासभा मसको प्रमोग गने इच्छाशङ्ञिको कभी छ। याजनीङ्झतक य व्मवस्थाऩकीम 
उच्च नेततृ्वभा मसप्रङ्झत इभान्दाय प्रङ्झतफद्धता देङ्ञखॉदैन। फौङ्जद्धक ऩङ्टॉजीको रूऩभा जनशङ्ञिराई ङ्झरएको 
ऩाइॉदैन जसका कायण ऻानभा आधाङ्चयत सेवा प्रवाह गनवसक्ने जनशङ्ञिको ङ्जवकासभा सॊस्थागत चासो ऩङ्झन 
ऩटकै्क ऩाइॉदैन। 

मस्तो अवस्था हङ्टन ङ्टका ऩछाङ्झड केही कायणहरू छन।् ऩङ्जहरो कायण, ऻान व्मवस्थाऩनको फङ्टझाइसॉग 
सम्फङ्ञन्धत छ। सङ्गठनात्भक स्रोत य साधनभा ऻानराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखॉदैन। ऻानप्रङ्झतको 
सकायात्भक धायणाको ङ्जवकास गनव सङ्जकएको छैन। ऻान व्मवस्थाऩनका फायेभा सभान धायणाको ङ्जवकास 
नहङ्टनङ्ट ऩङ्झन सभस्माका रूऩभा यहेको छ। उच्च व्मवस्थाऩकीम नेततृ्वभा ऻानप्रङ्झत गङ्जहयो य सकायात्भक 
धायणा बए ताऩङ्झन मसको प्रबावकायी सञ्चायको कभीका कायण सङ्गठनभा आफद्ध सफै कभवचायीहरूभा 
ऻानको भहत्त्व य प्रमोगका फायेभा गङ्जहयो फङ्टझाइ य ङ्झसऩको ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन। 

ऻान व्मवस्थाऩनको अभ्मासराई सॊस्थागत गनव नसक्नङ्ट अको भहत्त्वऩूणव कायण हो। साववजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूभा सूचनाको ऩमावप्त सङ्करन, उऩमङ्टि ङ्जवश्लषेण य ङ्झनणवम ङ्झनभावणभा सूचनाको प्रमोग गने ऩयम्ऩया 
स्थाङ्जऩत बएको छैन। कभवचायीहरूभा ऻान ङ्झनभावणभा भहत्त्वऩूणव मोगदान गने दऺता नहङ्टन ङ्ट, आन्तङ्चयक 
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सभन्वम य सञ्चायको कभी हङ्टन ङ्ट, ऻान व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक प्रङ्जवङ्झधको उऩरब्धता य प्रमोगको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता अऩेङ्ञऺत रूऩभा नहङ्टन ङ्ट जस्ता कायणरे ऻान व्मवस्थाऩन सॊस्थागत हङ्टन सकेको छैन। 

त्मसै गयी फाह्य सम्फन्ध सकायात्भक नहङ्टनङ्ट य ऻान व्मवस्थाऩनभा नागङ्चयक मोगदानको कभी हङ्टन ङ्टरे ऩङ्झन 
प्रबावकायी रूऩभा ऻान व्मवस्थाऩनको अभ्मास हङ्टन सकेको छैन।नेऩारको ङ्झनजाभती सेवाको साभाङ्ञजक 
अन्तयङ्जिमा य नागङ्चयक सहकामव कभजोय बएका कायण ऻानको ङ्झनभावण, त्मसको स्वीकामवता, वैधता य 
प्रमोगको शृ्रङ ख् राभै असय ऩयेको छ। दोहोयो जवापदेहीताको कभीका कायण ऻानको आदानप्रदान य 
प्रमोगभा ऩायस्ऩङ्चयक मोगदानको अवस्था सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनव नसक्नङ्ट ऩङ्झन कभजोय ऻान व्मवस्थाऩनको कायण 
फन् न ऩङ्टगेको छ। 

ऻानको व्मवस्थाऩन गने कामव जङ्जटर य च ङ्टनौतीऩूणव छ य मसको राङ्झग उच्च फौङ्जद्धक ऺभता बएको 
भानव स्रोतको उऩरब्धता अङ्झनवामव हङ्टन्छ। नेऩारको ङ्झनजाभती सेवाभा भाङ्झनसको फौङ्जद्धक ऺभता 
ङ्जवकासराई यणनैङ्झतक भहत्त्वका दृङ्जष्टरे हेङ्चयॉदैन, ऻानभा आधाङ्चयत भानव स्रोत ङ्जवकासराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने 
गङ्चयॉदैन य ऻानको ङ्झसजवना, आदानप्रदान य उऩमोगका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा उत्प्रयेणा य प्रोत्साहनको व्मवस्था 
छैन। परस्वरूऩ फौङ्जद्धक ऩङ्टॉजीको प्रबावकायी ऩङ्चयचारनसभेत गनव नसङ्जकएको अवस्था ङ्जवद्यभान छ। 

नेऩारको ङ्झनजाभती सेवाभा ऻान व्मवस्थाऩनको उत्कृष्ट अभ्मासभा केही च ङ्टनौती ऩङ्झन छन।् ऻानभा 
आधाङ्चयत सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टव प्रभङ्टख च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेको छ। सङ्गठनराई ङ्झनयन्तय 
ङ्झसकाइभा आधाङ्चयत फनाउन,े सूचनाराई केन्रभा याखी ङ्झनणवम ङ्झनभावण गने ऩयम्ऩयाराई स्थामी फनाउने 
तथा सङ्गठनभा ङ्झनङ्जहत ऻान य फाह्य ऻानङ्झफच साभञ्जस्म कामभ गयी ऻानको दामया फहृिय य साभाङ्ञजक 
वैधता कामभ गनङ्टव ऩङ्झन च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् त्मसै गयी साभाङ्ञजक प्रवङृ्ञिभा ऩङ्चयवतवन ल्माई ऻान 
ङ्झनभावणभा नागङ्चयकको मोगदान फढाउन,े ऻानभा आधाङ्चयत सङ्गठन फनाउने य ऻान व्मवस्थाऩनको 
अभ्मासभा ङ्जिमाशीर जनशङ्ञिराई ङ्झनयन्तय प्रोत्साहन गयी उनीहरूको ङ्जटकाउऩन फढाउनङ्ट ऩङ्झन च ङ्टनौतीऩूणव 
देङ्ञखएको छ। 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत सभस्मा य च ङ्टनौतीहरूको सम्फोधन गयी ऻान व्मवस्थाऩनको प्रबावकायी अभ्मासभापव त 
साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई नागङ्चयककेङ्ञन्रत गनङ्टव अङ्जहरेको प्रभङ्टख ङ्जवषम हो । मसका राङ्झग ङ्झनजाभती 
सेवाभा ङ्झनयन्तय ऻानको ऩयीऺण गङ्चयनङ्ट ऩदवछ। ऻानको अन्तय ङ्जवश्लषेण गयी आन्तङ्चयक य फाह्य ऻानङ्झफच 
साभञ्जस्मता कामभ गनव साभाङ्ञजक अन्तयङ्जिमाको ढाॉचाराई नवीनतभ य पयाङ्जकरो फनाउनङ्ट ऩदवछ। ऻान 
व्मवस्थाऩनको यणनैङ्झतक भागवङ्ञचर फनाई मसको अभ्मासराई ङ्झनजाभती सेवाका सफै तहहरूभा अनवामव 
रूऩभा रागङ्ट गङ्चयनङ्टऩदवछ। नव प्रवतवन य सङ्गठनको सॊयचनाङ्झफचको सन्तङ्टरन कामभ गयी ऻानको ङ्झसजवना य 
व्मवस्थाऩन दङ्टवैभा अब्फर दऺता बएका भानव स्रोतको ङ्जवकासभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदवछ। मसफाट ङ्झनजाभती 
सेवाको सॊयचना, आन्तङ्चयक कामव प्रणारी, सेवा प्रवाह य फाह्य सम्फन्ध सफैभा सङ्टधाय हङ्टन ङ्टका साथै ङ्जवद्यभान 
सभस्माको सभेत सहज य सयर सम्फोधन हङ्टन सक्दछ। 
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६. ङ्झनष्कषव  

साङ्गठङ्झनक रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग व्मवस्थाऩकीम कौशरराई ऻानभा आधाङ्चयत फनाउनङ्ट नै ऻान व्मस्थाऩन 
हो। ऻान व्मवस्थाऩन फहङ्टऩऺीम ङ्जवषम हो, मो चयणफद्ध हङ्टनाका साथै  फौङ्जद्धक प्रङ्जिमा हो य आधङ्टङ्झनक 
व्मवस्थाऩकीम औजाय हो। सङ्गठनका राङ्झग आवश्मक ऻानको ङ्झनभावण य त्मसको प्रमोगको उऩमङ्टि य 
अनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजवना गनङ्टव ऻान व्मवस्थाऩनको उदे्दश्म हो। ऻान व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩागभहरू 
छन ्तय ङ्झतनको प्रमोगभा सङ्गठनको यणनीङ्झत, आन्तङ्चयक दऺता, फाह्य सम्फन्ध, प्रङ्जवङ्झध य याजनीङ्झतक तथा 
साभाङ्ञजक सॊस्कृङ्झतरे प्रत्मऺ रूऩभा प्रबाव ऩाने गदवछन।् 

नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनको सन्दबवभा नीङ्झतगत रूऩभा ऻान व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी रूऩभा 
सम्फोधन गयी मसको प्रमोगभा जोड ङ्छदएको देङ्ञखए ताऩङ्झन सङ्गठनङ्झबर मसको प्रमोग बने प्रबावकायी 
रूऩभा बएको ऩाइॉदैन। मस्तो अवस्था हङ्टन ङ्टभा ऻान व्मवस्थाऩनप्रङ्झतको फङ्टझाइको गङ्जहयाइ कभ हङ्टनङ्ट, ऻान 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक प्रङ्जवङ्झधको उऩरब्धताभा कभी, कभजोय आन्तङ्चयक दऺता, ऻानको 
आदानप्रदानको सॊस्कृङ्झत नहङ्टन ङ्ट, फाह्य सम्फन्ध सकायात्भक नहङ्टनङ्टका साथै ऻानको व्मवस्थाऩन य प्रमोगभा 
नागङ्चयक मोगदानको कभी भङ्टतम रूऩभा ङ्ञजम्भेवाय देङ्ञखन्छन।् ङ्झनजाभती सेवाभा प्रबावकायी रूऩभा ऻान 
व्मवस्थाऩनको प्रमोगका राङ्झग सॊयचनात्भक रूऩान्तयण, ङ्झनयन्तय ऻानको ऩयीऺण, साङ्गठङ्झनक भूल्मभा 
ऩङ्चयवतवन, भानव स्रोतको दऺता ङ्जवकास गनङ्टवका साथै सूचना व्मवस्थाऩन प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगको सङ्टङ्झनङ्ञश्चता हङ्टन ङ्ट 
ऩने देङ्ञखन्छ।  
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स्थानीम तहको सञ्चारनभा सङ्टधायका आमाभहरू 

 
नेर सङ्टवेदी “प्रमास”* 

आरेख साय  

सॊङ्जवधानत् नऩेार सङ घीम सॊयचनाभा गएको घोषणा बएऩङ्झछ कानङ्टनी, सॊयचनात्भक य कामव प्रङ्जिमाका 
ङ्जहसावरे ऩङ्झन नेऩारको शासकीम सॊयचनाराई सङ घीम प्रारूऩभा रङ्झगएको छ । जनताको नङ्ञजक यहेय 
कामवकायी, व्मवस्थाऩकीम य न्माङ्जमक कामवहरू गने साववबौभ य शङ्ञिशारी शासकीम तहका रूऩभा 
स्थानीम तहराई हयतयहरे सहजीकयण य सशङ्ञिकयण गनव मसअङ्ञघ याज्म सञ्चारनको अभ्मास गयेको 
केन्र वा सङ घीम तह तथा दङ्टई तहको ङ्झफचभा यहेय सभन्वमकायी बङू्झभका खेल्ने म्माण्डेट ऩाएको प्रदेश 
तह भहत्त्वको यही आएको छ । अन्म तहफाट ऩाउने सहमोग तथा सहजीकयणका अरावा स्थानीम तह 
आपईअ  ऩङ्झन स्वमभ ् सङ्जिम य सजग हङ्टनङ्ट जरुयी छ । स्थानीम तहको कामवऺ ेर व्माऩक बए ऩङ्झन 
ऩूवावधायकेङ्ञन्रत बएको आयोऩ राग्न ेगयेको छ बन ेकानङ्टन ङ्झनभावण तथा कामावन्वमनभा सभेत सङ घ य 
प्रदेशसॉगको तादात्म्मता कामभ गनङ्टवऩने य सीङ्झभत स्रोत साधनफाट असीङ्झभत आवश्मकता ऩूया गनव सम्बव 
नबएको हङ्टॉदा प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टव जरुयी छ । भूरत: दीघवकारीन सईइच य मोजना तथा साभाङ्ञजक य 
भानवीम ऺेरभा हङ्टन ङ्टऩने चासो सङ्टधायका भूरबतू ऺेरहरू हङ्टन ्। 

केही दृष्टान्तहरू 

 केही स्थानीम तहहरूरे चैर भङ्जहना राग्दासम्भ ऩङ्झन फजेट प्रस्तङ्टत य ऩाङ्चयत गनव फाॉकी छ तय खचव 
बने गङ्चययहेका छन ्। के त्मो खचव कानङ्टनी हङ्टन्छ त ? 

 सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका कामवसञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ को नभङ्टना सफै स्थानीम तहभा ऩठाएको छ य आफ्ना खचवराई सीभाफद्ध गनव 
बनेको छ । त्मसै गयी भन्रारमरे सभग्र कामवसम्ऩादनको स्व्भूल्माङ्कन गने ऩद्धङ्झत Local Level 

Institutional Self Assessment (LISA) राई प्रमोगभा ल्माउन सफै तहराई अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चययहेको  

छ ।  

                                                            
* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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 कङ्झतऩम स्थानीम तहहरूरे कभवचायी बनाव गने, सङ्टङ्जवधा ङ्जवतयण गने, सङ्ञचवारमको खचव प्रङ्जिमाराई 
आपूरे ङ्झनणवम गयेऩङ्झछ वैध हङ्टन्छ बङे्ङ फङ्टझेका छन ् । जफ ङ्जक सङ घीम य प्रादेङ्ञशक कानङ्टनको 
तादात्म्मता यातदै सङ्टङ्जवधाबन्दा सेवा प्रवाह य ङ्जवकासराई ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कारखण्डभा हाभीहरू छौँ। 

बङू्झभका 

सङ घीम सॊयचना हारको शासकीम ढाॉचा हो । मस सम्फन्धभा नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५६ भा प्रष्ट 
रूऩभा उल्रेख छ । सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची-८ भा २२ ओटा फङ्टॉदा यहेको स्थानीम तहका एकर अङ्झधकाय 
सूची तथा अनङ्टसूची-९ भा १५ फङ्टॉदासङ्जहतको सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहका साझा अङ्झधकाय सूची 
ङ्छदइएको छ । मसयी ३७ ओटा कामवऺ ेरसङ्जहत जनताको नङ्ञजक स्थानीम तह ङ्जिमाशीर यहेका छन ्। 
के कस्ता काभहरू स्थानीम तह आपईअ रे ङ्जवङ्झध फनाएय गने य के कङ्झत काभहरू प्रदेश तथा सङ घीम 
तहसॉग साभाञ्जस्म कामभ गयी सम्ऩादन गने बङे्ङ ङ्जवषम सॊङ्जवधानरे नै ङ्झनदेङ्ञशत गयेको छ ।  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाअनङ्टसाय ऩङ्झन जनसहबाङ्झगता, उियदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशवता 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने भार नबई गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गने, रोकतन्रका राबहरूको सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी य 
न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गने, स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामवकाङ्चयणी य न्माङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गने उदे्दश्मका साथ जायी बएको बङे्ङ उल्रेख छ । त्मस्तै स्थानीम तहको 
वगॉकयणका आधायहरू, सीभा ङ्झनधावयण, सम्ऩादन गनङ्टवऩने काभहरू, सॊयचना य ऩदाङ्झधकायीहरूका 
ऺेराङ्झधकायहरू तथा स्थानीम तह व्मवस्थाऩनका भूरबतू ऩऺहरूका सन्दबवभा ऩङ्झन स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐनभा सङ्जवस्ताय उल्रेख छ । कभवचायी सभामोजनका राङ्झग फनेको कानङ्टन तथा अन्म थङ्टप्रै 
कामवङ्जवङ्झधहरूरे ऩङ्झन स्थानीम तहको सञ्चारनका राङ्झग ङ्छदशाङ्झनदेश गयेका छन ् । तथाङ्जऩ अङ्झधकाॊश 
स्थानीम तहहरू सङ घीमताको भभव य स्थानीम सम्बावनाको कसीभा याम्रो ऩङ्चयणाभ ङ्छदन े गयी य 
ङ्जवङ्झधसम्भत रूऩभा सञ्चारन हङ्टन सकेका बने छैनन।्  

 जनताको नङ्ञजक स्थानीम सयकाय 

नेऩारभा हार ३ ओटा तहमङ्टि शासकीम य प्रशासङ्झनक सॊयचना यहेको छ । त्मसभध्मे ऩङ्झन जनताको 
नङ्ञजक यहन ेगयी ७५३ ओटा स्थानीम तहहरू तम बई सोहीअनङ्टरूऩ २०७४ भा बएको स्थानीम तहको 
ङ्झनवावचनऩश्चात ् स्थानीम तहका सयकायहरू कानङ्टनी, याजनैङ्झतक एवभ ् प्रशासङ्झनक औजायहरूभापव त  
सञ्चारनभा छन ्। स्थानीम तहहरू ३ ङ्जकङ्झसभका नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाका रूऩभा वगॉकृतसभेत 
छन ्। ङ्जवकास केन्रका रूऩभा ती स्थानीम तहहरू य सेवा केन्रका रूऩभा तहअन्तगवतका ६,७४३ 
वडाहरूरे स्थानीम फाङ्झसन्दाका सयोकायका ङ्जवषमहरू नङ्ञजकफाट सम्फोधन गने व्मवस्था ङ्झभराइएको  

छ । नेऩाररे सङ घीम प्रारूऩको शासन सञ्चारनअन्तगवत स्थानीम तहको सङ्टसञ्चारनफाट थऩ प्रबावकायी 
सेवा प्रवाह य भहसङ्टस हङ्टने गयी आङ्झथवक साभाङ्ञजक रूऩान्तयण सम्बव हङ्टन ेङ्जवश्वास ङ्झरइएको छ ।  
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मसयी हेदाव जनताको नङ्ञजकको सयकायराई कसयी स्थानीम फाङ्झसन्दाका ङ्जवकास य सेवाका सयोकायहरू 
सम्फोधन गनव सऺभ फनाउॉदै सभग्रभा भङ्टरङ्टकको सभङृ्जद्धको आधाय फनाउन े  बङे्ङ नै स्थानीम तहसॉग 
सम्फङ्ञन्धत अङ्जहरेको प्रभङ्टख सवार हो । बनाइ यहेको छ ङ्जक "रोकतन्रको जग गाउॉफाट उठ्नङ्टऩदवछ 
बने छानो केन्रफाट हाल्नङ्टऩदवछ ।" मसको तात्ऩमव हो ङ्जक स्थानीमदेङ्ञख केन्रसम्भको मथोङ्ञचत बङू्झभकाभा 
नै रोकतन्रको अभ्मासरे शाश्वत रूऩ ऩाउॉदछ । स्थानीम शासकीम तहभा यहेको ङ्जवकास व्मवस्थाऩनका 
ङ्जवङ्जवध अकचनहरूकै कायण वा सॊरग्न जनशङ्ञिको ङ्झनङ्ञष्िमताको कायण ऩङ्झन नङ्झतजा ङ्झनस्कन े
काभहरूबन्दा ङ्जवतयणभङ्टखी काभभा राग्ने प्रवङृ्ञि देङ्ञखएको छ ।   

ङ्जवगतदेङ्ञख हारसम्भ हाभीरे अवरम्फन गयेको शैरीकै कायण ङ्जवकासको ऩहर अऩूयो य असपर 
देङ्ञखएको छ । जस्तो ङ्जक हाभीरे कृङ्जषभा जोड ङ्छदन ेबन्मौँ तय कृङ्जषमोग्म बङू्झभ प्रङ्जटङ बैयहेको छ, वन 
जङ्गर जोगाउने बन्मौँ तयाइका धेयै जङ्गर सखाऩ बैसके, ऊजावको धनी बनये दाफी गयेका छौँ तय आमात 
गयेय काभ चराउनङ्टऩयेको छ, एकीकृत मोजना तथा सेवा प्रवाह बन्मौँ तय सभन्वमभा च ङ्टक्मौँ । गङ्चयफी 
ङ्झनवायण बङ्झनमो तय असभानता फढेको छ । ऩटकऩटक बएका याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनरे जनजीङ्जवकाको 
ङ्जवषमभा प्रत्मऺ य भहसङ्टस हङ्टन ेगयी सङ्टधाय हङ्टन सकेको छैन । एउटा कङ्ट या चाॉङ्जह के सत्म हो बन ेकङ्ट नै 
स्थान ङ्जवशेषभा केही सन्देश ङ्छदन रामक काभहरू बएका छन ्बन ेइभान्दाय नेततृ्व य एकीकृत ङ्जटभका 
कायण बएको छ । ठङ्टरो काभको ऩमावप्त तमायी य साना तय अनङ्टबङू्झत हङ्टने काभ ङ्झनयन्तय गये भार 
सभमरे सभङृ्जद्ध ल्माउॉदछ,  सभाजरे ऩत्माउॉदछ अङ्झन स्थानीम तहको औङ्ञचत्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन्छ । बङ्झनन्छ 
ङ्जक ङ्झसजवनात्भक काभ गयेय नङ्झतजा ङ्झनकाल्नका राङ्झग बने अवसयको कभी हङ्टॉदैन । आफ्नो बौगोङ्झरक 
सीभाङ्झबर फसोफास गने नागङ्चयकहरूराई सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत ङ्छदॉदै स्थानीम सयकायप्रङ्झतको अऩनत्व य 
बयोसा फढाउन ङ्जढरा गनङ्टवहङ्टॉदैन । हाभी नऩेारीहरू मङ्छद कङ्ट नै कङ्ट याभा कभजोय छौँ बन े भानवङ्झसङ्ञजवत 
आनीफानी य सॊस्कृङ्झत य प्रवङृ्ञि नै हङ्टन ्जसराई सङ्टधाय गने य उदाहयण फङे्ङ अवसय स्थानीम तहराई 
उऩरब्ध छ । जस्तो ङ्जक जाॉडयक्सी, जङ्टवातासजस्ता गरत जीवनशैरीराई कडा ङ्झनमभन गने, फजायको 
ङ्झनमभन, काभराई सानो ठङ्टरो नबनी आआफ्नो ऩेसा व्मवसामभा सभङ्जऩवत यहन,े दैङ्झनकरूऩभा वा कङ्ट नै ऩङ्झन 
काभको कामवमोजनाअनङ्टरूऩको काभभा सभमऩारनजस्ता अङ्झत भहत्त्वऩूणव ऩऺभा सङ्टधायराई ङ्झनयन्तयको 
कामवसूचीका रूऩभा सभावेश गनव सङ्जकन्छ । स्थानीम तहरे आफ्नो कामवऺ ेरका भागहरू य तत्कार ऩूया 
गनवसक्ने सम्बावनाका आधायभा मोजना फनाउन,े स्रोत एवभ ्आवश्मकता नक्साङ्कन गने, उऩरब्ध ङ्जवऻ 
सभूहको योस्टय तमाय ऩायी प्रमोगभा ल्माउने, जोङ्ञखभभा यहेको फस्ती य सभूहको मथाथव ऩङ्जहचान गयी 
स्थानीम सहबाङ्झगता भै व्मवस्थाऩनको ऩहर गने जस्ता कामवसूची यहन सक्छन ्। याम्रो काभका राङ्झग 
प्रङ्झतस्ऩधाव गने, सहकामव गने य ङ्झसक्ने ङ्जवषमरे स्थान ऩाउनङ्टऩदवछ । धेयै नै भहत्त्वऩूणव ङ्जवषम त मो छ ङ्जक 
अफको याजनीङ्झत ङ्जवकासभूरक हङ्टनङ्टऩदवछ । याजनीङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झबजन, ङ्झभसन एवभ ्रक्ष्मफाट ङ्झनदेङ्ञशत बै 
प्रशासङ्झनक सॊमन्ररे काभ गनवका राङ्झग अफको प्रशासन ऩयम्ऩयागत ढङ्गरे कागजी घोडा दौडाउने, 
व्मङ्ञिऩूजा गने खारको हैन ङ्जक जनभङ्टखी य सभस्माको ङ्छदगो सभाधानभङ्टखी य प्रङ्जवङ्झधभैरी हङ्टन सक्नङ्ट 
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ऩदवछ । ङ्झन्ा य भेहनतसङ्जहत काभ गने वातावयण फनभेा देङ्ञखन ेय भहसङ्टस हङ्टन ेकाभ हङ्टन सम्बव छ । 
सायभा बङ्ङङ्टऩदाव अङ्झधकायसॉगै भाइन्डसेटसभेत अनङ्टकूर बएभा भार काभहरू अगाङ्झड फढ्ने देङ्ञखन्छ ।  

सङ घीम य प्रादेङ्ञशक ङ्जवङ्झध य व्मवस्थाको साऩेऺताभा स्थानीम तहहरूरे आआफ्नो ङ्जवङ्झध य कामविभ 
तमाय गयी ङ्जविीम एवभ ् प्रशासङ्झनक सॊयचना य जनशङ्ञि व्मवस्थाऩनसभेत गयी स्थानीम सयकायराई 
जनताको नङ्ञजकफाट साववबौभसिाको अभ्मास गने ङ्जवकेङ्ञन्रत भाध्मभका रूऩभा उभ्माउनङ्टऩने य तङ्टरनात्भक 
रूऩभा ङ्जवगतबन्दा याम्रो ङ्झसद्ध गनङ्टवऩने च ङ्टनौती यहेको छ । हङ्टन त स्थानीम स्वामि शासन य ङ्जविीम एवभ ्
प्रशासङ्झनक सङ घीमतासभेतको अभ्मास हङ्टने गयी स्थानीमस्तयभा स्वशासनको सम्बावना ऩङ्जहरोऩटक 
अङ्जहरेको सॊङ्जवधानरे जगाएको छ । तथाङ्जऩ ङ्ञजम्भेवायीभा अन्मौरता य तहगत शासनको प्रायङ्ञम्बक 
अभ्मास बएको हङ्टॉदा स्थानीम सयकायहरूरे जङ्टन गङ्झत य तङ्चयकारे काभ गनङ्टवऩने हो सो भाऩदण्ड कामभ 
नहङ्टॉदा ङ्झनयाशा पैङ्झरॉदो छ बने धेयै थयी अऩेऺाहरूको ओइयो एवभ ्आरोचनाहरूको झटायोङ्झफच स्थानीम 
तहहरूरे आआफ्नो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत य ऺभताअनङ्टसाय काभ गदै आएका छन ् । तथाङ्जऩ कङ्झतऩम स्थानीम 
तहहरूरे उदाहयणीम य ङ्झसजवनात्भक काभहरू गयेको ऩङ्झन ऩाइएको छ । मही सन्दबवभा स्थानीम तहको 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा यहेका देहामका एघाय ओटा ङ्जवषमराई सभेटेय चचाव गङ्चयएको छ : 

१. ङ्जवकास नीङ्झत, कामविभ य फजेटङ्झफचको तादात्म्मता:  जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको बङू्झभका बनेको च ङ्टनावका वखत 
उठाएका एजेण्डाअनङ्टसाय अनङ्टभोङ्छदत ङ्जवचायधाया य म्मान्डेटअनङ्टसायका ङ्जवकासका ङ्झबजन य नीङ्झत तमाय 
ऩायी रागङ्ट गनङ्टव हो । ती ङ्झबजन य नीङ्झतहरूराई दीघवकारीन सईइचसङ्जहत ऩङ्चयबाङ्जषत गदै वाङ्जषवक 
कामविभभा उताने य सोहीअनङ्टसाय स्रोतको व्मवस्था गनङ्टव ऩङ्झन उङ्ञिकै भहत्त्वऩूणव हङ्टन आउॉछ । 
स्रोतको व्मवस्थाको ऩऺ फजेट ङ्झनभावणको सभग्र ऩऺसॉग जोङ्झडएय आउॉछ । मसका राङ्झग ऩङ्झन 
राभो गहृकामव आवश्मक ऩदवछ । सयोकायवाराहरूसॉगको अन्तयङ्जिमा य ङ्जवऻहरूसॉगको ऩयाभशवभा 
त्मस्ता नीङ्झत, कामविभ य फजेट तमाय गयी अन्तयसम्फन्ध कामभ बएभा कामावन्वमन सहज बएय 
जान्छ ।  

२. स्थानीम तह सञ्चारनका राङ्झग अत्मावश्मक कानङ्टनहरूको तजङ्टवभा : जहाॉसम्भ अङ्झनवामव कानङ्टनहरूको 
ङ्झनभावणको कङ्ट या छ, आफ्नो स्थानीम तहको काभराई व्मवङ्ञस्थत गनवका राङ्झग केन्ररे फनाएको 
नभूना कानङ्टनका आधायभा भस्मौदा तमाय ऩायी स्थानीम नगयसबा/गाउॉसबाफाट अनङ्टभोदन गयाई ऐन 
रागङ्ट गयाउने य कामवऩाङ्झरकाफाट ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका य कामवङ्जवङ्झधहरू फनाएय रागङ्ट गदै जानङ्टऩने 
देङ्ञखन्छ । मसो गङ्चययहॉदा सङ घीम य प्रादेङ्ञशक कानङ्टनको प्रङ्झतकूर कानङ्टनहरू फङ्ङ नसक्ने हङ्टॉदा ती 
कानङ्टनको भभवअनङ्टसाय नै स्थानीम कानङ्टन फङे्ङ सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टव ऩङ्झन जरुयी छ । कङ्ट नै ऩङ्झन सतवभा 
सङ घीम य प्रादेङ्ञशक कानङ्टनबन्दा ङ्जवऩयीत कानङ्टन ङ्झनभावण गने वा कङ्ट नै ङ्झनणवम गने तथा कामावन्वमनभा 
ल्माउनङ्ट बन ेहङ्टॉदैन ।  

३. कभवचायी सभामोजन य ऺभता ङ्जवकास : सङ घीमताको अभ्माससॉग ङ्झफल्कङ्ट रै अञ्जान कभवचायीहरूराई 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम तहभा ऩठाउन य साङ्जवकदेङ्ञख कामवयत स्थानीम ङ्झनकामफाट तहभा रुऩान्तङ्चयत 
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कभवचायीराई सॉगै याख्न े य प्रोत्साङ्जहत गने च ङ्टनौती एकैऩटक आइरागेको छ । पयक सन्दबवभा 
एकैऩटक च ङ्टङ्झरएको ङ्जवकास आकाङ्खऺा तथा सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीनै तहका 
काभहरूराई सङ्टचारु गनवका राङ्झग सऺभतासङ्जहत काभभा सभङ्जऩवत गनव नसङ्जकयहेको सन्दबवभा 
काभप्रङ्झतको सभऩवण एवभ ् उत्प्रयेणा तथा सभम एवभ ् काभ सङ्टहाॉउदो ऺभता ङ्जवकासको प्रफन्ध 
गनङ्टवऩने तथा यहे बएका ऺभताहरूको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गने च ङ्टनौतीसभेत यहेको छ । ऩङ्चयवतवनराई 
सॊस्थागत गने िभभा कभवचायीहरूरे आपूरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा वा अङ्झतङ्चयि वङृ्ञिको भार कङ्ट या 
गनङ्टवबन्दा ऩङ्झन नमाॉ शासकीम प्रारूऩभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूसॉगै हातेभारो गयेय जनसयोकायका ङ्जवषमभा 
भहसङ्टस हङ्टने गयी काभ गनङ्टव जरुयी छ ।  

४. प्रशासन य याजनीङ्झतङ्झफचको अन्तयसम्फन्ध य सहकामव:  सङ घीम सॊयचनाभा गएऩङ्झछ याजनैङ्झतक 
ङ्जवषमहरू च ङ्टनावरे आकाय ङ्छदॉदै गएको बए ताऩङ्झन प्रशासङ्झनक ऩङ्टनसॊयचनाको ङ्जवषम थऩ ऩेङ्ञचरो 
फनेको हाभी ऩाउॉछौँ । केन्ररे स्थानीम तहभा जनशङ्ञि ऩठाउने तय कङ्ट न तहभा के कङ्झत कामवचाऩ 
छ,  मसअङ्ञघ कामवयत जनशङ्ञि के कङ्झत छ बङे्ङ आॉकरन वा ङ्जववयण अद्यावङ्झधकसभेत नगयी 
भन्रारमगत सभन्वमङ्झफना ऩङ्झन जनशङ्ञि खटाएको सभेत ऩाइमो । कङ्ट नै स्थानीम तहभा कभवचायीको 
फढी चाऩ य अङ्झर अऩामकका तहभा बएका कभवचायी ऩङ्झन सरुवा बएय अन्मर जाने िभभा 
उनीहरूराई ङ्जटकाउने य नमाॉ आकषवण गने कङ्ट नै यणनीङ्झत फनाएको ऩङ्झन देङ्ञखएन । अकोतपव  
स्थानीम सेवाका कभवचायी य केन्रफाट खङ्जटएय आउन ेङ्झनजाभती कभवचायीङ्झफच ङ्जवश्वासको वातावयण 
फङ्ङ सभम रागेको, स्थानीमभा छङ्ट टै्ट खारको दम्ब यहेको य आफ्ना फजाङ्चयमा ऩेसाराई जाङ्झगयसॉगै 
धाङ्ङ खोज्ने प्रवङृ्ञिसभेत यहेको अवस्थाभा बएका ङ्जवकृङ्झतको ङ्ञचयपाय गनङ्टव ऩङ्झन प्रशासङ्झनक य 
याजनैङ्झतक नेततृ्वको कामवसूची फङ्ङङ्टऩने देङ्ञखन्छ । प्रशासन य याजनीङ्झतका आआफ्नै सफर ऩऺ य 
बङू्झभका हङ्टन े सन्दबवभा एकरे अकोराई आयोऩ रगाउने य आफ्नो बङू्झभकाभा उदासीन यहने 
सम्बावनाराई दृङ्जष्टगत गयी सभमसभमभा सॊमङ्टि सॊवाद वा अन्तयङ्जिमाको आमोजना हङ्टन ङ्ट जरुयी 
देङ्ञखन्छ । याजनीङ्झत य प्रशासनभा एकअकावको बङू्झभका य भहत्त्व नफङ््ट दा असभझदायी फढ्ने हङ्टन्छ 
बने कङ्ट नै व्मङ्ञि ङ्जवशेषका कभजोयी वा व्मवहायराई साभान्मीकयण गदाव ऩङ्झन अङ्जवश्वास फढेय 
जान्छ। दङ्टवै ऩऺको उदे्दश्म ङ्जवकास ङ्झनभावण य सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय बए ताऩङ्झन प्रङ्जिमाराई फाधक 
ठाङ्ङे जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवङ्झधको ऩारना गनैऩने कभवचायीतन्रका कायण कङ्जहरेकाही ँतनाव उत्ऩङ्ङ हङ्टनङ्ट 
स्वाबाङ्जवक नै हो ।  

५. स्रोत साधनको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन: साववजङ्झनक आम्दानी य खचवको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनराई 
व्मवस्थाऩनको भहत्त्वऩूणव ऩाटोका रूऩभा ङ्झरइन्छ । याजस्वको दय तथा दामया तम गने ङ्जवषम जङ्झत 
भहत्त्वऩूणव छ त्मङ्झत नै ङ्जवङ्झध य भाऩदण्डअनङ्टसाय खचव रेख्नङ्ट ऩङ्झन ङ्जविीम अनङ्टशासन य सॊस्थाको स्वस्थ 
सञ्चारनको ङ्जहसावरे अथव याख्न ेगछव । त्मसै गयी सङ घीम य प्रादेङ्ञशक तहफाट प्राप्त बएका कङ्झतऩम 
अङ्ञततमायीहरू सभमभा खचव नबएभा ऩङ्टन: तित ्तहभा ङ्जपताव बएय जान ेय मङ्छद ङ्जपताव खचव नरेखेभा 
फेरुजङ्ट ठहय हङ्टने हङ्टॉदा सभमभै तमायी गयी कामावन्वमनभा रैजानङ्टऩने देङ्ञखन्छ ।  
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६. साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको व्मवस्थाऩन:  ङ्जवगतफाट सयेय आएका य नमाॉ खङ्चयद बएका उऩकयणहरू,  
बवनहरू य अन्म कामावरम साभानहरूको उङ्ञचत अङ्झबरेखन, सञ्चारन य भभवत सम्बायरे स्थान 
नऩाएका गङ्टनासाहरू हाभी सङ्टङे्ङ गदवछौँ । मो ङ्जवषम ऩङ्झन स्थानीम तहको हकभा य अझ सॊयचना 
ऩङ्चयवतवन बई नमाॉ सॊयचनारे दह्रो रूऩ ऩाउॉदै गयेको अवस्थाभा ङ्जवगतका से्रस्ता य सो अनङ्टरूऩका 
सयसाभान तथा सम्ऩङ्ञिको च ङ्टस्त दङ्टरुस्त व्मवस्थाऩन आवश्मक छ । त्मस्तै स्थानीम तहको 
सीभानाङ्झबर ऩने साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको ऩङ्जहचान गने य सॊयऺण गने काभराई भहत्त्व य प्राथङ्झभकता 
ङ्छदनङ्टऩदवछ जसरे बोङ्झरका ङ्छदनभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीहरूका सवारहरूराई सम्फोधन गनवसभेत 
भदत ऩङ्टग्न े देङ्ञखन्छ । नमाॉ उऩकयण वा साभग्री खङ्चयद गङ्चययहॉदा ङ्जवगतदेङ्ञख प्रमोगभा यहेका 
ङ्ञचजहरूको उङ्ञचत भभवतसम्बाय य बण्डायणराई सभेत उङ्ञचत ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट आवश्मक छ ।  

७. ङ्जवगतभा बए गयेका याम्रा काभहरूको जगनेाव : ङ्जवगतका कारखण्डभा स्थानीम ङ्झनकामका रूऩभा वा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत कामावरमका रूऩभा वा सेवा केन्रका रूऩभा सम्ऩादन बएका काभहरू य 
सॉगाङ्झरएका अनङ्टबवहरूराई नमाॉ फनेको सॊयचनारे स्वाङ्झभत्व ग्रहण गयी थऩ ङ्झसजवनात्भक काभहरू 
गनङ्टव आवश्मक छ । त्मसैरे ङ्जवगतभा सम्ऩाङ्छदत काभको अङ्झबरेख याख्न,े उऩरङ्ञब्धराई जगेनाव गने  
य थऩ व्मवङ्ञस्थत कामवसम्ऩादनको ऩहर हङ्टनङ्ट आवश्मक छ । अङ्जहरेका स्थानीम तहहरूरे 
डकङ्ट भेन्टेसन सेन्टयका रूऩभा ऩङ्टयाना उऩरङ्ञब्धहरूराई जगेनाव गनङ्टव जरुयी छ ।  

८. ऺभता ङ्जवकास य ऩद्धङ्झत ङ्जवकास : स्थानीम तहहरूको सङ्टसञ्चारनका राङ्झग याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू 
तथा कामवयत जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जवकासका साथै तथ्माङ्क, गङ्टरुमोजना, ऩङ्चयमोजना फैङ क, ङ्जवङ्झध ङ्झनभावण 
एवभ ्ऩङ्चयभाजवनरगामतका काभहरू सभेङ्जटएको ऩद्धङ्झत ङ्जवकासको ऩङ्झन उङ्ञिकै खाॉचो ऩदवछ ।  

९. नभूना काभको ऩहर:  केही उदाहयणीम एवभ ् अनङ्टकयणीम काभहरू नबएसम्भ एकरे अकोफाट 
ङ्झसक्न े य सम्झने आधाय तमाय हङ्टॉदैन । तसथव स्थानीम सयोकायवारा य फाह्य सहमोगी ऩऺको 
ऩहरभा स्थानीम तहभा साना ठङ्टरा याम्रा काभहरू हङ्टन सक्छन ् । त्मस्तै काभरे हो नङ्ञजकको 
सयकायको भहत्त्व फढाउने य सङ घीम प्रणारीको साख ङ्जटकाउने । उदाहयणीम काभका राङ्झग 
प्रङ्झतस्ऩधावको सम्बावना फहङ्टतहमङ्टि शासन व्मवस्था य अझ त्मसभा ऩङ्झन उस्तै हैङ्झसमत यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
स्थानीम सयकायहरूरे प्रदशवन गयेभा एकरे अकोफाट ङ्झसक्न सक्दछन ्।  

१०. नवीन प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग : काभराई थऩ ङ्जवश्वसनीम य व्मवङ्ञस्थत फनाउने कङ्ट नै भाध्मभ छ बने त्मो 
बनेको प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग य त्मसभा ल्माइन े ङ्झनयन्तयको अऩडेट हो । ङ्झसङ्झसङ्जटबी,  ङ्झडङ्ञजटर हाङ्ञजयी, 
GIS, वेवभा आधाङ्चयत य अनराइन सेवाहरूको थारनी गदै सफै सेवाराई िभश् सभे्न ेप्रमत्न बमो 
य सेवाराई एकीकृत ढङ्गरे उऩरब्ध गयाउन डाटाफेसको प्रमोग बमो बन े भार स्थानीम तहको 
व्मवस्थाऩन स्भाटव फङ्ङ सक्छ ।  

११. नैङ्झतकता य अनङ्टशासन:  नेऩार सयकायरे “भ भ्रष्टाचाय गङ्छदवन य भ्रष्टाचाय गनव ङ्छदङ्ङ” बङ्ङे प्रङ्झतऻा 
वाक्म दैङ्झनकरूऩभा काभ सङ्टरु गनङ्टवअङ्ञघ प्रमोग गनव कभवचायीहरूराई ङ्झनदेङ्ञशत गयेको छ बने 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग य सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमङ्झफच 
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बएको प्रङ्झतफद्धताऩरका फङ्टॉदाहरूरे स्थानीम तहका ङ्झनवावङ्ञचत/भनोनीत प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई फाॉध्ने ङ्जवश्वास 
ङ्झरइएको छ । त्मस्तै आचायसॊङ्जहताहरू, ङ्झनदेङ्ञशकाहरू फनकेा छन ्य कामवऩाङ्झरका फैठकफाट ऩङ्झन 
आआफ्नो तहका राङ्झग अनङ्टशासनजन्म य सहजीकयणजन्म भाऩदण्ड य ङ्जवङ्झधहरू ङ्झनभावण बै प्रमोगभा 
आएका छन ् । अनङ्टशासनभा यहने बनेको कभवचायी भार हैन बोट ऩाएय ङ्जवजमी बएका 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू ऩङ्झन हो । अगङ्टवा फङे्ङहरूको जीवन सम्ऩूणव रूऩभा साववजङ्झनक य सपा हङ्टन ङ्ट जरुयी 
छ ।  

स्थानीम तहभा ङ्जवकास व्मवस्थाऩनका सवारहरूका रूऩभा ङ्जवकासप्रङ्झतको सईइच वा आभ प्रवङृ्ञिराई ऩङ्झन 
केराउनङ्टऩने हङ्टन्छ । सभमको भहत्व नफङ््ट ने,  ङ्झसकाइको अङ्झन अभ्मासको भहत्त्व कभ आॉकरन गने य 
भेहनत गनव अङ्ञघ नसने तय नङ्झतजाको अऩेऺा गने प्रवङृ्ञि ङ्जवकासको फाधक हो । ङ्जववयण नयाख्न,े सूचना 
व्मवङ्ञस्थत नगने, गङ्टरुमोजना नफनाउन ेवा फनाइहारे ऩङ्झन अद्यावङ्झधक नगने तय ङ्जवकास व्मवङ्ञस्थत बएन 
बनेय सयाप्ने प्रवङृ्ञि ऩङ्झन ङ्जढरो ङ्जवकासका राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय तत्त्व हो । मोजना वा फजेटको ऩङ्चयङ्झधफाङ्जहय 
गई सानो सानो स्केरभा यकभ ङ्जवङ्झनमोजन भाग गने, आऩसी सभझदायी य सहकामवभा कभ चासो, साझा 
ऩूवावधाय तय पयक अडान, भाऩदण्ड,  ङ्जवङ्झधबन्दा सङ्ञजरोभा जोड,  प्रकृङ्झत य भानवङ्झफचको द्वन्द्व न्मूनीकयण 
गनङ्टवऩनेभा हङ्टन नसक्ने जस्ता सभस्माहरू ऩङ्झन देङ्ञखएका छन ्।  

ऩूवावधायजन्म काभका ऺेरहरू 

सडक ङ्झनभावणभार नबएय सडक ऩेटीको व्मवस्थाऩन य हङ्चयमारी प्रवद्धवन, साववजङ्झनक स्थरभा शायीङ्चयक 
अभ्मासको सङ्टङ्जवधा, ल्माण्डङ्जपर साइटको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन, जग्गा एकीकयण मोजनासङ्जहतको फस्ती 
ङ्जवकास,  ऩूवावधायको गङ्टणस्तय ऩयीऺणका राङ्झग प्रमोगशारा, कृङ्जष उऩज सङ्करन तथा ङ्झफिी केन्रहरू,  

हङ्चयमारी प्रवद्धवनका राङ्झग नभङ्टना कामविभहरू हङ्टन सक्दछन ्। त्मस्तै खेरकङ्ट द यङ्गशारा, ऩशङ्ट फधशारा,  
शवदाह गहृ, काङ्ञन्जहाउस, हाटफजाय स्थर, व्मवङ्ञस्थत खङ्टरा स्थर य ऩाकव , सयसपाइ तथा ङ्जवसजवन 
स्थरको व्मवस्था, ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनको उङ्ञचत प्रफन्धरगामतका काभहरू स्थानीम तहभा हङ्टन ङ्टऩदवछ । 
मसका राङ्झग उङ्ञचत तमायीसङ्जहत स्रोत व्मवस्थाऩनभा प्राङ्झथङ्झभकीकयण गनङ्टव जरुयी छ । त्मङ्झत भार होइन 
स्वास्थ्म ङ्ञशऺा, कृङ्जष, ऩशङ्ट सेवा, उद्योग एवभ ्योजगायीरगामतको प्रफन्ध ऩङ्झन हङ्टन ङ्ट जरुयी छ ।  

"ङ्छद गबनेन्स अप चाइना" नाभक ऩङ्टस्तकभा वतवभान चीङ्झनॉमा यािऩङ्झत सी ङ्ञजनङ्जऩङरे शासन व्मवस्थाका 
चाय ओटा जोङ्ञखभका रूऩभा मथाङ्ञस्थङ्झतभा यहने जोङ्ञखभ (Risk of inertia),  असऺभताको जोङ्ञखभ (Risk 

of incompetence),  सववसाधायण जनताफाट एङ्ञक्रने जोङ्ञखभ (Risk of being divorced from people)  
भ्रष्टाचाय य अन्म नकायात्भक प्रवङृ्ञिको जोङ्ञखभ (Risk of corruption and other negative phenomena)  
जस्ता कायणहरूभा जोड ङ्छदएका छन ्। त्मस्तै उनरे कङ्ट या वा बाषणरे भार भङ्टरङ्टकराई हाङ्झन गदवछ य 
कडा ऩङ्चयश्रभसङ्जहतको काभरे भार उङ्ङङ्झत सम्बव छ बङे्ङ ङ्जवषमराई भहत्त्वका साथ उठाएका छन ्।  
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सङ घीमताको अभ्मास नमाॉ बए ताऩङ्झन स्थानीम स्वामि शासनको अभ्मास बने नेऩारको राङ्झग ङ्झफल्कङ्ट र 
नमाॉ होइन । सङ घीमतासॉगै ङ्जवगतको तङ्टरनाभा तीन ओटा तहङ्झफचको साभञ्जस्म य सहकामव गनङ्टवऩने 
दाङ्जमत्व थऩ बएको छ । त्मसभा ऩङ्झन सॊङ्जवधानभै उल्रेख बएका तहगत अङ्झधकाय सूचीअनङ्टसाय कानङ्टन 
ङ्जवङ्झध फनाएय कामावन्वमनभा जानङ्टऩने य स्वमभ ् व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छदनङ्टऩने अवस्था ङ्जवद्यभान छ । 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को भभव य व्मवस्थाहरूराई व्मवहायभा उताने काभ शासन 
सञ्चारनभा सॊरग्न ङ्ञजम्भेवाय सफैको हङ्टन आउॉछ । "ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञि जवापदेही हङ्टन ङ्टऩदवछ" बङ्ङे 
सङ्टशासनको भान्मता स्थानीम शासनभा सभेत रागङ्ट हङ्टन्छ ।  

सङ्टदृढ रोकतन्रसङ्जहतको सऺभ, सफर य सभदृ्ध नेऩार ङ्झनभावणका राङ्झग सफै स्थानीम तहहरूरे आपूराई 
स्थानीम सयकायका रूऩभा उभ्माउन सक्नङ्टऩदवछ । एकाङ्झतय ङ्जवगतभा कङ्जहल्मै अभ्मासभा नआएको ङ्जविीम 
अङ्झधकायसङ्जहतको सङ घीमता हाभीरे अभ्मास गङ्चययहेका छौँ बन ेअकोङ्झतय सयकाय आपङ्ट  भार ङ्जवकासको 
एकर कताव नबएय तीन खम्फे अथवनीङ्झतको अन्म ऩारका रूऩभा ङ्झनजी ऺेर य सहकायीराई सभेत 
आआफ्नो तङ्टरनात्भक राब य ऺभताको प्रमोग गनव केन्रीम मोजनाभापव त प्रोत्साङ्जहत गङ्चययहेको छ ।  

आफ्नै सम्बावना य भौङ्झरकताको कसीभा स्थानीम तहहरूरे आफ्नै छङ्ट टै्ट मोजना य भौङ्झरक कामवशैरी 
अऩनाउन सक्दछन ्। नङ्झतजा देङ्ञखने खारको ङ्जवकासको उदे्दश्म याखेय शङ्टल्क उठाउन जङ्चयवाना गनव 
स्थानीम तह स्वतन्र छ । मसयी हेदाव सम्बावनाको प्रमोग गनव य उत्ऩादन वङृ्जद्धभापव त सभङृ्जद्ध हाङ्झसर 
गनवका राङ्झग स्थानीम तहहरूङ्झफच सकायात्भक प्रङ्झतस्ऩधावको वातावयण ङ्झसजवना हङ्टन ङ्टऩदवछ ।  

स्थानीम तहका आफ्नै भौङ्झरक ङ्जवशेषताहरू 

सङ घीम प्रारूऩभा ऩङ्झन नेऩारको सॊयचना बनेको स्थानीम तहराई अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ य शङ्ञि सम्ऩङ्ङ बएको 
प्रणारी भाङ्झनन्छ । शङ्ञि आपईअ भा केही होइन । ङ्जवङ्झबङ्ङ खारका स्रोतसाधनभा ङ्झनमन्रण यहने आधायभा 
नै शङ्ञिवान ् छ बङ्झनन े हङ्टन्छ । जस्तो ङ्जक बङू्झभ, नदीजन्म ऩदाथवरगामतका बौङ्झतक स्रोतहरू, फौङ्जद्धक 
स्रोतहरू, भानव स्रोत य ङ्जविीम स्रोतहरूउऩय ऩहङ्टॉच बएभा वा ऩहङ्टॉचको ऺभता बएभा भार स्थानीम तह 
सशि यहेछ बङे्ङ हङ्टन्छ अन्मथा त्मस्तो खारको ऺभता ङ्जवकास गनङ्टवऩने हङ्टन्छ ।  

सहबाङ्झगताको ऺभताका साथभा प्राप्त अङ्झधकायको स्थानीम तहभै अभ्मास हङ्टन ङ्ट ऩङ्झन स्थानीम रोकतन्रको 
सङ्टन्दयता हो । बङे्ङ गङ्चयन्छ ङ्जक स्थानीम सयकायहरूरे स्थानीम सभङ्टदामको सभस्मा य आवश्मकताअनङ्टरूऩ 
नै काभ गदवछन ्। त्मसैरे नङ्ञजकको य असयदाय सयकायका रूऩभा स्थानीम सयकायराई ऩत्माइएको 
हङ्टन्छ । मङ्झत भार होइन ङ्जक स्थानीम शासनभा ठाडो य तेस्रो दङ्टवै खारे ङ्जवकेन्रीकयण सम्बव हङ्टन्छ । 
त्मस्तै मोजना फनाउन नीङ्झत तम गनव य ङ्जवकास व्मवस्थाऩन गनवका राङ्झग स्थानीम सभङ्टदामराई सशि 
फनाउनङ्ट आवश्मक हङ्टन्छ । मसराई स्थानीम शासकीम ऺभताको ङ्जवकास ऩङ्झन बङे्ङ गङ्चयन्छ । 
सयोकायवाराको ऩङ्जहचान य भङ्टतम कतावहरूको ङ्जवश्लषेण ऩङ्झन उङ्ञिकै भहत्त्वऩूणव कामव हो । केन्रदेङ्ञख 
टाढा यहेको मस्तो वातावयण जहाॉ सभङ्टदामहरूरे अनङ्टबतू गनव, स्वास पेनव य आपूराई अङ्झबव्मि गनव 
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ऩाउॉछन ् त्मो नै स्थानीम तह हो । नागङ्चयककेङ्ञन्रत शासकीम प्रारूऩ ऩङ्झन बङ्झनन े स्थानीम तहभा 
अङ्झधकायभा आधाङ्चयत तङ्चयकारे नागङ्चयककै सशङ्ञिकयणभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइन्छ बने तरदेङ्ञख भाङ्झथसम्भको 
जवापदेङ्जहताको िभ देख्न सङ्जकन्छ । त्मङ्झत भार होइन ङ्जक सववसाधायण जनतारे आफ्नो सयकायको 
भूल्माङ्कन वा रेखाजोखा आपईअ  गने अवस्था ऩङ्झन यहन्छ ।  

स्थानीम तहभा सेवा प्रवाहका भाध्मभहरू  

साववजङ्झनक सेवा प्रवाहअन्तगवत जनङ्जहतका जङ्टनसङ्टकै काभ चाहे ती ङ्जवकास ङ्झनभावणका हङ्टन ्वा प्रशासङ्झनक 
हङ्टन ्वा अन्म सङ्टङ्जवधासम्फन्धी हङ्टन,् ती सफै ऩदवछन ्। स्थानीम तहका रूऩभा शासन सञ्चारनको तल्रो 
तह ङ्जवङ्झधवतरूऩभा अङ्ञस्तत्वभा आइसकेऩङ्झछ ती तहभा फसोफास गने नागङ्चयकहरूरे सेवा, सङ्टङ्जवधा य 
ङ्जवकासका राबहरूको अनङ्टबङू्झत गने गयी व्मवस्था होस ्बङे्ङ अऩेऺा त गछवन ्नै । ङ्जवषम अफ के भार 
हो बने ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्थागत ऺभताका ङ्झफच बखवयै अगाङ्झड वङ्जढयहेका तल्रो सङ घीम शासकीम एकाइका 
रूऩभा यहेका स्थानीम तहहरूरे के कस्ता सम्बावनाहरूको प्रमोग गदवछन ्य नागङ्चयकहरूको अऩेऺा ऩूया  

गदवछन ् । साववजङ्झनक सेवाका सम्फन्धभा स्थानीम तहको सपरता बनेको नागङ्चयक सन्तङ्टङ्जष्ट य सेवा 
प्रवाहको दऺताभा यहन्छ ।  

ङ्झनवावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्जवङ्झध ङ्झनभावण गने य ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रशासङ्झनक तथा प्राङ्जवङ्झधक कभवचायीहरूरे उऩरब्ध 
स्रोतका आधायभा कामविभहरू कामावन्वमनका साथै दैनङ्ञन्दनका काभहरू ऩङ्झन गने खारको हार सफैजसो 
स्थानीम तहरे अवरम्फन गयेको साझा भोडर स्थानीम तहभा यहेको ऩयम्ऩयागत भोडर हो । मसका 
अरावा ऩङ्झन केही सम्बाव्म भोडरहरू छन ् जसराई ऩमावप्त तमायी य ङ्जवश्लषेणका साथ प्रमोग गनङ्टवऩने  

हङ्टन्छ । हार स्थानीम तहफाट उऩरब्ध गयाइने सेवाका सम्बाव्म भोडरहरूराई मसप्रकाय सङ्खऺेऩीकृत 
गनव सङ्जकन्छ : 

(१) ऩयम्ऩयागत सेवा प्रवाहको भोडर:  जसभा सेवा ङ्झरनका राङ्झग सेवाग्राही तोङ्जकएको कागजात य 
शङ्टल्कसङ्जहत तोङ्जकएको सेवा एकाइभा जानङ्टऩदवछ । जस्तै: ङ्जवऩद्सम्फन्धी घटनाको सजवङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 
गनव प्रहयी एकाइभा य नागङ्चयकताको ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग नङ्ञजकको वडा कामावरमभा जानङ्टऩदवछ। 
भाऩदण्डअनङ्टसायको याहत यकभ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम वा सम्फङ्ञन्धत ऩाङ्झरकारे उऩरब्ध 
गयाउॉदछ बन ेनागङ्चयकता ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरमरे उऩरब्ध गयाउॉदछ । ऩयम्ऩयागत भोडरङ्झबरै 
ऩङ्झन घङ्टम्ती सेवा सञ्चारन गने,  अनराइन वा हटराइन सेवा सञ्चारन गनेजस्ता नवीनतभ उऩाम ऩङ्झन 
अऩनाइन थाङ्झरएको ऩाइन्छ ।  

(२) सेवा प्रदामक कामावरम य सभङ्टदामको साझेदायी भोडर :  ङ्जवकास ङ्झनभावणका कामवहरूभा मस ङ्जकङ्झसभको 
साझेदायी प्रमोगभा छ । ऩङ्जहरे ऩङ्जहरे ऩङ्झन जनश्रभदान गने ऩाटो सभङ्टदामकै बागभा ऩथ्मो । केही 
सभमभा काभका राङ्झग खाद्याङ्ङको नाभफाट ऩङ्झन काभहरू बए । अङ्जहरे आएय कामविभ 
कामावन्वमनको सम्झौता गने फखत नै सम्फङ्ञन्धत उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे के कङ्झत रागत सहबाङ्झगता 
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जनाउने हो सोसभेत उल्रेख गयी अरग्गै खाताभा यकभ जम्भा गयी काभ सङ्जकएऩङ्झछ पयपायक 
गने प्रचरन छ । सडक, ऩेटी, ढर ङ्झनभावणभा रागत सहबाङ्झगतारे ङ्जवङ्झनमोजन बएको फजेटबन्दा 
दोब्फयसम्भ ऩङ्झन काभ बएका उदाहयण बेङ्जटन्छन ्। कङ्झतऩम स्थानभा उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन बए 
ताऩङ्झन काभको प्रकृङ्झत हेयी श्रभदान गने काभ भार उनीहरूको तपव फाट हङ्टन े रचकता ऩङ्झन 
अऩनाइन्छ । जस्तो ङ्जक ङ्जवद्यारम बवन, ऩोखयी वा भङ्ञन्दय ङ्झनभावण गने काभहरू ।  

(३) आऩूङ्झतवकताव वा ऩयाभशवदाता वा ङ्झनभावण व्मवसामीको सॊरग्नताभा हङ्टन ेकाभहरू: जसभा साववजङ्झनक 
ङ्झनकाम य फजायभा उऩरब्ध सङ्गङ्छठत व्मवसामीङ्झफच ङ्झनभावण वा ऩयाभशव वा साभानको आऩूङ्झतव 
सम्फन्धभा खङ्चयदको प्रङ्जिमा ऩूया गयी सम्झौता हङ्टन्छ य ङ्झनङ्ञश्चत सभम य रागतभा कामव सम्ऩङ्ङ  
गङ्चयन्छ । 

(४) साववजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा हङ्टन ेकाभहरू: सयकायको सॊरग्नता कभ गनव य ङ्झनजी ऺेरको ङ्झसकाइ 
एवभ ् कौशरका अरावा रगानीसभेत जङ्टटाउने गयी काभको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ अवङ्झध य 
भोडरका साझेदायी गयी जोङ्ञखभ य भङ्टनापा फाॉडपाॉटको मो भोडर िभश् रोकङ्जप्रम फन्दै गएको  

छ । साववजङ्झनक य ङ्झनजी सॊस्थाङ्झफच ङ्जवङ्झधवत सम्झौता गयी मस्तो भोडरराई प्रमोगभा ल्माइन्छ । 
ऩाकव को सञ्चारन, साववजङ्झनक बवन वा अन्म सॊयचना ङ्झनभावण एवभ ्सञ्चारन, सयसपाइजन्म काभहरू 
ऩङ्झन साववजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा हङ्टन ेगयेको हाभी ऩाउॉछौँ । 

(५) सहकायी वा गैयसयकायी सॊस्था वा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको सॊरग्नताभा हङ्टन े काभहरू : ङ्जवकासका 
ऩारहरूभध्मे साववजङ्झनक ङ्झनकाम य ङ्झनजी ऺेरको ऩहङ्टॉच नऩङ्टग्ने  खारका य साभाङ्ञजक ऩङ्टॉजी 
आवश्मक ऩने खारका काभहरूभा सहकायी सॊस्थाहरू, याङ्जिम वा अन्तयावङ्जिम सङ घ सॊस्थाहरूराई 
सॊरग्न गयाउन,े सम्बव बएकाभा सहकामव हङ्टन ेय ङ्झनमभनका काभहरू स्थानीम सयकायफाट हङ्टन ेगयी 
ऩङ्झन काभहरू हङ्टन े गयेका छन ् । स्वास्थ्म, खानऩेानी सयसपाइ एवभ ् अन्म ऺभता/चेतना 
अङ्झबवङृ्जद्धसम्फन्धी कामविभहरूभा उनीहरूको तङ्टरनात्भक ऺभता फढी बएको ऩाइएको छ ।  

(६) ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वमभ ्सेवी सॊस्था वा अङ्झबमन्ताहरूको सॊरग्नताभा हङ्टन े काभहरू:  ऩङ्जहरे ऩङ्जहरे च्माङ्चयटी 
सङ्गठन बङ्झनन ेखारका ऩयोऩकायसम्फन्धी य धाङ्झभवक सॊस्थाहरूको बङू्झभका ऩङ्झन सभाज य देशराई 
अङ्ञघ फढाउन उऩमोगी हङ्टन े देङ्ञखन्छ । हार आएय स्वमभ ्सेवी सॊस्थाहरू य त्मसभा आफद्ध 
अङ्झबमन्ताहरूको सङ्खतमा ऩङ्झन फङ्जढयहेको छ । ङ्झनभङ्टखा दङ््ट खीहरूराई सहमोग ऩङ्टर् माउन, सयसपाइ य 
हङ्चयमारी कामभ गने जस्ता काभभा ऩङ्झन ती अङ्झबमन्ताहरू ङ्झनयन्तय राङ्झगयहेका हङ्टन्छन ्।  

(७) अन्म भोडर: भाङ्झथ उल्रेख गङ्चयएका भोडर वा सेवा प्रवाहका उऩामहरूफाहेक ऩङ्झन ङ्झनतान्त 
व्मवसाङ्जमक रूऩभा सङ्गङ्छठत वा व्मङ्ञिगत रूऩभा सञ्चारन गङ्चयने कामविभराई ऩङ्झन साववजङ्झनक 
सेवाको भाध्मभ भाङ्ङ सङ्जकन्छ । तित ् व्मङ्ञि य सॊस्थारे सयकायराई कय ङ्झतने य कानङ्टनको 
ऩारनासभेत गने हङ्टॉदा सयकायफाट अछङ्टतो बने यहॉदैनन ् । जस्तो ङ्जक ङ्झभङ्झडमा, कानङ्टन व्मवसामी, 
औषधी व्मवसामी, ऩोल्ट्री व्मवसामीरे ऩङ्झन ङ्जवङ्ञशष्ट खारको सेवा प्रवाह गङ्चययहेका हङ्टन्छन ्।  
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याज्म ऩऺफाट सववसाधयणका राङ्झग प्रवाह हङ्टने सेवा बनेय साववजङ्झनक सेवाराई ङ्झरइन्छ । उही नऩेारी 
जनताका राङ्झग सङ घीम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम तहफाट आआफ्नो म्मान्डेटअनङ्टसायको सेवा उऩरब्ध  

हङ्टन्छ । भाङ्झथ उल्रेख बए जस्तै स्थानीम तहका साववजङ्झनक कामावरम प्रत्मऺ सॊरग्न हङ्टन े वा नहङ्टने 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा प्रदामक भोडरहरू प्रमोगभा छन ् । सवार कङ्ट न याम्रो नयाम्रो बङे्ङ बन्दा ऩङ्झन उऩरब्ध 
ङ्जवकल्ऩ तथा प्रमोगको ङ्ञस्थङ्झतसभेत ऩयख गयी उऩरब्ध सम्बावनाहरू ऩङ्जहचान गदै जनसभऺ सक्दो फढी 
ऩङ्टग्न य उनीहरूको आवश्मकता ऩूया गनव एवभ ्ङ्जवकास,  ङ्झनभावण य साभाङ्ञजक रूऩान्तयण गनव सफै सेवा 
प्रदामकहरू सङ्जिम यहनङ्ट जरुयी छ ।  

स्थानीम तहराई थऩ प्रबावकायी फनाउने कसयी ? 

बङ्झनन्छ ङ्जक सङ घीमता सपर हङ्टनका राङ्झग केन्रफाहेकका अन्म कैमौँ केन्रहरू फङ्ङ सक्नङ्टऩदवछ चाहे ती 
केन्रहरू शासकीम, व्माऩाङ्चयक, उत्ऩादन वा अन्म सम्बावनाका केन्रहरू नै ङ्जकन नहङ्टन । नऩेारको 
सॊङ्जवधानरे गयेको व्मवस्थारे ऩङ्झन स्थानीम तहराई सवावङ्झधक अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ गयाएको छ । ती स्थानीम 
तहहरू ऩङ्झन वास्तवभा ङ्जवकासका राङ्झग तोङ्जकएका धेयै केन्रहरू नै हङ्टन ्। स्थानीम जनताको ङ्जहत य 
स्वाङ्झबभानको ङ्झनयन्तय अङ्झबवङृ्जद्ध गनवका राङ्झग स्थानीम सयकायरे चारेको कदभभा अन्म तहका सयकायरे 
ऩङ्झन सक्दो साथ य सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट आवश्मक छ ।  

नेऩारको सन्दबवभा स्थानीम तहराई थऩ ङ्जिमाशीर फनाउनका राङ्झग महाॉ केही सङ्टझावहरू प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ : 

१.  सॊङ्जवधान य ऐनको भभवफभोङ्ञजभ ङ्झनवावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूरे दरीम ङ्जकिाकाटबन्दा ऩङ्झन स्थानीम 
तहको मोजना य कामविभ तथा ङ्झनधावङ्चयत ङ्जवङ्झधअनङ्टसाय नागङ्चयक ङ्जहतभा सभङ्जऩवत हङ्टने खारको कामव 
सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गनव जरुयी हङ्टन्छ ।  

२.  कामववातावयणको ङ्झसजवना हङ्टन ङ्ट ऩङ्झन नङ्झतजा प्राङ्झप्तको राङ्झग उङ्ञिकै भहत्त्वऩूणव हङ्टन्छ जस्तो ङ्जक 
कामवऩाङ्झरकाको राङ्झग सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ हरको व्मवस्था, न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको राङ्झग इजरासको 
व्मवस्था एवभ ्कामवऩाङ्झरकाको कामावरमका राङ्झग ऩमावप्त बवन य  काभ गने स्थरको प्रफन्ध हङ्टन ङ्ट 
ऩदवछ ।   

३.   जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू य कभवचायीहरूभा सभेत काभको उङ्ञचत फाॉडपाॉट य भूल्माङ्कन प्रणारी आवश्मक 
ऩदवछ । रुङ्ञच, ऺभता य कामव अनङ्टबवका आधायभा ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदन सकेभा नङ्झतजा प्राङ्झप्तभा सहमोग 
ऩङ्टग्ने हङ्टन्छ ।  

४.  कामव प्रङ्जिमा, ङ्जवङ्झध य ऩद्धङ्झत तथा बएका ऩङ्चयवतवनका सम्फन्धभा सभम सभमभा अङ्झबभङ्टखीकयण य 
ऩङ्टनतावजगीका कामविभहरू याङ्ञखनङ्टऩदवछ ।  

५.  याम्रो काभ गङ्चययहेका स्थानीम तहभा ऩङ्टगेय अध्ममन अवरोकनभापव त ऩायस्ऩङ्चयक ङ्झसकाइराई ऩङ्झन 
प्रवद्धवन गनङ्टवऩदवछ ।  
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६.  वडा तह य ऩाङ्झरका तहभा ऩङ्झन आआफ्नो ऺेरभा मोजना वा ङ्जवङ्झध ङ्झनभावण वा कामावन्वमनको 
वातावयण तमाय गनव ङ्जवऻहरूको ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचारन हङ्टन ङ्ट उऩमोगी देङ्ञखन्छ । 

७.   ङ्जवऩङ्ङ, जोङ्ञखभभा यहेका तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास गनेहरूको तथ्माङ्क याङ्ञखनङ्टऩदवछ । साथै ङ्जवऩद  
व्मवस्थाऩन कामवमोजना फनाई ऺभताअनङ्टसाय ऩूववतमायीका ङ्जिमाकराऩहरू गनङ्टवऩदवछ ।  

८.   ऩदाङ्झधकायी य कभवचायी जगत ्भा अगङ्टवाहरू नै उदाहयण फङे्ङ गयी सदाचाय ऩद्धङ्झत ङ्झनभावण गनङ्टव 
ऩदवछ । 

९.   ऩाङ्झरकाका हयेक ङ्जिमाकराऩहरूराई जनसभऺ रैजानका राङ्झग सूचना सम्प्रषेणको उऩमङ्टि ऩद्धङ्झत 
ङ्झनभावण गनङ्टवऩछव । कभसेकभ वषवको एकऩटक साववजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामविभ आमोजना गनङ्टव 
ऩदवछ। 

१०. सङ घीम य प्रादेङ्ञशक तहसॉग सूचना तथा ङ्जववयण आदानप्रदान तथा कामविभ तजङ्टवभा तथा 
कामावन्वमनभा आऩसी सभझदायी, सभन्वम य साभञ्जस्म कामभ गनङ्टव ऩदवछ । कामवसम्ऩादन याम्रो 
हङ्टनका राङ्झग प्रशासकीम एकाइको रूऩभा यहन े कामवऩाङ्झरकाको कामावरमको सङ्टसञ्चारनरे ऩङ्झन 
ङ्जवशेष अथव यातदछ ।  

महाॉ उि प्रशासकीम कामावरमको सङ्टसञ्चारनको राङ्झग एउटा सङ्ञङ्खऺप्त कामवमोजना प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ : 

कामवऩाङ्झरकाको कामावरमको आन्तङ्चयक सङ्टधायको राङ्झग नभङ्टना कामवमोजना 

ि.
सॊ. 

सङ्टधायको 
ऺेर 

के के गने ङ्ञजम्भेवायी 
अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञब्ध 

१ सभम 
ऩारना 

 आकङ्ञस्भक रूऩभा 
हाङ्ञजयी जाॉच गने  

 ङ्झडङ्ञजटर हाङ्ञजयी सफैङ्झतय 
अङ्झनवामव फनाउने । 

 फाङ्जहय जानङ्टऩदाव रग 
फङ्टकभा अङ्झनवामव 
रेख्नङ्टऩने। 

 भाङ्झथल्रो अङ्झधकृतराई 
जानकायी नङ्छदई कामावरम 
नछाकने । 

 E-attendance राई 
प्रबावकायी फनाउने य 
हाङ्ञजयीको डाटा 
केङ्ञन्रकृत गने ।  

 उच्च ऩदाङ्झधकायी एवभ ्
कभवचायी प्रशासन 
शाखारे छकके गने । 

 ऩदाङ्झधकायी एवभ ्
कभवचायीरे दाङ्जमत्व 
फोध गने । 

 भहाशाखा प्रभङ्टखरे 
ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरन े। 

 सभम 
ऩङ्चयऩारना य 
सेवा प्रवाहभा 
च ङ्टस्तता  

आउने । 
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ि.
सॊ. 

सङ्टधायको 
ऺेर 

के के गने ङ्ञजम्भेवायी अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञब्ध 

 ङ्झफना सूचना सभमभा 
कामावरमभा उऩङ्ञस्थत 
नहङ्टन ेकभवचायीको हाङ्ञजय 
गमर गयी य तरफ कट्टा 
गने | 

 मसो गदाव सफैराई 
सभानताको ङ्झसद्धान्त 
अङ्झनवामव रूऩभा 
अवरम्फन गने । 

२ ङ्झनधावङ्चयत 
ऩोशाक य 
ऩङ्चयचम ऩर  

 सफै कभवचायीरे अङ्झनवामव 
रूऩभा ङ्झनधावङ्चयत ऩोशाक 
रगाउनङ्टऩने । 

 सफै कभवचायीरे अङ्झनवामव 
रूऩभा आफ्नो ऩङ्चयचम 
ऩर सफैरे स्ऩष्ट देख्न ेगयी 
रगाउनङ्टऩने । 

 नेऩार सयकायरे तोकेको 
ङ्झनधावङ्चयत ऩोशाक कयाय 
ज्मारादायी सफै 
कभवचायीराई अङ्झनवामव  

गने । 

 ऩङ्चयचम ऩरको ङ्झडजाइन 
ऩङ्चयवतवन गयी रगाउन 
सहज खारको  

फनाउने । 

 नमाॉ कभवचायी ङ्झनमङ्टि वा 
हाङ्ञजय बएको हप्ता ङ्छदनभै 
ऩङ्चयचम ऩर तमाय  

गयाउने । 

 

 ङ्झनधावङ्चयत ऩोशाक य 
ऩङ्चयचम ऩर: सम्फङ्ञन्धत 
कभवचायीको ङ्ञजम्भेवायी । 

 ऩङ्चयचमऩर फनाउने: 
स्टोय शाखा, ङ्झडजाइन 

गने ङ्ञजम्भेवायी कम्प्मङ्टटय 
इङ्ञन्जङ्झनमयको । 

 अनङ्टगभन कभवचायी 
प्रशासन शाखारे  

गने । 

 कभवचायीहरूको 
ऩङ्जहचान खङ्टल्न 
गै 
सेवाग्राहीराई 
सभेत सहज  

हङ्टने । 
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ि.
सॊ. 

सङ्टधायको 
ऺेर 

के के गने ङ्ञजम्भेवायी अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञब्ध 

३ कामवमोजना 
सङ्जहतको 
कामव 
सम्ऩादन 
कयाय 

 चारङ्ट वषवको नीङ्झत, फजेट 
य कामविभराई आधाय 
भानी प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत य 
भहाशाखा/शाखा 
प्रभङ्टखङ्झफच साथै भहाशाखा 
प्रभङ्टख य शाखा 
प्रभङ्टख/अङ्झधकृत स्तयका 
कभवचायीङ्झफच कयाय 
सम्झौता गने | 

 कामविभराई आधाय 
भानी प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत य 
भहाशाखा/शाखाङ्झफच 
तथा भहाशाखा/शाखारे 
अन्म कभवचायीसॉग 
कयाय सम्झौता गने 

 प्रगङ्झत अनङ्टगभन 
गनव सयर 
हङ्टने। 

४ कामावरम 
बवन 
व्मवस्थाऩन 

 हार यहेका कामावरम 
बवनका कोठाहरूभा 
काभको प्रकृङ्झत हेयी 
कामवकऺ ङ्झभराउने । 

 वडा कामावरम बवन 
ङ्झनभावणराई प्राथङ्झभकता  

ङ्छदन े। 

 प्रशासन 
भहाशाखा/शाखाको 
ङ्ञजम्भेवायी | 

 अन्म भहाशाखा/शाखारे 
सहमोग गने | 

 कामव 
वातावयणभा 
सङ्टधाय आउने।  

५ ङ्झनजी 
सङ्ञचवारम 
सङ्टधाय 

 सङ्ञचवारमको काभ गने 
गयी एकजना 
कभवचायीराई ङ्ञजम्भेवाय 
फनाउने य सङ्ञचवारमको 
काभको स्ऩष्ट 
कामवङ्जववयण ङ्छदने (प्रभङ्टख, 
उऩप्रभङ्टखको कामविभको 
अद्यावङ्झधक गने, 

कामविभको ऩूववतमायी 
गने, शाखा/भहाशाखासॉग 
सभन्वम गने, आगन्तङ्टक 
व्मवस्थाऩन गने) 

 ङ्झनजी सङ्ञचवारमको 

 ङ्झनजी सङ्ञचवारमको 
ङ्ञजम्भेवायी | 

 प्रशासन 
भहाशाखा/शाखारे 
सभन्वम गने | 

 काभको 
प्राथङ्झभकीकयण 
गयी 
ऩदाङ्झधकायीराई 
बेट गयाउने वा 
तत्कार 
सम्फोधन गने। 
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ि.
सॊ. 

सङ्टधायको 
ऺेर 

के के गने ङ्ञजम्भेवायी अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञब्ध 

अवधायणाअनङ्टरूऩ दैङ्झनक 
सूचना अद्यावङ्झधक एवभ ्
आगन्तङ्टक 
व्मवस्थाऩनराई थऩ 
सङ्टदृढ गने | 

 ङ्झनजी सङ्ञचवारमराई थऩ 
प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाउने | 

६ कभवचायी 
हरूको 
नाभावरी, 
पोन 
नम्वय, 
कामावरमरे 
गयेका 
कामवहरूको 
ङ्झडस्प्रे 

 कभवचायीको नाभावरी, 
पोन नम्फय य 
भहाशाखा/शाखाको नाभ 
कामावरमभा याङ्ञखएका 
ङ्झडस्प्रेहरूभा देखाउने य 
ङ्झनमङ्झभत अऩडेटसभेत  
गने | 

 कामावरमरे गदै गयेका 
कामवहरूको अऩडेट 
ङ्झनमङ्झभत साववजङ्झनक  

गने | जस्तो: आजको 
याजस्व/ आम्दानीको 
भङ्टतम ङ्जहसाफ 
सफ्टवेमयफाट ङ्झसधै 
ङ्झडस्प्रेभा देखाउने | 

 ङ्झडस्प्रे ङ्जटबी: स्टोयरे 
व्मवस्था गने | 

 सूचना अऩडेट: सूचना 
प्रङ्जवङ्झध शाखारे गने | 

 याजस्व अऩडेट: याजस्व 
भहाशाखारे 
सफ्टवेमयसॉग ङ्झरङ्क 
गनवका राङ्झग कामव  

गने | 

 सूचनाको 
सङ्जिम 
प्रकाशन हङ्टन ेय 
सेवाग्राहीराई 
सभेत सयर  

हङ्टने ।  

 

स्थानीम तहहरूरे ङ्झनवावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूको ऩङ्जहरो कामवकारभा जे जङ्झत गनव सकेका छन ् त्मसफाट 
ङ्झनयाश बैहाल्न ेअवस्था छैन । सङ्टधायको गङ्टञ्जामस त जङ्जहरे य जहाॉ ऩङ्झन हङ्टन्छ नै । देहामको ताङ्झरकाभा 
केही कामवसूचीराई ङ्झरएय के बइयहेको छ  य के अऩेङ्ञऺत छ बनेय ङ्जववेचना प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ : 

स्थानीम तहफाट बएका  गङ्झतङ्जवङ्झधभा यहेको अन्मौर य अऩेङ्ञऺत कामवङ्छदशा 
ि.सॊ. बइयहेको हङ्टनङ्टऩने 

१ 
ङ्झबजन ऩेऩय, दीघवकारीन रक्ष्म, बउूऩमोग 
मोजनाङ्झफना नै स्रोतको 

कभसेकभ ङ्झबजन ङ्झभसन खङ्टल्न ेङ्झबजन ऩेऩय 
तमाय गयी सोहीअनङ्टसाय वाङ्जषवक कामविभ य 
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ि.सॊ. बइयहेको हङ्टनङ्टऩने 

उऩरब्धताअनङ्टसायका ऩङ्चयमोजना 
कामावन्वमन 

फजेट तमाय गदाव काभराई व्मवङ्ञस्थत गनव 
सयर हङ्टन े 

२ 

खोरा ङ्जकनाय, खोल्सा, जङ्गरको छेउको 
ढङ्टङ्गा भाटो ङ्झगटी जथाबावी 
उत्खनन/ङ्झनमाभक ङ्झनकामराई अटेय गने 
प्रवङृ्ञि 

स्ऩष्ट य कामावन्वमनमोग्म ऐन ङ्झनमभ 
भाऩदण्ड कामवङ्जवङ्झध तजङ्टवभाङ्झफना नै प्राकृङ्झतक 
स्रोत साधनको उत्खनन य जथाबावी 
प्रमोगराई योक्ने गयी नै स्थानीम 
प्रशासनसॉग सभन्वम गयी कामव गने 

३ 
बौङ्झतक ऩूवावधायभा अङ्झधक जोड 
साभाङ्ञजक ऩऺको उऩेऺा 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, वदृ्धवदृ्धा, पयक ऺभता 
बएका व्मङ्ञिका सयोकायराई ङ्जवगतभा 
बन्दा थऩ व्मवङ्ञस्थतरूऩभा सङ्टनङ्टवाइ हङ्टन ङ्टऩने  

४ 
प्रदेश य सङ घीम ङ्झनदेशनको ऩारनाभा 
यहेको उदासीनता 

सङ घीमताको भभव बनेको तीन तहङ्झफचको 
सहअङ्ञस्तत्व य सहकामव बएको हङ्टॉदा सङ घ 
तह य प्रदेश तहफाट बएका ङ्झनदेशन तथा 
प्राप्त अनङ्टदान एवभ ्अन्म कामविभराई 
ङ्जवशेष चासो ङ्छदने गनङ्टव ऩदवछ । 

५ 
असर अभ्मासफाट ङ्झसकाइभा यहेको 
ङ्जढराइ 

सम्बावनाहरूको स्थानीमकयण गनव स्थानीम 
सयकायहरू अग्रसय हङ्टन ङ्टऩदवछ । अन्म 
स्थानीम तहरे प्रायम्ब गयेका असर 
अभ्मासहरूराई आफ्नो सन्दबवभा के कसयी 
प्रमोग गनव सङ्जकन्छ सो को अवरम्फनराई 
जोड ङ्छदनङ्टऩदवछ । 

६ 
स्थानीम सभङ्टदामको साभाङ्ञजक एवभ ्
आङ्झथवक सहबाङ्झगताको सम्बावना 
बएसम्भ प्रमोग गने 

नागङ्चयकहरूको सजगताफाटै रोकतन्र सफर 
फङे्ङ हङ्टॉदा सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा स्थानीम 
टोरवासीको सङ्जिम सहबाङ्झगता जङ्टटाउनङ्ट 
आवश्मक छ । अन्म कङ्झतऩम ङ्जवकासका 
काभभा ऩङ्झन टोर ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको प्रत्मऺ 
य अप्रत्मऺ सहबाङ्झगता उऩमोगी हङ्टन्छ । 

७ 
स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख 
व्मवस्थाऩनभा ऩमावप्त ध्मान ऩङ्टगेको छैन 

ङ्जवकासको अवस्था, व्मवसाम तथा व्मङ्ञिगत 
तथ्माङ्क तथा अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत य आधङ्टङ्झनक 
रूऩभा यहन ेप्रणारी अवरम्फन गने । GIS 
प्रणारीसभेत रागङ्ट गने । 
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ि.सॊ. बइयहेको हङ्टनङ्टऩने 

८ 

सयकायी य साववजङ्झनक जग्गाको 
सॊयऺणको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया बएको  
छैन । उऩरब्ध जग्गाराई जथाबावी 
रूऩभा सॊयचना फनाउने हतायो  
देङ्ञखन्छ । 

सववप्रथभ जग्गाको हैङ्झसमत ऩङ्चयबाङ्जषत गने, 

स्वाङ्झभत्व स्थाङ्जऩत गने य प्रमोग नगयी नहङ्टन े
अवस्थाभा सम्वद्ध ङ्झनकामहरूको सभेत 
सहमोग ङ्झरई प्रमोग गने ङ्जवकल्ऩ  
अऩनाउने । 
 

९ 

साङ्जवकदेङ्ञख नै स्थानीम तहको स्थामी 
दयफन्दीभा कामवयत कभवचायीको वङृ्ञि 
ङ्जवकासको अवसयको ङ्जवषम अन्मौरभा 
यहेको 

मोग्मता य अनङ्टबव ऩङ्टगेका कभवचायीहरूको 
वङृ्ञि ङ्जवकास हङ्टने अवस्थाका राङ्झग 
आवश्मक कानङ्टन ङ्झनभावण गयी भान्म 
ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी अवसयको 
ङ्झसजवना हङ्टन ङ्टऩदवछ । 

१० 

ङ्जवतयणभङ्टखी कामविभ जस्तै : भङ्ञन्दय, 

भङ्ञस्जदको राङ्झग सभेत फजेट ङ्जवतयण 
गदाव खचव धेयै बए ऩङ्झन आङ्झथवक वङृ्जद्धभा 
मोगदान नयहन े 

कङ्झतऩम काभहरू सभङ्टदामकै अग्रसयताभा हङ्टन 
सक्छ य त्मसभा साभान्म सहमोग भारै 
स्थानीम सयकायफाट बए ऩङ्टग्छ । स्रोत 
साधन वचत बएको अवस्थाभा उत्ऩादनभङ्टखी 
कामवभा रगाउन सङ्जकन्छ । 

 

११ 
ऩूववऩदाङ्झधकायी य कभवचायी तथा ङ्जवषम 
ऺेरका ङ्जवऻहरूफाट ङ्झसक्ने ङ्झसकाउने 
कामवरे प्राथङ्झभकता नऩाएको 

ङ्जवषमगतरूऩभा स्थानीम तहराई भागवदशवन 
गनव याजनैङ्झतक य प्रशासङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरू 
यहेको सङ्झभङ्झतभा उि ङ्जवषमऺेरको अनङ्टबव 
बएका ङ्जवऻहरूराई सभेत आभन्रण गयी 
ङ्झनणवम प्रङ्जिमाराई सङ्टदृढ फनाउनङ्टऩने । 
त्मस्तै उऩमङ्टि स्रोतव्मङ्ञिफाट सभूहभै 
ङ्झसक्न ेप्रणारी ऩङ्झन अऩनाउन सङ्जकन्छ । 

१२ 
फजाय ङ्झनमभनको ङ्जवषम प्राथङ्झभकताभा 
नऩयेको 

कङ्ट न व्मवसाम कसरे कहाॉ सञ्चारन गयेको 
छ बङे्ङ अङ्झबरेख याख्न ेय अद्यावङ्झधक गनङ्टवको 
अरावा सभम सभमभा उऩबोिाको 
हकङ्जहतको अवस्था फङ््ट न स्थानीम 
प्रशासनसभेतको सहमोगभा फजाय अनङ्टगभन 
हङ्टन ङ्टऩदवछ । 
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स्थानीम तहङ्झबरका वडाहरू सेवा केन्र हङ्टन ्बन ेस्थानीम तह आपईअ भा बने ङ्जवकासका राङ्झग ङ्झनणवम केन्र 
तथा सभन्वम केन्र हङ्टन ् । स्थानीम तहको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनका राङ्झग सङ घीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारमफाटै LISA नाभक एउटा भूल्माङ्कन ऩद्धङ्झत तमाय गङ्चयएको छ । सोहीफभोङ्ञजभ 
सूचकहरूको अवस्थाभा सङ्टधाय गदै अगाङ्झड फढ्न एउटा प्रङ्झतस्ऩधावत्भक वातावयण वङे्ङ आशा गनव  

सङ्जकन्छ । त्मस्तै वडा कामावरमहरूराई ऩूणवरूऩभा सञ्चारनभा ल्माउन ेय वडाहरूङ्झफच ऩङ्झन याम्रो ऩङ्चयणाभ 
ल्माउनका राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाव हङ्टने गयी देहामको भूल्माङ्कन ताङ्झरका प्रमोगभा ल्माउन सङ्जकन्छ । ऩाॉचओटा 
आधायहरूभा उत्कृष्ट, याम्रो य कभजोय गयी तीन ओटा वगवभा यही अङ्क ङ्झनधावयण हङ्टन सक्दछ । उत्कृष्ट 
वडाराई सम्भाङ्झनत गने य अन्म कभजोय देङ्ञखएका वडाराई ती याम्रो काभ गयेका वडाफाट ङ्झसक्न े
वातावयण गयाउनङ्ट उऩमङ्टि हङ्टन्छ ।  

उत्कृष्ट वडा चमनका राङ्झग भूल्माङ्कन ताङ्झरका 

वडा नॊ 
ङ्जवन्मास/उऩङ्ञस्थङ्झत/ 

अङ्झबरेख/ ङ्जवङ्झध ऩारना 
कामवसम्ऩादन 

ङ्ञस्थङ्झत 

याजस्वभा 
ङ्जिमाशीरता 

अनङ्टकयणीम 
काभ 

सेवाग्राहीको 
ऩृ् ऩोषण 

ङ्झनष्कषव 

       

       
 

वडाको कामवसम्ऩादन ङ्जवश्लषेण गनवका राङ्झग भाङ्झथ ताङ्झरकाभा देखाइएका ५ ओटा आधायहरूभा १ देङ्ञख 
५ अङ्क ङ्छदई कूर प्राप्ताङ्कराई ४ रे गङ्टणा गयी १०० भा के कङ्झत प्राप्त गयेको छ सो आधायभा 
कामवसम्ऩादनको ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनकाल्न सङ्जकन्छ ।  

ङ्जविीम व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा गनङ्टवऩने ऩहर 

ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मराई स्थानीमकयण गने कामव फजेट ङ्झनभावण य कामविभ ऩाङ्चयत गने िभसॉगै  
जानङ्टऩदवछ । फजेटराई ऩूवावन ङ्टभानमोग्म फनाउनका राङ्झग ३ वषॉम चिीम मोजनासङ्जहतको भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना रागङ्ट गङ्चयनङ्टऩदवछ । फजेट ऩाङ्चयत बएऩङ्झछ खचव य सोको रेखाङ्कन य प्रङ्झतवेदनका राङ्झग 
SuTRA सफ्टवेमयको अवरम्फन गनङ्टवऩदवछ ।  

फजेट तमायीकै िभभा स्रोतको ऩङ्जहचान गनव, काभको प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण गनव,  स्थान ङ्जवशेषका राङ्झग 
ङ्जवकास यणनीङ्झत रागङ्ट गनव,  सवारअनङ्टसाय ङ्जवकास एजेन्डाभा सहकामव गनव वा सभस्मा सभाधानको राङ्झग 
स्थानीमकयण गनङ्टवऩने हङ्टन्छ ।  

सङ घीम य प्रदेश तहभा यहेका मोजना य ङ्जवि व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरएय स्थानीम 
तहभा ङ्जवि व्मवस्थानसम्फन्धी ऺभता ङ्जवकासराई सभमभै ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्टऩदवछ । जस्तै: मोजना प्रङ्जिमा, 
भध्मभकारीन खचव सॊयचना, SuTRA/LISA को प्रमोग सम्फन्धभा, खङ्चयद ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा सम्फन्धभा 
ङ्जवऻहरूफाट जानकायी हाङ्झसर गयी सॊस्थागत रूऩ ङ्छदनङ्ट याम्रो हङ्टन्छ । 
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भहारेखाऩयीऺकको ५७ औॊ प्रङ्झतवेदन, २०७७ रे स्थानीम तहको सङ्टव्मवस्थाऩनका राङ्झग केही गहङ्जकरा 
ङ्झसपाङ्चयसहरू गयेको छ । उि प्रङ्झतवेदनको सायाॊश अध्ममन गदाव स्थानीम तहको सभग्र व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग उऩरब्ध हङ्टन ेस्रोतको प्रऺेऩण मथाथवऩयक फनाउनङ्टऩने, फजेट अवण्डा याख्न ेप्रचरन ङ्झनमन्रण गने, 

अनङ्टत्ऩादक तथा ङ्जवतयणभङ्टखी खचव ङ्झनमन्रण गनङ्टवऩने, प्रशासङ्झनक खचव घटाउनङ्टऩने, ङ्जवकास ङ्झनभावणतपव  
ङ्छदगोऩना फेगयका टङ्टिे मोजना छनौट नगने, मोजना तजङ्टवभा तथा कामवऺ भता अङ्झबवङृ्जद्ध गने य ङ्छदगो ङ्जवकास 
रक्ष्महरू (SDGs) को आन्तङ्चयकीकयण गयी आवङ्झधक मोजना तथा फजेटसॉग तारभेर ङ्झभराउनङ्टऩने, 

ङ्झसऩमङ्टि जनशङ्ञिको व्मवस्था गयी सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय गनङ्टवऩने, स्रोत साधन य सम्ऩङ्ञिको दङ्टरुस्त 
अङ्झबरेख याख्न,े फेरुजङ्ट पर्छ्यौट य आङ्झथवक अनङ्टशासनभा ध्मानाकषवण हङ्टन ङ्टऩने उल्रेख बएफाट स्थानीम 
तहको कामवगत य सॊस्थागत ङ्जवकासभा सङ्टधायको टककायो खाॉचो यहेको देङ्ञखन्छ ।  

ङ्झनष्कषव 
स्थानीम तहको नीङ्झत, कामविभ य फजेट तमायीभा के कङ्झत ध्मान ङ्छदइमो य सभमभा ऩाङ्चयत गयेय भार 
खचव गङ्चयमो वा गङ्चयएन बङ्ङ ेङ्जवषम अहभ ङ्जवषम हो । अकोतपव  सङ घीम गणताङ्ञन्रक नऩेारभा ङ्जवकास 
रोकतन्र सपर हङ्टनका राङ्झग जङ्टनसङ्टकै तहभा यहेका ङ्जवधाङ्जमकाको प्रबावकाङ्चयता,  कामवऩाङ्झरकाको 
जवापदेङ्जहता य न्मामऩाङ्झरकाको ङ्झनष्ऩऺता य ङ्झनबॉकता आवश्मकता ऩदवछ । स्थानीम तहराई नङ्ञजकको 
सयकायका रूऩभा सङ्टदृढ य प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग उल्रेङ्ञखत सफै अङ्गहरूराई आआफ्नो काभका 
राङ्झग सऺभ फनाउनङ्ट आवश्मक ऩदवछ । स्थानीम तहको कामव भूल्माङ्कनका राङ्झग LISA नाभक औजाय 
प्रमोगभा ल्माइएको छ । मसको आधाय य स्वमभ ् भूल्माङ्कन ङ्जवङ्झध सम्फन्धभा बने अङ्झबभङ्टखीकयण 
आवश्मक छ । सभग्र स्थानीम तहहरू सशि य सॊस्थागत हङ्टन ङ्ट बनेको रोकतन्र सङ्टदृढ हङ्टन ङ्ट हो । मस 
ऩङ्टनीत कामवभा ङ्जवकासका सफै ऩारहरू एकअकावभा ऩङ्चयऩूयक फन्दै आङ्झथवक साभाङ्ञजक रूऩान्तयणका राङ्झग 
केङ्ञन्रत हङ्टन ङ्ट जरुयी छ ।  
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स्वच्छ य सऺभ ङ्झनजाभती सेवा कसयी ? 

 
चिऩाणी ऩाण्डे* 

ऩृ् बङू्झभ 
ङ्झनजाभती सेवा स्वच्छ य सऺभ हङ्टनङ्टऩदवछ । मस वषव २०७७ सारको ङ्झनजाभती सेवाको नाया “स्वच्छ य 
सऺभ ङ्झनजाभती प्रशासन् सभङृ्जद्ध य सङ्टशासन” यहेको छ । हयेक वषवको नायारे ङ्झनजाभती प्रशासनराई 
नमाॉ ऊजाव थङ्जऩयहेको हङ्टन्छ । ङ्जव. सॊ. २०६१ सारदेङ्ञख आजसम्भका नायाहरूराई हेने हो बने सङ्टशासन, 
सफर प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन, ऩायदशॉ, जनसेवा, ङ्ञशष्ट य नम्र व्मवहाय, सदाचाय, अनङ्टशासन, इभानदायी, 
नैङ्झतकता, च ङ्टस्तता, सभङृ्जद्ध जस्ता कङ्ट याहरू सभेङ्जटएय फनेका छन ् । के सफै ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
तोङ्जकएका नायारे फोकेको सन्देशराई चङ्चयताथव गनव कङ्जटफद्ध वा सपर बएका छन ् त ? रेखाजोखा 
कसयी गने ? देशको सभग्र प्रशासन सॊमन्रको प्रभङ्टख सॊवाहक वा एजेन्ट ङ्झनजाभती सेवा बएकोरे नायारे 
याखेका ध्मेमराई व्मवहायभा उतानव सक्नङ्ट ऩदवछ । साववजङ्झनक सेवा प्रवाह सयर, सहज य च ङ्टस्त रूऩभा 
सञ्चारन गने दाङ्जमत्व सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहभा कामवयत कभवचायीहरूको हो । हङ्टन त ङ्झनजाभती 
प्रशासनफाहेक अन्म सेवाका कभवचायी, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, साववजङ्झनक सॊस्थान, प्रङ्झत्ान, ङ्झनकाम, गैयसयकायी 
सॊस्था, सङ्गङ्छठत सङ घ, सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेरफाट ऩङ्झन साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गङ्चयएका हङ्टन्छन ्। तथाङ्जऩ 
ङ्झनजाभती प्रशासनरे नेऩार सयकायको नीङ्झत, मोजना तथा कामविभ फनाउन प्रभङ्टख सहमोगीको बङू्झभका 
खेरेको हङ्टन्छ बने ती नीङ्झत, मोजना तथा कामविभ कामावन्वमन गने अङ्झबबाया ऩङ्झन ङ्झरएको हङ्टन्छ । 
ङ्झनजाभती प्रशासनरे गने काभरे सयकायको छङ्जव याम्रो हङ्टने नहङ्टने ङ्झनधावयण गदवछ । साववजङ्झनक ऺरेभा 
नैङ्झतकता य सदाचाय  बएन बने साववजङ्झनक कोष तथा स्रोत साधनको दङ्टरुऩमोग हङ्टन्छ । तसथव ङ्झनजाभती 
कभवचायी स्वच्छ य सऺभ हङ्टनङ्ट अऩङ्चयहामव छ । 

ङ्जवषम प्रवेश 

ङ्झनजाभती कभवचायी सदैव स्वच्छ य सऺभ हङ्टनङ्टऩदवछ । तय कभवचायीराई घङ्टस्माहा, दङ््ट ख ङ्छदन,े काभचोय, 
भकाव नफङ्टङ्ञझङ्छदने, बनसङ्टन खोज्न,े अल्छी बङ्ङे जस्ता धेयै आयोऩ राग्न ेगदवछ । आफ्नै भन्रीफाट ऩङ्झन 

                                                            
* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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ङ्झनजाभती कभवचायीरे गारी खाएका छन,् ङ्जकन त? स्वच्छ बनेको के हो त? नेऩारी फहृत ्शब्दकोषभा 
स्वच्छराई सपा, ङ्झनभवर, ऩङ्जवर, प्रस्ट, ङ्झनष्करङ्क य सऺभराई काभ गने ऺभता बएको वा गनङ्टवऩने काभ 
ऩाय राउन सक्न;े साभथववान ्बनी अथ्मावइएको छ । अफ हाभी ङ्जवचाय गयौं; के सफै कभवचायी स्वच्छ य 
सऺभ छन ्?  ङ्झनजाभती कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि छङ्ट टै्ट य स्वतन्र ङ्झनकामफाट गने गयी रोक सेवा आमोगको 
स्थाऩना बएको छ य आमोगरे ङ्झनजाभती सेवाका ऩदभा उऩमङ्टि उम्भेदवाय छनौट गने कामव गदवछ। 
आवेदकभध्मे सफैबन्दा उम्दा य मोग्म कभवचायी छनौट गङ्चयॉदा ऩङ्झन ङ्जकन ती कभवचायीराई स्वच्छता य 
सऺभताभा प्रश्न गङ्चयन्छ त ? के ती व्मङ्ञि सेवा प्रवेश गनङ्टव अङ्ञघ ऩङ्झन स्वच्छ य सऺभ ङ्झथएनन?्, ङ्जक सेवा 
प्रवेश गङ्चयसकेऩङ्झछ स्वच्छता य सऺभता कामभ गनव नसकेका हङ्टन ्? रोक सेवा आमोगरे ऩयीऺा ङ्झरॉदा 
केही छनौट प्रङ्जिमा अऩनाएको हङ्टन्छ, के ती प्रङ्जिमाफाट कङ्ट नै उम्भेदवाय स्वच्छ छङ्जवका वा इभानदाय 
छन,् छैनन ् बनी छङ्टट्याउन सङ्जकन्छन ् त ? सऺभताका राङ्झग त ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा, प्रमोगात्भक ऩयीऺा, 
अन्तवावताव य अन्म उऩामहरू अऩनाइएका हङ्टन्छन ्तय कोही व्मङ्ञि स्वच्छ छ, छैन बनी अङ्जहरे रोक सेवा 
आमोगरे ङ्झरन ेऩयीऺा प्रणारीफाट जाॉच हङ्टन सक्छ त ? के प्रदेश रोक सेवा आमोगफाट ऩङ्झन स्वच्छ य 
सऺभ कभवचायी छनौट गनव केही नौरो अभ्मास हङ्टन सक्रा त ? हङ्टन त सहसङ्ञचवको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको 
ऩाठ्यिभभा नैङ्झतकता, भानवीम भूल्म भान्मता, दशवनसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश गयी केही हदसम्भ 
व्मङ्ञि स्वच्छ हङ्टनेसम्फन्धी सैद्धाङ्ञन्तक ङ्जवषमहरूको ऩयीऺण हङ्टन ेअवस्था यहेको छ । कोही व्मङ्ञि के 
कङ्झत इभानदाय छ बनी भाऩन के कसयी गने त ?  भाऩन गनव त्मङ्झत सहज नहङ्टन सक्दछ । 

स्वच्छ य सऺभता 

कोही व्मङ्ञि कङ्झत स्वच्छ य सऺभ छ बङे्ङ ङ्जवषम अङ्झर भनोवैऻाङ्झनक ऩङ्झन छ । कङ्ट नै ङ्जवषमभा छरपर 
गयेय वा कङ्ट नै भाङ्झभरा अध्ममन गयाएय वा अन्तवावतावभा नैङ्झतकता वा इभानदाङ्चयताका ङ्जवषमवस्तङ्टभा 
छरपर गयेय व्मङ्ञिको भनोवङृ्ञि फङ््ट न सङ्जकन्छ । व्मङ्ञिको ऩूवव जीवनका ङ्जवषम, चोयी, ठगीका केस 
तथा प्रहयी प्रङ्झतवेदन, घयामसी तथा साभाङ्ञजक वातावयण, साथीसङ्गत हेयेय तथा सत्म फोरे नफोरेकोराई 
ङ्झडटेक्टयको प्रमोग गयेय ऩङ्झन धेयै हदसम्भ व्मङ्ञिको स्वच्छता तथा इभान्दाङ्चयता वा नैङ्झतकवान ् बए 
नबएको ऩङ्जहचान गनव सङ्जकन्छ । त्मसै गयी व्मङ्ञिको फोरीचारी, ङ्जवचाय, धायणा, रवाइखङ्टवाइ, ऩङ्जहयन, 
अनङ्टहायको चभकऩन, व्मवहायजस्ता वैमङ्ञिक गङ्टणहरूफाट ऩङ्झन त्मो व्मङ्ञिका फायेभा थाहा ऩाउन 
सङ्जकन्छ। तथाङ्जऩ मी ङ्जवङ्झध वा तङ्चयका नै सही हङ्टन ्बङ्ङ सङ्जकॉ दैन । 

सऺभता बए नबएको भाऩन गनव बने केही सहज नै हङ्टन्छ । ङ्झरङ्ञखत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा, ङ्झसऩ 
ऩयीऺण, सभस्मा सभाधानभूरक भाङ्झभरा अध्ममन, ट्रामर चेक, ऩूवव सेवाकारीन ताङ्झरभ ङ्छदन ेय सपर 
हङ्टनेराई बनाव गने जस्ता ङ्जवङ्झध अऩनाएय ऺभताको ऩयीऺण गनव सङ्जकन्छ । सेवाभा प्रवेश गङ्चयसकेऩङ्झछ 
ऩङ्झन ऩङ्टनतावजगी ताङ्झरभ, सेवाकारीन ताङ्झरभ वा अन्म प्रङ्ञशऺण तथा अध्ममन अध्माऩनका भाध्मभफाट 
ऺभताको ङ्जवकास गदै रैजान सङ्जकन्छ ।  
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प्रभेबाव, स्नेह, शाङ्ञन्त, सत्मता, अङ्जहॊसा, न्माम, सहअङ्ञस्तत्व, नैङ्झतकवान,् सही आचयण तथा सेवाबाव जस्ता 
आधायबतू भानवीम भूल्म भान्मताहरूराई आत्भसात ्गनव सकेभा कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञि स्वच्छ हङ्टन सक्छ । 
मी बाव याखेय अगाङ्झड फढेभा सकायात्भक धायणाको ङ्जवकास हङ्टनाको साथै व्मङ्ञिरे आपूराई सफर 
भहसङ्टस गयी ऺभतावान ्हङ्टन सदैव ऊजाव ऩाइयहन्छ । नोरन कङ्झभङ्जटका अनङ्टसाय साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीरे 
ऩारना गनङ्टवऩने सात ओटा सैद्धाङ्ञन्तक आचयणहरू यहेका छन ् । ती हङ्टन:् स्वाथवयङ्जहतता, नैङ्झतकवान,् 
वस्तङ्टङ्झन्ता, जवापदेङ्जहता, खङ्टराऩन, इभानदाङ्चयता य नेततृ्व । त्मसैगयी सदाचाङ्चयता, ङ्झनष्ऩऺता तथा 
स्वाथवहीनता, तटस्थता वा गैयऩऺीमता, वस्तङ्टऩयकता वा उदे्दश्मभूरकता, कङ्जटफद्धता, सभानङ्टबङू्झत, ङ्जवचाय 
फङ््ट ने सङ्जहष्णङ्टता वा धैमवता, करुणा वा दमा बावहरूराई साववजङ्झनक सेवाका आधायबतू भूल्म भान्मताहरू 
भाङ्झनएका छन ्।ऩञ्चशीर बनेको प्राणी हत्मा नगनङ्टव, चोयी नगनङ्टव, मौन दङ्टयाचाय नगनङ्टव, झङ्टटो नफोल्नङ्ट, रागङ्ट 
ऩदाथवको सेवन नगनङ्टव बनेय सङ्टने जानेका य ऩढेका हङ्टॉदा ऩङ्झन ङ्जकन सफै सदाचायी हङ्टन नसकेका त ? ङ्जकन 
जान्दाजान्दै ऩङ्झन हाभी आफ्ना आचयण य व्मवहायराई सही ङ्छदशाभा रान सङ्जकयहेका छैनौँ त ? मस्ता 
कङ्ट या भनन गयेय ङ्झनजाभती कभवचायीराई स्वच्छ य सफर हङ्टने सवारभा खयो रूऩभा उतानव जरुयी छ । 

याजनीङ्झतक रूऩभा तटस्थ, आङ्झथवक रूऩभा सदाचायी, साभाङ्ञजक रूऩभा नैङ्झतकवान,् ऩेसागत रूऩभा 
व्मावसाङ्जमक कभवचायी नै याज्म प्रबावकाङ्चयता ङ्जवस्ताय गने आधाय हङ्टन।् सङ्गठनङ्झबर ङ्झन्ाका साथै 
साभाङ्ञजक यहनसहन सदाचायी य सववसाधायणसॉग ङ्जवनम्र ऩङ्झन हङ्टन ङ्टऩछव । नागङ्चयक चेतनाको स्तय, सभाजको 
रोकताङ्ञन्रकयण य प्रङ्जवङ्झधको प्रसायरे ऩङ्झन साववजङ्झनक प्रशासनराई नैङ्झतक, व्मावसाङ्जमक य सदाचाय 
फनाउन फर ऩङ्टर् माएको हङ्टन्छ । सङ्टशासन कामभ गनव सदाचाय ऩद्धङ्झत रागङ्ट गङ्चयनङ्ट ऩदवछ । सदाचाय 
ऩद्धङ्झतराई अनकेौँ साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झतको एकभङ्टष्ट उऩचाय भाङ्झनन्छ । सदाचायी भाङ्झनसरे सत्म, ङ्झन्ा, 
भमावदा, ऩङ्जवरता, भानवीमता य ङ्झभङ्जहनेतराई जीवन ठान्दछन ्। 

एक सानो अध्ममन 

स्वच्छ य सऺभ ङ्झनजाभती सेवा कसयी बङे्ङ ङ्जवषमभा उदमऩङ्टय ङ्ञजल्राका दस ओटा कामावरमफाट 
कामावरम प्रभङ्टख वा अङ्झधकृतस्तयका कभवचायी एक जना य सोही कामावरमका सहामक कभवचायी एक जना 
गयी जम्भा फीस जनाराई ऩाॉच ओटा प्रश्न यहेको प्रश्नावरीभापव त उहाॉहरूको धायणा सङ्करन गदाव प्राप्त 
बएका जवापहरूराई सोही बाव आउन ेगयी तरको ताङ्झरकाभा उल्रेख गङ्चयएको छ । मस ताङ्झरकाभा 
उल्रेङ्ञखत ङ्जवचायहरू सफैरे थाहा ऩाएका य सङ्टङ्झनएका नै हङ्टन ्बङ्ङ सङ्जकन्छ ।  

प्रश्न 

ङ्झनजाभती कभवचायीराई 
राग्ने गयेका प्रभङ्टख 
आयोऩहरू के के  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा नैङ्झतकवान ्
हङ्टन नसकेका प्रभङ्टख 
कायणहरू केके  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा 

नैङ्झतकवान कसयी हङ्टने 
वा नैङ्झतकवान हङ्टन के 

कङ्ट या अवरम्फन  

गने ? 

तऩाइॉ आफ्नो 
ऩदीम दाङ्जमत्व 

ङ्झनवावह गनव सऺभ 
बएजस्तो राग्छ 
ङ्जक राग्दैन ? 

तऩाइॉको 
कामवऺ भता 
फढाउन के 

कङ्ट या आवश्मक 
छ ? 

 

जवाप  अङ्झनमङ्झभतता गने 

 भ्रष्टाचाय गने 

 घङ्टस्माहा 

 बौङ्झतक सङ्टङ्जवधाबोगी 
बएकारे 

 ऩाङ्चयश्रङ्झभक सङ्टङ्जवधा य 

 आफ्नो 
ङ्ञजम्भेवायी फोध 
गयी कामव 

 राग्छ बङे्ङ 
फीस 

जना य 

 सङ्टशासन 

सम्फन्धी 
ताङ्झरभ तथा 
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प्रश्न 

ङ्झनजाभती कभवचायीराई 
राग्ने गयेका प्रभङ्टख 
आयोऩहरू के के  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा नैङ्झतकवान ्
हङ्टन नसकेका प्रभङ्टख 
कायणहरू केके  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा 

नैङ्झतकवान कसयी हङ्टने 
वा नैङ्झतकवान हङ्टन के 

कङ्ट या अवरम्फन  

गने ? 

तऩाइॉ आफ्नो 
ऩदीम दाङ्जमत्व 

ङ्झनवावह गनव सऺभ 
बएजस्तो राग्छ 
ङ्जक राग्दैन ? 

तऩाइॉको 
कामवऺ भता 
फढाउन के 

कङ्ट या आवश्मक 
छ ? 

 

 काभचोय 

 सयकायी 
कभवचायी 
बएकोभा दम्ब 
गने  

 ङ्झनमभ कानङ्टन 
ङ्झभच्ने 

 सयकायी 
सम्ऩङ्ञिको 
दङ्टरुऩमोग गने 

 आफ्नो ऩदको 
दङ्टरुऩमोग गने 

 ङ्जढरासङ्टस्ती तथा 
काभ ऩन्छाउने 
प्रवङृ्ञि 

 चाकयी चाप्रङ्टसी 
भन ऩयाउने 

 नाभ भारको 
भङ्टस्कानसङ्जहतको 
सेवा 

 सोसवपोसव य 
बनसङ्टनभा सेवा 
प्रदान गने 

 सेवाग्राहीप्रङ्झत 
व्मवहाय 
नकायात्भक 
यहेको 

 प्रङ्जवङ्झधभैरी 
नबएको 

 नातावाद 

 कामावरमभा 
सभमभा उऩङ्ञस्थत 
नहङ्टने 

 आचयणको 
ऩारना नहङ्टने 

 कभवचायीको 
तरफ फढेको हङ्टॉदा 
भहङ्गी फढ्यो 

भहङ्गीभा एकरूऩता 
नहङ्टॉदा 

 सङ्टशासन प्रवद्धवनराई 
वेवास्ता गने फानीरे 

 कानङ्टनी प्रङ्जिमाभा 
ङ्झनजाभती ऩदको सहजै 
दङ्टरुऩमोग हङ्टने बएकोरे 

 नातावाद हावी 
बएकारे 

 साभाङ्ञजक प्रङ्झत्ा वा 
सभथवन यहेकारे 

 सेवा प्रवाहभा 
ऩायदङ्ञशवता, 
जवापदेङ्जहता य 
वस्तङ्टङ्झन्ताको अबाव 

 भूल्माङ्कन ऩङ्चयऩाटीको 
अबाव 

 उङ्ञचत ऩङ्टयस्काय तथा 
दण्डको अबाव 

 अनङ्टङ्ञचत याजनीङ्झतक 
दफाफ य प्रङ्झतफद्धताको 
अबाव 

 याजनीङ्झतक दरसॉग 
आफद्धता 

 सरुवा फढङ्टवा 
न्मामोङ्ञचत नहङ्टनङ्ट 

 कभवचायीहरूफीच 
ङ्जवबेद 

 सेवाग्राहीफाट हङ्टने 
अनैङ्झतक दफाफ 

 नीङ्झत ङ्झनदेशनभा 
अस्ऩष्टता 

 उऩल्रो तहको दफाफ 
य बनसङ्टन 

 कभवचायीको 
काभप्रङ्झतको 
रगनशीरता य 
इच्छाशङ्ञिको अबाव 

सञ्चारन गने 

 सेवाग्राहीराई 
ङ्झफना स्वाथव सेवा 
प्रदान गने 

 कामव गदाव ऐन, 
ङ्झनमभ य 
कामवङ्जवङ्झधको 
ऩारना गने 

 स्व अध्ममन 
गने 

 कङ्ट शर रूऩभा 
साववजङ्झनक सेवा 
प्रवाह गने 

 खङ्चयद प्रङ्जिमाभा 
साववजङ्झनक खङ्चयद 
ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीको 
अवरम्फन गने 

 नागङ्चयक 
सहबाङ्झगता य 
ऩायदङ्ञशवताभा जोड 
ङ्छदने 

 सङ्टशासन तथा 
साववजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई कामविभ 
गने 

 जीवनशैरीराई 
साधायण फनाउने 

 ङ्जवद्यभान नीङ्झत 
तथा कानङ्टनको 
ऩारना गने 

 आपूराई भकाव 
ऩयेको ङ्जवषमभा 
भाङ्झथको 
अङ्झधकायीराई 
जानकायी गयाउने 

 कभवचायीको 
सङ घ सङ्गठन 

राग्दैन बङे्ङ 
एक  जना 
ऩङ्झन  

नबएको । 

गो्ी हङ्टनङ्टऩने 

 ङ्झनमङ्झभत 
अङ्झबभङ्टखीकय
ण ताङ्झरभ 

 व्मङ्ञिगत 
ङ्जवकाससॉग 
जोङ्झडएका 
भ्रभण हङ्टनङ्टऩने 

 कामवऺ भता
को भूल्माङ्कन 
गयी 
ऩ ङ्टयस्कायको 
व्मवस्था 
हङ्टनङ्टऩने 

 अध्ममन 
ङ्झफदा 
सभमभा 
उऩरब्ध 
गनङ्टवऩने 

 कामावरमभा 
सफै 
कभवचायीङ्झफच 
सभन्वम गने 
वातावयण 
हङ्टनङ्टऩने 

 भौङ्छरक 
तथा 
गैयभौङ्छरक 
प्रोत्साहनको 
उङ्ञचत 
व्मवस्था 

 कामवसम्ऩाद
न 
भूल्माङ्कनका 
ङ्झनङ्ञश्चत 
भाऩदण्ड य 
सूचकहरू 
ङ्झनधावयण 
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प्रश्न 

ङ्झनजाभती कभवचायीराई 
राग्ने गयेका प्रभङ्टख 
आयोऩहरू के के  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा नैङ्झतकवान ्
हङ्टन नसकेका प्रभङ्टख 
कायणहरू केके  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा 

नैङ्झतकवान कसयी हङ्टने 
वा नैङ्झतकवान हङ्टन के 

कङ्ट या अवरम्फन  

गने ? 

तऩाइॉ आफ्नो 
ऩदीम दाङ्जमत्व 

ङ्झनवावह गनव सऺभ 
बएजस्तो राग्छ 
ङ्जक राग्दैन ? 

तऩाइॉको 
कामवऺ भता 
फढाउन के 

कङ्ट या आवश्मक 
छ ? 

 

 सॊवेदनाहीन 

 प्रङ्जिमाभङ्टखी 
 सभाज य ऩङ्चयवायरे 
ऩैसाराई प्रगङ्झतसॉग हेने 
प्रवङृ्ञि 

 उङ्ञचत स्थानभा 
उङ्ञचत व्मङ्ञि नहङ्टनङ्ट 

 व्मङ्ञिराई भेङ्झसनको 
रूऩभा सोच्नङ्ट 

 स्रोतसाधनको अबाव 
हङ्टनङ्ट 

 नैङ्झतक ङ्ञजम्भेवायी 
नहङ्टनङ्ट 

खायेज हङ्टनङ्टऩने 

 ङ्झनजाभती सेवा 
ऐन य 
ङ्झनमभावरीको 
अऺयश् ऩारना 
गनङ्टवऩने 

 ऩङ्चयवायराई ऩङ्टग्ने 
तरफ सङ्टङ्जवधाको 
व्मवस्था 

 याजनीङ्झतक 
दरको 
हस्तऺेऩफाट भङ्टि 
याख्नङ्ट ऩने 

 यािसेवक हौं 
बङे्ङ अऩनत्वराई 
फङ््ट ने 

 आकषवक य 
अनाकषवक 
सयकायी ङ्झनकाम 
बनी ङ्जवबाजन गने 
प्रवङृ्ञिको अन्त्म 

 भ्रष्टाचायीराई 
साभाङ्ञजक 
फङ्जहष्काय गने 
प्रणारी रागङ्ट गने 

 कतवव्म य 
ङ्ञजम्भेवायी फोध 
गने 

 सेवा नै धभव हो 
बङे्ङ बावना 
जागतृ गने 

 नमाॉ तथा 
ऩङ्चयवतवन 
बैयहने 
सफ्टवेमयसॉग 
अद्यावङ्झधक 
हङ्टने 
वातावयण 
ङ्झभराउने 

 वङृ्ञि 
ङ्जवकासको 
सङ्टङ्झनश्चतता 

 कामववाताव
यण 
सकायात्भक 

 सङ घ, 
प्रदेश य 
स्थानीम 
तहका 
कभवचायीहरू
फीच ङ्जवबेद 
हङ्टन नङ्छदने 

 आङ्ञश्रत 
ऩङ्चयवायको 
ङ्ञशऺा, 
स्वास्थ्मको 
व्मवस्था 

 ङ्जवदेश 
भ्रभणभा 
अवसय 

 नेततृ्व 
ऺभता 
ताङ्झरभ 

 सूचना 
प्रङ्जवङ्झध 

सम्फन्धी 
ताङ्झरभ गो्ी 

 रक्ष्म 
ङ्झनधावयण गयी 
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प्रश्न 

ङ्झनजाभती कभवचायीराई 
राग्ने गयेका प्रभङ्टख 
आयोऩहरू के के  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा नैङ्झतकवान ्
हङ्टन नसकेका प्रभङ्टख 
कायणहरू केके  

हङ्टन ्? 

ङ्झनजाभती कभवचायीहरू 
स्वच्छ तथा 

नैङ्झतकवान कसयी हङ्टने 
वा नैङ्झतकवान हङ्टन के 

कङ्ट या अवरम्फन  

गने ? 

तऩाइॉ आफ्नो 
ऩदीम दाङ्जमत्व 

ङ्झनवावह गनव सऺभ 
बएजस्तो राग्छ 
ङ्जक राग्दैन ? 

तऩाइॉको 
कामवऺ भता 
फढाउन के 

कङ्ट या आवश्मक 
छ ? 

 

ऩङ्टयस्कायको 
व्मवस्था 

 गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
ऩदाङ्झधकायी
को उऩमङ्टि 
व्मवस्था गने 

 

सवेऺणभा प्राप्त बएका जवापहरू हेदाव अङ्झधकृतस्तय य सहामकस्तयका कभवचायी बनी छङ्टट्याउन 
नसङ्जकएको य जवाप ऩङ्झन एकै प्रकृङ्झतका ऩाइएको ङ्झथमो । हाभीराई के, कहाॉ सभस्मा छ बङ्ङे ऩङ्झन 
थाहा छ य सभाधानका उऩाम ऩङ्झन थाहा छ । तय ङ्जकन हाभी सॉधै एकै ङ्जकङ्झसभका आयोऩ वा गारी 
खाइयहेका छौं त ? भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ताङ्झरकाफाट ङ्जवश्लषेण सहजै गनव सङ्जकन्छ । हाभी सभस्मा ऩङ्झन 
आपईअ रे देखेका छौं य सभस्मा सभाधानका उऩाम ऩङ्झन आपईअ रे देखेका छौं । बनऩेङ्झछ केही नीङ्झतगत, 
कानङ्टनी वा सॊस्थागत सवारभा फाहेक व्मवहायजन्म कङ्ट याभा कभवचायी स्वमभ ्रे चाहेभा आपूराई राग्ने 
गयेको आयोऩ वा दागराई आपईअ रे भे्न सक्न ेदेङ्ञखन्छ । 

केही तथ्म य ङ्जवश्लषेण 

नेऩारभा प्रशासन सॊमन्र के कस्तो छ बङे्ङ कङ्ट याराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे गयाएको 
अध्ममनको प्रङ्झतवेदन “नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५” रे केही 
हदसम्भ ङ्ञचरण गनव खोजेको छ । उि अध्ममनभा उल्रेख बएअनङ्टसाय सवेऺणभा जवाप ङ्छदन े
सेवाग्राहीभध्मे ६४.४ प्रङ्झतशतरे आवश्मक कागजात जङ्टटाएय ङ्जवङ्झधअनङ्टसाय काभ सम्ऩङ्ङ गने गयेको, 
१५.४ प्रङ्झतशतरे अङ्झतङ्चयि दस्तङ्टय ङ्झतयी काभ सम्ऩङ्ङ गयेको, ७.४ प्रङ्झतशतरे बनसङ्टन गयी काभ गयेको, 
५.० प्रङ्झतशतरे कभवचायीको ङ्ञचनजानफाट य २.९ प्रङ्झतशतरे अन्म तङ्चयका अऩनाई काभ सम्ऩङ्ङ गयेको 
बङे्ङ यहेको छ । सवेऺण गङ्चयएका १,६६८ उियदाताहरूभध्मे ५५२ रे काभ सम्ऩङ्ङ गनव अङ्झतङ्चयि 
दस्तङ्टय फङ्टझाएको बङे्ङ बनाइ यहेको छ । उल्रेख बएअनङ्टसाय ४९.४ प्रङ्झतशतरे अङ्झतङ्चयि दस्तङ्टय रु. 
५०१ देङ्ञख २,००० सम्भ फङ्टझाएको य २९.७ प्रङ्झतशतरे रु. २,००१ देङ्ञख ५,००० सम्भ फङ्टझाएको 
बङे्ङ बनाइ यहेको छ । १.९ प्रङ्झतशतरे रु. १०,००० बन्दा फढी यकभ अङ्झतङ्चयि दस्तङ्टय फङ्टझाएको 
देङ्ञखन्छ । सोह्र ओटा कामावरमहरूभध्मे अत्मङ्झधक भाराभा अङ्झतङ्चयि दस्तङ्टय ङ्छदनङ्टऩने चौध ओटा 
कामावरमहरूको अवस्था हेदाव फढी यकभ ङ्झतनङ्टवऩने कामावरमका सम्फन्धभा ५५.० प्रङ्झतशतरे भारऩोत 
कामावरम, ४१.६ प्रङ्झतशतरे नगयऩाङ्झरका तथा गाउॉऩाङ्झरका कामावरम, २८.३ प्रङ्झतशतरे नाऩी कामावरम, 

२३.६ प्रङ्झतशतरे ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम, १५.४ प्रङ्झतशतरे आन्तङ्चयक याजस्व कामावरम, १०.० 
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प्रङ्झतशतरे खानेऩानी कामावरम, ८.० प्रङ्झतशतरे ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामावरम, ७.३ प्रङ्झतशतरे बङू्झभसङ्टधाय 
कामावरम यहेको देङ्ञखन्छ । ६०.६ प्रङ्झतशत उियदातारे सयकायी ऺेरभा नै भ्रष्टाचाय बएको औल्माएका 
छन ्बन े१८.२ प्रङ्झतशतरे ङ्झनजी ऺेरभा, १५.७ प्रङ्झतशत गैयसयकायी ऺेरभा य २९.८ प्रङ्झतशतरे सफै 
ऺेरभा भ्रष्टाचाय हङ्टन ेगयेको बनी अध्ममन प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख छ । 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको २८ औॊ वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन २०७४/७५ अनङ्टसाय आ. व. 
०७४/०७५ भा भार आमोगभा उजङ्टयी दताव बएको सङ्खतमा ११,७६९ देङ्ञखन्छ (अङ्ञघल्रो वषवको सयेको 
सभेत हेदाव १९,४८८) । जसभध्मे सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत 
२,५६६ य ङ्ञशऺा भन्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत २,४०६ यहेको ऩाइन्छ । आमोगरे मस आ. व. भा ङ्जवस्ततृ 
अनङ्टसन्धान गयी १९४ ओटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दताव गयेको छ बने आवश्मक कायफाहीका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाएका ६४ ओटा य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदइएका ४५ ओटा 
उजङ्टयी यहेका छन ् । भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका ४२६ जनासॉग कङ्ट र ङ्जवगो भाग दावी 
रु.४०,५५,५९,२६२।१६ ङ्झरइएको देङ्ञखन्छ। हङ्टन त आमोगको प्रङ्झतवेदन तथा अध्ममनफाट ङ्झरइएको 
तथ्माङ्क ङ्झनजाभती प्रशासनको भारै होइन तथाङ्जऩ मस तथ्माङ्करे सभग्र साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीफाट बएको 
वा हङ्टन ेभ्रष्टाचायजन्म अवस्थाको ङ्ञचरण गदवछ ।त्मसै गयी रोक सेवा आमोगको ६०औॊ वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन 
अनङ्टसाय आ.व. २०७५।०७६ को अवङ्झधभा ८४ जना ङ्झनजाभती कभवचायीहरूराई ङ्जवबागीम सजामको 
ङ्जवषमभा ऩयाभशव ङ्छदएको देङ्ञखन्छ । 

फङ्झरवनभा यहेको Hertie School of Governance रे इन्डेक्स अप ऩङ्ञब्रक इङ्ञन्टङ्झग्रटी (The Index of 

Public Integrity-IPI)  प्रकाशन गनवका राङ्झग छ ओटा आधायहरू न्माङ्जमक स्वतन्रता (Judicial 

Independence), प्रशासङ्झनक झभेरा (Administrative Burden), खङ्टरा व्माऩाय (Trade Open), ऩायदशॉ 
फजेट (Budget Transparency), ई-नागङ्चयकता (e-Citizenship) य स्वतन्र प्रसे (Freedom of the Press) 

राई ङ्झरन े गदवछ । इन्डेक्स अप ऩङ्ञब्रक इङ्ञन्टङ्झग्रटीअनङ्टसाय सन ् २०१७ भा १०९ देशभध्मे नवे 
ऩङ्जहरो स्थान ९.७९ आइङ्जऩआई अङ्क, नेऩार ६२ औॊ स्थान ६.२७ अङ्क, श्रीरॊङ्का ७२ औॊ स्थान ५.९४ 
अङ्क य बायतरे ८० औॊ स्थान ५.५९ अङ्क ल्माएको देङ्ञखन्छ बने सन ्२०१९ भा ११७ देशभध्मे नवे 
ऩङ्जहरो स्थानभा नै ९.६१ आइङ्जऩआई अङ्क, बायत ७१ औॊ स्थान ६.२५ अङ्क, नेऩार ७२ औॊ स्थान 
६.२१ अङ्क  श्रीरॊकारे ७५ औॊ स्थान ६.१० अङ्क ल्माएको देङ्ञखन्छ । ऩङ्झछल्रो प्रङ्झतवेदनअनङ्टसाय 
नेऩारको स्थान खस्केको देङ्ञखन्छ । 

ऩन्ध्रौं मोजना (२०७६/७७- २०८०/८१) भा अन्तयसयकाय सभन्वम, शासन सञ्चारन य ङ्जवकास सेवा 
प्रवाहसम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन तथा भाऩदण्ड तजङ्टवभा बई नसक्नङ्ट, सफै तहभा सॊयचनागत व्मवस्था बई नसक्नङ्ट, 
सफै तहभा जनशङ्ञिको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन हङ्टन नसक्नङ्ट, जवापदेङ्जहता, ङ्ञजम्भेवायीफोध य सेवाग्राहीभैरी 
व्मवहाय हङ्टन नसक्नङ्ट य सदाचाय कामभ गनव नसङ्जकनङ्ट जस्ता प्रभङ्टख सभस्मा यहेका छन ् । मस्ता 
सभस्मारे प्रशासन सॊमन्रको अवस्थाराई उजागय गयेका छन ्।   
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ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को ऩङ्चयच्छेद ९ को दपा ५९ कभवचायीराई सजाम हङ्टने प्रावधान याङ्ञखएको 
छ । उि ऐनको अन्म दपा य उि ऩङ्चयच्छेदको दपाहरूभा बएका प्रावधानफभोङ्ञजभ ङ्झनजाभती 
कभवचायीराई कायफाही गनङ्टवऩने सङ्टऩङ्चयवेऺक वा अङ्ञततवायवारा अङ्झधकायीरे दोषी कभवचायीउऩय ङ्झनडयताका 
साथ स्वतन्र य ङ्जववेकसम्भत तवयरे सजाम प्रस्ताव गनव सङ्जकयहेको देङ्ञखॉदैन । गरत काभ गने 
कभवचायीराई साभान्म सजाम गनव ऩङ्झन खङ्टट्टा कभाउनङ्टऩने अवस्था आइऩदवछन ् । अध्ममन ङ्झफदा गएय 
राभो सभमसम्भ ऩदाङ्झधकाय यहेको कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन नआउन े य उतै बाङ्झसन,े कामावरम सभमभा 
कामवस्थरभा फसी सेवा नङ्छदन,े ङ्झफना सूचना राभो सभम कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन,े भादक ऩदाथव सेवन 
गयी कामावरम आउन,े सेवाग्राहीसॉग ङ्ञशष्ट व्मवहाय नगने, सयकायी साधन स्रोतको दङ्टरुऩमोग गने जस्ता 
कायफाहीजन्म ङ्जिमाकराऩहरू बइयहेका हङ्टन्छन ् तय धेयै जसो केसभा तईआ च ङ्टऩ भईआ च ङ्टऩको अवस्था  

देङ्ञखन्छ । मससम्फन्धी छङ्ट टै्ट अध्ममन अनङ्टसन्धान हङ्टन जरुयी छ । कङ्झतऩम केसभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगभा उजङ्टयी ऩङ्चयसकेऩङ्झछ वा आमोगको कायफाहीफाट फच्न वा फचाउनका राङ्झग साभान्म 
ङ्जवबागीम कायफाही गने ऩयम्ऩया बएको जस्तो बान हङ्टन्छ ।  

रेखक हङ्चयफहादङ्टय थाऩारे गोयखाऩरभा "सभाज, सदाचाय य सङ्टशासन" शीषवकको रेखभा सभाज, सॊस्काय, 

आभ भाङ्झनसको व्मङ्ञिगत सोच, ङ्जवचाय य व्मवहायभा ऩङ्चयवतवन नगने तय सङ्टशासन य सभाधान प्रशासन य 
याजनीङ्झतफाट भार खोङ्ञजमो बने उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गनव सङ्जकॉ दैन बनेय मस ङ्जवषमराई सफैरे सभमभा नै 
फङ््ट न जरुयी छ बनी रेख्नङ्टबएको छ ।  

प्रशासन सङ्टधाय सङ्टझाव सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदनभा नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा अझैसम्भ ऩङ्झन सॊयचनागत, 

प्रङ्जिमागत, व्मवस्थाऩकीम य आचयणगत सभस्माहरू ङ्जवद्यभान यहेका य भङ्टरङ्टकको प्रशासङ्झनक सॊयचना 
च ङ्टस्त य छङ्चयतो नबएको, व्मवस्थाऩकीम सऺभता य ङ्झनऩङ्टणता नयहेको य कभवचायीको ऩेसागत आचयण 
व्मवहाय य कामवशैरी स्वच्छ य सेवाभङ्टखी नबएका कायण ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्मा य ङ्जवकृङ्झतहरू देङ्ञखएका छन ्
बनी उल्रेख बएको छ। 

मी तथ्महरूरे प्रशासन सॊमन्रभा यहेको स्वच्छताराई ङ्ञचरण गदवछ । कभवचायी स्वच्छ य सऺभ नहङ्टॉदा 
भाङ्झथ बङू्झभका य ङ्जवषम प्रवेशभा उल्रेख गङ्चयए जस्तो आयोङ्जऩत हङ्टन ेअवस्था सदैव यहन ेत छॉदैछ, सभग्र 
प्रशासन सॊमन्र य सयकायरे सभेत अऩजस खेप्नङ्टऩदवछ । 

प्रङ्झतफद्धताका चाङहरू 

हयेक ङ्छदवस वा नमाॉ ङ्झबजन जायी गदाव वा  ङ्जवशेष अवसयहरूभा हाभी याम्रा नाया वा भोटो (Motto) तम 
गयी उरन्छौं । मसरे सकायात्भक ऊजाव थप्छ य उत्साङ्जहत बई काभ गनव वातावयण तमाय गदवछ । के 
हाभीरे वाचा गयेका वा प्रङ्झतफद्धता गयेका कङ्ट याभा हाभी सपर बएका छौँ त ?  मो आपईअ रे आपूराई 
गने प्रश्न हो । उिय आपईअ सॉग छ । मस वषव ङ्झनजाभती सेवा ङ्छदवस भनाउॉदै गदाव अछाभ ङ्ञजल्राका 
कभवचायीहरूरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सर ओटा प्रङ्झतफद्धता वाचन गयी सोहीअनङ्टसाय कतवव्मङ्झन् बई सेवा प्रवाह गने प्रण 



प्रशासन अङ क 133 95 

 

गनङ्टवबएको छ । "भ भा कङ्ट नै स्वाथव छैन बएका स्वाथव ऩङ्झन तत्कार त्माग्नेछङ्ट , ठूराठूरा कङ्ट या गने बन्दा 
ऩङ्झन सानो सानो काभ गनेछङ्ट , हयेक ङ्छदन कामावरमभा नव प्रवतवनको काभ खोज्नछेङ्ट , अङ्झधकायभङ्टखी बन्दा 
कतवव्मभङ्टखी हङ्टनेछङ्ट , स्वच्छ ङ्जवचायका साथ उच्च नैङ्झतकवान ्बई काभ गनेछङ्ट , ङ्झनमङ्झभत स्वभूल्माङ्कन गयी 
सङ्ञच्चनछेङ्ट , नीङ्झत ङ्झनमभ य कानङ्टनको ऩारनाभा कदाङ्जऩ च ङ्टक्ने छैन, ङ्ञशष्ट य नम्र व्मवहाय सेवाग्राहीको 
अङ्झधकाय बङे्ङ ठाङे्ङछङ्ट , ऩायदशॉ कामवशैरी भेयो ऩङ्जहचान हङ्टनेछ य सङ्टशासन भेयो रक्ष्म हङ्टनछे" बङ्ङे 
रगामतका सर ओटा प्रङ्झतफद्धताहरू प्रकट गयेको ऩाइमो । मी प्रङ्झतफद्धताहरू अन्म कभवचायीहरूराई 
ऩङ्झन साॉङ्ञच्चकै उत्साङ्जहत गने खारका छन ् । तय मथाथवताभा ऩङ्झछ के कङ्झत कामावन्वमनभा ल्माउन 
सङ्जकमो बनेय स्वभूल्माङ्कन गङ्चयएका हङ्टॉदैनन ् । मो प्रसङ्गका राङ्झग ङ्झरइएको उदाहयण भारै हो। 
कामविभभा साभूङ्जहक प्रङ्झतफद्धता गनङ्टव य व्मवहायभा स्वमभ ्रे कामावन्वमनभा ल्माउनङ्टभा ङ्झबङ्ङता यहनङ्ट 
हङ्टॉदैन।  

केही सफर ऩऺहरू 

भाङ्झथ गङ्चयएका तथ्म य ङ्जवश्लषेणभा कभवचायीका धेयै नकायात्भक  ऩऺहरू उजागय बएका छन ्। के 
धेयैजसो कभवचायीहरू काभचोय, घङ्टस्माहा, ङ्ञशष्ट व्मवहाय नगने, अव्मावहाङ्चयक, आचयणभा नयहन,े 
असहमोगी, अल्छी, भकाव नफङ््ट न,े नजाङे्ङ, ङ्झनम्छया, रोसे नै हङ्टन्छन ्त ? कदाङ्जऩ त्मसो होइन । याज्म 
स्थाऩना बएदेङ्ञख नै प्रशासन सॊमन्ररे कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩ य नाभरे शासन सञ्चारनभा भदत गङ्चययहेको  

छ । भाङ्झनस जन्भनङ्टअङ्ञघ देङ्ञख भतृ्मङ्टऩश्चात सम्भ साववजङ्झनक प्रशासनको बङू्झभका यहेको हाभी सफैराई 
थाहा बएकै हो । साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्जवकास कङ्जहरेदेङ्ञख बएको बङे्ङ ङ्झनङ्ञश्चत सभमावङ्झध ङ्जकटान गनव 
नसङ्जकए ताऩङ्झन ऩूवॉम एवभ ्ऩङ्ञश्चभा ङ्ञचन्तकहरूरे याज्म सञ्चारनका राङ्झग अङ्ञघ सायेका ङ्ञचन्तनहरूफाट 
मसको ङ्जवकास िभको थारनी बएको भाङ्झनन्छ ।ङ्जवगतभा ङ्जवश्वबय याज्म व्मवस्था सञ्चारनभा सहमोग 
गने व्मङ्ञि एवभ ्ऩदाङ्झधकायीहरूको मोग्मताका आधायभा छनौट नगयी नातागोता, बाइ बायदायका छोया 
नाङ्झतराई याख्न े प्रचरन ङ्झथमो बने ऩङ्झछ आएय मोग्मताको आधायभा कभवचायी ङ्झनमङ्टि गने प्रणारीको 
सङ्टरुवात बमो । नेऩारभा २००८ सारभा ङ्झनजाभती कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि छङ्ट टै्ट य स्वतन्र ङ्झनकामफाट गने 
उदे्दश्मरे ऩङ्ञब्रक सङ्झबवस कङ्झभसनको स्थाऩना बएऩङ्झछ कभवचायी बनाव प्रङ्जिमा व्मवङ्ञस्थत बएको हो । 
सॊसायबय कभवचायीतन्रको ङ्जवकल्ऩका फायेभा धेयै चचाव हङ्टन ेगये ताऩङ्झन अझैसम्भ ठोस ङ्जवकल्ऩ तमाय हङ्टन 
सकेको ऩाइॉदैन। ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्जिमा ऩूया गयी मोग्म कभवचायी छनौट बई आएका उम्दा व्मङ्ञि यहनङ्ट 
ङ्झनजाभती सेवाका कभवचायीहरूको सफर ऩऺ हङ्टन ्। 

ङ्झनजाभती सेवाङ्झबरका ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा सभूहभा आफद्ध कभवचायीहरूरे देशबङ्चयका सयकायी ङ्झनकामभापव त 
आपूरे प्रदान गने सेवाराई व्मवङ्ञस्थत य प्रङ्जिमागत रूऩभा सञ्चारन गदवछन ्। मसको सपरतारे याि 
य जनताको बङ्जवष्म ङ्जटकेको हङ्टन्छ । कभवचायी प्रशासन याङ्जिम एकताको भाध्मभ ऩङ्झन हो । ङ्झनजाभती 
सेवाराई सभावेशी फनाउन तत्कारका राङ्झग  भङ्जहरा, आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, भधेसी, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका य 
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ङ्जऩछङ्झडएका ऺरेका राङ्झग आयऺणको व्मवस्था गयी कभवचायी बनाव गङ्चयनङ्ट अङ्झत नै सफर ऩऺ यहेको छ । 
ङ्जवङ्जवधता व्मवस्थाऩनका राङ्झग ऩङ्झन मो भहत्त्वऩूणव ऩऺ हो । 

ङ्झनजाभती कभवचायीरे ङ्जवकास प्रशासकको रूऩभा काभ गङ्चययहेको अवस्था त छॉदैछ । स्थानीम ङ्झनकाम य 
ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध नबएका अवस्थाभा ती बङू्झभका ऩङ्झन सपरताका साथ ङ्झनवावह गयेका 
ङ्झथए । राभो द्वन्द्वका सभमभा ऩङ्झन जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे गने काभ, ङ्जवकास ङ्झनभावण य साववजङ्झनक सेवा प्रवाहका 
काभहरू ङ्झनडयताका साथ सम्ऩङ्ङ गयेका ङ्झथए । मस अवङ्झधभा काभको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्झनजाभती 
कभवचायीहरूरे ऩङ्झन ज्मान गङ्टभाउनङ्टऩयेको ङ्झथमो । २०७२ सारको ङ्जवनाशकायी बकूम्ऩका सभमभा ऩङ्झन 
तत्कारै सयकायी सेवाहरू सञ्चारन गङ्चयएका ङ्झथए । ऺङ्झतको ङ्जववयण सङ्करन गनव य याहतको व्मवङ्ञस्थत 
ङ्जवतयण गनवका राङ्झग केन्रफाट सहसङ्ञचवकै नेततृ्वभा ङ्ञजल्राहरूभा कभवचायीहरू ऩङ्चयचाङ्झरत बएका  

ङ्झथए । काठभाडौं उऩत्मकाको कङ्ट या गदाव केही भङ्जहनासम्भ साववजङ्झनक ङ्झफदाका ङ्छदनभा बकूम्ऩका कायण 
बत्केका जनताका घय, भठ भङ्ञन्दय, साववजङ्झनक बवनहरूभा जम्भा बएका, बत्केका सॊयचनाहरू ऩन्छाउन 
सफै कभवचायीहरू ऩङ्चयचारन बएका ङ्झथए । ङ्जवद्यभान कोङ्झबड-१९ को सॊिभणको सभमभा ऩङ्झन ङ्झनडय बई 
जनताको सेवाभा अनवयत रूऩभा कभवचायीहरू खङ्जटएको ऩाइन्छ । बकूम्ऩको फेराभा होस ् ङ्जक अन्म 
ङ्जवऩद्का ऺणभा ङ्झनजाभती कभवचायीरे तन, भन य धन ङ्छदएय यािराई अहोयार सहमोग ऩङ्टर् माइयहेका  

छन ्। याजऩराङ्जङ्कत ङ्जवङ्ञशष्ट य प्रथभ शे्रणीका कभवचायीहरूरे सङ्टरु तरफ स्केरको सात ङ्छदन फयाफयको 
यकभ, याजऩराङ्जङ्कत ङ्छद्वतीम य ततृीम शे्रणीका कभवचायीहरूरे सङ्टरु तरफ स्केरको ऩाॉच ङ्छदन फयाफयको यकभ 
य याजऩर अनङ्जङ्कत य शे्रणी ङ्जवहीन कभवचायीहरूरे सङ्टरु तरफ स्केरको तीन ङ्छदन फयाफयको तरफ नेऩार 
सयकायरे स्थाऩना गयेको कोङ्झबड कोषभा जम्भा गयेका छन ्।  

याज्म य जनतारे ङ्झनजाभती सेवाभा कामवयत कभवचायीहरूफाट धेयै अऩेऺा याखेका हङ्टन्छन ्। कभवचायीरे 
सयकायका नीङ्झत, मोजना तथा कामविभ ङ्झनष्ऩऺ, तटस्थ य प्रङ्झतफद्ध बई कामावन्वमन गने बएकारे 
जनतारे सोही ङ्जकङ्झसभको अऩेऺा याखेका हङ्टन्छन ्। सयकाय ऩङ्चयवतवन बए ऩङ्झन कभवचायीतन्ररे ङ्झनयन्तय 
रूऩभा काभ गङ्चययहने बएकारे कभवचायीतन्रराई स्थामी सयकाय भाङ्झनएको हङ्टन्छ । तथाङ्जऩ केही 
व्मङ्ञिहरूका व्मवहायजन्म नकायात्भक कायणहरूरे गदाव सभग्र कभवचायीरे आयोऩ खेप्नङ्ट ऩयेको हङ्टन्छ । 
"खाए ङ्झन नखाए ङ्झन फाघको भङ्टख यातो" बने जस्तो गयी कभवचायीहरूरे गारी खानङ्ट ऩङ्चययहेको छ । 
कभवचायीका आचयणसम्फन्धी ङ्झनमभावरी य अन्म कानङ्टनी प्रावधानहरूरे गदाव कभवचायीरे आपूराई 
रागेका आयोऩका ङ्जवरुद्ध खङ्टरेय प्रङ्झतवाद गनव सक्दैनन ्। आपूराई ङ्ञचि नफङ्टझेका कङ्ट याभा ऩङ्झन फोल्ने 
बन्दा सहने प्रवङृ्ञि कभवचायीभा यहने गदवछ । मस सहनशीरताराई ऩङ्झन कभवचायीको सफर ऩऺ भाङ्ङ 
सङ्जकन्छ । 
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ङ्जवद्यभान नीङ्झतगत, कानङ्टनी य सॊस्थागत व्मवस्था 
नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ४८ भा नागङ्चयकका कतवव्म उल्रेख गङ्चयएको छ । यािप्रङ्झत ङ्झन्ावान ्हङ्टॉदै 
नेऩारको याङ्जिमता, साववबौभसिा य अखण्डताको यऺा गनङ्टव, सॊङ्जवधान य कानङ्टनको ऩारना गनङ्टव, याज्मरे 
चाहेका फखत अङ्झनवामव सेवा गनङ्टव, साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺा य सॊयऺण गनङ्टव प्रत्मेक नागङ्चयकको कतवव्म 
तोङ्जकएको छ । याज्मका शासनसम्फन्धी नीङ्झतअन्तगवत  साववजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, 

ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभङ्टि, जनउियदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राप्त हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाभा 
जनताको सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गने यहेको छ । 

ऩन्ध्रौं मोजनाअनङ्टसाय याजनीङ्झतक प्रणारीभा ऺभतावान ् य नैङ्झतकवान ्नेततृ्वको ङ्जवकास गनङ्टव, फहृत ्नेततृ्व 
(Meta Leadership) को अभ्मास गनङ्टव, नेततृ्वभा याि य जनताप्रङ्झत सभऩवण बावको ङ्जवकास गनङ्टव, मोग्मता य 
ऺभताका आधायभा नेततृ्व चमन प्रणारीको अभ्मास गनङ्टव, नेततृ्वराई ङ्झन्ा, सदाचाय, इभानदायीको भानकको 
रूऩभा स्थाङ्जऩत गयाउनङ्ट, मङ्टवाको सशिीकयणसॉगै व्मावसाङ्जमक नेततृ्व ङ्जवकास गनङ्टव य नतेतृ्वभा ऩङ्झन दण्ड 
ऩङ्टयस्काय ऩद्घङ्झत रागङ्ट गनङ्टव प्रभङ्टख च ङ्टनौती यहेको छ । मस मोजनाभा नेततृ्व ङ्झनभावणको सोचभा  ङ्झन्ावान,् 

सऺभ, इभानदाय य गङ्झतशीर नेततृ्व ङ्जवकास बनी उल्रेख गङ्चयएको छ । शासकीम सङ्टधायको सोचका 
रूऩभा ऩायदङ्ञशवता, जवापदेङ्जहता,जनउियदामी, सदाचायमङ्टि य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झधको शासन 
याङ्ञखएको छ । 

ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को ऩङ्चयच्छेद ७ भा यहेको ङ्जवङ्झबङ्ङ दपाहरूरे सभम ऩारन य ङ्झनमङ्झभतता, 
अनङ्टशासन य आऻाऩारन, याजनीङ्झतक वा अवाङ्ञञ्छत प्रबाव ऩानव नहङ्टन,े सयकायको आरोचना गनव नहङ्टन,े 

अन्मर नोकयी वा सेवा गनव नहङ्टन,े स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टने, प्रदशवन य हडतार गनव प्रङ्झतफन्ध, 

उऩहाय, चन्दा आङ्छद प्राप्त गनव य साऩटी ङ्झरनभा प्रङ्झतफन्ध, मातना ङ्छदन नहङ्टने जस्ता प्रावधानहरू याखेको 
छ। ङ्झनजाभती कभवचायीरे आफ्नो कामावरमभा काभ गदाव सफैप्रङ्झत ङ्ञशष्ट व्मवहाय गनङ्टवऩने, ङ्झनजाभती 
कभवचायीरे आफ्नो कामावरम तथा ऩदअनङ्टसाय आइऩने ङ्ञजम्भेवायीराई भमावदाऩूववक वहन गयी ङ्झनष्ऩऺ, 

स्वच्छ तथा ङ्झछटो छङ्चयतो रूऩभा कामवसम्ऩादन गनङ्टवऩने कङ्ट याहरू सेवा सञ्चारनसम्फन्धी कानङ्टनभा उल्रेख 
गङ्चयएका छन ्। त्मसै गयी सङ्टशासन ऐन तथा ङ्झनमभावरी, ङ्झनजाभती सेवाका कभवचायीको आचयणसम्फन्धी 
ङ्झनमभावरी य सम्फङ्ञन्धत भन्रारम तथा कामावरमरे रागङ्ट गयेका आचयणसम्फन्धी व्मवस्था, साववजङ्झनक 
खङ्चयदसम्फन्धी कानङ्टन, भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण कानङ्टन य अन्म कानङ्टनहरूरे ऩङ्झन कभवचायीरे ऩारना गनङ्टवऩने 
आचयण तथा सेवाग्राहीराई गनङ्टवऩने व्मवहायका फायेभा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवस्था गयेको छ । मी सफै कानङ्टनी 
व्मवस्थारे कभवचायीहरूराई सदाचायी फङ्ङ प्रङे्चयत गनावका साथै नैङ्झतक दफाफ ङ्झसजवना गयेको छ । याङ्जिम 
सदाचाय नीङ्झतको खाॉचो भहसङ्टस गयी त्मसको भस्मौदा तमाय बएको छ । मसको प्रत्मऺ प्रबाव ङ्झनजाभती 
प्रशासनभा ऩनव जान्छ नै । 

प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम य सोअन्तगवतको याङ्जिम सतकव ता केन्र, साववजङ्झनक खङ्चयद 
अनङ्टगभनको कामावरम, सम्ऩङ्ञि शङ्टद्धीकयण ङ्जवबाग, याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, नऩेार सयकायका 
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भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामावरमहरू य सॊवैधाङ्झनक अङ्गहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, रोक 
सेवा आमोग य भहारेखाऩयीऺकको कामावरमहरूफाट तथा न्माङ्जमक ङ्झनकाम य अदारतफाट नेऩारभा 
सङ्टशासन कामभ गनव य कभवचायी प्रशासनराई स्वच्छ तथा सफर फनाउन भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेङ्झरयहेका 
हङ्टन्छन ्। गरत काभ गयेभा वा भ्रष्टाचाय वा अनैङ्झतक काभ गयेभा य आचयणसम्फन्धी व्मवस्था ऩारना 
नबएभा ती ङ्झनकामहरूफाट ङ्झनमभन तथा कायफाही हङ्टने व्मवस्था यहेको छ । आभ सेवाग्राही, नागङ्चयक 
सभाज, सञ्चाय भाध्मभ, साभाङ्ञजक सञ्जारहरूफाट ऩङ्झन कभवचायी प्रशासनरे गयेका काभ कायफाहीको 
ङ्झनयन्तय भूल्माङ्कन हङ्टन ेगदवछ ।  

 अफ के गने ? 

प्रस्तङ्टत रेखभा भाङ्झथ उल्रेख गङ्चयएका धायणा य ङ्जवचायका साथै ङ्जवषमवस्तङ्ट य तथ्महरूका आधायभा 
देहामका कङ्ट याहरू गनव उऩमङ्टि देङ्ञखन्छ । 
1. उदमऩङ्टय ङ्ञजल्राभा गङ्चयएको अध्ममन मथाथवऩयक बएकारे भाङ्झथको ताङ्झरकाभा देखाइएअनङ्टसायका 

उऩामहरू अवरम्फन गयेभा कभवचायीहरू स्वच्छ य सफर हङ्टन सक्दछन ्आपूराई राग्ने गयेका 
आयोऩफाट फच्न सङ्जकन्छ । ङ्झनजाभती कभवचायीरे याि य जनताको फहृिय ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदएय काभ गनङ्टवऩदवछ । 

2. भहारेखाऩयीऺकको ५७ औॊ प्रङ्झतवेदन, २०७७ अनङ्टसाय साववजङ्झनक जवापदेहीता य कठोय आङ्झथवक 
अनङ्टशासनरे भार साववजङ्झनक प्रशासन य रोकतन्रप्रङ्झत जनताको ङ्जवश्वास फढ्न ेबएकोरे साववजङ्झनक 
ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीराई फढी बन्दा फढी जवापदेही फनाई आङ्झथवक अनङ्टशासन अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टव 
अऩङ्चयहामव छ बनेको हङ्टॉदा सो कङ्ट याको ऩारना गङ्चयनङ्ट ऩदवछ ।   

3. साववजङ्झनक प्रशासनराई सभमसाऩेऺ य प्रबावकायी तथा साववजङ्झनक सेवाराई ङ्जवश्वसनीमफनाउनका 
राङ्झग ङ्झनयन्तय रूऩभा प्रशासङ्झनक सङ्टधाय गनङ्टवऩदवछ । नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा ङ्जवश्वव्माऩीकयण 
तथा आङ्झथवक उदायीकयण, सङ्टशासन, भानव अङ्झधकाय, याज्म ऩङ्टनसंयचना, सभावेशीकयण, नवीन 
साववजङ्झनक व्मवस्थाऩन, ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामव य साझेदायी, सूचना य सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास 
जस्ता नवीनतभ भान्मताराई सम्फोधन गनव साववजङ्झनक प्रशासन सऺभ फङ्ङङ्ट ऩदवछ।  

4. ङ्झनष्ऩऺ य अनङ्टशाङ्झसत, साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक फहङ्टरताराई प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत गने ऻान, ङ्झसऩ य दऺतामङ्टि 
मोग्मता य सऺभता, कानङ्टनी शासनप्रङ्झत प्रङ्झतफद्धता, याजनीङ्झतकयणफाट भङ्टि य याङ्जिम ङ्जहतप्रङ्झत 
फपादायीसङ्जहतको ऩायदशॉ य जवापदेहीऩूणव स्वच्छ, नैङ्झतक आचयण एवभ ्कामवशैरी य जनभङ्टखी तथा 
सेवाभङ्टखी व्मवहाय जस्ता गङ्टणहरू बएको ङ्झनजाभती प्रशासन हङ्टन ङ्टऩदवछ । 

5. हार आमोजना प्रभङ्टख वा कामावरम प्रभङ्टखसॉग कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौता गने चरन बए ऩङ्झन मो 
औऩचाङ्चयकताभा भार सीङ्झभत छ । सम्झौता गने फेराभा याखेका रक्ष्म ऩूया नगने धेयै ऩाइन्छन ्। 
तसथव कामवसम्ऩादनराई यािसेवकको सरुवा, ऩङ्टयस्काय, सजाम, वङृ्ञि ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धको 
आधाय फनाउनङ्टऩदवछ । 

6. कभवचायीरे आपईअ राई स्वभूल्माङ्कन गयी स्वङ्झनदेङ्ञशत य स्वङ्झनमङ्ञन्रत हङ्टन ङ्टऩदवछ । 
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7. याङ्जिम सदाचाय नीङ्झत फनाई सोको ऩारना, सेवासम्फन्धी कानङ्टन, ङ्झनमभावरी य आचायसॊङ्जहताको 
अऺयश् ऩारना गने, गयाउने गनङ्टवऩदवछ । ङ्झनजाभती कभवचायीराई तोङ्जकएको आचयण ऩारना 
नगनेराई दण्ड सजाम गङ्चयएभा त्मसको प्रबाव अरुराई ऩङ्झन ऩने हङ्टॉदा आचयण ऩारना कडाइका 
साथ कामावन्वमनभा ल्माउनङ्ट ऩदवछ । 

8. साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीराई साववजङ्झनक रूऩभै केही भङ्जहनाको अन्तयारभा प्रङ्झतफद्धता दोहोर् माउने वा 
सऩथ ग्रहण गयाइयहने ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टवऩदवछ । 

9. कभवचायीराई कामवस्थरभा काभ गङ्चययहङ्टॉ जस्तो फनाउन कामव वातावयणको सङ्टधाय गनङ्टवऩदवछ । 

10. ङ्झनजाभती कभवचायीको व्मवहायगत तथा आचयणगत रूऩभा आभूर सङ्टधाय गने गयी नीङ्झत तथा 
कामविभ फनाई कामावन्वमन गनङ्टवऩदवछ । 

11. उच्च तहका कभवचायीफाट उदाहयणीम रूऩ, नेततृ्व तथा व्मवहाय प्रस्तङ्टत गयी भातहतका राङ्झग 
प्रयेणा य आदशवको स्रोत फङ्ङङ्ट ऩदवछ । 

12. नैङ्झतकवान ् कभवचायीको ऩङ्जहचान गयी प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्कृत गनङ्टवऩदवछ । ङ्झनजाभती कभवचायीरे 
नेऩार सयकाय य ङ्झनजाभती सेवाप्रङ्झत जनङ्जवश्वास अङ्झबवङृ्जद्ध गनव सदैव प्रमत्नशीर यहनङ्टऩदवछ । 

13. आध्माङ्ञत्भक प्रवचन तथा ध्मानसम्फन्धी कामविभ य नैङ्झतकतासम्फन्धी ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सञ्चारन गनङ्टवऩदवछ । 

14. सेवा प्रदान गनव अङ्ञघल्रो ऩङ्ञङ्खिभा काभ गने कभवचायीहरूराई सेवाग्राहीसॉग गने व्मवहाय तथा 
ङ्जवषमवस्तङ्टसम्फन्धी ऻान, ङ्झसऩ य ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्छदनङ्टऩदवछ । 

15. कभवचायीका सफै ऩङ्चयवायराई सॊरग्न गयी इभानदाङ्चयता तथा नैङ्झतकतासम्फन्धी प्रङ्ञशऺण तथा 
भनोऩयाभशव सेवा अङ्झनवामव गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩदवछ । 

16. नमाॉ कामवशैरीको ङ्जवकास गयी नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सेवा प्रवाह सञ्चारन गनव 
सयकायी काभकाजराई स्वचाङ्झरत प्रणारी (Automation) भा रैजानङ्टऩदवछ ।   

उऩसॊहाय 

साववजङ्झनक ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरन े व्मङ्ञिहरू आवश्मक ङ्झसऩ य दऺताका साथै मोग्म, इभानदाय य जवापदेही 
हङ्टन ङ्टऩछव। ङ्झनजाभती सेवाको ऩाॉच सद गङ्टणहरु् ङ्झनष्ऩऺता, ऩायदङ्ञशवता, ङ्ञजम्भेवायी, दऺता य स्वाथवको द्वन्द्वयङ्जहत 
अवस्था यहेका हङ्टनारे मी गङ्टणहरूको ऩारना गनव हयफखत चनाखो यहनङ्टऩदवछ । ङ्झनजाभती कभवचायी 
सयकाय सञ्चारनका प्रभङ्टख आधाय स्तम्ब यहन े हङ्टॉदा सयकायरे अवरम्फन गयेको नीङ्झत, मोजना तथा 
कामविभहरूराई जनताको सवोऩयी ङ्जहत हङ्टने गयी कामावन्वमनभा ल्माउने सशि भाध्मभ फङ्ङङ्ट ऩदवछ । 
कङ्ट नै ऩङ्झन सयकायको छङ्जव कभवचायी प्रशासनरूऩी ऐनारे देखाउने हङ्टॉदा कभवचायीहरूरे आपूराई प्राप्त 
ङ्ञजम्भेवायीराई स्वच्छ बई उच्च नैङ्झतकता प्रकट गयी सम्ऩङ्ङ गनङ्टवऩदवछ ।  ङ्झनजाभती कभवचायीहरूरे 
साववजङ्झनक सेवाका आधायबतू भूल्म भान्मताहरूको इभानदायीऩूववक ऩारना गयेभा हयेक वषव ङ्झनजाभती 
सेवाका अवसयभा तम गङ्चयने नायाहरूभा व्मि गङ्चयएका बावराई आत्भसात गनव सङ्जकन्छ । 
कभवचायीहरूराई राग्ने गयेका आयोऩ तथा दागहरूफाट उन्भङ्टङ्ञि ऩाएय कभवचायी बएकोभा गवव गयी 
जनसेवाभा सदैव सभङ्जऩवत यहनङ्ट आजको अऩङ्चयहामवता हो । 
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नेऩारको साववजङ्झनक सेवाभा असर कामवसॊस्कृङ्झत ङ्झनभावण 

 
याभफन्धङ्ट सङ्टवेदी* 

आरेख साय 

साववजङ्झनक प्रशासनको प्रबावकाङ्चयता त्मसका ऩारहरूको सोच¸ ऺभता¸ दऺता¸ फङ्टङ्जद्ध, ङ्जववेक य 
नैङ्झतकताभा बय ऩदवछ । मसयी सङ्गठनङ्झबर भानवीम श्रभ फङ्टङ्जद्ध, श्रभ य ङ्झसजवनाफाट ङ्झनभावण हङ्टन ेसफै 
प्रकायका बौङ्झतक य फौङ्जद्धक सॊस्थाहरू¸ सॊयचना य उत्ऩादन सफै सॊस्कृङ्झतको फहत ् अवधायणाङ्झबर 
ऩदवछन।् साङ्गठङ्झनक सॊयचना हाडववेमय हो बने सॊस्कृङ्झत त्मसको सफ्टवेमय । नऩेारभा  साववजङ्झनक 
प्रशासनको सोही सफ्टवेमयराई भहत्त्व नङ्छदइएकारे नै नागङ्चयकहरूराई सॊङ्जवधानप्रदि सङ घीम 
रोकताङ्ञन्रक गणतन्रको अनङ्टबङू्झत प्रदान गनङ्टवऩने साववजङ्झनक प्रशासनको कामवसॊस्कृङ्झत रोकताङ्ञन्रक 
चङ्चयरको हङ्टन नसकी नागङ्चयकहरूरे ऩङ्चयवतवनको अनङ्टबङू्झत गनव सकेका छैनन ्। साववजङ्झनक प्रशासनको 
कामवसॊस्कृङ्झत रूऩान्तयण हङ्टनैऩदवछ । मसका राङ्झग सववप्रथभ कभवचायीहरूको भूल्म¸ नैङ्झतकताको 
भाऩदण्ड य कामावरमङ्झबरका आधायबतू व्मवहायहरू सभेङ्जटएको सॊङ्जहता ङ्झनभावण जरुयी हङ्टन्छ त्मसऩङ्झछ 
उच्च नेततृ्वफाट त्मसको उदाहयणीम रूऩभा कामावन्वमन गयी नभङ्टना प्रस्तङ्टत गनव सक्नङ्टऩछव । 
कामावरमङ्झबर ऩायदशॉ ङ्झनणवम¸ ङ्झसजवनात्भकता य नव प्रवतवनात्भक सोचराई प्रोत्साहन¸ ङ्जटभभा काभ 
गने सॊस्काय¸ सङ्गठनराई ङ्झसकाइ सङ्गठनका रूऩभा ङ्जवकास गने¸ सङ्गठनात्भक न्माम य सभानताको 
प्रत्माबङू्झत गने¸ एकाऩसभा ऩदीम भमावदाको तमार गयी आदय य सम्भानको वातावयण¸ सॊयऺणवादको 
अन्त्म¸ गैयनैङ्झतक भूल्महरूप्रङ्झतको भोहको ङ्झनभूवररगामतका दजवनौँ ङ्जवकृङ्झतहरूको ङ्झनमन्रण गयेय भार 
साववजङ्झनक प्रशासनरे नागङ्चयकहरूराई याज्मको अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउन सक्न ेनैङ्झतकता य दऺताको दृङ्जष्टरे 
मोग्म हङ्टन सक्छ । 

१. ऩृ् बङू्झभ 

साववजङ्झनक सेवा सभाजको प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक सङ्गठन हो¸ जहाॉ साॊस्कृङ्झतक¸ बाङ्जषक¸ फौङ्जद्धक¸ ऩदीम¸ जातीम 
तथा रैङ्जङ्गकरगामतका दजवनौं ङ्जवङ्जवधताहरू सॊमोङ्ञजत बएका हङ्टन्छन ्। पयक पयक दऺता¸ रक्ष्म¸ ङ्झन्ा 
य नैङ्झतकताको ऩृ् बङू्झभ बएका सदस्महरूङ्झफच नागङ्चयकहरूको सवोिभ खङ्टशीको साझा रक्ष्मका राङ्झग 

                                                            
* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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एकाऩसभा अन्तयसम्फन्ध¸ सभन्वम¸ सहकामव̧  ङ्झनदेशन¸ अन्तयङ्जिमा तथा अन्तयद्वन्द्वका भाध्मभफाट 
कामवसम्ऩादनभा ङ्जिमाशीर यहन्छन ् । मसथव व्मङ्ञिराई उत्प्रङे्चयत गने¸ सङ्गठनका भूल्महरू प्रत्मऺ 
अप्रत्मऺ रूऩभा आत्भीकयणको सॊस्थागत प्रफन्धसभेत बएको साङ्गठङ्झनक कामवसॊस्कृङ्झत बएभा सङ्गठन 
जीवन्त य प्रबावकायी फङ्ङ जान्छ । सङ्टशासन¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण¸ सॊस्थागत दऺता य नागङ्चयकहरूको 
भागफभोङ्ञजभ सेवा उत्ऩादन गनवसक्न े गङ्झतशीर प्रशासन सॊमन्रको भूर भङ्टहान साङ्गठङ्झनक कामव 
सॊस्कृङ्झतसॉगै बेङ्जटन्छ । भानवराई मन्रवत ्रूऩभा ऩङ्चयचारन गयी वाङ्ञञ्छत नङ्झतजा हाङ्झसर गनव सङ्जकन्छ 
बङ्ङे शास्त्रीम भान्मताहरू सॊवेगात्भक फौङ्जद्धकता तथा सङ्गठनात्भक भनोङ्जवऻानको उदमऩश्चात ् छामाॉभा 
ऩयेकारे उत्कृष्ट कामवसम्ऩादनका राङ्झग Winning minds and touching hearts का यणनीङ्झतहरू नै अफका 
सही कामवङ्छदशा हङ्टन ्बङे्ङ तथ्म स्थाङ्जऩत बइसकेको छ । साववजङ्झनक सेवाको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग भूर 
आधाय नै ऩूणव दऺता य ङ्झन्ाका भूल्महरूको उङ्ञचत सॊमोजन आवश्मक हङ्टन्छ बङे्ङ तथ्महरू ऩङ्झछल्रा 
अनङ्टसन्धानहरूरे औलँ्माएकारे नैङ्झतक सॊस्काय¸ नङ्झतजाभूखी काभ¸ उत्प्रङे्चयत वातावयण¸ रूऩान्तयणकायी य 
नैङ्झतक नेततृ्वको ङ्जवकास¸ काभभा शङ्टद्धता¸ सहकामावत्भक य ऩायदशॉ कामवऩद्धङ्झत ङ्झनभावण नै अफका 
साववजङ्झनक सङ्गठनहरूका सङ्टधायका प्रस्थान ङ्झफन्दङ्टहरू हङ्टन ्। 

Harvard Business Review रे ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभा सयकायी कभवचायीहरू ङ्जकन ङ्झनजी ऺेरबन्दा अल्छी, 
राचाय तथा कभ ङ्झसजवनशीर हङ्टन्छन ् बनी गयेको अध्ममनअनङ्टसाय सभस्माको भूर जडका रूऩभा तीन 
ओटा तथ्महरू फाङ्जहय ल्मामो । ऩङ्जहरो कायणभा अचानक य फायम्फाय नेततृ्वको ऩङ्चयवतवन हङ्टन ङ्̧ट  दोस्रोभा 
उङ्ञचत भूल्माङ्कन य साङ्गठङ्झनक कामवसॊस्कृङ्झतको अबाव य तेस्रोभा ङ्जविीम प्रोत्साहनहरूको कभी तथा टे्रड 
मूङ्झनमनहरूको गरत बङू्झभका ऩङ्जहचान गयेको छ । सो अध्ममनका अनङ्टसाय सयकायी सॊयचना ङ्झबरको 
असभानता¸ ङ्जवबेद¸ नेततृ्व य सहामकहरूङ्झफचको ङ्जवश्वास¸ सहमोग¸ प्रोत्साहन य सहकामव नै भङ्टतम रूऩभा 
साङ्गठङ्झनक सपरताको ङ्झनणावमक केन्रङ्झफन्दङ्टभा यहेका हङ्टन्छन ् । उऩमङ्टवि सॊश्लषेण नऩेारको अवस्थाभा 
ऩङ्झन सान्दङ्झबवक देङ्ञखन्छ ।  

२. साङ्गठङ्झनक कामवसॊस्कृङ्झतका ङ्जवङ्जवध आमाभहरु 

सॊस्कृङ्झतराई धभव य प्रथासॉग भार जोडेय हेङ्चयने सङ कङ्ट ङ्ञचत अवधायणारे सॊस्कृङ्झतको व्माऩकताराई न्माम 
गनव सक्दैन । सॊस्कृङ्झतको फहृत ् अवधायणाङ्झबर यीङ्झतङ्चयवाज य अनङ््ट ान बन्दा ऩङ्झन ऩय गएय भानवरे 
शायीङ्चयक य भानङ्झसक ऺभताको प्रमोग गयेय ङ्झसजवना गयेका बौङ्झतक¸ फौङ्जद्धक¸ साभाङ्ञजक सॊस्था¸ सॊयचना य 
उत्ऩादनहरू सफै ऩदवछन।् शायीङ्चयक होस ्मा फौङ्जद्धक श्रभ नै सॊस्कृङ्झतको जननी हो बने खास प्रकृङ्झतको 
श्रभफाट जङ्ञन्भन ऩङ्टगेको सॊस्कृङ्झतरे पेङ्चय आपईअ  नमाॉ नमाॉ सॊस्कृङ्झतराई जन्भ ङ्छदन थाल्छ । मसप्रकाय 
भानव जीवनभा ङ्झनयन्तय रूऩभा नमाॉ नमाॉ सॊस्कृङ्झतको ङ्झनभावण हङ्टॉदै जान्छ य ऩङ्टयानो य भानवीम जीवनको 
प्रगङ्झतसॉग भेर नखान ेसॊस्कृङ्झतहरू ङ्जवरङ्टप्त हङ्टॉदै जान्छन ्। उदाहयणका राङ्झग ङ्झडङ्ञजटर मङ्टगको उदमसॉगै 
सॊस्कृङ्झत¸ उत्ऩादन¸ उऩबोग¸ ङ्ञशऺा य साभाङ्ञजक ऩङ्चयवेशरगामतका हयेक ऺेरहरूभा ऩङ्टयानो सॊस्कृङ्झतका 
स्थानभा बच ङ्टवअर य व्मङ्ञिवादी सॊस्कृङ्झतको उदम बइयहेको छ ।  
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सङ्गठनका साभूङ्जहक भूल्म¸ ङ्जवश्वास¸ कामवशैरी¸ सोच य ङ्झसद्धान्तको एकीकृत स्वरूऩ नै सङ्गठनात्भक 
कामवसॊस्कृङ्झत हो¸ जसरे साङ्गठङ्झनक सङ्जिमताभा प्रत्मऺ हस्तऺेऩ गदवछ । साववजङ्झनक सङ्गठनहरूभा 
ङ्जवङ्जवध ङ्जवश्वास ऩद्धङ्झत¸ नैङ्झतकता¸ ऺभता¸ सोच य रक्ष्म बएका व्मङ्ञिहरू प्रवेश गयेऩश्चात ्उनीहरूङ्झफच 
साझा सहभङ्झत¸ ङ्जवश्वास य सहबाङ्झगता कामभ गयी ङ्झनभावण गङ्चयने औऩचाङ्चयक य अनौऩचाङ्चयक ऩद्धङ्झतहरूको 
सभग्रतारे सङ्गठनात्भक कामवसॊस्कृङ्झतराई भागवदशवन गदवछ । सॊस्थाका रक्ष्महरू¸ कामवशैरी य 
भाऩदण्डहरू य सऺभताको ङ्झनधावयण गयी सोही अनङ्टकूर साङ्गठङ्झनक प्रबावकाङ्चयता प्राप्त गने सफै प्रकायका 
अन्तयसम्फन्ध य अन्तयङ्जिमाहरूराई सभेत भागवदशवन गने गदवछन ्। असर य सकायात्भक साङ्गठङ्झनक 
सॊस्कृङ्झतरे व्मङ्ञिका प्राथङ्झभकता य सङ्गठनका रक्ष्महरूङ्झफच तादाम्मता कामभ गयी सङ्गठनरे सवोत्कृष्ट 
नङ्झतजा ङ्छदन सक्छ बन ेसङ्गठन य मसका सदस्महरूङ्झफचको आऩसी ङ्जवश्वास य गन्तव्मसभेत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 
गदवछ ।  

सङ्गठनात्भक कामवसॊस्कृङ्झतरे कभवचायीको कामवसन्त ङ्टङ्जष्टसॉग सकायात्भक सहसम्फन्ध कामभ गयेको हङ्टन्छ 
तथा सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झतरे नेततृ्वसॉग अनङ्टिभानङ्टऩाङ्झतक सम्फन्ध तथा कामव सन्तङ्टङ्जष्ट य नतेतृ्वको  
व्मवहाय य सन्तङ्टङ्जष्टसॉग उच्च सकायात्भक सहसम्फन्ध यहेको तथ्म ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टसन्धानहरूरे ऩङ्टङ्जष्ट गयेका 
छन ् । मस सन्दबवभा सङ्गठनात्भक कामवसॊस्कृङ्झतको भङ्टतम तीन प्रकायहरू Social Culture: सभूहका 
सदस्महरूको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेवायी¸ Material Culture: सभूहका सदस्मराई वस्तङ्ट वा सेवा सङ्टङ्जवधा 
ङ्जवतयणभा सभता¸ सभानता य न्मामको प्रत्माबङू्झत  Ideological Culture: सङ्गठन वा सभूहको भूल्म¸ ङ्जवश्वास 
य ऩद्धङ्झत ऩदवछन ् । मोसॉगै मसको ङ्जवस्ताय नैङ्झतक सॊङ्जहता¸ सदाचाङ्चयता¸ कभवचायीको साभाङ्ञजकीकयण¸ 

अङ्झधकायको ङ्जवकेन्रीकयण¸ शासनभा सयोकायवाराहरूको सहबाङ्झगता¸ वङृ्ञि ङ्जवकास¸ अवसयहरूको 
न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण¸ ङ्जवङ्जवधता व्मस्थाऩन¸ शासनभा नव प्रवतवन¸ ङ्झसजवनात्भकता¸ रोकताङ्ञन्रक भूल्महरूको 
सॊस्थानीकयण¸ जवापदेङ्जहता¸ साझेदायी सभन्वम¸ सहकामव तथा सॊस्था य ऩद्धङ्झतको ङ्झनभावण य अनङ्टसयण 
सम्भ ऩङ्टगेको देङ्ञखन्छ । मसथव साववजङ्झनक व्मवस्थाऩनको प्रबावकाङ्चयता मसको नागङ्चयकउन्भङ्टख य 
नङ्झतजाउन्भङ्टख कामवसॊस्कृङ्झतसॉग प्रत्मऺ रूऩभा ङ्झनबवय यहन्छ ।  

३. नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा साङ्गठङ्झनक कामवसॊस्कृङ्झतको प्रवङृ्ञि ङ्जवश्लषेण  

नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा सम्बवत: सफैबन्दा उऩेङ्ञऺत ङ्जवषम नै साङ्गठङ्झनक सॊस्कृङ्झत तथा 
कामववातावयण हो । कभवचायी छनौटभा मोग्मता प्रणारी सॊस्थागत बएको बए ताऩङ्झन त्मसऩश्चात ्का 
व्मवस्थाहरू व्मङ्ञिको तजङ्झफजी अङ्झधकाय य तदथववादभा आधाङ्चयत यहेका छन ् । सनातनदेङ्ञख चङ्झर 
आएका प्रथाहरू¸ व्मङ्ञिगत अनङ्टबवको आधायभा हस्तान्तयण गङ्चयएका कामवशैरी एवभ ्कभजोय नेततृ्वरे 
स्थाङ्जऩत गने भान्मताका आधायभा साववजङ्झनक सङ्गठनहरू जेनतेन आफ्नो अङ्ञस्तत्व यऺाका राङ्झग भार 
सङ घषवयत देङ्ञखन्छन ्। रोक सेवा आमोगको प्रङ्झतस्ऩधावफाट खाङ्चयएय तङ्टरनात्भक रूऩभा फजायका उत्कृष्ट 
मङ्टवाहरू जफ ऩदस्थाऩन तथा कामवसम्ऩादनको अवस्थाभा आइऩङ्टग्दछन ् तफ उनीहरूको उत्साहरे 
ङ्झनयाशाराई ग्रहण गनव थाल्छ । कामवसम्ऩादन तथा वङृ्ञि ङ्जवकासका हयेक चयणहरूभा ङ्झनकै कभ भार 
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कभवचायीहरू सन्तङ्टष्ट बई अवकाश हङ्टन े गयेका छन ् । कभवचायीहरूको उच्च नेततृ्वदेङ्ञख कामावरम 
सहमोगीसम्भ नै उच्चस्तयको ङ्झनयाशा¸ कङ्ट ण्ठा¸ असन्तङ्टङ्जष्ट¸ दोषायोऩण¸ स्वाथव̧  उच्चताबाष वा रघङ्टताबाष¸ 
अऩायदङ्ञशवता¸ उचाल्ने, ऩछाने¸ फजानेरगामतका प्रवङृ्ञिहरू स्ऩष्टसॉग अनङ्टबतू गनव सङ्जकन्छ । प्रशासन 
सङ्टधाय तथा शासकीम रूऩान्तयणका राङ्झग दजवनौँ आमोग य सङ्झभङ्झतको गठन वा प्रमासहरू गङ्चयएको बए 
ताऩङ्झन कभवचायीहरूको कामवशैरी य व्मवहायभा नागङ्चयकहरूरे अनङ्टबतू गने गयी रूऩान्तयणको 
अनङ्टबङू्झतसभेत बएको छैन । मसको भूर कायण सङ्गठनात्भक कामवसॊस्कृङ्झतरे कामवसम्ऩादनभा ऩाने 
प्रबावराई नजयअन्दाज गङ्चयनङ्ट वा त्मसराई फङ््ट ने ऺभताको अबाव नै हो बङे्ङ ऩमावप्त आधायहरू छन ् ।  

कभवचायीतन्र याज्मको अनङ्टबङू्झत नागङ्चयकराई ङ्छदराउन े भूर सॊमन्र ऩङ्झन हो बन े मसको भूल्म प्रणारी¸ 
दऺता¸ ऺभता य कङ्ट शरताराई याजनैङ्झतक ऩङ्चयवतवनसॉगै रूऩान्तयण गदै रङ्झगनङ्ट ऩनेभा ऩद य शङ्ञिरे 
नङ्झतजा ङ्छदन सक्छ बङ्ङे शास्त्रीम भान्मताभा कभवचायी व्मवस्थाऩन बइयहेको अवस्था छ । ऩङ्टयानै भेङ्झसनभा 
जङ्झतसङ्टकै उत्कृष्ट इन्ऩङ्टट ङ्छदए ताऩङ्झन नङ्झतजाभा कङ्ट नै पयक ऩदैन¸ अझै भेङ्झसनको भभवत सम्बाय गङ्चयएन बन े
कभजोय नङ्झतजा य प्रणारीगत र ङ्टङ्जटहरू फढ्दै जान्छन ्। मसथव कभवचायीतन्रको कामवशैरी य सॊस्कायराई 
सङ घीम रोकताङ्ञन्रक गणतन्रको व्मवस्था अनङ्टकूर रूऩान्तयण गङ्चयनङ्टऩनेभा सो ऩाटो ऩूणवत् ओझेरभा 
ऩयेको छ । मसको प्रभाणस्वरूऩ भङ्टरङ्टकरे सङ घीम शासन ऩद्धङ्झत अऩनाउॉदा ऩङ्झन ऩङ्टॉजीगत खचव गनवसक्ने 
ऺभता उस्तै छ । भ्रष्टाचाय, सङ्टशासनका सूचकहरूभा सङ्टधाय देङ्ञखङ्ङ य नागङ्चयक अनङ्टबङू्झतसभेत केङ्ञन्रकृत 
शासनको बन्दा ङ्झबङ्ङ देङ्ञखङ्ङ । मसको सभाधान कानङ्टनभा भार सॊशोधन गयेय हैन¸ कभवचायीको 
कामवसॊस्कृङ्झत¸ दऺता य जनशङ्ञि व्मवस्थाऩनका ङ्झछरहरूभा खोङ्ञजनङ्टऩछव । 

भङ्टतम प्रवङृ्ञिहरू  

तजङ्झफजी ऩदस्थाऩन् कभवचायीहरूराई काभको ङ्ञजम्भेवायी प्रदान गदाव उसरे छनौट ऩयीऺाभा प्राप्त गयेको 
भेङ्चयट¸ अनङ्टबव¸ शैङ्ञऺक मोग्मता¸ रुङ्ञच तथा दऺताका आधाय नहेङ्चयकन ऩहङ्टॉच तथा अन्म तत्त्वहरूका 
आधायभा ऩदस्थाऩन गङ्चयन े प्रचरन व्माप्त छ । महीफँाटै नमाॉ कभवचायीहरूरे गरत कामव साॊस्कृङ्झतक 
भूल्महरूराई भागवदशवनका रूऩभा आत्भसात ्गछवन ्।  

गरत साभाङ्ञजकीकयण् ऩदस्थाऩन बएय कामावरमभा ऩङ्टगऩेङ्झछ कभवचायीरे रोक सेवाको ऩयीऺाभा ऩढेका 
आदशवहरू य कामववातावयणफीच ठङ्टरो असङ्गङ्झतको अनङ्टबव गदवछ । नमाॉ कामावरमभा सङ्टरुभा नै फेवास्ता य 
फडप्ऩनको ङ्ञशकाय फङ्ङ ऩङ्टग्छ । नमाॉ कभवचायीराई स्वागत गने¸ ऩङ्टयाना अनङ्टबवीहरूफाट ङ्झसक्ने¸ 
कामावरमको आचायसॊङ्जहता ङ्झसकाउने̧  फोल्ने बाषा¸ काभ गने व्मवहायहरूको सम्फन्धभा ङ्झसकाउने̧  सहमोग 
गने य सॊस्थागत ऻान हस्तान्तयणका काभहरू असङ्गङ्छठत प्रकृङ्झतका यहेका छन ् । मी सफै कामावरम 
प्रभङ्टखको ङ्जववेकभा बय ऩने हङ्टन्छ । अङ्झधकाॊश कामावरमहरूभा व्मङ्ञिहरूरे आफ्नै सङ्टयभा काभ गने वा 
आदेश य ङ्झनदेशनभारै ऩारना गने जडवत ् दङ्टदवशाभा कभवचायीहरू देङ्ञखन्छन ् । तीसौं वषव काभ गयेय 
अवकाश हङ्टॉदासभेत भन्रारम य त्मसको नेततृ्वरे साभान्म ङ्जवदाइ य सम्झना गने भानवीम ङ्जववेकसभेत 
प्रदशवन नबएका समौं उदाहयणहरू हाभीसाभङ्ट छन ्। 
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साभन्ती भूल्म य प्रवङृ्ञि् ङ्झनणवम य व्मवहायहरूभा साववजङ्झनक सङ्गठनहरू साभन्ती ङ्जवयासतभा सञ्चाङ्झरत 
देङ्ञखन्छन ्। ऩदीम अहभता प्रदशवन गने¸ नागङ्चयकराई यैती ठाङे्ङ¸ सूचना रङ्टकाउने¸ येड टेऩको चक्कय 
ङ्झसजवना गने¸ ङ्झनणवमङ्झबर राब खोज्ने¸ व्मवसाङ्जमकताको दम्ब प्रदशवन गने¸ आपूराई सववऻाता ठाङे्ङ प्रवङृ्ञि 
भौका ङ्झभरेसम्भ सफैभा देङ्ञखन्छ । मो ऩङ्झन साववजङ्झनक कामवसॊस्कृङ्झतको एक ऩाटो हो । सराभी य 
गङ्टराभीका भूल्मङ्झबर सभग्र सॊस्काय ङ्झनभावण बएको छ ।  

आश य रासको सॊस्काय् साववजङ्झनक सेवाका अङ्झधकाॊश कभवचायीहरू नेततृ्वदेङ्ञख सहमोगीसम्भ सधईआ आपईअ रे 
ङ्झसजवना गयेको आश य रासको दङ्टश्चिभा फाॉच्न अङ्झबशप्त छन ् । मो चिफाट ङ्झनस्कने आॉट गने 
साहसीहरू थोयै भार देङ्ञखएका छन ्।  

सभान ऩदभा हङ्टन े ङ्जवबेद् एउटै ऩदका राङ्झग कङ्ट नै ङ्झनकामभा अत्मङ्झधक ङ्ञजम्भेवायी¸ स्रोत य सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध छ तय कङ्ट नै ङ्झनकामभा काभ नै नहङ्टने गयी सीङ्झभत फौङ्जद्धकताका आधायभा सङ्गठन सॊयचनाहरू 
तम गङ्चयएकारे सानादेङ्ञख उच्चस्तयको सङ्ञचवसम्भका ऩदहरूभा कङ्ट नै अभङ्टक कामावरमभा ऩदस्थाऩन गदाव 
ऩेङ्झरएको वा कायफाही गङ्चयएको बङे्ङ अथवभा ङ्झरन े सोच मथावत छ । मा त सफै ऩदहरूको सभान 
हैङ्झसमत ङ्झसजवना गनङ्टव ऩर् मो अन्मथा सङ्गठन सॊयचना फदल्नङ्ट ऩर् मो । मस्तो भनोदशाभा एक सऺभ 
व्मङ्ञिराई यातदा अन्तत् घाटा याज्मराई नै हङ्टन्छ । त्मसै गयी स्थानीम तहभा जानङ्ट बनेको जातफाट 
ऩङ्झतमा गनङ्टव हो बङे्ङ भान्मता जफजवस्ती स्थाङ्जऩत बइसकेको अवस्था छ ।  

कभजोय साॊस्कृङ्झतक भूल्महरु् हाम्रा साववजङ्झनक सङ्गठनहरूका भूल्महरू¸ भागवदशवक ङ्झसद्धान्त¸काभको 
गङ्टणस्तय य भाऩदण्ड¸ ङ्झनणवम प्रङ्जिमा¸ नैङ्झतकताको भाऩदण्ड¸ कामवशैरी य कामव व्मवहायहरू कस्तो हङ्टन ङ्टऩने 
बनी कतै ऩङ्झन तोङ्जकएको छैन । मसरे गदाव कामावरमङ्झबर सङ्गङ्छठत अयाजकताको ङ्ञस्थङ्झत देखाऩदवछ । 
कामावरम प्रभङ्टखफभोङ्ञजभ नै साङ्गठङ्झनक सॊस्काय य व्मवहाय प्रदशवन हङ्टन े ङ्जवडम्फना देङ्ञखन्छ । मस्तो 
अवस्थारे तजङ्झफजी अङ्झधकायको प्राङ्झधकायराई नै स्वागत य भान्मता प्रदान गङ्चययहेको हङ्टन्छ ।  

ङ्झसजवनात्भकता य नव प्रवतवनको वध् कङ्ट नै कभवचायीरे नमाॉ सोच य ङ्जवचायराई प्रमोग गयी सभस्मा 
सभाधानको राङ्झग गङ्चयने अभ्मासराई नकायात्भक रूऩभा हेने प्रचरन छ। हाङ्जकभबन्दा सहामक फङ्टङ्जद्धभान ्
हङ्टनै सक्दैन बङे्ङ बाष्मरे जफजवस्ती काभ गयेको हङ्टन्छ । सहकभॉहरूसभेत आपूबन्दा अरु भाङ्झथ नहोस ्
बङे्ङ प्रवङृ्ञि मरतर छ । कामावरमभा सेवा प्रवाहका फायेभा¸मोजना ङ्झनभावण¸ प्रणारी सङ्टधाय जस्ता 
ऩऺहरूभा ङ्जवयरै ङ्ञचन्तन हङ्टन ेगदवछ । बए ऩङ्झन औऩचाङ्चयकता य बिाकेङ्ञन्रत हङ्टने गयेको तीतो मथाथव 
हाभीसाभङ्ट छ ।  

व्मङ्ञिकेङ्ञन्रत ङ्झनणवम य कामवसम्ऩादन् ऩङ्झछल्रा साङ्गठङ्झनक अनङ्टसन्धानहरूका अनङ्टसाय साववजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूको कामवप्रकृङ्झत सभन्वम¸ सहकामव̧  ङ्जटभ य कोराफोयेङ्जटब प्रकृङ्झतको हङ्टन्छ । तय ऩद्धङ्झत ङ्झनभावण 
नगयी व्मङ्ञिकेङ्ञन्रत ङ्ञजम्भेवायी य कामवसम्ऩादनको सॊस्कृङ्झत हाम्रो यहेको छ । मसरे अऩायदशॉ 
कामवशैरी¸ शङ्ञि य स्रोतको दङ्टरुऩमोग य कभजोय नङ्झतजातपव  नै भागवप्रशस्त गदवछ । कङ्ट नै अभङ्टक व्मङ्ञि 
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य सभूहहरूको पाइदाका राङ्झग सेवा सभूह य वढङ्टवाका सतवहरू नै ऩङ्चयवतवन गयाइएका ऐङ्झतहाङ्झसक 
उदाहयणहरू यहेका छन ्।  

कभजोय अध्ममन य ऻान ङ्झनभावण् साववजङ्झनक प्रशासन गैययाज्म ऩऺहरूबन्दा ऻान ङ्झनभावणभा एक कदभ 
आगाङ्झड हङ्टन ङ्टऩछव अन्मथा येगङ्टरेटयी क्माप्चयको अवस्था देखा ऩछव य शासनरे वैधता गङ्टभाउॉछ । तय हाम्रो 
सॊयचनाभा अध्ममन अनङ्टसन्धानको ऩऺ ङ्झनकै कभजोय छ । रोक सेवाको ऩयीऺाको तमायीफाहेक 
सङ्गठनात्भक ङ्झसकाइ शून्म जस्तै नै छ ।  

सङ्गठनात्भक न्माम य सभानताको अबाव् स्रोत साधन य सङ्टङ्जवधाको ङ्जवतयणभा ङ्जवद्यभान भाऩदण्ड य कानङ्टन 
ङ्जवऩयीतका सङ्टङ्जवधाहरू ङ्झरन ेय ङ्छदन ेतथा स्रोतको केन्रीकयण गने प्रवङृ्ञिहरू प्रशासङ्झनक नेततृ्वदेङ्ञख ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टग्नेहरू सफैभा देङ्ञखन्छ । मसको व्मवस्थाऩन य कामावन्वमनको योरभोडर फङ्ङङ्टऩने ऩदाङ्झधकायीहरूभा नै 
रोब¸ भोह य ङ्जवचरन देङ्ञखएऩङ्झछ सभानता य न्मामभा आधाङ्चयत कभवचायी सॊस्कायको ङ्झनभावण आदशवभै 
सीङ्झभत बई ऩदभङ्टखी¸ शङ्ञिको बङ्ञिभङ्टखी सॊस्कायको ङ्जवकास बएको अवस्था छ ।  

कामावरम आचायसॊङ्जहता य व्महायको भागवदशवनको अबाव् साववजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूरे कामावरम सभमभा 
यहॉदा प्रदशवन गनङ्टवऩने व्मवहायहरूको भागवदशवन नबएकोरे कामावरमहरूभा अयाजक य असङ्गङ्छठत 
व्मवहायहरू देङ्ञखन्छन ् । कामावरमभा डे्रससङ्जहत उऩङ्ञस्थत नहङ्टनहेरूको सङ्खतमासभेत उल्रेखनीम हङ्टन्छ 
बने कामावरमभा फोल्न ेबाषा¸ कामावरम सम्ऩङ्ञिको दङ्टरुऩमोग¸ सेवाग्राहीसॉग गने व्मवहाय¸ भाङ्झथल्रो ऩद य 
तल्रा ऩदकाहरूसॉग गने व्मवहाय सफै कङ्ट याहरू ब्मवङ्ञस्थत छैनन ् । कामावरम सभमभा नै सवायी 
चारकहरू धूम्रऩान गने तथा तास खेरेय फस्न ेप्रवङृ्ञिसभेत देङ्ञखन्छ । मसरे गदाव कभवचायीको भौङ्झरक 
ऩङ्जहचान नै ङ्झनभावण हङ्टन सकेको छैन ।  

गैयनैङ्झतक भूल्महरूप्रङ्झतको चयभ आकषवण् साववजङ्झनक प्रशासनङ्झबर हयेक काभराई व्मङ्ञिगत पाइदासॉग 
जोकने गैयनैङ्झतक सॊस्काय झाङ्जङ्गदै गएको देङ्ञखन्छ । कामावरमभा हाङ्ञजय गयेफाऩत तरफ य काभ गयेफाऩत 
बिा बङ्ङे अभ्मासराई शङ्ञि य स्रोतभाङ्झथ ऩहङ्टॉच ऩङ्टगसेम्भ अभ्मासभा रङ्झगएको देङ्ञखन्छ। कङ्झतऩम उच्च 
नेततृ्वहरू य प्राङ्जवङ्झधक कभवचायीहरूरे अवकाशऩश्चात ्को योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग वतवभान 
अवस्थाभा गैयनैङ्झतक ङ्जिमाकराऩ य सम्फन्धहरू ङ्झनभावणका कामवहरूसभेत गदाव सङ्गठनरे सोही चङ्चयरराई 
सॊस्कृङ्झतका रूऩभा अऩनाउॉदै गएको ऩङ्झन देङ्ञखन्छ ।  

कभजोय बाषा् कामावरमभा बाषाको स्ऩष्ट कोड नहङ्टॉदा भाङ्झथल्रा स्तयका कभवचायीहरूरे तल्रा तहका 
कभवचायीहरूराई भानभदवन गने प्रकृङ्झतका बाषा य शब्दहरू प्रमोग गने गयेको देङ्ञखन्छ । त्मसै गयी 
सभावेशी प्रङ्जिमाफाट प्रवेश गयेकाहरूको हकभा ऩङ्झन त्मस्तै प्रकृङ्झतका बाषा प्रमोग गने गयेको ऩाइन्छ । 
हेदाव कभजोय सेवाग्राहीराई सातो ङ्झरइहाल्ने तय बनसङ्टन गनेराई ज्मूहजङ्टय गने घोय साभन्ती चङ्चयरसभेत 
व्माप्त छ । कङ्झतऩम अवस्थाभा त ऩदीम भमावदाको तमार नगयी अश्लीर बाषा य शब्दहरूको प्रमोग गने 
प्रवङृ्ञि देङ्ञखन्छ ।  
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गैयङ्ञजम्भेवायीऩन् सञ्चाय भाध्मभभा सभाचाय प्रकाशन नबएसम्भ य ङ्झनदेशन नबएसम्भ कामावरम सयसपाइ, 

ऩङ्टयाना गाडी व्मवस्थाऩन¸ छानोभा उम्रकेो घाॉस सपाइ¸ शौचारम सपाइसभेत हङ्टॉदैनन ्। जसका राङ्झग 
वाङ्जषवक फजेटसभेत हङ्टन्छ बन े ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीसभेत हङ्टन्छ । मो प्रवङृ्ञि अङ्झधकाॊश कामावरमहरूको 
साझा साॊस्कृङ्झतक प्रवङृ्ञि हो ।  

४. असर कामवसॊस्कृङ्झत ङ्झनभावणको भागव  

साववजङ्झनक सेवा सभग्र देशको योरभोडर सेवा हो जसरे ङ्झनभावण गयेको सॊस्था य भानक नै ङ्जवयासतका 
रूऩभा अन्म सफै प्रकायका सङ्गठनहरूका राङ्झग भागवदशवकका रूऩभा यहन्छ । तसथव मसरे सॊङ्जवधानरे 
ऩङ्चयकल्ऩना गयेको शासकीम व्मवस्थाका भूल्महरू व्मवहायभा कामावन्वमन गयेय देखाउन सक्नङ्टऩछव । 
नेऩारको वतवभान सन्दबवभा असर कामवसॊस्कायको ङ्झनभावण मसप्रकाय गनव सङ्जकन्छ्-  

नीङ्झतगत सङ्टधायहरू् प्रस्ताङ्जवत सङ घीम ङ्झनजाभती सेवा ऐनभा हाडववेमयभा भार हैन कभवचायीराई सङ घीमता 
य रोकताङ्ञन्रक गणतन्रका राबहरू ङ्झसजवना य ङ्जवतयण गनव सक्न े गयी मसका भागवदशवक ङ्झसद्धान्त¸ 
भूल्महरू य नीङ्झतगत आधायहरू तम गङ्चयनङ्टऩछव । सोहीफभोङ्ञजभ मसको सभग्र व्मवहाय य सॊस्कायसभेतभा 
रूऩान्तयणका प्रावधानहरू सभावेश गनङ्टवऩछव ।  

असर साॊस्कृङ्झतक ऩूवावधायहरूको ङ्झनभावण् साववजङ्झनक सङ्गठनहरूरे प्रदशवन गनङ्टवऩने व्मवहायराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गने न्मूनतभ वातावयणको ङ्झनभावण सङ्गठन य मसको नेततृ्वरे गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । केही मस्ता ऩूवावधायहरूभा 
ऩायदङ्ञशवताको सॊस्काय¸ सपरता¸ जोङ्ञखभ य च ङ्टनौतीहरू एकाऩसभा फाॉकने ऩद्धङ्झत¸ कभवचायीहरूका भूल्मवान ्
ङ्जवचायहरूराई सङ्टङे्ङ सॊस्काय¸ कभवचायीहरूङ्झफच ङ्जवश्वासभा आधाङ्चयत फङ्झरमो सम्फन्ध ङ्झनभावण¸ कभवचायीहरूको 
कामव स्वामिताराई प्रोत्साहन गने सङ्गठनात्भक सॊस्काय¸ काभभा रचकता¸ कभवचायीहरूको उदे्दश्म य 
प्मासनराई सङ्गठनसॉग आफद्ध गने¸ ङ्जटभभा काभ गने सॊस्कृङ्झत¸ ङ्झनमङ्झभत ऩृ् ऩोषण प्रदान गने सॊमन्र¸ 
सङ्गठनका आधायबतू भूल्मप्रङ्झतको सत्मङ्झन्ा यहेका छन ्। मी ऩूवावधायहरूराई आत्भसात ्गने प्रङ्झतफद्धता 
नै साॊस्कृङ्झतक रूऩान्तयणको प्रस्थानङ्झफन्दङ्ट हो । 

कभवचायीहरूको साभाङ्ञजकीकयणको ऩद्धङ्झतभा रुऩान्तयण् नेऩारको वतवभान कभवचायी साभाङ्ञजकीकयणको 
ऩद्धङ्झत सङ्गङ्छठत य सॊस्थागत छैन । सफै प्रकायका कभवचायीहरूराई सेवा प्रवेश गने िभभा कम्तीभा ६ 
भङ्जहनासम्भको इन्टनवङ्झसऩ य प्रमोगात्भक ङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सघन सोच ऩङ्चयवतवनसङ्जहतको अङ्झबभङ्टखीकयण 
जरुयी छ । जसरे सङ्गठनका भूल्म¸ नैङ्झतक सॊङ्जहता¸ कामवशैरी¸ साववजङ्झनक जीवनभा अऩनाउनङ्टऩने 
सॊङ्जहतारगामतभा सकायात्भक सोच ङ्जवकास गदवछ बने ऩ ङ्टयाना सहकभॉ य अग्रजहरूफाट सभेत ङ्झसकाइ हङ्टन े
बएकारे हयेक सङ्गठनहरूको वतवभान साॊस्कृङ्झतक स्वरूऩसभेतभा रूऩान्तयण गयी सभानता¸ भानवीमता¸ 
न्मामऩूणवता¸ औङ्ञचत्मऩूणव य रोकताङ्ञन्रक चङ्चयरअनङ्टरूऩको फनाउनङ्टऩछव ।  

Office Manners and Etiquettes: कामावरमभा यहॉदा कभवचायीरे एकाऩसभा गनङ्टवऩने सञ्चाय¸ हाङ्जकभ य 
सहामकङ्झफचको सञ्चायको स्तय¸ सेवाग्राहीसॉग गनङ्टवऩने व्मवहाय¸ डे्रस कोड¸ रैङ्जङ्गक कोड¸ बाषाको कोड¸ 
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ङ्जवङ्जवधता कोड¸ टेफर म्मानय¸ कामवकऺको व्मवस्थाऩनको कोडसभेत तमाय गङ्चयएको औऩचाङ्चयक 
व्मवहाङ्चयक सॊङ्जहताको ङ्झनभावण गनङ्टवऩछव ।  
Standard Operation Procedure: हयेक कामावरमहरूभा हयेक ऩदहरूरे गनङ्टवऩने काभहरूको सूची¸ काभ 
गने ङ्जवङ्झध¸ जवापदेङ्जहता¸ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध य सूचकहरूसभेत सभेङ्जटएको ङ्जवस्ततृ ङ्झनदेङ्ञशका हयेक 
कभवचायीहरूराई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩछव तफ भार स्वचाङ्झरत रूऩभा हयेकको राङ्झग कामव स्वामिता प्राप्त 
हङ्टन्छ ।  

Appreciative Inquiry Model in Reform: कामावरमको रूऩान्तयणका िभभा कभवचायीहरूसॉग कामावरम 
य व्मङ्ञिका याम्रा य सफर ऩऺहरूको सम्फन्धभा जानकायी ङ्झरई ङ्झतनराई अझै प्रोत्साहन गने ङ्जवङ्झध 
अऩनाउॉदा नकायात्भक ऩऺहरू स्वत् कभजोय बएय जान्छन ् बङे्ङ सकायात्भक ङ्ञचन्तनको सॊस्कायराई 
सॊस्थागत गनङ्टवऩने हङ्टन्छ ।  

Institutionalization of Innovation, Creativity and Collaborative Culture: एक्काइसौं शताब्दीका 
सङ्गठन य व्मङ्ञिहरू ङ्जवषमगत दऺताका अरावा नव प्रवतवन¸ ङ्झसजवनात्भकता य सहकामावत्भक ङ्झसऩ बएका 
हङ्टनऩने बएकारे सङ्गठनभा असपरताराई सहज रूऩभा ङ्झरने Out of the Box ङ्ञचन्तनराई प्रोत्साहन गने¸ 

नमाॉ प्रमोगका राङ्झग कभवचायीहरूराई प्रोत्साहन गने सॊस्कायको ङ्जवकास गनङ्टवऩछव ।  

Developing Learning Organization: साववजङ्झनक सङ्गठनहरूरे ङ्झसक्ने¸ ङ्झसकाउन े य हेयचाह गने 
सॊस्कायराई सॊस्थागत गनङ्टवऩछव । ङ्झसकाइ सङ्गठनहरूरे ङ्झनयन्तय रूऩभा अध्ममन गने¸ अनङ्टसन्धान गने¸ 
ऻान य ङ्झसऩ हस्तान्तयण गने¸ आफ्नो स्व्भूल्माङ्कन गने¸ ङ्झनयन्तय सङ्टधाय गने य साङ्गठङ्झनक ङ्जवकायहरूराई 
स्वसपाइ गने गदवछन ्।   

Round Table Decision Making Process: वतवभान ङ्जटप्ऩणी य पाइर घङ्टभाउने य टेफरभङ्टङ्झन घङ्टसाउने 
प्रवङृ्ञिराई अन्त्म गनव हयेक ङ्छदन ङ्झनणवमभा सहबागी हङ्टने कभवचायीहरू याउन्ड टेफरभा फसी ऩमावप्त 
छरपर गयी ऩायदशॉ ढॊगरे ङ्झनणवमहरू गने खङ्टरा सॊस्कायको ङ्जवकास गनव सङ्जकन्छ ।  

Revisiting the Whole Organizational Structure: वतवभान फोङ्ञझरो सॊयचनाराई ङ्जवऻहरूको 
सहबाङ्झगताभा ऩङ्टन् एकऩटक ङ्जवस्ततृ वैऻाङ्झनक अध्ममन गयी ऩङ्टनसॊयचना गनङ्टवऩछव । मसयी ऩङ्टनसॊयचना गदाव 
हयेक ऩदहरूको न्मूनतभ स्तय¸ सङ्टङ्जवधा¸ ऩमावप्त ङ्ञजम्भेवायी तथा अऩेङ्ञऺत दऺताको भाऩदण्डसभेत 
तोङ्जकङ्छदनङ्टऩछव । 

Democratic Culture: हाङ्जकभ य सहामकहरूङ्झफच तथा कभवचायी य सेवाग्राहीङ्झफच खङ्टरा सञ्चाय¸ काभ य 
नङ्झतजाभा प्रङ्झतस्ऩधाव¸ ङ्झनयन्तय य ङ्झनमङ्झभत स्टाप फैठक¸ सफैका ङ्जवचाय सङ्टङे्ङ धैमवता¸ पयक ङ्जवचायराई 
सम्भान गने सॊस्कायहरूको ङ्जवकास गनङ्टवऩने हङ्टन्छ ।  

Ensuring Organizational Equity and Equality: सेवा सङ्टङ्जवधा तथा अवसयहरूको ङ्जवतयणको न्मामोङ्ञचत 
व्मवस्थाका राङ्झग एकीकृत कानङ्टन य भाऩदण्डहरूको ङ्झनभावण गङ्चयनङ्टऩने हङ्टन्छ ।  
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Transformative and Ethical Leadership: नैङ्झतक य रूऩान्तयणकायी नेततृ्वको ङ्जवकास कामविभ सङ्टरु 
गनङ्टवऩछव ।  

Predictable Career System: चिीम हैन सऺभताभा आधाङ्चयत य स्वचाङ्झरत वङृ्ञि ङ्जवकास ऩद्धङ्झत रागङ्ट 
गनङ्टवऩछव ।  

Talent Management: प्रङ्झतबा ऩङ्जहचान तथा व्मवस्थाऩनको कामवराई हयेक सङ्गठनहरूरे आत्भसात ्
गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । 

Creating Diversity Dividend: ङ्जवङ्जवधताराई सभस्मा हैन अवसयका रूऩभा साङ्गठङ्झनक राब ङ्झसजवना गनव 
सक्न ेसोच य ऺभता ङ्जवकास गने कामवसॊस्कृङ्झतको ङ्झनभावण जरुयी छ ।  

Digital Culture: अफको सङ्गठनात्भक कामवसॊस्काय प्रङ्जवङ्झध य अटोभेसनराई सभेत आत्भसात ् गयी 
उत्कृष्ट कामवसम्ऩादन गने हङ्टन ङ्टऩछव ।  

Balancing Work Life Balance: काभ य जीवनङ्झफचको उऩमङ्टि सन्तङ्टरन कामभ गने गयी सङ्गठनात्भक 
कामवसॊस्कृङ्झत ङ्झनभावण गनङ्टवऩछव। मसका राङ्झग स्वव्मवस्थाऩन¸ तनाव व्मवस्थाऩन य सकायात्भक 
ङ्ञचन्तनसम्फन्धी दऺता कभवचायीहरूभा ङ्जवकास गयाउनङ्टऩछव ।  

Spiritualism in Public Organizations: साववजङ्झनक सङ्गठनभा आध्माङ्ञत्भकताको प्रङ्जवङ्जष्ट गयाई 
कभवचायीरे कामवसम्ऩादनराई नैङ्झतक य भानवीम कसीभा याखेय हेनवसक्ने सॊस्कायराई सङ्टस्थाङ्जऩत 
गयाउनङ्टऩछव । 

Informal Groups and Entertainment Culture: कामावरमहरूभा अनौऩचाङ्चयक सभूहहरूको ङ्झनभावण य 
भनोयञ्जन गने सॊस्काय ङ्जवकास गदाव एकाऩसभा ङ्जवश्वास य काभभा अऩनत्व ङ्झसजवना हङ्टन ेतथा उत्प्रयेणा य 
भनोफर उच्च हङ्टने हङ्टन्छ ।  
Gratitude Culture: अरुराई शे्रम ङ्छदन ेय स्वमभ ्जवापदेही हङ्टने सॊस्कायको ङ्जवकास गनङ्टवऩछव । मसको 
सङ्टरुवात कामावरम प्रभङ्टख य नेततृ्वफाटै हङ्टन ङ्टऩछव ।  

Due Diligence Audit: हयेक कामावरमहरूभा नीङ्झत य कानङ्टनहरूको ङ्झनभावण य ङ्झतनको उऩमङ्टि 
कामावन्वमन तथा नङ्झतजासभेतको ङ्जवश्लषेण गने तथा ऩयीऺण गने ऩद्धङ्झतको ङ्झनभावण हङ्टन ङ्ट जरुयी हङ्टन्छ । 
मसरे काभभङ्टखी सॊस्कृङ्झतको ङ्झनभावण गदवछ ।  

On Boarding and Exit Interview: ङ्झनमङ्टि बएय तथा सरुवा बई आउने नमाॉ कभवचायीहरूराई 
कामावरमको सॊस्कृङ्झत य शैरीको फायेभा जानकायी गयाउने तथा अनङ्टबवी भेन्टयको साथभा ङ्झसकाउने 
वातावयणको ङ्झनभावण तथा सरुवा बएय जान ेवा अवकाश हङ्टने कभवचायीहरूसॉग अन्तवावताव ङ्झरई कामावरमका 
भूर सभस्माहरू य अवसयका फायेभा इभानदायीऩूववक सूचनाहरू ङ्झरई ङ्झतनराई सॊस्थागत सम्झनाका रूऩभा 
व्मवङ्ञस्थत गने कामवरे सभेत नमाॉ खारको ङ्झसकाइ सॊस्कायको ङ्झनभावण गदवछ ।  
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ङ्झनष्कषव  

सङ्गठनको नेततृ्वरे स्थाङ्जऩत गयेका साझा ङ्जवश्वास य भूल्महरू नै सङ्गठनात्भक सॊस्कृङ्झत हङ्टन ् जसराई 
ङ्जवङ्जवध भाध्मभहरूफाट प्रसाय गङ्चयन्छ य सफै कभवचायीहरूको अनङ्टबङू्झत¸ व्मवहाय य फङ्टझाइराई व्मवङ्ञस्थत 
गने गदवछ । साङ्गठङ्झनक कामवशैरी¸ दशवन¸ ऺभता य आऩसी ङ्जवश्वास नै साङ्गठङ्झनक सपरताको भङ्टतम 
कायक बएकारे कामवसॊस्कृङ्झतराई सभमानङ्टकूर रूऩान्तयण गनङ्टवऩनेभा नेऩारको साववजङ्झनक सङ्गठनको 
कामवसॊस्कृङ्झत कङ्जहल्मै ऩङ्झन शासकीम रूऩान्तयणको प्राथङ्झभकताभा ऩनव सकेन मसको नङ्झतजास्वरूऩ जङ्टनसङ्टकै 
याजनीङ्झतक व्मवस्थाभा ऩङ्झन याज्मरे ङ्छदनङ्टऩने सेवा प्रवाहभा ताङ्ञत्त्वक ऩङ्चयवतवनको अनङ्टबङू्झत नागङ्चयकहरूरे 
गयेको ऩाइॉदैन । अफ सोच्ने हैन, काभ गने फेरा हो । याङ्जिम रूऩभा एक्काइसौँ शताब्दीको ङ्झडङ्ञजटर 
मङ्टग तथा सॊङ्जवधानरे भागवदशवन गयेको सभावेशी¸ सभन्माङ्जमक¸ ऩायदशॉ¸ जवापदेही¸ सऺभ¸ नागङ्चयकभैरी 
सङ्गठनात्भक सॊस्कायको भोडर प्रस्तङ्टत गनव ङ्जढरा गनङ्टव हङ्टॉदैन ।  
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नेऩारभा योजगायीको ऩङ्चयदृश्म तथा आन्तङ्चयक 

योजगायी ङ्झसजवना 

 
 
 
 
 
 

बयतभणी ऩाण्डे*/वतवयाज ऩौडेर† 

1. ऩृ् बङू्झभ 

योजगायी हयेक भाङ्झनसको जीङ्जवकोऩाजवनको राङ्झग आम आजवन गने स्रोत हो । अथवतन्रभा योजगायीको 
भहत्त्वऩूणव बङू्झभका यहन्छ । जफ एउटा व्मङ्ञिरे योजगायी प्राप्त गदवछ, तफ उसको भेहनत य ऩङ्चयश्रभरे 
ङ्जवङ्झबङ्ङ वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्ऩादन फढ्छ । ङ्जवशेषत: उत्ऩादनशीर योजगायीरे याङ्जिम अथवतन्रराई 
सफर फनाई गङ्चयफी ङ्झनवायणभा उल्रेखनीम बङू्झभका खेरेको हङ्टन्छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट प्राप्त स्रोत 
साधनको ऩङ्चयचारन गयी स्वदेशभै ङ्झसङ्ञजवत योजगायी आन्तङ्चयक योजगायी हो बन ेङ्जवश्वका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा 
गएय गङ्चयन े योजगायी वैदेङ्ञशक योजगायी हो । श्रभ फजायभा उऩरब्ध जनशङ्ञिको तङ्टरनाभा स्वदेशभा 
ऩमावप्त योजगायीको अवसय नहङ्टॉदा वा स्वदेशको योजगायीको तङ्टरनाभा वैदेङ्ञशक योजगायी उत्कृष्ट य राबप्रद 
देङ्ञखएभा कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्टरङ्टकका नागङ्चयकहरू वैदेङ्ञशक योजगायीको ङ्जवकल्ऩ योज्ने   गदवछन ्। तय आन्तङ्चयक 
योजगायी नै याज्मको प्राथङ्झभकताभा यहेको हङ्टन्छ य यहनङ्ट ऩङ्झन   ऩदवछ । भङ्टरङ्टकराई ङ्झछटो सफर य सभदृ्ध 
फनाउने हो बने उऩरब्ध ऊजाववान ् जनशङ्ञि, ऩङ्टॉजीरगामत अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतको ऩङ्चयचारनभापव त 
उत्ऩादनशीर योजगायीको ङ्झसजवना तथा प्रवद्धवन गनव आवश्मक हङ्टन्छ । नेऩारभा ठङ्टरो सङ्खतमाभा 
अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा आन्तङ्चयक योजगायीको अवसय यहेको छ बन े वषेङ्झन ठङ्टरो सङ्खतमाभा योजगायीको 
खोजीभा ङ्जवदेश जाने िभ ऩङ्झन फढ्दो छ । 

2. योजगायीसम्फन्धी सॊवैधाङ्झनक तथा नीङ्झतगत व्मवस्थाहरू 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे योजगायी तथा श्रभको हकराई भौङ्झरक हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ । 
सॊङ्जवधानको धाया ३३ भा योजगायीको हक य धाया ३४ श्रभको हक सम्फन्धभा व्मवस्था गङ्चयएको छ । 
धाया ३३ को उऩधाया (१) भा प्रत्मेक नागङ्चयकराई योजगायीको हक हङ्टनेछ । योजगायीको सतव, अवस्था 
                                                            

* सहसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
† शाखा अङ्झधकृत, नेऩार सयकाय 
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य फेयोजगाय सहामता सङ घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ हङ्टनछे बनी उल्रेख गङ्चयएको छ बन े उऩधाया (2) भा 
प्रत्मेक नागङ्चयकराई योजगायीको छनौट गनव ऩाउने हक हङ्टनेछ बनी योजगायीको हकको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गङ्चयएको छ। धाया ३४ रे प्रत्मेक श्रङ्झभकराई उङ्ञचत श्रभ अभ्मासको हक, उङ्ञचत ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जवधा 
तथा मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको हकको साथै कानङ्टनफभोङ्ञजभ टे्रड मङ्टङ्झनमन खोल्न,े त्मसभा 
सहबागी हङ्टन ेतथा साभूङ्जहक सौदाफाजी गनव ऩाउन ेहकको व्मवस्था गयेको छ ।    

त्मस्तै, सॊङ्जवधानको धाया ५१ भा याज्मका नीङ्झतहरूको व्मवस्था गङ्चयएको छ । जसभध्मे खण्ड (झ) भा 
श्रभ य योजगायसम्फन्धी नीङ्झतको फायेभा उल्रेख गङ्चयएको छ । सफैरे काभ गनव ऩाउने अवस्था सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गदै देशको भङ्टतम साभाङ्ञजक आङ्झथवक शङ्ञिको रूऩभा यहेको श्रभशङ्ञिराई दऺ य व्मावसाङ्जमक फनाउने 
य स्वदेशभा नै योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध गने, भमावङ्छदत श्रभको अवधायणाअनङ्टरूऩ सफै श्रङ्झभकको आधायबतू 
अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रत्माबतू गने, फार श्रभरगामत श्रभ शोषणका सफै रूऩको 
अन्त्म गने नीङ्झत याज्मरे ङ्झरने व्मवस्था यहेको छ । त्मस्तै श्रङ्झभक य उद्यभी व्मवसामीङ्झफच सङ्टसम्फन्ध 
कामभ गदै व्मवस्थाऩनभा श्रङ्झभकको सहबाङ्झगता प्रोत्साहन गने, वैदेङ्ञशक योजगायीराई शोषणभङ्टि, 
सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत गनव तथा श्रङ्झभकको योजगायी य अङ्झधकायको प्रत्माबङू्झत गनव मस ऺेरको ङ्झनमभन य 
व्मवस्थाऩन गने साथै वैदेङ्ञशक योजगायीफाट आजवन बएको ऩङ्टॉजी, ङ्झसऩ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबवराई स्वदेशभा 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगाउन प्रोत्साहन गने नीङ्झतसभेत याज्मरे अवरम्फन गने व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

नेऩारको आन्तङ्चयक योजगायी य वैदेङ्ञशक योजगायीराई ङ्झनमङ्झभत, व्मवङ्ञस्थत तथा प्रबावकायी फनाउने 
उदे्दश्मरे याङ्जिम योजगाय नीङ्झत, २०७१ य वैदेङ्ञशक योजगाय नीङ्झत, २०६८ कामावन्वमनभा यहेका छन ्। 

सॊङ्जवधानभा व्मवस्था बएको योजगायीको हकको कामावन्वमन गनव योजगायीको हकसम्फन्धी ऐन य 
ङ्झनमभावरी, २०७५ जायी गङ्चयएको छ । आन्तङ्चयक योजगायीको ङ्झसजवना तथा प्रवद्धवनको राङ्झग सञ्चारन 
गङ्चयएको फहङ्टअऩेङ्ञऺत प्रधानभन्री योजगाय कामविभको भागवदशवनको रूऩभा प्रधानभन्री योजगाय कामविभ 
सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ जायी बएको छ ।त्मस्तै वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जकव एका भाङ्झनसहरूको ऩङ्टॉजी, 
ङ्झसऩ तथा प्रङ्जवङ्झधराई ङ्जवङ्झबङ्ङ उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गयी योजगायी ङ्झसजवना गनव प्रोत्साङ्जहत गने 
उदे्दश्मरे ङ्जवदेशभा काभ गयी पकेका उद्यभी याङ्जिम सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय व्मवस्थाऩन कामवङ्जवङ्झध, 
२०७६ तजङ्टवभा गङ्चयएको छ य सोही कामवङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ उद्यभीहरूराई ऩङ्टयस्कृतसभेत गने गङ्चयएको  छ । 
मसै गयी नऩेार सयकायका वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभ, फजेट विव्म एवभ ्आवङ्झधक मोजना, ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्म तथा अन्तयावङ्जिम श्रभ सङ्गठनको अङ्झबसङ्ञन्धभा सभेत आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाको 
सम्फन्धभा ङ्जवशेष व्मवस्था यहेको ऩाईन्छ । 

ऩन्ध्रौँ मोजना (आ.व. 2076/77-2080/81) रे सभेत श्रभ तथा योजगायीको ङ्जवषमराई सम्फोधन 
गयेको छ । मसरे सफै नागङ्चयकराई भमावङ्छदत य उत्ऩादनशीर योजगायीका अवसयको उऩरब्धता गयाउने 
सोचका साथै उत्ऩादनशीर ऺेरभा योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध गयी फेयोजगायी दय तथा श्रभको अल्ऩ उऩमोगभा 
उल्रेखनीम रूऩभा कभी ल्माउने रक्ष्म याखेको छ । उल्रेङ्ञखत रक्ष्म हाङ्झसर गनव स्थानीम तहदेङ्ञख 
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योजगाय कामविभराई ङ्जवस्ताय गयी न्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झत गने, ङ्जवद्यभान श्रभ तथा 
योजगायसम्फन्धी कानङ्टनहरूको प्रबावकायी कामावन्वमन य साभाङ्ञजक सॊवादको भाध्मभफाट असर 
औद्योङ्झगक श्रभ सम्फन्धको ङ्जवकास गने, याङ्जिम आवश्मकताका आधायभा प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक 
ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य ङ्झसऩ ङ्जवकासद्वाया श्रङ्झभकको दऺता अङ्झबवङृ्जद्ध गने, तीन तहका सयकायङ्झफच योजगायी 
ङ्झसजवना य श्रभ व्मवस्थाऩनभा प्रबावकायी सभन्वम गने, वैदेङ्ञशक योजगायका चयणराई सङ्टयङ्ञऺत, 
शोषणभङ्टि, भमावङ्छदत य अङ्झधकतभ प्रङ्झतपरदामक फनाउने साथै योजगायी ङ्झसजवना गनव एवभ ् ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामसॉग सभन्वम तथा योजगायीसम्फन्धी कामवको ङ्झनमभन गनव अङ्झधकायसम्ऩङ्ङ उच्चस्तयीम याङ्जिम 
योजगाय प्राङ्झधकयण गठन गने जस्ता यणनीङ्झतहरू तम गङ्चयएको छ ।  

मसै गयी न्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबङू्झत गने गयी प्रधानभन्री योजगाय कामविभरगामतका ङ्जवशेष 
कामविभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गने, अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा यहेको योजगायीराई िभश: औऩचाङ्चयक 
ऺेरभा रूऩान्तयण गने, सफैराई ङ्झसऩ, सफैराई योजगाय कामविभ सञ्चारन गने, वैदेङ्ञशक योजगायीफाट 
प्राप्त ङ्झसऩ य अनङ्टबवराई प्रभाणीकयण गयी उद्यभशीरता ङ्जवकासभा उऩमोग गने साथै मङ्टवा स्वयोजगाय 
कोष, गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषरगामतका कोष, फोडव य आमोगहरूराई प्राङ्झधकयणभा सभाङ्जहत गने जस्ता 
कामवनीङ्झतहरूसभेत तम गयेको छ । त्मस्तै मोजना अवङ्झधभा श्रभशङ्ञि सहबाङ्झगता दय ४९ प्रङ्झतशत, 
योजगायीभा औऩचाङ्चयक ऺेरको ङ्जहस्सा ५० प्रङ्झतशत, श्रभ उत्ऩादकत्व २ राख ७६ हजाय ऩङ्टर् माउने 
रक्ष्मसभेत ऩन्ध्रौँ मोजनारे याखेको छ । 

3. तथ्माङ्कभा नेऩारी योजगायीको अवस्था 
नेऩारी श्रभ फजायभा प्रत्मेक वषव कङ्चयफ ५ राख थऩ जनशङ्ञि प्रवेश गदवछन ्। तेस्रो श्रभशङ्ञि सबेऺण, 
२०७४/७५ अनङ्टसाय १५ वषव वा सोबन्दा भाङ्झथको काभ गने उभेय सभूहको जनसङ्खतमा २ कयोड ७ 
राख ४४ हजाय यहेकोभा नेऩारको श्रभ फजायभा ७९ राख ९४ हजाय श्रभशङ्ञि यहेको छ । जभसध्मे 
९ राख ८ हजाय व्मङ्ञिहरू (११.४ प्रङ्झतशत) फेयोजगाय छन ् बन े ७० राख ८६ हजाय (८८.६ 
प्रङ्झतशत) जनसङ्खतमा योजगायीको ऺेरभा यहेका  छन ्। त्मस्तै सहयी ऺेरको फेयोजगायी दय ११.६ 
प्रङ्झतशत छ बने ग्राभीण ऺेरको फेयोजगायी दय १०.९ प्रङ्झतशत यहेको छ । श्रभ तथा योजगायीसम्फन्धी 
ङ्जवस्ततृ तथ्माङ्कराई देहामफभोङ्ञजभको ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ: 

प्रभङ्टख सूचक 
ऩङ्टरुष सङ्खतमा 

(हजायभा) 
ऩङ्टरुष 

(प्रङ्झतशत) 

भङ्जहरा 
सङ्खतमा 

(हजायभा) 

भङ्जहरा 
(प्रङ्झतशत) 

जम्भा 
सङ्खतमा 

(हजायभा) 

जम्भा दय 

(प्रङ्झतशत) 

श्रभशङ्ञि ४९५८ ६२ ३०३६ ३८ ७९९४ ३८.५ 
योजगाय ४४४६ ६२.७ २६४० ३७.३ ७०८६ ८८.६ 
फेयोजगाय ५११ ५६.३ ३९७ ४३.७ ९०८ ११.४ 
श्रभशङ्ञि फाङ्जहयको जनसङ्खतमा ४२५० ३३.३३ ८५०० ६६.६६ १२७५० ६१.५ 
सहयी ऺेरको योजगायी ३०४३ ६२.१ १८५८ ३७.९ ४९०१ ६९ 
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प्रभङ्टख सूचक 
ऩङ्टरुष सङ्खतमा 

(हजायभा) 
ऩङ्टरुष 

(प्रङ्झतशत) 

भङ्जहरा 
सङ्खतमा 

(हजायभा) 

भङ्जहरा 
(प्रङ्झतशत) 

जम्भा 
सङ्खतमा 

(हजायभा) 

जम्भा दय 

(प्रङ्झतशत) 

ग्राभीण ऺेरको योजगायी १४०३ ६४.२ ७८२ ३५.८ २१८५ ३१ 
श्रभशङ्ञिभा सहबाङ्झगता दय       _ ५३.८ _ २६.३ _ ३८.५ 
फेयोजगायी दय _ १०.३ _ १३.१ _ ११.४ 

स्रोत : तेस्रो श्रभशङ्ञि सवेऺण, 2074/75 
योजगायीभा यहेको जनसङ्खतमाराई हेदाव सफैबन्दा फढी ४३.८ प्रङ्झतशत फागभती प्रदेशभा य सफैबन्दा कभ 
सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ प्रदेशभा २४.१ प्रङ्झतशत यहेका छन ्। त्मस्तै, फयोजगायीको दय सफैबन्दा फढी प्रदेश नॊ २ 
भा २०.१ प्रङ्झतशत य सफैबन्दा कभ फागभती प्रदेशभा ७ प्रङ्झतशत यहेको छ । नेऩारभा योजगायीको 
आॉकडा हेदाव १५.४ प्रङ्झतशत योजगायी औऩचाङ्चयक ऺेरभा य ८४.६ प्रङ्झतशत योजगायी अनौऩचाङ्चयक 
ऺेरभा यहेको छ । तसथव अनौऩचाङ्चयक ऺेरको योजगायीराई औऩचाङ्चयक ऺेरभा रूऩान्तयण गयी नेऩारी 
अथवतन्रभा औऩचाङ्चयक ऺेरको ङ्जिमाकराऩको ङ्जहस्साराई फढाउन आवश्मक छ । 

नेऩार याि फैङ कफाट प्रकाङ्ञशत तथ्माङ्कअनङ्टसाय चारङ्ट आ.व. २०७७/७८ को ऩङ्जहरो ३ भङ्जहनाको 
अवङ्झधभा ङ्जवप्रषेण आप्रवाह १२.६ प्रङ्झतशतरे फढेको बए ताऩङ्झन वैदेङ्ञशक योजगायीका राङ्झग अङ्ञन्तभ श्रभ 
स्वीकृङ्झत (सॊस्थागत तथा व्मङ्ञिगत नमाॉ य ङ्झरगराइजेसन) ङ्झरने नेऩारीको सङ्खतमा ९६.८ प्रङ्झतशत य 
ऩङ्टन: श्रभ स्वीकृङ्झत ङ्झरनेको सङ्खतमा ७८.६ प्रङ्झतशतरे घटेको देङ्ञखन्छ । अङ्ञघल्रो आ.व.को सोही 
अवङ्झधभा मो सङ्खतमा िभश: ३.७ य ०.९ प्रङ्झतशतरे घटेको ङ्झथमो । मो तथ्माङ्करे कोङ्झबड-१९ 
भहाभायीको कायणरे वैदेङ्ञशक योजगायीको दामया खङ्टङ्ञम्चएको कङ्ट या प्रस्ट देखाउॉछ । भहाभायीकै कायण 
वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेका भाङ्झनसहरूसभेत स्वदेश पङ्जकव ने सम्बावना फढेको छ । कोङ्झबड-१९ सङ्कट 
व्मवस्थाऩन केन्रको ङ्झभङ्झत 2077/08/27 को तथ्माङ्कअनङ्टसाय कोयोना भहाभायीऩङ्झछ ङ्जवश्वका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भङ्टरङ्टकहरूफाट 1,72,986 जना भाङ्झनसहरू स्वदेश पङ्जकव एका छन ्जसभध्मे वैदेङ्ञशक योजगायी गङ्टभाएय 
स्वदेश पङ्जकव नहेरूको सङ्खतमा ऩङ्झन उल्रेतम यहेको फताइएको छ । मस भहाभायीको  ऩङ्चयणाभस्वरूऩ 
नेऩारभा आगाभी दङ्टई वषवसम्भ कङ्चयफ २० राख फेयोजगाय थऩ हङ्टनसक्न े अनङ्टभान ङ्जवऻहरूरे गयेका  

छन ्। जसरे गदाव फेयोजगायीको ङ्जवद्यभान आॉकडा फढ्नसक्ने सहजै अनङ्टभान गनव सङ्जकन्छ । तसथव 
उल्रेङ्ञखत सभस्माको सम्फोधन गनव स्वदेशभा नै ऩमावप्त आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना गयी स्वदेशभै योजगायी 
गङ्टभाएका, वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान नऩाएका तथा वैदेङ्ञशक योजगायी गङ्टभाई स्वदेश पङ्जकव एका 
नेऩारीहरूराई आम आजवन गनव सक्ने फाटो खङ्टरा गङ्चयङ्छदन आवश्मक ऩहर गनङ्टवऩने थऩ दाङ्जमत्व सयकाय 
भाङ्झथ आइऩयेको छ ।  

4. आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरता ङ्जवकासको राङ्झग बइयहेका प्रमासहरू 

नेऩार सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा सॊयचनाहरू खडा गयी योजगायीको ङ्झसजवनाभापव त गङ्चयफी ङ्झनवायण 
एवभ ्सभङ्टङ्ङत अथवतन्र ङ्झनभावण गने उदे्दश्मरे ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभहरू सञ्चारन गदै आएको छ । आन्तङ्चयक 
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योजगायी ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरताको ङ्जवकासको राङ्झग यािऩङ्झत भङ्जहरा उद्यभशीरता कामविभ, 
प्रधानभन्री योजगाय कामविभ, प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट 
उद्यभ ङ्जवकास कामविभ, कृङ्जष मङ्टवा उद्यभशीर कामविभ, साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वङृ्जद्ध 
आमोजना (रङ्टङ्ञम्वनी प्रदेश, कणावरी प्रदेश, य सङ्टदङ्टयऩङ्ञश्चभ प्रदेशका १० ङ्ञजल्राभा एङ्झसमारी ङ्जवकास 
फैङ कको सहमोगभा रागङ्ट बएको), उङ्ङत ङ्झफउ ङ्झफजन कामविभ जस्ता ऩङ्चयमोजनाहरू सञ्चारनभा यहेका 
छन ्। 

मसैगयी सहङ्टङ्झरमतऩङ्टणव कजावका राङ्झग ब्माज अनङ्टदानसम्फन्धी एकीकृत कामवङ्जवङ्झध, 2075 अन्तगवत 
योजगायी ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरता प्रवद्धवन गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका सहङ्टङ्झरमतऩूणव कजावहरूको व्मवस्था 
गङ्चयएको छ । कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन व्मवसामभा उल्रेतम सहबाङ्झगता वङृ्जद्ध गनव रु. 5 कयोडसम्भको 
व्मावसाङ्जमक कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी कजाव, ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवाहरूराई स्वयोजगाय फङ्ङ प्रङे्चयत गने उदे्दश्मरे रु. 7 
राखसम्भको ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवा स्वयोजगाय कजाव, ङ्जवदेशफाट पकेका मङ्टवाहरूराई प्रोत्साङ्जहत गनव रु. 10 
राखसम्भको कजाव सङ्टङ्जवधा प्रदान गने व्मवस्था गङ्चयएको छ । त्मसै गयी भङ्जहराहरूराई उद्यभशीरतातपव  
प्रोत्साङ्जहत गनव रु. 15 राख सम्भको कजाव, रु. 10 राखसम्भको दङ्झरत सभङ्टदाम व्मवसाम ङ्जवकास 
कजाव एवभ ् रु. 5 राखसम्भको उच्च य प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा कजावको व्मवस्थासभेत 
गङ्चयएको छ ।   

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामविभ तथा सहङ्टङ्झरमतऩूणव कजावरे ङ्जवशेष गयी मङ्टवा जनशङ्ञिराई स्वयोजगाय फङ्ङ तथा 
उद्यभशीरताको ङ्जवकासभापव त ऩमावप्त योजगायीको ङ्झसजवना गनव सहमोग ऩङ्टर् माएको छ । मस्ता 
कामविभहरूको ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट आपईअ भा सङ्टखद ऩऺ बए ताऩङ्झन कङ्झतऩम कामविभहरूको प्रबावकाङ्चयता भाङ्झथ 
प्रश्न ङ्ञचन्ह खडा बएको छ । रङ्ञऺत भाङ्झनसहरू कामविभफाट राबाङ्ञन्वत हङ्टन नसकेको य एउटै व्मङ्ञि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरगत सहङ्टङ्झरमत, अनङ्टदान तथा कजाव सङ्टङ्जवधाफाट ऩटक ऩटक राबाङ्ञन्वत फनेको मथाथवराई 
भनन गयी मस्ता कामविभहरूराई वैऻाङ्झनक एवभ ्प्रबावकायी फनाउनङ्ट अऩङ्चयहामव छ । 

5. प्रधानभन्री योजगाय कामविभ य आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना 
स्वदेशङ्झबर योजगायीका ऩमावप्त अवसयहरूको ङ्झसजवना य काभराई सम्भान गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गयी 
योजगायीका राङ्झग ङ्जवदेश जानङ्टऩने फाध्मात्भक अवस्थाको अन्त्म गने रक्ष्मसङ्जहत सञ्चारनभा आएको 
प्रधानभन्री योजगाय कामविभ नेऩार सयकाय एवभ ् नऩेारी नागङ्चयकको फहङ्टअऩेङ्ञऺत कामविभ हो । 
सॊङ्जवधानभा भौङ्झरक हकको रूऩभा व्मवस्था गङ्चयएको योजगायीको हकराई कामावन्वमन गनव योजगायीको 
हकसम्फन्धी ऐन, २०७५ जायी बएको छ । योजगायीको हकसम्फन्धी ऐन, २०७५ रे प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा योजगाय सेवा केन्रको स्थाऩना गयी फेयोजगायहरूको ऩङ्जहचान य सूचीकयण गने य योजगाय सेवा 
केन्रभा सूचीकृत बएका फेयोजगाय व्मङ्ञिहरूराई एक आङ्झथवक वषवभा न्मूनतभ एक सम ङ्छदनको योजगायी 
प्रत्माबङू्झत गङ्चयने व्मवस्था गयेको छ । न्मूनतभ योजगायी प्रदान गनव नसके नऩेार सयकायरे हयेक 
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फेयोजगाय ऩङ्चयवायराई एक जना श्रङ्झभकरे एक सम ङ्छदन काभ गदाव प्राप्त गने न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकको 
ऩचास प्रङ्झतशत यकभ ङ्झनवावह बिा ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था छ ।  

तसथव सूचीकृत फेयोजगाय व्मङ्ञिहरूराई न्मूनतभ योजगायी सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनव व्मावसाङ्जमक कृङ्जष, ङ्झसॉचाई, 

खानेऩानी, नदी ङ्झनमन्रण, वन, ऩमवटन, मातामात ऩूवावधायरगामतका साववजङ्झनक ङ्झनभावण तथा अन्म 
साववजङ्झनक कामवहरूभा सहकामव य सभन्वम गयी एकीकृत रूऩभा थऩ आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना गनङ्टवऩने 
आवश्मकता बएको सन्दबवभा नऩेार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूका साववजङ्झनक ङ्झनभावण तथा 
साववजङ्झनक ऺेरका अन्म कामविभहरूभा ऩमावप्त सङ्खतमाभा थऩ योजगायी ङ्झसजवना गने गयी सभन्वमात्भक 
य मोजनाफद्ध ढङ्गरे ङ्झतनीहरूको कामावन्वमन गने प्रफन्ध गनव प्रधानभन्री योजगाय कामविभ 
सञ्चारनभा आएको हो ।  

मस कामविभअन्तगवत 753 स्थानीम तहभा योजगाय सेवा केन्र स्थाऩना बई फेयोजगाय व्मङ्ञिहरूको 
सूचीकयण तथा तथ्माङ्क अद्यावङ्झधक गने कामव बईयहेको छ । तथ्माङ्क प्रङ्जवङ्जष्टका राङ्झग Employment 

Management Information System (EMIS) सक्टवेमय सञ्चारनभा ल्माइएको छ । आ.व. 2076/77 
भा 753 स्थानीम तहभा जम्भा 3,93,936 जना फेयोजगाय व्मङ्ञि सूचीकृत बई काभका राङ्झग 
ऩाङ्चयश्रङ्झभकतपव  99,699 जनारे योजगायी ऩाएका छन ्।  

चारङ्ट आ.व. 2077/78 भा प्रधानभन्री योजगाय कामविभभापव त 2 राख थऩ योजगायी ङ्झसजवना गने 
रक्ष्म याङ्ञखएको छ । मस आ.व.को फजेटभा श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारमअन्तगवत 
प्रधानभन्री योजगाय कामविभको राङ्झग कङ्ट र ६ अफव 83 कयोड २८ राख यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ 
बने ङ्जविीम हस्तान्तयणभापव त 4 अफव 76 कयोड 99 राख यकभ ७५३ स्थानीम तहभा ऩठाइएको  

छ ।  

चारङ्ट आ.व. 2077/78 को ङ्झभङ्झत 2077/08/28 सम्भ 753 स्थानीम तहभा कङ्ट र 7,43,081 
जना फेयोजगाय सूचीकृत बएका छन ् बन े काभको राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभकतपव  1,098 जनारे 12,015 
ङ्छदनको योजगायी प्राप्त गयेका छन ्। (स्रोत: http://www.pmep.gov.np, Accessed on December 13, 

2020). कोङ्झबड-१९ भहाभायीको कायण भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरू सभस्माग्रस्त अवस्थाभा यहेका य 
ङ्जवकास ङ्झनभावणका कामवहरू सभेत ङ्ञशङ्झथर अवस्थाभा यहेका कायण प्रधानभन्री योजगाय कामविभअन्तगवत 
योजगायी ङ्झसजवनाको तथ्माङ्क अऩेऺाअनङ्टरूऩ फङ्ङ सकेको छैन । 

6. चारङ्ट आ.व. २०७७/७८ को फजेटभा आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनासम्फन्धी व्मवस्था 
चारङ्ट आ.व. 2077/78 को नीङ्झत तथा कामविभभा आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरताको 
ङ्जवकास गने सम्फन्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभहरू सञ्चारन गने घोषणा गङ्चयएको  छ । ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभा 
पैङ्झरयहेको कोयोना भहाभायीका कायण उत्ऩादन, व्माऩाय, रगानीरगामतका शृ्रङ ख् रा प्रबाङ्जवत बई 
देशको अथवतन्रभा देङ्ञखएको सङ्कङ्टचनराई सम्फोधन गनव ङ्जवकास गनङ्टवऩने ङ्जवङ्जवध सूचकहरूभध्मे योजगायी 
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ङ्झसजवनाराई ऩङ्झन चारङ्ट आ.व. को फजेटभा भहत्वका साथ हेङ्चयएको छ । कोङ्झबड-19 को भहाभायीका 
कायण स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा योजगायी गङ्टभाएका नऩेारीहरू, कोयोनाकै कायण योजगायी गङ्टभाई तत्कार 
ऩङ्टनरुत्थान गनव नसङ्जकने ऺेरका भाङ्झनसहरूरगामत स्वदेशभा ऩङ्जहरेदेङ्ञख नै योजगायीको अवसयफाट वङ्ञञ्चत 
बएका मङ्टवा जनशङ्ञिहरूराई रङ्ञऺत गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झसऩ तथा योजगायभूरक ताङ्झरभहरूभापव त ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध गने, उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने, प्रधानभन्री योजगाय कामविभभापव त योजगायी ङ्झसजवना गने 
रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभहरू सञ्चारन गनव फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । फजेट विव्मभा व्मवस्था 
गङ्चयएफभोङ्ञजभ कङ्ट र 10 राख 70 हजाय ऩाॉच सम योजगायी ङ्झसजवना राङ्झग देहामफभोङ्ञजभको ऺेरगत 
रक्ष्महरू ङ्जकटान गङ्चयएको छ । 

 श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारमअन्तगवत सञ्चाङ्झरत प्रधानभन्री योजगाय 
कामविभभापव त आ.व. 2077/78 भा 2 राख योजगायी ङ्झसजवना गने रक्ष्म याङ्ञखएको छ । 
जसको राङ्झग कङ्ट र रु. 11 अफव 60 कयोड यकभ ङ्जवङ्झनमोजन बएको छ ।  

 कोयोनाको कायण योजगायी गङ्टभेका य तत्कार ऩङ्टनरुत्थान बई योजगाय ङ्झसजवना हङ्टन नसक्ने भजदङ्टयको 
ङ्झसऩ रूऩान्तयण गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभ सञ्चारनभापव त 50 हजाय योजगायी ङ्झसजवना गनव रु. 
1 अफव फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । 

 योजगाय सेवा केन्रराई श्रभ सूचना फैङ कको रूऩभा सभेत उऩमोग गयी ङ्झनजी ऺेरका उत्ऩादनशीर 
उद्योगरे आपूराई आवश्मक ऩने य श्रभ सूचना फैङ कफाट ङ्झसपाङ्चयस बएका श्रङ्झभकराई 
योजगायीसङ्जहतको ताङ्झरभ प्रदान गयी सोही व्मङ्ञिराई न्मूनतभ दङ्टई वषव योजगायी  सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेभा 
फढीभा तीन भङ्जहनासम्भको ताङ्झरभ अवङ्झधको न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकको ५० प्रङ्झतशत यकभ अनङ्टदानको 
रूऩभा त्मस्ता प्रङ्झत्ानराई उऩरब्ध गयाउन रु. १ अफव फजेट व्मवस्था गङ्चयएको छ । मसफाट 
कङ्चयफ ५० हजाय व्मङ्ञि ङ्झसऩमङ्टि योजगाय हङ्टन ेअऩेऺा गङ्चयएको छ ।  

 असङ्गङ्छठत ऺेरका श्रङ्झभक य वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका मङ्टवाराई ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभभापव त रु. 4 
अफव 34 यकभ खचव गयी 75 हजाय योजगायी ङ्झसजवना गने रक्ष्म याङ्ञखएको छ ।  

 फैङ क तथा ङ्जविीम सॊस्थाफाट प्रदान हङ्टन ेसहङ्टङ्झरमतऩूणव कजावभापव त (वाङ्ञणज्म फैङ करे प्रङ्झतशाखा 10 
य ङ्जवकास फैङ करे प्रङ्झत शाखा 5 जनाका दयरे) 50 हजाय योजगायी ङ्झसजवना गने रक्ष्म यहेको  

छ ।  

 साना ङ्जकसान रघङ्टङ्जवि सॊस्थाभापव त सञ्चाङ्झरत साना ङ्जकसान कजाव कामविभभापव त 40 हजाय, मङ्टवा 
स्वयोजगाय कोषको स्वयोजगाय कजाव कामविभभापव त 12 हजाय, गङ्चयफका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास 
कामविभरगामत उद्योग ऺेरका कामविभभापव त 1 राख 27 हजाय, वन ऩैदावयभा आधाङ्चयत 
उद्योगभापव त 30 हजाय, गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जद्धवत साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको यकभ 
ऩङ्चयचारनभापव त 1 राख 50 हजाय योजगायी ङ्झसजवनाको रक्ष्म यहेको छ । 
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 त्मस्तै ऩमवटन ऺेरफाट 6 हजाय, रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना, भझौरा तथा ठङ्टरा उद्योगको स्थाऩना य 
सञ्चारनभापव त 2 राख 10 हजाय, सहकायीभापव त 70 हजाय 5 सम प्रत्मऺ योजगायी ङ्झसजवना गने 
रक्ष्म यहेको छ ।   

7. आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाभा देङ्ञखएका सभस्मा तथा सङ्टझावहरू 

नेऩारभा प्रत्मेक वषव कङ्चयफ ५ राख थऩ जनशङ्ञि श्रभ फजायभा प्रवेश गदवछन ्। एकाङ्झतय फजायभा श्रभ 
शङ्ञिको उऩरब्धता फढ्दै गएको छ बन ेअकोतपव  श्रभ फजायभा उऩरब्ध जनशङ्ञिको प्रशोचन ऺभता 
न्मून यहेको छ । तसथव आन्तङ्चयक फजायभा खऩत बई फाॉकी यहेको जनशङ्ञि वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने 
गयेका छन ् । ङ्जवगतभा वैदेङ्ञशक योजगायीरे आभ भाङ्झनसको आङ्झथवक तथा साभाङ्ञजक जीवनस्तयभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩायी गङ्चयफी ङ्झनवायणभा उल्रेखनीम बङू्झभका खेरेको हङ्टॉदा सयकायी तवयफाटै मसको 
प्रवद्धवन गङ्चयएको ङ्झथमो । हार नेऩार सयकायरे फाध्मात्भक वैदेङ्ञशक योजगायीको अवस्थाराई अन्त्म गने 
घोषणासभेत गयेको छ । तसथव वैदेङ्ञशक योजगायीरे वतवभानभा ल्माएका य दीघवकारभा ल्माउन सक्ने 
आङ्झथवक, साभाङ्ञजक य भानवीम जोङ्ञखभसभेत ङ्जवश्लषेण गयी आन्तङ्चयक योजगायीको प्रवद्धवनभापव त पयाङ्जकरो 
आङ्झथवक वङृ्जद्धसङ्जहतको आङ्झथवक ङ्जवकासको गङ्झतभा अगाङ्झड फढ्न आवश्मक देङ्ञखएको छ । तथाङ्जऩ 
आन्तङ्चयक योजगायीको ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरताको ङ्जवकासको कामव अऩेङ्ञऺत रूऩभा अगाङ्झड फढ्न 
सकेको देङ्ञखॉदैन । आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाभा देङ्ञखएका सभस्मा तथा सभाधानका उऩामहरूराई 
देहामफभोङ्ञजभ फङ्टॉदाभा उल्रेख गनव सङ्जकन्छ्- 

८. सभस्माहरू  
 योजगायी ङ्झसजवना गने उदे्दश्मरे तजङ्टवभा गङ्चयने कामविभहरू ऩमावप्त अध्ममनङ्झफना सञ्चारनभा ल्माइने 

ऩङ्चयऩाटीरे सञ्चाङ्झरत कामविभहरू ङ्छदगो य प्रबावकायी हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 वैदेङ्ञशक योजगायीफाट आजवन बएको ऩङ्टॉजी, ङ्झसऩ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबवको आन्तङ्चयक रूऩभा न्मून 
ऩङ्चयचारन हङ्टन ङ्ट । 

 स्वयोजगायीको ठङ्टरो अवसय यहेको कृङ्जष ऺेरको व्मावसामीकयण तथा आधङ्टङ्झनकीकयण हङ्टन नसक्नङ्ट। 

 ठङ्टरो भाराभा योजगायी ङ्झसजवना गने ऩङ्चयमोजनाहरूभा प्रत्मऺ वैदेङ्ञशक रगानी (FDI) राई आकङ्जषवत 
गनव नसक्नङ्ट । 

 कोङ्झबड-१९ भहाभायीका कायण बएको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका अङ्झधकाॊश योजगायभूरक कामविभहरू, 
ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभहरू, औद्योङ्झगक गङ्झतङ्जवङ्झध, ऩूवावधाय ङ्जवकासरगामत अन्म रूऩान्तयणकायी 
आमोजनाहरू सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 कोयोना भहाभायीका कायण नेऩार भ्रभण वषव जस्तो भहत्त्वाकाङ्खऺी रक्ष्म फोकेको कामविभ स्थगन 
बएको कायण ऩमवटन ऺेरभा ठङ्टरो सङ्खतमाभा योजगायी ङ्झसजवना हङ्टन नसक्नङ्ट ।  
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 ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत उस्तै प्रकृङ्झतका साना साना कामविभहरूराई एकीकृत रूऩभा अथावत 
एकद्वाय प्रणारीफाट सञ्चारन गनव नसङ्जकॉ दा योजगायी ङ्झसजवना सम्फन्धभा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा आउन 
नसक्नङ्ट । 

 ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत व्मावसाङ्जमक तथा ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभ एवभ ् योजगायभूरक 
ताङ्झरभहरूफाट प्रङ्ञशऺाथॉभा ऩमावप्त भाराभा ऺभता ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 ताङ्झरभराई प्रभाणऩर ग्रहण गने भाध्मभको रूऩभा भारै ङ्झरइनङ्ट साथै वास्तङ्जवक ङ्झसऩ ऩयीऺण हङ्टन 
नसक्नङ्ट । 

 फेयोजगाय रङ्ञऺत कामविभको राब टाठाफाठा व्मङ्ञिहरूरे भार ङ्झरने प्रवङृ्झतरे गदाव रङ्ञऺत 
व्मङ्ञिहरू कामविभफाट राबाङ्ञन्वत हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 प्रधानभन्री योजगाय कामविभ, प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना जस्ता फहङ्टप्रङ्झतङ्ञऺत 
कामविभहरूका साथै मङ्टवा तथा साना व्मवसामी स्वयोजगाय कोष, गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष जस्ता 
सॊमन्रहरूको प्रबावकायी रूऩभा ऩङ्चयचारन हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 सकायात्भक औद्योङ्झगक सम्फन्धको ङ्जवकास गयी योजगायभैरी रगानीको राङ्झग ङ्झनजी ऺेरराई 
प्रोत्साहन गनव नसक्नङ्ट । 

 योजगायभूरक कामविभहरू सञ्चारन गदाव सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहहरूङ्झफच नीङ्झतगत तथा 
कामवगत सभन्वमको अबाव यहनङ्ट । सङ घको कामविभभा सङ घीम ङ्झनकामहरूङ्झफच तथा प्रदेशको 
कामविभभा सोही प्रदेशअन्तगवतका ङ्झनकामहरूभा सभेत सभन्वमको अबाव यहनङ्ट । 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको दामयाङ्झबर सफै योजगायदाता य श्रङ्झभकहरूराई आफद्ध गनव नसङ्जकनङ्ट ।  

 श्रभको सम्भान गने ऩयम्ऩयाको ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा योजगायीको अवसय अङ्झधक यहनङ्ट साथै अनौऩचाङ्चयक ऺेरको योजगायीराई 
औऩचाङ्चयकीकयण गनव नसङ्जकनङ्ट ।  

 आन्तङ्चयक श्रभ फजाय, श्रभशङ्ञि य योजगायीसम्फन्धी मथाथवऩयक तथ्माङ्कको अबाव हङ्टन ङ्ट।  

 सयकायी ङ्झनकामफाट सम्ऩादन गङ्चयएका ङ्जवकास ङ्झनभावणका कामवहरूभा श्रभभूरक प्रङ्जवङ्झध अवरम्फन 
नहङ्टनङ्ट ।  

 स्थानीम तह य प्रदेशफाट सम्ऩाङ्छदत कामवहरूभध्मे योजगायी ङ्झसजवनासम्फन्धी कामविभहरूरे कभ 
प्राथङ्झभकता ऩाउनङ्ट । 

सङ्टझावहरू 

 आन्तङ्चयक योजगायीराई प्रवद्धवन गने अङ्झबप्रामरे तजङ्टवभा गङ्चयन े कामविभहरू ऩमावप्त अध्ममन, 
अनङ्टसन्धानसङ्जहत व्मावहाङ्चयकताभा आधाङ्चयत हङ्टन ङ्टऩने। 
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 वैदेङ्ञशक योजगायीफाट ऩङ्टॉजी, ङ्झसऩ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबव ङ्झरएय पङ्जकव एका नेऩारीहरूराई उद्यभशीरताको 
ङ्जवकासभा प्रोत्साहन गयी उत्कृष्ट उद्यभीहरूराई कदयस्वरूऩ ऩङ्टयस्कृत गने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास  

गने । 

 सयकाय एक्रैरे रगानी गनव नसक्ने ठङ्टरा य रूऩान्तयणकायी आमोजनाहरूभा साववजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायीभापव त ङ्झनजी ऺेरसॉग सहकामव गयी अगाङ्झड फढ्ने साथै रगानीभैरी वातावयणको ङ्झसजवना 
गयी ङ्झनजी ऺरेराई रगानीभा आकङ्जषवत तथा प्रोत्साङ्जहत गने । 

 ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा छङ्चयएय यहेका योजगाय रङ्ञऺत कामविभराई एकद्वाय प्रणारीफाट सञ्चारन गने। 

 योजगायभूरक तथा उद्यभशीरता ङ्जवकास गने कामविभहरूको ङ्झडजाइन तथा सञ्चारन गदाव सङ घीम 
ङ्झनकाम, प्रदेश तथा स्थानीम तहसॉग नीङ्झतगत तथा कामवगत सभन्वम स्थाङ्जऩत गने । साथै मस्ता 
कामविभहरू सङ घदेङ्ञख स्थानीम तहसम्भै सञ्चारन गने । 

 श्रभ फजायको भागअनङ्टरूऩ ङ्झसऩमङ्टि श्रभ शङ्ञिको ङ्जवकास गने साथै ङ्ञशऺाराई व्मावहाङ्चयक तथा 
योजगायभूरक फनाई उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने । 

 ङ्झसऩङ्जवहीन भाङ्झनसहरूभा व्मावसाङ्जमक ङ्झसऩ ङ्जवकास गयी उद्यभशीरताको ङ्जवकास गनव अन्तयावङ्जिम 
भाऩदण्डफभोङ्ञजभ ङ्झसऩ ङ्झसकाइ श्रभ फजायरे खोजेफभोङ्ञजभको जनशङ्ञि तमाय गने । मसका राङ्झग 
बइयहेका व्मावसाङ्जमक तथा ङ्झसऩ ङ्जवकास प्रङ्झत्ानहरूराई भजफङ्टत फनाई आवश्मकताअनङ्टसाय 
प्रादेङ्ञशकस्तयभा सभेत ङ्जवस्ताय गने । 

 श्रभभूरक प्रङ्जवङ्झधराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई स्थानीम ऩूवावधाय ङ्जवकासको भाध्मभफाट स्थानीम तहभा 
योजगायीका अवसयहरू ङ्झसजवना गने ।  

 सयकायरे नीङ्झत तथा कामविभ, फजेट विव्म एवभ ् ऩन्ध्रौँ मोजनाभा ङ्झरएका योजगायी ङ्झसजवनाका 
रक्ष्महरू प्राङ्झप्तका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट स्ऩष्ट कामवमोजना फनाई त्मसको प्रबावकायी 
कामावन्वमनभा जोड ङ्छदन े । साथै ङ्जमनै कामविभहरूको नङ्झतजासॉग कभवचायीहरूको कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कनराई आफद्ध गने । 

8. ङ्झनष्कषव 
नेऩारको अथवतन्रभा आन्तङ्चयक तथा वैदेङ्ञशक योजगायी दङ्टवैको मोगदान भहत्त्वऩूणव यहेको छ । नऩेारको 
श्रभ फजायभा प्रत्मेक वषव कङ्चयफ ५ राख थऩ जनशङ्ञि प्रवेश गने गयेको ऩङ्चयवेशभा उऩरब्ध 
जनशङ्ञिको तङ्टरनाभा देशङ्झबर योजगायीका अवसयहरू ऩमावप्त हङ्टन नसक्दा धेयैजसो भध्मभ तथा न्मूनवगॉम 
भाङ्झनसहरूरे वैदेङ्ञशक योजगायीराई ङ्जवकल्ऩको रूऩभा प्रमोग गयेका छन ्। कोयोना भहाभायीको कायण 
सभस्माभा ऩयी कैमौँ भाङ्झनसहरूरे योजगायी गङ्टभाई स्वदेश ङ्जपताव हङ्टन ङ्टऩयेको, स्वदेशभा सभेत ठङ्टरो 
सङ्खतमाभा योजगायी गङ्टभेको य ङ्छदनानङ्टङ्छदन फेयोजगायीको सङ्खतमा फङ्जढयहेको ऩङ्चयदृश्मभा नेऩार सयकायरे 
नीङ्झत तथा कामविभको घोषणा अनङ्टरूऩ फजेटभापव त आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना तथा उद्यभशीरताको 
ङ्जवकासतपव  ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभभा उल्रेतम यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छ । कोङ्झबड-१९ भहाभायीरे 
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भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा ऩायेको असयराई प्रबावकायी ढङ्गरे सम्फोधन गदै मसराई अवसयको रूऩभा 
सदङ्टऩमोग गयी राब ङ्झरन सक्ने ठाउॉ प्रशस्त यहेको छ । सोका राङ्झग प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजनाभापव त कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण तथा व्मावसाङ्जमकयण गयी कृङ्जषराई भनग्म आम्दानीको स्रोत 
फनाई फेयोजगाय मङ्टवाहरूराई कृङ्जष ऩेसाभा आफद्ध गने, देशङ्झबर सम्बाङ्जवत उद्योगधन्दाहरूको 
ङ्जवस्तायभापव त आङ्झथवक गङ्झतङ्जवङ्झधराई पयाङ्जकरो फनाई योजगायीको ङ्झसजवना गने, प्रधानभन्री योजगाय 
कामविभ जस्ता जनस्तयफाट फहङ्टअऩेङ्ञऺत कामविभहरूको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी फेयोजगाय 
व्मङ्ञिहरूराई स्थानीमस्तयभा ऩमावप्त योजगायी ङ्छदने साथै देशङ्झबर उद्यभशीरताको ङ्जवकास गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ 
रूऩान्तयणकायी कामविभहरू सञ्चारन गने कामवभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूको दृढ प्रङ्झतफद्धता एवभ ्ऩेशागत 
ङ्झन्ा अऩङ्चयहामव छ ।  
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 नीङ्झत ऩयीऺण  

 
कवीन्र नऩेार* 

आरेख साय 

साववजङ्झनक चासो तथा नागङ्चयकको ङ्जहत य कल्माणका राङ्झग सयकायद्वाया गङ्चयने ङ्झनणवम नै साववजङ्झनक 
नीङ्झत हो । साववजङ्झनक नीङ्झत य याङ्जिम नीङ्झतराई सभानाथॉ रूऩभा ङ्झरइन्छ । नीङ्झतको प्रकृङ्झतको 
आधायभा सायबतू, प्रशासङ्झनक, फहृत,् ङ्जवङ्ञशष्टीकृत आङ्छद वगवभा ङ्जवबाजन गङ्चयन्छ । नीङ्झतगत व्मवस्थाको 
प्रबावकाङ्चयता भाऩनको ङ्जवङ्झध नीङ्झत ऩयीऺण हो । नीङ्झत ऩयीऺणभा भूरत: भौङ्झरक हक, याज्मका ङ्झनदेशक 
ङ्झसद्धान्त तथा याज्म नीङ्झतसॉगको तादात्म्मता, नीङ्झत कामावन्वमनभा अन्तयङ्झनकामगत सभन्वमको अवस्था, 
नीङ्झतगत व्मवस्थाको कामावन्वमन अवस्था,  नीङ्झतभा गङ्चयएको सॊयचनाहरूको ङ्जिमाशीरता, नीङ्झतगत 
व्मवस्थासॉग आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषवक कामविभको तादात्म्मता हेने गङ्चयन्छ। नीङ्झत ऩयीऺणफाट नीङ्झत 
कामावन्वमनऩङ्झछ प्राप्त ऩङ्चयणाभ, नीङ्झतको प्रबाव, असय तथा प्रबावकाङ्चयता ङ्झनक्मौर गनव सङ्जकन्छ । नेऩार 
सयकायरे २०७५ सारभा गयेको याङ्जिम नीङ्झतहरूको वगॉकयण अध्ममन प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय ८९ ओटा 
याङ्जिम नीङ्झत ङ्झनभावण बएका छन ्। नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ जायी बएऩङ्झछ १७ ओटा याङ्जिम नीङ्झत 
ङ्झनभावण गङ्चयएका छन।् मसभध्मे हारसम्भ ४ ओटा नीङ्झतहरूको भार ऩयीऺण गङ्चयएको छ। नीङ्झत 

ऩयीऺणफाट नीङ्झतगत प्रावधानराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन, सॊशोधन वा खायेज गने बङे्ङ ङ्जवषमभा भहत्त्वऩूणव 
ऩृ् ऩोषण प्राप्त गनव सङ्जकन ेबएकारे नीङ्झत ऩयीऺणराई सॊस्थागत गनङ्टवऩदवछ । 

साववजङ्झनक नीङ्झत 

आभ नागङ्चयकको दैङ्झनकीभा प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ प्रबाव ऩाने ङ्जवषमभा सयकायफाट गङ्चयन ेङ्झनणवमको सभङ्जष्ट नै 
साववजङ्झनक नीङ्झत हो । नीङ्झतरे भूरत: साववजङ्झनक चासो य सयोकायका ङ्जवषम सभाधान गनव, साववजङ्झनक 
भङ्टद्दा सम्फोधन गनव, याजनीङ्झतक भूल्मराई व्मवहायभा कामावन्वमन गनव, सभसाभङ्जमक साभाङ्ञजक, 
साॊस्कृङ्झतक ऩऺको सॊयऺण य प्रवद्धवन गनव तथा सयकायभा यहेको याजनीङ्झतक दरको घोषणाऩर 
कामावन्वमन गने भाध्मभ ऩङ्झन हो । भङ्टरङ्टकको आङ्झथवक ङ्जवकास गनव, सङ्टशासन कामभ गनव तथा जनताराई 
सयर, सहज य प्रबावकायी सेवा प्रवाह गनव सयकायद्वाया याङ्जिम नीङ्झत ङ्झनभावण गङ्चयन्छ। नीङ्झत भूरत: 
                                                            
* उऩसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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तात्काङ्झरक सभस्माराई सम्फोधन गनव तथा दीघवकारीन रक्ष्म हाङ्झसर गनेतपव   केङ्ञन्रत हङ्टन्छन ्। मसथव 
याङ्जिम नीङ्झतको कामावन्वमनभा सयकाय, ङ्झनजी ऺेर, सभङ्टदाम य नागङ्चयक सभाज तथा स्वमभ ्नागङ्चयकको 
सङ्जिमता आवश्मक हङ्टन्छ ।  

साववजङ्झनक नीङ्झतराई हेने दृङ्जष्टकोण 

(१) सायबतू तथा प्रशासङ्झनक नीङ्झत 

नागङ्चयक तथा सभङ्टदामका प्रत्मऺ चासो य सयोकायराई सम्फोधन गने गयी तजङ्टवभा गङ्चयएका नीङ्झतहरू 
सायबतू नीङ्झत हङ्टन ्। जस्तै: योजगाय नीङ्झत, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत, श्रभ नीङ्झत, फारश्रभ 
ङ्झनवायण नीङ्झत आङ्छद । सायबतू नीङ्झतराई कामावन्वमन गनव तजङ्टवभा गङ्चयने नीङ्झत  प्रशासङ्झनक नीङ्झत 
हङ्टन। सायबतू नीङ्झतको कामावन्वमनको राङ्झग सभम सभमभा भङ्ञन्रऩङ्चयषद तथा ङ्जवषमगत 
भन्रारमका ङ्झनणवमराई प्रशासङ्झनक नीङ्झतको रूऩभा ङ्झरइन्छ । 

(२) ठाडो तथा अनङ्टप्रस्थ नीङ्झत 

सायबतू य प्रशासङ्झनक नीङ्झतहरूको तजङ्टवभा, कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन भूल्माङ्कनका राङ्झग 
सङगठनङ्झबर भारै सयोकाय यहने नीङ्झतराई ठाडो प्रकृङ्झतको नीङ्झतको रूऩभा ङ्झरइन्छ । केन्रीम 
ङ्झनकामरे नीङ्झत तजङ्टवभा गयी भातहतका ङ्झनकामहरूराई कामावन्वमनको राङ्झग ऩठाउने गङ्चयन्छ । 
अकोतपव  दङ्टई वा दङ्टईबन्दा सङ्गठनफाट कामावन्वमन हङ्टने तथा कामावन्वमनभा तित ् ङ्झनकामको 
ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व जोङ्झडएका नीङ्झतराई अनङ्टप्रस्थ (Horizontal) नीङ्झतको रूऩभा ङ्झरइन्छ । मस्ता 
नीङ्झत कामावन्वमनभा सयकाय, ङ्झनजी ऺेर तथा सभङ्टदामको साझा प्रमत्न आवश्मक ऩदवछ । याङ्जिम 
नीङ्झत अनङ्टप्रस्थ स्वरूऩका हङ्टने बएकोरे मसको कामावन्वमनभा अन्तयङ्झनकाम सभन्वम आवश्मक 
ऩदवछ।  

(३) प्रङ्झतङ्जिमात्भक तथा सङ्जिम नीङ्झत 

घटना घङ्जटसकेऩङ्झछ त्मस्तो अवस्थाराई सम्फोधन गनव तथा साभान्मीकयण गनव तजङ्टवभा गङ्चयने नीङ्झत 
प्रङ्झतङ्जिमात्भक (Reactive) नीङ्झत हो । ङ्जवऩद , भहाभायी तथा आकङ्ञस्भक अवस्थाराई सम्फोधन 
गनव मस्ता नीङ्झत तजङ्टवभा गङ्चयन्छ  । जस्तै् कोङ्झबड-१९ को भहाभायीराई न्मूनीकयण गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ 
तहका सयकायफाट अवरम्फन गङ्चयएका नीङ्झतहरू । त्मसै गयी ङ्जवकास, सभङृ्जद्ध, सङ्टशासन कामभ 
गनव तथा नागङ्चयकको दीघवकारीन सङ्टख प्राङ्झप्तका राङ्झग अवरम्फन गङ्चयन ेनीङ्झत सङ्जिम (Proactive) 
नीङ्झत हो ।  

(४) फहृत ्नीङ्झत 

फहृत ् नीङ्झतरे खासभा याङ्जिम नीङ्झतराई ङ्छदशाङ्झनदेश गदवछ । मसराई नीङ्झतको सभग्र ङ्झसद्धान्तको 
रूऩभा ऩङ्झन ङ्झरइन्छ । सॊङ्जवधानभा उल्रेख बएका भौङ्झरक हकसम्फन्धी व्मवस्था, याज्मका 
ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, याज्म नीङ्झतराई फहृत ्नीङ्झत (Mega Policy) को छाताङ्झबर याङ्ञखन्छ । मसरे 
याङ्जिम नीङ्झतहरूको सीभा तथा ऺेर ङ्झनधावयण गदवछ। 
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(५) ङ्जवङ्ञशष्टीकृत नीङ्झत 

फहृत ्नीङ्झतरे ङ्झरएको उदे्दश्म वा रक्ष्म हाङ्झसर गनव खास खास ऺेरराई सभेटेय ङ्झनभावण गङ्चयने नीङ्झत  

हो । मस्ता नीङ्झतरे फहृत ् नीङ्झतको रक्ष्म हाङ्झसर गने ङ्जवङ्झध, तङ्चयका तथा उऩामहरू ऩङ्झन ऩङ्जहचान 
गयेको हङ्टन्छ। तीव्र आङ्झथवक ङ्जवकासका राङ्झग साववजङ्झनक, ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको सहबाङ्झगता य 
ङ्जवकास गने ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्तराई आत्भसाथ गयी जायी गङ्चयएको साववजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत  
जस्ता नीङ्झत मस वगवभा ऩदवछन ्। 

त्मसै गयी नीङ्झतराई ङ्झनमभनकायी,  प्रोत्साहनकेङ्ञन्रत, फजायभा अवसय ङ्झसजवना गने तथा ऺभता 
ङ्जवकास गयाउन ेगयी ऩङ्झन वगॉकयण गङ्चयन्छ । सभग्रभा सभाज य याज्मराई हाङ्झन गने व्मवहायराई 
ङ्झनमन्रण तथा ङ्झनमभन गने य सभाजको ङ्जवकास, सभङृ्जद्धराई प्रङे्चयत गने, सकायात्भक ङ्ञचन्तन य 
धायणाराई प्रवद्धवन गने गयी नीङ्झतराई सभग्रभा दङ्टई वगवभा याखेय ऩङ्झन हेनव सङ्जकन्छ ।   

नीङ्झत ऩयीऺण 

नीङ्झत ऩयीऺण साववजङ्झनक नीङ्झतको व्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे गङ्चयने सभीऺा हो । ऩयीऺण भूरत: नीङ्झतको 
ङ्जवषमवस्तङ्ट(Content) य ऺेर (Scope) ङ्झबर यहेय गङ्चयन्छ । मसभा नीङ्झत तजङ्टवभा प्रङ्जिमा, नीङ्झत 
कामावन्वमनफाट प्राप्त उऩरङ्ञब्ध तथा बङ्जवष्मभा अवरम्फन गनङ्टवऩने नीङ्झतहरूको सभग्र ङ्जवश्लषेण गङ्चयन्छ। 
त्मसै गयी ऩयीऺणभा याङ्जिम नीङ्झतको कामावन्वमनभा देङ्ञखएका भङ्टतम सभस्मा य च ङ्टनौतीका साथै 
सयोकायवाराको ङ्ञजम्भेवायी य बङू्झभका आङ्छद ऩऺको सूक्ष्भ ढङ्गरे ङ्जवश्लषेण गङ्चयन्छ । 

Institute of Development Studies का अनङ्टसाय, “Policy audit is a systematic review of a set of policies, 

policy processes and usually focused on a particular theme or area of the policy”.  

नीङ्झत ऩयीऺणभा नीङ्झत ङ्झनभावणका चिको अवधायणादेङ्ञख खायेजीसम्भको अवस्थाराई सूक्ष्भ ढङ्गरे अध्ममन 
तथा ङ्जवश्लषेण गङ्चयन्छ । नीङ्झत ऩयीऺण गदाव ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्टऩने  सैद्धाङ्ञन्तक ऩऺहरू देहामफभोङ्ञजभ यहेका 
छन:्-  

(क) प्रबाव: नीङ्झतको कामावन्वमनफाट सम्फङ्ञन्धत ऩऺ  वा ऺेरभा ऩयेको प्रबावको अवस्थाको भूल्माङ्कन । 

(ख) ङ्छदगोऩना: याङ्जिम नीङ्झतभा सभावेश बएका नीङ्झतगत प्रावधानको कामावन्वमनको ङ्छदगोऩनाको अवस्था 
ङ्जवश्लषेण । 

(ग) प्रबावकाङ्चयता : नीङ्झतगत प्रावधानहरूको कामावन्वमनफाट सम्फङ्ञन्धत ऺेरभा ऩयेको प्रबावकाङ्चयताको 
ङ्जवश्लषेण । 

(घ) सभता: नीङ्झतको कामावन्वमनफाट सयोकायवाराहरूरे प्राप्त गयेको सभताभूरक राबको अवस्था 
ङ्जवश्लषेण। 

(ङ) सान्दङ्झबवकता: याङ्जिम नीङ्झतभा सभावेश बएका नीङ्झतगत व्मवस्थाहरूको ऩङ्चयवङ्झतवत सन्दबवभा मसको 
सान्दङ्झबवकताको अवस्था ङ्जवश्लषेण । 
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(च) कामावन्वमनको अवस्था: नीङ्झतगत प्रावधानहरूको कामावन्वमनभा फहङ्टऩऺ वा फहङ्टसयोकायवाराको 
सॊरग्नता हङ्टन ेबएको हङ्टॉदा नीङ्झत कामावन्वमनभा बएको सहजताको अवस्था ङ्जवश्लषेण । 

(छ) कामावन्वमन मोग्मता : याङ्जिम नीङ्झत भूरत: भङ्टरङ्टकको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा याजनीङ्झतक रूऩभा 
कामावन्वमन मोग्म छन ्वा छैनन ्सो को ङ्जवश्लषेण । 

नीङ्झत ऩयीऺणभा हेङ्चयने व्मावहाङ्चयक ङ्जवषमहरू 
 याज्म नीङ्झत, याङ्जिम नीङ्झत, आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषवक मोजनाङ्झफचको साभञ्जस्मता । 

 वाङ्जषवक फजेटसॉगको साभञ्जस्मता । 

 याङ्जिम नीङ्झत कामावन्वमन गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा ऩऺहरूसॉग गङ्चयने य गनङ्टवऩने सभन्वम तथा 
सहकामवको अवस्था । 

 नीङ्झत कामावन्वमन गनव प्रस्ताव गङ्चयएका सॊयचनाहरूको ङ्जिमाशीरता तथा उि सॊयचनाभा यहेका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा ऩऺहरूरे नीङ्झतप्रङ्झत देखाएको स्वाङ्झभत्वफोधको अवस्था । 

 नीङ्झत कामावन्वमन गनव ङ्झनभावण गनङ्टवऩने कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामवङ्जवङ्झध तजङ्टवभा य कामावन्वमनको  

अवस्था । 

 नीङ्झत कामावन्वमन गनव आवश्मक ऩने स्रोतको व्मवस्था य सो को ऩङ्चयचारनको अवस्था । 

 नीङ्झत कामावन्वमन गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूरे फनाउनङ्टऩने कामवमोजनाको तजङ्टवभा य कामावन्वमन  

अवस्था ।  

 ङ्जवद्यभान नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन, सॊशोधन गनव वा खायेज गनव आवश्मक यहे नयहेको अवस्था । 

 अन्म याङ्जिम नीङ्झतसॉगको साभञ्जस्मता आङ्छद । 

नीङ्झत ऩयीऺणको ढाॉचा 
नीङ्झत जङ्टन उदे्दश्म हाङ्झसर गनव तथा जङ्टन ङ्जवषमराई सम्फोधन गनव जायी बएको हो उि उदे्दश्म हाङ्झसर 
बमो वा बएन अथवा ङ्जवषम सम्फोधन बमो वा बएन बनी ऩयीऺण गङ्चयने हङ्टॉदा ऩयीऺणको उदे्दश्म, सभम, 
अध्ममनको सीभा आङ्छदको आधायभा ढाॉचा मङ्जकन गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टन्छ । नीङ्झत ऩयीऺणको सववस्वीकामव 
ढाॉचाको अभ्मास नगङ्चयएको बए ताऩङ्झन नीङ्झत ऩयीऺण देहामफभोङ्ञजभको ढाॉचाभा गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टन्छ: 

 नीङ्झतका ङ्जवषम (Content) तथा नीङ्झतरे सभेटको ऺेर (Scope) को सभग्र ऩऺको ङ्जवश्लषेण 

 नीङ्झत ऩयीऺण गङ्चयने ङ्जवङ्झध वा तङ्चयका  

 नीङ्झत कामावन्वमनका राङ्झग सम्फद्ध ऩऺ य नीङ्झत कामावन्वमनभा सयोकायवाराको बङू्झभका  

 ऩयीऺण गङ्चयन ेनीङ्झत कामावन्वमनभा प्रबाव ऩाने अन्म नीङ्झतसॉगको साभञ्जस्मता 
 नीङ्झत कामावन्वमनका राङ्झग प्रस्ताव गङ्चयएका सॊयचना य सोको ङ्जिमाशीरता 
 नीङ्झतगत व्मवस्थाभध्मे ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टऩने, सॊशोधन गनङ्टवऩने तथा खायेज गनङ्टवऩने नीङ्झतको  

ऩङ्जहचान   

 ङ्झनष्कषव  

 सङ्टझाव 
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नीङ्झत ऩयीऺण ङ्जवङ्झध 

नीङ्झत ऩयीऺणभा अवरम्फन गङ्चयएको ङ्जवङ्झधफाट नै नीङ्झतफाट अऩेऺा गङ्चयएको उदे्दश्म तथा रक्ष्म हाङ्झसर 
बमो वा बएन मङ्जकन गनव सङ्जकने बएकारे नीङ्झत ऩयीऺणफाट हेने खोङ्ञजएको ङ्जवषमको आधायभा नै नीङ्झत 
ऩयीऺण ङ्जवङ्झध तम गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । नीङ्झत ऩयीऺणभा अभ्मास गङ्चयएका केही ङ्जवङ्झधहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

 फहृत ्ऩयीऺण: याङ्जिम नीङ्झतका सफै ङ्जवषमवस्तङ्टहरूको गहन ऩयीऺण तथा ङ्जवश्लषेण गने । 

 सहबाङ्झगताभूरक: नीङ्झतफाट प्रबाव ऩने सयोकायवारा ऩऺराई नीङ्झत ऩयीऺणभा सहबागी तथा सॊरग्न 
गयाउने । 

 अन्तवावताव वा प्रश्नावरी: ऩयीऺण गनव खोङ्ञजएको ङ्जवषमसॉग सयोकाय याख्न े सयोकायवाराको धायणा 
फङ््ट न उनीहरूसॉग अन्तवावतावका साथै प्रश्नावरीभापव त धायणा फङ्टझी सोको ङ्जवश्लषेण गने । 

 ऩङ्चयभाणात्भक तथ्माङ्क ङ्जवश्लषेण: नीङ्झत कामावन्वमनफाट हाङ्झसर बएको भाऩन गनव सङ्जकने ऩङ्चयभाणको 
ङ्जवश्लषेण गयी अऩेङ्ञऺत रक्ष्म य मथाथव अवस्थाङ्झफचको अवस्था मकीन गने । 

 सम्फङ्ञन्धत सभूहसॉग छरपर तथा अन्तयङ्जिमा: ऩयीऺण गदाव सयोकायफारा सफै ऩऺसॉग छरपर 
तथा सम्वाद गनव सम्बव नहङ्टन े अवस्थाभा खास सभूह (Focused Group) सॉग छरपर वा 
अन्तयङ्जिमा गयी सोको आधायभा ङ्जवश्लषेण गने ।  

 गङ्टणात्भक तथ्माङ्क ङ्जवश्लषेण: नीङ्झत कामावन्वमनको ङ्झनङ्ञश्चत सभमऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ऩऺभा ऩयेको 
गङ्टणात्भक प्रबाव (Qualitative Impact) को अवस्था मङ्जकन गने । 

याङ्जिम नीङ्झतहरू य ऩयीऺण् नेऩारको सन्दबव 
सॊङ्जवधानराई याङ्जिम नीङ्झतहरूको भूर नीङ्झतको रूऩभा ङ्झरइन्छ । भौङ्झरक हक, नागङ्चयकको कतवव्म, 
याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, याज्म नीङ्झत, अन्म सॊवैधाङ्झनक प्रावधान, अन्तयावङ्जिम रूऩभा सयकायरे गयेका 
प्रङ्झतफद्धता, जनतासभऺ सयकाय सञ्चारन गने दररे गयेको घोषणाका साथै आभ नागङ्चयक य 
सयोकायवाराको भागराई याङ्जिम नीङ्झतहरूको भागवदशवनको रूऩभा ङ्झरइन्छ ।  

ङ्जव.सॊ. २०४६ सारभा फहङ्टदरीम व्मवस्थाको स्थाऩनाऩङ्झछ सयकायरे ङ्झनभावण गयेको ऩङ्जहरो याङ्जिम नीङ्झतको 
रूऩभा याङ्जिम औषधी नीङ्झत, २०५१ हो । ऩङ्झछल्रो ऩटक नऩेार सयकायफाट ङ्झनभावण गङ्चयएको याङ्जिम 
रैङ्जङ्गक सभानता नीङ्झत, २०७७ राई याङ्जिम नीङ्झत तजङ्टवभाको ङ्झनयन्तयताको रूऩभा ङ्झरइन्छ ।नऩेारको 
सॊङ्जवधानको बाग ४ धाया ५१ भा याज्मको नीङ्झतको रूऩभा ङ्झनम्न नीङ्झतहरू उल्रेख गङ्चयएको छन:्-  

(क) याङ्जिम एकता य याङ्जिम सङ्टयऺासम्फन्धी नीङ्झत 

(ख) याजनीङ्झतक तथा शासन व्मवस्थासम्फन्धी नीङ्झत 

(ग) साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक रूऩान्तयणसम्फन्धी नीङ्झत 

(घ) अथव, उद्योग य वाङ्ञणज्मसम्फन्धी नीङ्झत  

(ङ) कृङ्जष य बङू्झभसङ्टधायसम्फन्धी नीङ्झत 

(च) ङ्जवकाससम्फन्धी नीङ्झत 
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(छ) प्राकृङ्झतक साधन स्रोतको सॊयऺण, सॊवद्धवन य उऩमोगसम्फन्धी नीङ्झत 

(ज) नागङ्चयकको आधायबतू आवश्मकतासम्फन्धी नीङ्झत 

(झ) श्रभ य योजगायसम्फन्धी नीङ्झत 

(ञ) साभाङ्ञजक न्माम य सभावेशीकयणसम्फन्धी नीङ्झत 

(ट) न्माम य दण्डसम्फन्धी नीङ्झत  

(ठ) ऩमवटनसम्फन्धी नीङ्झत 

(ड) अन्तयावङ्जिम सम्फन्धसम्फन्धी नीङ्झत 

हारसम्भ जायी गङ्चयएका सफै सॊङ्जवधानभा याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त तथा नीङ्झत खण्डभा उल्रेख गङ्चयएको 
कङ्ट नै ङ्जवषम कामावन्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा कङ्ट नै अदारतभा प्रश्न उठाउन सङ्जकने छैन बङ्ङे 
उल्रेख गङ्चयएको ऩाईन्छ । तय नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ को धाया ५३ भा याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, 

नीङ्झत य दाङ्जमत्व कामावन्वमनका सम्फन्धभा बएका काभ य प्राप्त उऩरङ्ञब्धसङ्जहतको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन नेऩार 
सयकायरे सम्भाननीम यािऩङ्झतसभऺ ऩेस गनङ्टवऩने फाध्मात्भक व्मवस्था गयेको छ । उि प्रङ्झतवेदनराई 
सम्भाननीम यािऩङ्झतरे प्रधानभन्रीभापव त सङ घीम सॊसद्सभऺ ऩेस गनङ्टवऩने प्रावधान यहेको छ । मसफाट 
याज्म नीङ्झतहरूको कामावन्वमनको सभीऺा तथा ऩयीऺण सॊसद भा हङ्टने प्रावधान यहेको छ । मसका साथै  
धाया ५४ भा याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत य दाङ्जमत्वको प्रगङ्झतशीर कामावन्वमन बए नबएको 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गनव सङ घीम सॊसद भा कानङ्टनफभोङ्ञजभ एक सङ्झभङ्झत यहने प्रावधानसभेत यहेको छ । 
मसरे गदाव याज्म नीङ्झतको कामावन्वमनको ऩयीऺण हङ्टन े व्मवस्था सॊङ्जवधानरे अङ्गीकाय गयेको छ। तय 
हारसम्भ मस्तो प्रङ्झतवेदनउऩयको छरपर तथा फहसरे भहत्त्व ऩाएको बने ऩाईँदैन ।  

नेऩारभा याङ्जिम नीङ्झत ऩयीऺणको अभ्मास य अद्यावङ्झधक अवस्था 
ङ्जव.सॊ. २०५१ सारदेङ्ञख हारसम्भ तजङ्टवभा गङ्चयएका याङ्जिम नीङ्झतहरूभध्मे देहामफभोङ्ञजभ ४ ओटा 
नीङ्झतहरूको ऩयीऺण प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमफाट गयाइएको छ्-  

(क) याङ्जिम औषङ्झध नीङ्झत, २०५१ 

(ख) ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत,२०६१ 
(ग) ग्राभीण खानऩेानी आऩूङ्झतव तथा सयसपाइसम्फन्धी याङ्जिम नीङ्झत, २०६० 

(घ) याङ्जिम कृङ्जष नीङ्झत, २०६१ 

नेऩार सयकाय(भङ्ञन्रऩङ्चयषद)फाट स्वीकृत बई याङ्जिम नीङ्झतहरू कामावन्वमनभा आउने बएको हङ्टॉदा याङ्जिम 
नीङ्झतहरूको एकीकृत प्रोपाइर फनाउन े तथा कामावन्वमनको ऩयीऺण गने गयाउने भङ्टतम ङ्ञजम्भेवायी 
प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद कामावरमको हो । कामावरमको वेफसाइटभा सङग्रङ्जहत ङ्जववयणहरूअनङ्टसाय 
हार ९० ओटा याङ्जिम नीङ्झतहरू यहेका छन ्। सॊङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ याज्म नीङ्झतको भागवदशवनअनङ्टरूऩ 
जायी बएका नीङ्झतहरूरे मसअङ्ञघ कामावन्वमनभा यहेका केही नीङ्झतहरूराई खायेज गयेको हङ्टॉदा याङ्जिम 
नीङ्झतहरूको एकीकृत ङ्जववयणराई अध्मावङ्झधक गनङ्टवऩदवछ । 
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नेऩारको सॊङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ जायी बएका याङ्जिम नीङ्झतहरू  

(१)  याङ्जिम सङ्टयऺा नीङ्झत, २०७३ 
(२)  याङ्जिम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञि सॊयऺण नीङ्झत, २०७३ 
(३)  याङ्जिम खङ्झनज नीङ्झत, २०७४ 

(४)  याङ्जिम वन नीङ्झत, २०७५ 

(५)  गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत, २०७६ 

(६)  याङ्जिम कृङ्जष वन नीङ्झत, २०७६ 

(७)  याङ्जिम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन नीङ्झत, २०७६ 

(८) याङ्जिम वातावयण नीङ्झत, २०७६ 
(९)  याङ्जिम व्मवसामजन्म सङ्टयऺा तथा स्वास्थ्म नीङ्झत,२०७६ 
(१०)  याङ्जिम स्वास्थ्म नीङ्झत, २०७६ 

(११)  याङ्जिम ङ्ञशऺा नीङ्झत, २०७६ 

(१२)  एकीकृत कानङ्टनी सहामता नीङ्झत, २०७६ 
(१३)  ङ्जवऻान प्रङ्जवङ्झध तथा नव प्रवतवन नीङ्झत, २०७६ 

(१४)  बउूऩग्रह नीङ्झत, २०७७ 

(१५)  याङ्जिम जरस्रोत नीङ्झत, २०७७ 

(१६)  ऩययाि नीङ्झत, २०७७ 

(१७)  याङ्जिम रैङ्जङ्गक सभानता नीङ्झत, २०७७ 

याङ्जिम नीङ्झत, भौङ्झरक हक, आवङ्झधक मोजनाका रक्ष्म तथा दीघवकारीन सोचङ्झफचको 
तङ्टरनात्भक अवस्था तथा केही याङ्जिम नीङ्झतको ङ्जवङ्जवध ऩऺको ङ्जवश्लषेण 

याङ्जिम नीङ्झतको ङ्छदशाङ्झनदेश भूरत: सॊङ्जवधानफाट हङ्टने गदवछ । त्मसैरे याज्म नीङ्झत, याङ्जिम नीङ्झत, आवङ्झधक 
मोजना, वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभ य वाङ्जषवक फजेटङ्झफच एकरूऩता कामभ गयी कामावन्वमनभा ङ्झनकामगत 
सभन्वम तथा सहकामव हङ्टन सकेभा भार याङ्जिम रक्ष्म हाङ्झसर गनव सङ्जकन्छ । उऩमङ्टवि ऩृ् बङू्झभभा 
ङ्जवद्यभान याङ्जिम नीङ्झतहरूभध्मे देहामफभोङ्ञजभका नीङ्झतको रक्ष्म तथा सोच तथा भौङ्झरक हक, आवङ्झधक 
मोजनाका प्रावधानको तङ्टरनात्भक अवस्था तरको ताङ्झरकाभा उल्रेख गङ्चयएको छ:  

ि.सॊ. याज्म नीङ्झत/भौङ्झरक हक 
आवङ्झधक मोजनाको 

रक्ष्म 

याङ्जिम नीङ्झतको रक्ष्म तथा 
सोच 

१ ऩमवटनसम्फन्धी नीङ्झत  

(धाया ५१(ठ)) 

 याङ्जिम अथवतन्रको 
भहत्त्वऩूणव आधायको 

ङ्जवश्व ऩमवटन फजायभा  
नेऩारराई अग्रणी 
स्थानभा स्थाङ्जऩत गने । 
मोजनाको अन्त्मसम्भ 

याङ्जिम आमभा ऩमवटन ऺेरको 
उल्रेतम  भाराभा वङृ्जद्ध गयाई 
जनताको जीवनस्तयभा सङ्टधाय 
ल्माउनङ्ट । ऩमवटन नीङ्झत, 
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ि.सॊ. याज्म नीङ्झत/भौङ्झरक हक आवङ्झधक मोजनाको 
रक्ष्म 

याङ्जिम नीङ्झतको रक्ष्म तथा 
सोच 

रूऩभा ऩमवटन उद्योगको 
ङ्जवकास गने ।  

 

ऩमवटकको दैङ्झनक फसाइ 
१५ ङ्छदन ऩङ्टर् माउने, 
ऩमवटकको दैङ्झनक खचव 
१०० अभेङ्चयकी डरय 
ऩङ्टर् माउने । मस ऺेरभा 
थऩ ३ राख ८२ हजाय 
थऩ योजगायी शृ्रजना  

गने । कङ्ट र गाहवस्थ 
उत्ऩादनभा ऩमवटन 
ऺेरको मोगदान १० 
प्रङ्झतशत ऩङ्टर् माउने । 

२०६५  

२ श्रभ तथा योजगाय नीङ्झत 

(धाया ५१(झ)) 
स्वदेशभा योजगायी 
ङ्झसजवना, भमावङ्छदत श्रभ, 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, फार 
श्रभ अन्त्म, असर श्रभ 
सम्फन्ध शोषणभङ्टि 
सङ्टयङ्ञऺत व्मवङ्ञस्थत 
वैदेङ्ञशक योजगाय तथा 
वैदेङ्ञशक योजगायफाट 
आजवन गयेको ऻान, ङ्झसऩ, 
प्रङ्जवङ्झध य ऩङ्टॉजीराई 
स्वदेशभा उत्ऩादनभूरक 
काभभा रगाउने 

सफै नागङ्चयकराई 
भमावङ्छदत य उत्ऩादनशीर 
योजगायीका अवसय 
उऩरब्ध गयाउने । 

उत्ऩादनशीर, भमावङ्छदत एवभ ्
सङ्टयङ्ञऺत योजगायीभापव त गङ्चयफी 
ङ्झनवायणभा मोगदान  

ऩङ्टर् माउने । 

याङ्जिम योजगाय नीङ्झत २०७१ 

हार याङ्जिम श्रभ नीङ्झत  बन े
छैन । 

वैदेङ्ञशक योजगाय नीङ्झत  
२०६८ रे वैदेङ्ञशक 
योजगायराई सङ्टयङ्ञऺत 
व्मवङ्ञस्थत भमावङ्छदत य बयऩदो 
फनाउने रक्ष्म हाङ्झसर गनव 
दऺ, ऺभतावान ्य प्रङ्झतष्ऩधॉ 
श्रभशङ्ञिको ङ्जवकास  

गने ।  

वैदेङ्ञशक योजगाय नीङ्झत, 
२०६८ 

  स्वास्थ्मसम्फन्धी हक  

(धाया ३५) 
स्वस्थ उत्ऩादनशीर 
ङ्ञजम्भेवाय य सङ्टखी 

स्वस्थ्म तथा सङ्टखी जीवन 
रङ्ञऺत सजग य सचेत 
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ि.सॊ. याज्म नीङ्झत/भौङ्झरक हक आवङ्झधक मोजनाको 
रक्ष्म 

याङ्जिम नीङ्झतको रक्ष्म तथा 
सोच 

 प्रत्मेक नागङ्चयकराई 
आधायबतू स्वास्थ्म सेवा 
ङ्झन:शङ्टल्क तथा 
आकङ्ञस्भक सेवाफाट 
वङ्ञञ्चत नगङ्चयने । 

 आफ्नो स्वास्थ्म 
उऩचायफाये जानकायी 
ऩाउने  

 स्वास्थ्म सेवाभा सभान 
ऩहङ्टॉच 

नागङ्चयक  (सोच) 

सफै तहभा सफर 
स्वास्थ्म प्रणारीको 
ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गदै 
जनस्तयभा गङ्टणस्तयीम 
स्वास्थ्म सेवाको ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने (रक्ष्म) 

नागङ्चयक 

याङ्जिम स्वास्थ्म नीङ्झत, २०७६ 

  स्वच्छ वातावयणको 
हक 

(धाया ३०) 
 स्वच्छ य स्वस्थ 

वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन े

 वातावयणीम  प्रदूषण वा 
ह्रासफाट हङ्टन ेऺङ्झतफाऩत 
ऩीङ्झडतराई प्रदूषकफाट 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतव 
ऩाउने वातावयण 
ङ्जवकासङ्झफच सभङ्टङ्ञचत 
सन्तङ्टरन  (धाया ५१(छ) 
याज्म नीङ्झत) 

 प्राकृङ्झतक स्रोत 
साधनको सॊयऺण सॊवद्धवन 
य वातावयण अनङ्टकूर 
ङ्छदगो उऩमोग 

 जनसाधायणभा 
वातावयणीम 
स्वच्छतासम्फन्धी 

प्रदूषण ङ्झनमन्रण 
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
य हङ्चयमारी प्रवद्धवन गयी 
नागङ्चयकको स्वस्छ य 
स्वस्थ वातावयणभा 
फाॉच्न ऩाउन ेहक 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने (रक्ष्म) 

प्रदूषण ङ्झनमन्रण पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन य हङ्चयमारी 
प्रवद्धवन गयी नागङ्चयकको 
स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा 
फाॉच्न ऩाउन ेहक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गने । 

याङ्जिम वातावयण नीङ्झत, 
२०७६ 
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ि.सॊ. याज्म नीङ्झत/भौङ्झरक हक आवङ्झधक मोजनाको 
रक्ष्म 

याङ्जिम नीङ्झतको रक्ष्म तथा 
सोच 

जनचेतना फढाउने तथा 
औद्योङ्झगक तथा बौङ्झतक 
ङ्जवकासफाट वातावयणभा 
ऩनव सक्ने जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण 

 वातावयणीम सन्तङ्टरनका 
राङ्झग आवश्मक बबूागभा 
वन ऺेर कामभ याख्न े

 भौङ्झरक हकको धाया 
१६ तथा अन्म आङ्झथवक 
साभाङ्ञजक तथा 
साॉस्कृङ्झतक हक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गने 

सफै प्रकायको गङ्चयफीभङ्टि 
सभाज 

आवङ्झधक मोजनाको 
अन्त्मसम्भ ङ्झनयऩेऺ 
गङ्चयफी १८.७ 
प्रङ्झतशतफाट ९.५ 
प्रङ्झतशतभा झाने 

गङ्चयफीभङ्टि य सभानतामङ्टि 
सभाज। गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत, 
२०७६ 

 

 ऩमवटन नीङ्झत, २०६५ रे ऩमवटनका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरको ङ्जवकासका राङ्झग प्राथङ्झभकता तम गयी सोअनङ्टरूऩ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झध सञ्चारन बएका छन ् । ऩमवटक बङ्ङारे  ङ्जवदेशी नै हङ्टन ङ्टऩने 
भान्मताराई सङ्टधाय गयी ऩमवटन नीङ्झतभा नेऩारी नागङ्चयकराई ऩङ्झन ऩमवटकको भान्मता ङ्छदइएको  

छ ।कोङ्झबड-१९ रगामतका ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीरे गदाव आन्तङ्चयक य फाह्य ऩमवटन फजायराई 
प्रत्मऺ प्रबाव ऩायेको छ। मस्तो अवस्थाभा आन्तङ्चयक ऩमवटन प्रवद्धवनको ङ्जवषमराई ङ्जवशेष 
प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखन्छ । मसयी ऩमवटन नीङ्झत, २०६५ रे ऩूवावन ङ्टभान गयेका याङ्जिम य 
अन्तयावङ्जिम ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा धेयै ऩङ्चयवतवन आउनङ्टका साथै मस सम्फन्धभा नऩेारको सॊङ्जवधानको नीङ्झतगत 
ङ्छदशाङ्झनदेश, सङ घीम शासन व्मवस्थाभा तीन तहका सयकायङ्झफच मस ऺरेको ङ्जवकासको राङ्झग 
गनङ्टवऩने सभन्वम, साझेदायी य सहकामवसभेतका ङ्जवषमहरूराई ध्मान ङ्छदई नीङ्झतको ऩयीऺण गनङ्टवऩने 
आवश्मकता छ । त्मसै गयी सङ घीम सॊयचनाअनङ्टसाय सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहको एकर तथा 
साझा अङ्झधकायका ङ्जवषमहरूराई सभेत ध्मान ङ्छदई नीङ्झत अद्यावङ्झधक गनङ्टवऩने आवश्मकता छ । 
मसैगयी उच्च य उच्च भध्मभ वगॉम नागङ्चयकको आमभा वङृ्जद्ध बएसॉगै टङ्टय प्माकेज ङ्झछभेकीभा 
ङ्झछभेकी देशरगामत ङ्जवश्वका ऩमवटकीम स्थरहरूभा घङ्टम्न जाने प्रवङृ्ञि फढेको छ । अकोतपव  
नेऩारभा प्राकृङ्झतक, धाङ्झभवक ऩमवटनको सम्बावना बएका स्थानको िाङ्ञन्डङ्ग गनव नसक्दा नेऩारङ्झबर 
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ऩङ्झन के घङ्टम्न जाने बङे्ङ नागङ्चयकको सोचका साथै ऩमवटक बनेको ङ्जवदेशी नै हङ्टन ङ्टऩदवछ बङे्ङ ऩमवटन 
व्मवसामीको धायणाभा सङ्टधाय ल्माउने गयी नीङ्झत ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने आवश्मकता छ ।  

 भङ्टरङ्टकङ्झबर योजगायी ङ्झसजवनाका अवसयराई वङृ्जद्ध गनव प्रधानभन्री योजगाय कामविभरगामत तीन 
तहका सयकायफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ कामविभहरू कामावन्वमन बैयहेका छन ्। हार औऩचाङ्चयक ऺेरको राङ्झग 
रागङ्ट गङ्चयएको मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामविभराई िभश: अनौऩचाङ्चयक ऺेरका 
साथै स्वयोजगाय ऺेरभा ऩङ्झन ङ्जवस्ताय गयी श्रङ्झभकको आङ्झथवक बङ्जवष्म सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी प्रङ्झत्ानभा 
असर य कङ्ट शर श्रभ सम्फन्ध कामभ गने गयी कानङ्टनी व्मवस्था गङ्चयएको छ । मसैगयी फाध्मात्भक 
अवस्थाको वैदेङ्ञशक योजगायीराई अन्त्म गने उदे्दश्मसङ्जहत वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभहरू 
कामावन्वमन बैयहेको छन।् मी ङ्जवषमहरूराई सभेटी याङ्जिम श्रभ नीङ्झत जायी गने तथा वैदेङ्ञशक 
योजगाय नीङ्झतराई ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने आवश्मकता छ । 

 आधायबतू स्वास्थ्म सेवा ङ्झन:शङ्टल्क प्रदान गने, स्वास्थ्म सेवाभा सभान ऩहङ्टॉचका साथै स्वास्थ्मसम्फन्धी 
भौङ्झरक हकको कामावन्वमन गयी स्वास्थ्म सेवाभा सफैको सहज, सङ्टरब य सभान ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 
याज्म नीङ्झतराई कामावन्वमन गनङ्टवऩने आवश्मकता छ । मसैगयी सङ घ, प्रदेश, य स्थानीम तहको 
ऺेराङ्झधकायङ्झबर स्वास्थ्मसम्फन्धी कामविभ य सेवा प्रवाहभा याङ्जिम स्वास्थ्म नीङ्झत भागवदशवक नीङ्झतको 
रूऩभा यहन ेगयी याङ्जिम स्वास्थ्म नीङ्झत, २०७६ जायी बएको छ । उि नीङ्झतरे याङ्जिम स्वास्थ्म 
नीङ्झत २०७१ राई खायेज गयेको छ बने ङ्जवषमगत ङ्जवस्ततृ यणनीङ्झत जायी बएऩश्चात ् सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यभान ङ्जवषमगत नीङ्झतहरू स्वत् खायेज हङ्टने प्रावधान याङ्ञखएको छ । स्वास्थ्म नीङ्झतसॉग साभञ्जस्म 
हङ्टने गयी अन्म ङ्जवषमगत नीङ्झतहरू ऩङ्झन तजङ्टवभा गङ्चयनङ्ट ऩदवछ । 

 स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन ेहकराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयाउन  आवङ्झधक मोजना य याङ्जिम 
नीङ्झतभा सभान  रक्ष्म “प्रदूषण ङ्झनमन्रण पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन य हङ्चयमारी प्रवद्धवन गयी 
नागङ्चयकको स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन ेहक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने” याङ्ञखएको छ। याङ्जिम 
वातावयण नीङ्झत, २०७६ भा  यणनीङ्झत य कामवनीङ्झतराई एकैरूऩभा उल्रेख गङ्चयएको छ । आवङ्झधक 
मोजनारगामत अन्म नीङ्झतहरूभा बन े ङ्झनधावयण गङ्चयएका यणनीङ्झत हाङ्झसर गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ कामवनीङ्झत 
उल्रेख गङ्चयएको ऩाइन्छ । मो नीङ्झत कामावन्वमनका राङ्झग सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहरे आवश्मक 
फजेट व्मवस्था गनङ्टवऩनेसङ्जहत तीन ओटै तहको बङू्झभका ङ्जकटान गङ्चयएको छ । मसैगयी नीङ्झत 
कामावन्वमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन आवङ्झधकरूऩभा गने तथा नीङ्झतको ऩङ्टनयावरोकन ऩाॉच वषवभा 
गने प्रावधानसभेत यहेको छ ।  

 गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत २०७६ रे ऩङ्झन ङ्जव.सॊ. २१०० सम्भभा गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झनको जनसङ्खतमाराई 
शून्मभा झाने रक्ष्म ङ्झरएको छ । ऩन्धौं आवङ्झधक मोजनाको अन्त्मसम्भ ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफी १८.७ 
प्रङ्झतशतफाट ९.५ प्रङ्झतशतभा झाने य आ.व. २१००/०१ सम्भ ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफी शून्मभा झाने 
मोजनाको दीघवकारीन याङ्जिम रक्ष्म यहेको छ । मसयी याङ्जिम नीङ्झतको रक्ष्म य  आवङ्झधक 
मोजनाको रक्ष्मङ्झफच तादात्म्मता यहेको छ । मस नीङ्झतभा सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहरे आआफ्नो 
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ऺेरगत ङ्जवकास नीङ्झत तथा कामविभभा गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झतको कामावन्वमनराई सघाउ ऩङ्टग्ने गयी 
ङ्जविीम व्मवस्था गनङ्टवऩने प्रावधानसङ्जहत तीन ओटै तहका सयकायको ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन ङ्जकटान गङ्चयएको 
छ । नीङ्झतभा नीङ्झत कामावन्वमनको प्रबाव भूल्माङ्कन सूचक तमाय गङ्चयने व्मवस्थासभेत यहेको  

छ ।मसै गयी अन्म याङ्जिम नीङ्झतहरू य गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झतङ्झफच सहकामव य सभन्वमात्भक सम्फन्ध 
कामभ गने गयी सम्फन्ध य सहकामवको प्रावधान ऩङ्झन यहेको छ । नीङ्झतरे सहकामव य सभन्वम गने 
बङ्झनएका कङ्झतऩम याङ्जिम नीङ्झतहरू ऩङ्चयभाजवन बैसकेका तथा केही नीङ्झतहरू ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने 
अवस्थाभा यहेको हङ्टॉदा गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत कामावन्वमन च ङ्टनौतीऩूणव छ ।  

याङ्जिम नीङ्झत ऩयीऺणका सन्दबवभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको ङ्जवश्लषेण  

 भौङ्झरक हक, ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त तथा याज्म नीङ्झतसॉगको तादात्म्मता 

भौङ्झरक हक, ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, याज्म नीङ्झत, आवङ्झधक मोजनासॉग याङ्जिम नीङ्झतको तादात्म्मता हङ्टन े
गयी तजङ्टवभा, ऩङ्चयभाजवन तथा सॊशोधन हङ्टन ङ्टऩनेभा कङ्झतऩम नीङ्झतहरू तजङ्टवभा बएको राभो सभमसम्भ ऩङ्झन 
ऩङ्चयभाजवन, सॊशोधन तथा खायेज बएका छैनन ् । मसैरे मस्ता याङ्जिम नीङ्झत वतवभान अवस्थाभा 
सान्दङ्झबवक नहङ्टने देङ्ञखन्छ ।  

 नीङ्झत कामावन्वमनको ङ्ञजम्भेवायी  

याङ्जिम नीङ्झत नेऩार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद)फाट स्वीकृत गङ्चयन े बए ताऩङ्झन कामावन्वमनको भङ्टतम 
ङ्ञजम्भेवायी तथा नेततृ्व ऺेरगत तथा ङ्जवषमगत सम्फद्ध भन्रारमको हङ्टन्छ । जस्तो् याङ्जिम ङ्ञशऺा 
नीङ्झत ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमफाट, वैदेङ्ञशक योजगाय नीङ्झत श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा भन्रारमफाट, अन्तयावङ्जिम ङ्जवकास सहामता नीङ्झत अथव भन्रारमफाट, ऩयाि नीङ्झत ऩययाि  

भन्रारमफाट । मस्ता नीङ्झतहरू कामावन्वमनको िभभा अन्तयतह तथा अन्तयङ्झनकाम सभन्वम य 
सहकामव आवश्मक हङ्टन्छ । एउटा ङ्झनकामको एकाङ्की प्रमासफाट भार नीङ्झतको कामावन्वमन हङ्टन 
सक्दैन । मसथव नीङ्झत कामावन्वमनभा तहगत य ऺेरगत ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्वको ङ्जवषम नीङ्झतभा 
सभावेश गनङ्टवऩदवछ । सॊङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ ङ्झनभावण गङ्चयएका केही नीङ्झतहरूभा सङ घ, प्रदेश य 
स्थानीम तहको ङ्ञजम्भेवायी उल्रेख गङ्चयएको ऩाइन्छ । मसका साथै सभग्रभा याङ्जिम नीङ्झत 
कामावन्वमन सहजीकयण य सभन्वम प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमरे गनङ्टवऩछव । 

 ढाॉचागत तादात्म्मता 

याङ्जिम नीङ्झतको ढाॉचाभा एकरूऩता कामभ गनङ्टव आवश्मक छ । नऩेार सयकायका याङ्जिम नीङ्झतहरूको 
वगॉकयण अध्ममन प्रङ्झतवेदन, २०७५ अनङ्टसाय याङ्जिम नीङ्झतहरूको ढाॉचागत अवस्थाको ङ्जवश्लषेण 
गङ्चयएको छ । मसभा एकरूऩता ल्माउनका राङ्झग  नऩेार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद)फाट याङ्जिम 
नीङ्झतको ढाॉचा तम गयी उि ढाॉचाभा यहनङ्टऩने न्मूनतभ ङ्जवषमऺेर ऩङ्झन उल्रेख गनङ्टवऩदवछ ।  

 नीङ्झत कामावन्वमनको आवङ्झधक ऩयीऺण  
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नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५३ फभोङ्ञजभ सम्भाननीम प्रधानभन्रीभापव त सङ घीम सॊसदभा ऩेस हङ्टने 
प्रङ्झतवेदनउऩय छरपररे प्राथङ्झभकता ऩाउनङ्टऩदवछ । मसका साथै धाया ५४ फभोङ्ञजभ याज्मका 
ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत य दाङ्जमत्वको प्रगङ्झतशीर कामावन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गनव 
सङ घीम सॊसदभा सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टवऩदवछ ।  

 सभीऺा य ऩङ्टनयावरोकन 

याङ्जिम नीङ्झतको आवङ्झधक सभीऺा य ऩङ्टनयावरोकनको व्मवस्था केही नीङ्झतहरूभा उल्रेख गङ्चयएको छ 
तय नीङ्झत कामावन्वमनको सभीऺा तथा नीङ्झतको ऩयीऺणको अभ्मास सॊस्थागत हङ्टन सकेको छैन। 
मसथव याङ्जिम नीङ्झत कामावन्वमन गने भङ्टतम ङ्ञजम्भेवाय ङ्जवषमगत भन्रारमरे कम्तीभा २ वषवभा नीङ्झत 
ऩयीऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमभा ऩेस गनङ्टवऩने य उि 
प्रङ्झतवेदनको अध्ममन गयी प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
सङ्टझाव तथा ङ्झनदेशन ङ्छदन ेप्रणारी ङ्जवकास गनङ्टवऩदवछ । 

 नीङ्झत ऩयीऺणको ढाॉचा  

नीङ्झत ऩयीऺणको अभ्मासराई सॊस्थागत गनव नीङ्झत ऩयीऺणभा हेङ्चयने न्मूनतभ ङ्जवषम ऺेरहरू सभावेश 
गयी नीङ्झत ऩयीऺण ढाॉचा प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामावरमरे तमाय गयी सोफभोङ्ञजभ नीङ्झत 
ऩयीऺणभा एकरूऩता कामभ गनङ्टवऩदवछ । 

 याङ्जिम नीङ्झतको एकीकृत ऩोटवर 

प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमफाट 2075 भा गङ्चयएको याङ्जिम नीङ्झतहरूको वगॉकयण 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन, २०७५ अनङ्टसाय उि अवङ्झधसम्भ जम्भा ८९ ओटा याङ्जिम नीङ्झतहरू जायी 
बएका छन ्। ङ्जव.सॊ. २०७५ ऩङ्झछ जायी बएका नीङ्झतहरूरे ऩङ्टयाना नीङ्झतहरू खायेज गयेको तथा कङ्ट नै 
ऺेरभा नमाॉ नीङ्झत नै जायी बएको हङ्टॉदा सोको एकीकृत ङ्जववयणसङ्जहत ऩोटवर तमाय गयी नमाॉ नीङ्झत 
स्वीकृत हङ्टनासाथ त्मसराई अद्यावङ्झधक गनङ्टवऩदवछ । 

 याङ्जिम नीङ्झत कामावन्वमनभा अन्तयङ्झनकामगत सभन्वम य सहकामव 
याङ्जिम नीङ्झत कामावन्वमनभा अन्तयङ्झनकाम सभन्वम तथा सहकामव गनङ्टवऩने बएको हङ्टॉदा प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमभा याङ्जिम नीङ्झत कामावन्वमन तथा सभन्वम एकाइ फनाउन े वा ऺेरगत 
भन्रारमको कामवऺ ेर तोङ्जकएका भहाशाखा/शाखाराई उि ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदनङ्टऩदवछ । 

ङ्झनष्कषव 
याङ्जिम नीङ्झत वतवभानको आवश्मकता सम्फोधन य भध्मकारीन तथा दीघवकारीन रक्ष्म हाङ्झसर गनव ङ्झनभावण 
गङ्चयन्छ । नीङ्झत ऩयीऺणफाट याङ्जिम नीङ्झतका प्रस्ताङ्जवत व्मवस्थाको कामावन्वमन अवस्था ङ्जवश्लषेण बई 
नीङ्झतगत ङ्झनयन्तयता, ऩङ्चयभाजवन य खायेजी गने ङ्जवषमहरू ऩङ्जहचान हङ्टन्छन ् । नऩेारभा याङ्जिम नीङ्झत 
ङ्झनभावणभा जङ्टन तहको सङ्जिमता देङ्ञखन्छ, कामावन्वमनभा त्मसअनङ्टरूऩ तदारुक बएको बने ऩाइॉदैन। तसथव 
याङ्जिम नीङ्झतको सभग्र अवस्था ऩङ्जहचान तथा सङ्टधायको राङ्झग नीङ्झत ऩयीऺणराई सॊस्थागत गङ्चयनङ्टऩदवछ ।  
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http://spl.ids.ac.uk/
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/ip/ip19/ip19.pdf
https://www.cdc.gov/policy/analysis/process/docs/cdcpolicyanalyticalframework.pdf
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नेऩारभा प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन य फजाय सॊयऺणको अवस्था  

 
 

ङ्ञशवयाज सेढाईं* 

आरेख साय  
अथवतन्रभा प्रङ्झतस्ऩधावत्भक वातावयण ङ्झसजवना गनव आङ्झथवक उदायीकयण य खङ्टरा फजाय प्रणारीको 
प्रबावकायी य भहत्त्वऩूणव बङू्झभका यहन्छ । प्रङ्झतस्ऩधावरे सीङ्झभत स्रोतको ङ्जववेकऩूणव उऩमोग, रगानी तथा 
व्मावसाङ्जमक ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, उऩबोिा अङ्झधकाय सॊयऺण, फजायको शङ्ञि दङ्टरुऩमोगराई ङ्झनमन्रण गनव 
तथा साधन स्रोतराई सीङ्झभत वगव वा सभङ्टदामभा केङ्ञन्रत हङ्टनफाट योकी साभाङ्ञजक न्मामको अनङ्टबङू्झत 
ङ्छदराउन भदत ऩङ्टर् माउॉदछ । गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक अवस्था ङ्झनमन्रण गनव सशि कानङ्टनी व्मवस्था य 
प्रबावकायी कामावन्वमनको खाॉचो ऩदवछ । प्रङ्झतस्ऩधावको भभव रागत प्रबावकाङ्चयता य उऩबोिा ङ्जहत 
अङ्झबवङृ्जद्ध हो । प्रङ्झतस्ऩधाव वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म य गङ्टणस्तयको भूल्माङ्कन उऩबोिाफाटै हङ्टने स्वचाङ्झरत 
फजाय प्रणारी ऩङ्झन हो । सभान प्रकृङ्झतको वस्तङ्ट वा सेवाको उत्ऩादन वा ङ्झफिी गने व्मावसाङ्जमक 

प्रङ्झत्ानहरूफीच प्रङ्झतस्ऩधावको ङ्ञस्थङ्झत कामभ बई आङ्झथवक कङ्ट शरताको अवस्थाराई प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ बएको 
भाङ्झनन्छ । ङ्जवश्वव्माऩीकयण एवभ ् उदायीकयणको प्रबावका कायण ङ्जवश्वका फहङ्टसङ्खतमक यािहरूरे 
प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनसम्फन्धी कानङ्टनी ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदएको ऩाइन्छ । नेऩारभा ङ्जव.सॊ. २०४६ को 
याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतवनऩश्चात ् आङ्झथवक उदायीकयणको अवधायणा अवरम्फन गयी देशको अथवतन्रराई 
फजायभङ्टखी, ङ्झनजी ऺेरभैरी फनाउन उदायीकयणको ङ्झसद्धान्त य नीङ्झतअनङ्टरूऩ साववजङ्झनक सॊस्थानको 
ङ्झनजीकयण, वैदेङ्ञशक रगानी, औद्योङ्झगक व्मवसाम प्रवद्धवनसम्फन्धी सॊवैधाङ्झनक, नीङ्झतगत तथा अन्म कानङ्टनी 
प्रफन्ध गङ्चयएकाभा हार प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐन य ङ्झनमभावरीसभेत कामावन्वमनभा 
आइसकेका छन ्। तथाङ्जऩ ऩूणव सन्तङ्टष्ट हङ्टने अवस्था बने छैन । 

ऩृ् बङू्झभ 

नेऩारको कानङ्टनी इङ्झतहासभा सववप्रथभ ङ्जव.सॊ. १९९२ भा याणा प्रधानभन्री जङ्टद्ध शभशेयको ऩाराभा 
प्रङ्झतस्ऩधावको अवधायणाराई सभेङ्जटएको एक इङ्ञस्तहाय जायी गङ्चयएको ङ्झथमो । उि इङ्ञस्तहाय 
प्रङ्झतस्ऩधावसम्फन्धी ङ्जवशेष ऐनको स्वरूऩभा चाङ्जहॉ ङ्झथएन । तय तत्काङ्झरन सभमभा हङ्टन े गैयप्रङ्झतस्ऩधॉ 
                                                            
* उऩसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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व्मावसाङ्जमक हकव त ङ्झनमन्रण गनव भहत्त्वऩूणव कानङ्टनी हङ्झतमायको रूऩभा यहेको ङ्झथमो । त्मसऩङ्झछ िभश् 
उद्योग तथा व्माऩाय व्मवसामको ङ्झनमभन, आमात ङ्झनमावतको इजाजत य एकाङ्झधकायको अन्त्मका राङ्झग 
कारो फजाय ऐन, २००८, नेऩार खाद्याङ्ङ सञ्चम ङ्झनवायण ऐन, २००९, ङ्झनकासी ऩैठायी ङ्झनमन्रण ऐन, 
२०१३, आवश्मक सेवा सञ्चारन ऐन, २०१४, जम्भाखोयी तथा कृङ्झरभ अबाव जस्ता कामवराई ङ्झनमन्रण 
गनव नेऩार एजेन्सी ऐन, २०१४ जायी गयी प्रङ्झतस्ऩधावत्भक वातावयण फनाउने कानङ्टनी प्रमास बएको 
देङ्ञखन्छ । मी कानङ्टनका अङ्झतङ्चयि प्रङ्झतस्ऩधावसॉग प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा सयोकाय याख्न ेप्रावधानहरू 
सभावेश गयेय अन्म कानङ्टनहरूको सभेत तजङ्टवभा बएको देङ्ञखन्छ । जस्तै् आवश्मक ऩदाथवको उत्ऩादन, 

ङ्जवतयण य व्माऩायभा ङ्झनमङ्झभतता गने उदे्दश्मरे आवश्मक ऩदाथव ङ्झनमन्रण (अङ्झधकाय) ऐन, २०१७, खाद्य 
ऩदाथवको स्तयसम्फन्धी खाद्य ऐन, २०२३, कारोफजाय तथा नापाखोयी जस्ता ङ्जिमाकराऩराई ङ्झनषधे गनव 
कारोफजाय तथा केही अन्म साभाङ्ञजक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२, गङ्टणस्तयमङ्टि औषङ्झध प्रत्माबतू 
गनवका राङ्झग औषङ्झध ऐन, २०३५ तथा गङ्टणस्तय कामभ गने य गङ्टणस्तयको प्रभाण ङ्ञचन्ह प्रमोग 
गनेसम्फन्धी व्मवस्था गनव नऩेार गङ्टणस्तय (प्रभाण ङ्ञचन्ह) ऐन, २०३७ आङ्छद । 

नेऩारभा सन ् १९८५ भा अन्तयावङ्जिम भङ्टरा कोष य ङ्जवश्व फैङ कको सहमोगभा सॊयचनात्भक सङ्टधाय 
कामविभको थारनी गयी आङ्झथवक उदायीकयणको अवधायणा ङ्झबङ्झरएको हो । मसअन्तगवत फजायोन्भङ्टख 
खङ्टरा य उदाय आङ्झथवक नीङ्झत, ङ्झसद्धान्त तथा अवधायणाअनङ्टरूऩ ङ्झनजीकयण, ङ्जवदेशी ऩङ्टॉजी, ङ्झसऩ य प्रङ्जवङ्झधको 
ऩङ्चयचारन, प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनराई सहमोग ऩङ्टग्ने खारका याङ्जिम नीङ्झत तथा कानङ्टन तजङ्टवभा बए । सम्बाव्म 
ऺेरहरूभा यहेको सयकायी सॊरग्नता न्मूनीकयण गदै ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगता फढाउन य फजाय प्रङ्झतस्ऩधाव  
फढाउने उदे्दश्मरे ङ्झनजीकयण नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयमो । आङ्झथवक ङ्जवकासभा ङ्जवदेशी रगानीको भहत्त्वराई 
आत्भसात ्गयी वैदेङ्ञशक रगानी नीङ्झतराई सभमसाऩेऺ रचकदाय फनाइमो । एकद्वाय सङ्झभङ्झतको व्मवस्था, 
वैदेङ्ञशक रगानीकतावराई ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा, सङ्टङ्जवधा य छङ्टटका प्रावधान जस्ता प्रभङ्टख ङ्जवशेषतासङ्जहत वैदेङ्ञशक 
रगानी तथा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण ऐन, २०४९ य औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०४९ ल्माइएको ङ्झथमो । मी 
ऐनहरूरे रगानी सम्बाव्मताका ऺेरका फायेभा स्ऩष्ट उल्रेख गङ्चयङ्छदएकारे रगानीकतावहरूभा यहेको 
अन्मौरता हटाउनभा भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेरेको ऩाइन्छ । मसरे स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी रगानी आकङ्जषवत 
गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्टङ्जवधा य कानङ्टनी सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताहरू प्रदान गर् मो । खङ्टरा फजाय उदाय अथवतन्रको भभवअनङ्टरूऩ 
कय प्रणारी य प्रशासङ्झनक प्रङ्जिमाराई सयर, ऩायदशॉ य गङ्झतशीर फनाउन प्रङ्झतस्ऩधाव नीङ्झत य कानङ्टनभा 
सङ्टधाय गयी ङ्झनमभन ऩऺराई थऩ प्रबावकायी य सशि फनाउॉदै रङ्झगमो । ङ्जवश्व व्माऩाय सङ्गठन 
(डब्रूटीओ) को सदस्मताऩङ्झछ नेऩारको फजाय ङ्जवश्वका राङ्झग य ङ्जवश्व फजाय नेऩारका राङ्झग खङ्टङ्झरसकेको 
ऩङ्चयवेशभा प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टनको भहत्त्व य आवश्मकता स्वत् ङ्झसद्ध छ । नेऩारको सन्दबवभा प्रङ्झतस्ऩधाव बङ्ङे 
ङ्जवषम मद्यङ्जऩ नौरो प्राम् छ य मसराई हेने सभान धायणाको ऩङ्झन अबाव छ । उदाय तथा खङ्टरा फजाय 
अथव व्मवस्थाभा ङ्झनजी ऺेरको अहभ ्बङू्झभका हङ्टन ेतथा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावका भाध्मभफाट फजाय सॊयऺण वा 
ङ्झनजी ऺेर पस्टाउन सक्ने अवस्था यहन्छ । सोही कायण प्रायम्बभा नीङ्झतगत, कानङ्टनी तथा 
मोजनासभेतभा उदाय य खङ्टरा फजायका राङ्झग उऩमङ्टि वातावयण ङ्झनभावण गयी फजाय सॊयऺण गने उदे्दश्म 
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याखी दङ्टयसञ्चाय, हवाई मातामात, ङ्जवि, स्वास्थ्म, ङ्ञशऺा, ऊजाव आङ्छदभा ङ्झनजी ऺेरराई खङ्टरा गदै प्रङ्झतस्ऩधाव 
प्रवद्धवन गने प्रमास सङ्टरू गङ्चयएको ङ्झथमो । कामावन्वमन तहभा ङ्जवद्यभान कभजोयीका कायण मीरगामत 
अथवतन्रका अन्म धेयै ऺेरहरू अझै ऩङ्झन ऩूणव प्रङ्झतस्ऩधॉ हङ्टन सकेका छैनन ्। 

भौजङ्टदा व्मवस्था  

याज्मको भूर कानङ्टन नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ भा ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगता य स्वतन्र ङ्जवकासभापव त 
याङ्जिम अथवतन्र सङ्टदृढ गने, अथवतन्रभा ङ्झनजी ऺेरको बङू्झभकाराई भहत्त्व ङ्छदॉदै उऩरब्ध साधन य स्रोतको 
अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गयी आङ्झथवक सभङृ्जद्ध हाङ्झसर गने, आङ्झथवक ऺेरका सफै गङ्झतङ्जवङ्झधभा स्वच्छता, 
जवापदेही य प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ गनव ङ्झनमभनको व्मवस्था गने, एकाङ्झधकाय, कृङ्झरभ अबाव ङ्झसजवना गने य 
प्रङ्झतस्ऩधाव ङ्झनमन्रण जस्ता कामवको अन्त्म गदै याङ्जिम अथवतन्रराई प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाई व्माऩाङ्चयक स्वच्छता 
य अनङ्टशासन कामभ गयी उऩबोिाको ङ्जहत सॊयऺण गने, वैदेङ्ञशक ऩङ्टॉजी तथा प्रङ्जवङ्झध आकङ्जषवत गदै ऩूवावधाय 
ङ्जवकास गने प्रावधान यहेको छ। औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७६ य ङ्जवदेशी रगानी तथा प्रङ्जवङ्झध 
हस्तान्तयण ऐन, २०७५ रगामतका प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनसॉग सम्फङ्ञन्धत कानङ्टन ऩङ्झन कामावन्वमनभा छन ्। 

स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव य फजाय सॊयऺणको भेरुदण्डका रूऩभा आङ्झथवक उदायीकयण य खङ्टरा फजायको ङ्जवषम 
सातौँ मोजनादेङ्ञख प्रायम्ब बएको हो । त्मसऩङ्झछका सफै आवङ्झधक मोजनाभा मस ङ्जवषमरे प्रभङ्टख स्थान 
ऩाउॉदै आएको छ । चारङ्ट ऩन्ध्रौँ मोजनारे ऩङ्झन ङ्झनजी ऺेरराई आङ्झथवक सभङृ्जद्धको सॊवाहकका रूऩभा ङ्झरने 
सोच यातदै ङ्झनजी ऺेरको प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गने रक्ष्म ङ्झरएको छ ।  

भेरुदण्ड कानङ्टन् प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐन, २०६३ 

मस ऐनरे याङ्जिम अथवतन्रराई अझ फढी खङ्टरा, उदाय, फजायभङ्टखी एवभ ् प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाएय स्वच्छ 
प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन गने, स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावको भाध्मभफाट उत्ऩादक वा ङ्जवतयकको व्मावसाङ्जमक ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध गयी याङ्जिम उत्ऩादकत्व वङृ्जद्ध गने, फजायभा अवाङ्ञञ्छत हस्तऺेऩ हङ्टन नङ्छदने य एकाङ्झधकाय तथा 
ङ्झनमङ्ञन्रत व्माऩाङ्चयक अभ्मासराई ङ्झनमन्रण गने उदे्दश्म याखेको छ । साथै वस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय 
अङ्झबवङृ्जद्ध गयाई ङ्झतनराई प्रङ्झतस्ऩधॉ भूल्मभा उऩबोिासभऺ ऩङ्टर् माउन े कामवराई प्रोत्साङ्जहत गनङ्टव तथा 
फजायभा हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जवत अस्वस्थ प्रङ्झतस्ऩधावराई ङ्झनवायण गयी सववसाधायणको ङ्जहत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 
उदे्दश्म ऩङ्झन ङ्झरएको छ ।  

मस ऐनका केही ङ्जवशेषताहरू मस प्रकाय यहेका छन:् 

 पयाङ्जकरो दामया् ऐनरे नऩेारङ्झबर वा फाङ्जहय फसेय वस्तङ्ट वा सेवाको कायोफाय गने व्मङ्ञि वा 
व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत्ान वा सङ्गठनद्वाया गङ्चयने सफै प्रकायको गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक कामवराई आफ्नो 
दामयाङ्झबर सभेटेको छ । 

 गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩको ऩङ्चयबाषा् प्रब ङ्टत्वशारी व्मवसाम (भङ्टरङ्टकबङ्चय कङ्ट नै वस्तङ्टको उत्ऩादन 
वा ङ्जवतयणको ४० प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जहस्सा यहेको व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत्ान तथा सम्फद्ध फजायराई 
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प्रबाव ऩानव सक्ने वा आफ्नो ङ्झनणवम एकऩऺीम रूऩभा कामावन्वमन गयाउन सक्ने हैङ्झसमत बएको 
व्मवसाम), एकाङ्झधकाय, एकरौटी कायोफाय, फजाय सीङ्झभतता, फन्धनमङ्टि ङ्झफिी, भ्रभऩूणव ङ्जवऻाऩन तथा 
फोरऩरभा अङ्झनमङ्झभतता, आङ्छद ङ्जिमाकराऩराई गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩ भानेको छ । 

 फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञिको याङ्जिम ङ्जहतभा उऩमोग् कङ्ट नै फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञि धायकरे आफ्नो अङ्झधकाय दङ्टरुऩमोग 
गयी उऩबोिाको हक कङ्ट ङ्ञण्ठत गनव वा प्रङ्झतस्ऩधावभा आघात ऩङ्टर् माउने काभ गयेभा नऩेार सयकायरे 
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन सक्न ेव्मवस्था गयेको छ ।  

 घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्जवकासराई आत्भसात:् सफै ऺेरहरूराई प्रङ्झतस्ऩधावको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर ल्माउॉदा 
यािका साना तथा घयेरङ्ट उद्योगहरू धयाशमी हङ्टन सक्दछन ्। त्मसैरे देशका केही ऺेरराई ङ्झनङ्ञश्चत 
अवङ्झधका राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टनको दामयाबन्दा फाङ्जहय याङ्ञखनङ्टऩदवछ बङे्ङ ऩऺराई ऐनरे आत्भसात ्
गयेको छ । मसअन्तगवत घयेरङ्ट तथा साना उद्योग, साना कृषकहरूद्वाया उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष उऩजहरू य 
साभूङ्जहक सौदाफाजीरगामत अन्म केही ऺेरराई ऐनको दामयाफाट फाङ्जहय याङ्ञखएको छ । 

 साभाङ्ञजक दाङ्जमत्वसम्फन्धी अङ्झधकाय् याज्मको जनताप्रङ्झतको साभाङ्ञजक दाङ्जमत्व य साभूङ्जहक ङ्जहतका 
राङ्झग सयकायराई केही ङ्जवशेष अङ्झधकाय प्रदान गयी केही छङ्टटको प्रफन्ध गयेको छ । कङ्जहरेकाही ँ
देशबयी वा कङ्ट नै खास ऺेरभा कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको उत्ऩादन वा ङ्जवतयणभा सङ्कट उत्ऩङ्ङ हङ्टन सक्ने 
अवस्थाभा उि वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतव तथा ङ्जवतयणको अवस्थाराई ङ्जवचाय गयी नऩेार सयकायरे 
ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधका राङ्झग य तोङ्जकएको ऺेरभा ऐनरे फन्देज गयेका गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक कामवराई छङ्टट 
ङ्छदन ेआदेश जायी गनव सक्दछ । 

 प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन फोडव तथा फजाय सॊयऺण अङ्झधकायीको व्मवस्था् स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनका राङ्झग 
आवश्मक अध्ममन अनङ्टसन्धान गनव, प्रङ्झतस्ऩधाव ङ्जवऩयीतका कामवहरूको ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन य 
जाॉचफङ्टझरगामत ङ्झनम्न कामवहरू गनव गयाउन उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतव भन्रारमका सङ्ञचव 
(वाङ्ञणज्म) को अध्मऺताभा प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन फोडवको व्मवस्था गयेको छ ।  

• स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ गने सम्फन्धभा अवरम्फन गनङ्टव ऩने नीङ्झत तजङ्टवभा गयी नऩेार सयकाय सभऺ 
ऩेस गने,  

• प्रङ्झतस्ऩधावसम्फन्धी कानङ्टनको ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टव ऩने देङ्ञखएभा सोको ऩङ्टनयावरोकन गयी आवश्मक 
सङ्टधायको राङ्झग नऩेार सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदन,े  

• स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावफाट अथवतन्रभा ऩने सकायात्भक प्रबाव य स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावङ्जवऩयीतका 
ङ्जिमाकराऩफाट ऩने नकायात्भक असयका सम्फन्धभा जनचेतना जगाउन,े 

• भङ्टरङ्टकको आङ्झथवक अवस्था, व्माऩाङ्चयक ङ्ञस्थङ्झत, फजायभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव तथा उऩबोिा ङ्जहत 
अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग गनङ्टव ऩने काभका सम्फन्धभा नऩेार सयकायराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदने, 

• फजायभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग देङ्ञखएका सभस्माको ऩङ्जहचान गने तथा त्मस्ता सभस्मा 
सभाधान गनव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदन,े 

• फजायभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरसॉग सहकामव गने, 
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• फजायभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावराई प्रवद्धवन गने सम्फन्धभा आवश्मक अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गने 
गयाउने, 

• स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन गने सम्फन्धभा कामवमोजना फनाई रागङ्ट गयाउने, 
• स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावङ्जवऩयीतका काभ कायफाही कसैफाट बए नबएको सम्फन्धभा ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन तथा 

जाॉचवङ्टझ गने गयाउने, 
• ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन तथा जाॉचवङ्टझ गदाव गयाउॉदा कसैफाट स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावङ्जवऩयीतका कङ्ट नै काभ 

कायफाही हङ्टन रागेको देङ्ञखएभा त्मस्तो काभ तङ्टरुन्त योक्न रगाउन,े 

• आपूरे गनङ्टव ऩने काभका सम्फन्धभा आवश्मकतानङ्टसाय सङ्झभङ्झत गठन गने, 

• स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ गने सम्फन्धभा आवश्मक अन्म काभ गने गयाउने, 
• फजायभा प्रङ्झतस्ऩधाव ङ्जवऩयीतका कामव बए नबएको ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन य जाॉचफङ्टझ गनव फजाय सॊयऺण 

अङ्झधकायीको ऩङ्झन व्मवस्था गयेको छ । फोडव आपईअ  वा फजाय सॊयऺण अङ्झधकायीहरू वा फोडवद्वाया 
गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतरे गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩसम्फन्धी उजङ्टयी ङ्झरन सक्ने य प्राप्त तथ्महरूका 
आधायभा त्मसका ङ्जवरुद्ध अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनवसक्न ेअङ्झधकाय छ ।  

 ऺङ्झतऩूङ्झतवको व्मवस्था् ऐनरे ङ्झनषधे गयेको ङ्जिमाकराऩ गयेय कसैराई आङ्झथवक ऺङ्झत बएभा 
कसङ्टयदायरे ऺङ्झतऩूङ्झतव प्रदान गनङ्टवऩने प्रफन्ध गङ्चयएको छ । कङ्ट नै व्मङ्ञि वा प्रङ्झत्ानरे मस ऐनरे 
कसङ्टय भानेका कङ्ट नै कामवफाट कसैराई आङ्झथवक हाङ्झन नोक्सानी बएभा ऺङ्झत बयाई ऩाउन 
अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने य अदारतरे हाङ्झन नोक्सानीको मङ्जकन गयी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने व्मङ्ञि वा प्रङ्झत्ानफाट ङ्झनवेदकराई ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाई ङ्छदनङ्टऩने प्रावधान यहेको छ ।  

 सजामको प्रावधान् मस ऐनको फङ्ञखवराऩ कामव गने व्मङ्ञि वा व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत्ानराई कसङ्टयको भारा 
य गम्बीयता हेयेय सजामको प्रावधान गङ्चयएको छ । व्माऩायी वगव हतोत्साङ्जहत नहङ्टन ्बङे्ङ उदे्दश्मरे 
कैदको प्रावधान नयाखी जङ्चयवानाको प्रफन्ध गयेको छ । दङ््ट ख ङ्छदने ङ्झनमतरे झङ्टठ्ठा उजङ्टय गने 
प्रवङृ्ञिराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनव खोङ्ञजएको छ । साथै एउटै अऩयाध दोहोर् माउॉदै गएभा कसङ्टयको 
भाराअनङ्टसाय ऩटकैङ्जऩच्छे सजामको भारा वङृ्जद्ध हङ्टने प्रावधान गङ्चयएको छ ।  

 व्माऩाङ्चयक सूचनाको गोऩनीमता् फोडवरे वा फजाय सॊयऺण अङ्झधकृतरे अनङ्टसन्धानको िभभा प्राप्त 
गयेका व्माऩाङ्चयक कायोफाय तथा अन्म सूचनाहरूको गोप्मताराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेको छ । मसैको 
कायण व्माऩायी वगव अनङ्टसन्धानको िभभा जानकायी ङ्छदन प्रोत्साङ्जहत हङ्टन सक्दछन ्। साथै फोडवरे 
आफ्नो कामवसम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा सहमोग गनेहरूका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रोत्साहनको ऩङ्झन व्मवस्था 
गयेको छ । जस्तै् अनङ्टसन्धानभा सहमोग गने व्मङ्ञि वा व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत्ानराई उसरे ऩाउने 
सजामभा छङ्टट वा ङ्झभनाहाको व्मवस्था, सत्म सूचना ङ्छदनेराई ऩङ्टयस्काय प्रदान गने व्मवस्था आङ्छद । 
मस ङ्जकङ्झसभका प्रावधानफाट व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत्ानराई व्माऩाङ्चयक गठफन्धनफाट अरग हङ्टन प्रोत्साङ्जहत 
गयेय स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन गने ऐनको उद्देश्मराई सहमोग नै ऩङ्टग्ने अऩेऺा गनव सङ्जकन्छ । 
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वतवभान अवस्था 
कङ्ट नै ऩङ्झन अवधायणा वा ङ्झसद्धान्त आत्भसात ्वा अवरम्फन गङ्चयएको घोषणा गदैभा वा तत ्सम्फन्धी कानङ्टन 
फनाउॉदैभा स्वत् कामावन्वमन हङ्टॉदैनन ्य अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर, नङ्झतजा वा राब ऩङ्झन प्राप्त हङ्टॉदैन । नेऩारको 
सन्दबवभा प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनसम्फन्धी अवधायणा, ङ्झसद्धान्त एवभ ्कानङ्टनी व्मवस्थाको अवस्था ऩङ्झन मस्तै छ। 
खङ्टरा एवभ ्उदाय अथव व्मवस्था प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवनका ङ्झनङ्झभि उऩमङ्टि वातावयण भाङ्झनन्छ य मस अवस्थाभा 
उऩबोिारे सङ्टऩथ भूल्मभा य सयर तङ्चयकाफाट गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट तथा सेवाको उऩबोग गनव ऩाउॉछन ्बङ्ङे 
भान्मता यहेको छ । तय कानङ्टन कामावन्वमनभा ङ्जवद्यभान कभजोयीरे गदाव त्मस्तो अऩेऺा ऩूया हङ्टन सकेको 
छैन । नऩेारभा व्मावसाङ्जमक भूल्म, भान्मता, भमावदा, धभव, नैङ्झतकताको चयभ उरङ्घन, फजाय 
व्मवस्थाऩनभा कङ्ट शरताको अबाव, नीङ्झत तथा कानङ्टनको ऩारनाभा राऩयवाही य खङ्टरा आङ्झथवक नीङ्झतका 
फाफजङ्टद स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावभा आघात ऩङ्टर् माउने य उऩबोिाको हक अङ्झधकायराई कङ्ट ङ्ञण्ठत गने गरत 
व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩहरू प्रचरनभा यहेको देख्न सङ्जकन्छ । अन्म सम्फङ्ञन्धत ऐन ङ्झनमभावरीका 
अङ्झतङ्चयि ङ्जवषमगत ऐन य ङ्झनमभावरी कामावन्वमनभा हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन प्रङ्झतस्ऩधाव प्रङ्झतकूरका केही व्माऩाङ्चयक 
ङ्जिमाकराऩहरू मस प्रकाय यहेका छन:्- 

व्माऩाङ्चयक गठफन्धन् दङ्टई वा सोबन्दा फढी प्रङ्झतस्ऩधॉ व्माऩाङ्चयक सॊस्था वा व्मवसामीहरू एक आऩसभा 
सहभङ्झत गयेय प्रङ्झतस्ऩधाव नगने ङ्झनणवम गदवछन ् बने त्मसराई व्माऩाङ्चयक गठफन्धन बङ्झनन्छ । मस्ता 
ङ्जकङ्झसभका गठफन्धनरे प्रङ्झतस्ऩधावराई कङ्ट ङ्ञण्ठत गदवछन ् य त्मस्ता सम्झौता वा सहभङ्झतभा बाग ङ्झरने 
ऩऺराई फजाय शङ्ञि प्रदान गयी उऩबोिाको शोषण गनव फर ऩङ्टर् माउॉछन ् । व्माऩाङ्चयक 
गठफन्धनअन्तगवत भूल्म ङ्झनधावयण, फजाय फाॉडपाॉट य वस्तङ्ट तथा सेवाको आऩूङ्झतवको ऩङ्चयभाण सीङ्झभत गने 
जस्ता गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक व्माऩाङ्चयक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ऩदवछन ्। मस ङ्जकङ्झसभका व्माऩाङ्चयक गठफन्धनसम्फन्धी 
गङ्झतङ्जवङ्झधका फायेभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सञ्चाय भाध्मभहरू य ब ङ्टिबोगीभापव त ङ्छदनहङ्टॉ सङ्टङ्ङ ऩाइन्छ । ङ्जवशेष गयी 
फजायभा हङ्टने भूल्मवङृ्जद्धको एक प्रभङ्टख कायण नै व्माऩाङ्चयक गठफन्धनराई भाङ्ङे गङ्चयन्छ । 

ङ्झभरोभतोऩूणव ठेक्का् ठेक्काको आऩूङ्झतवकताव य ठेकेदायहरूङ्झफच हङ्टन ेएक प्रकायको साॉठगाॉठराई ङ्झभरोभतोऩूणव 
ठेक्का बङ्झनन्छ । मसप्रकायको ङ्झभरोभतो गदाव कसरे कङ्झत ऩङ्चयभाणभा य कङ्झत भूल्मको ठेक्का कङ्ट न सभमभा 
ऩाउन ेबङे्ङ कङ्ट या ऩङ्जहल्मै ङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयन्छ य सोहीअनङ्टरूऩ टेन्डय बयेय प्रङ्झतस्ऩधावराई छेकफाय रगाइन्छ । 
मस्तो ङ्जिमाकराऩ गदाव एक आऩसभा ङ्झभरेय फोरऩरको भूल्म वा अन्म ङ्जववयणभा सम्झौता गङ्चयन्छ । 
कसैकसैरे त फोरऩर दाङ्ञखरा नगयी अथवा थोयै वा एउटा भार फोरऩर दाङ्ञखरा हङ्टन े ङ्ञस्थङ्झतसभेत 
ङ्झसजवना गदवछन ्। नेऩारभा मस्तो ङ्झभरोभतोऩूणव ठेक्का बएका धेयै उदाहयणहरू छन ्। ङ्जवशेषत् ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऩङ्चयमोजनाहरूभा प्रमोग हङ्टने साभग्रीहरूको आऩूङ्झतव, सेना तथा प्रहयीको यासन आऩूङ्झतव, अस्ऩतारभा औषङ्झधको 
आऩूङ्झतव तथा सयकायी कामावरमभा साभानको आऩूङ्झतव वा ङ्झनभावण जस्ता कामवभा मस्तो ङ्झभरोभतो फढी 
प्रचरनभा देङ्ञखन्छ । मस्तो ङ्झभरोभतोरे स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधॉ व्मवसामीको अङ्जहत गनङ्टवका साथै ठेक्काको भूल्म 
फढाउॉछ, गङ्टणस्तयभा सम्झौता गदवछ य सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताभा असय ऩादवछ । 
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ङ्झसङ्ञन्डकेट प्रणारी् केही व्मवसामीहरू ङ्झभरेय वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतवभा आरोऩारो प्रणारी अऩनाउन ेय 
आफ्नो कङ्ट या नभाङे्ङ वा अऩनाइएको प्रणारीङ्झबर नआउने गैयसदस्म व्मवसामीराई व्मवसाम गनवफाट योक 
रगाउने कामवराई ङ्झसङ्ञण्डकेट प्रणारी बङ्झनन्छ । मस्तो कामवरे स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधावराई कङ्ट ङ्ञण्ठत गनङ्टवका साथै 
उऩबोिाराई छनौटको अवसयफाट सभेत वङ्ञञ्चत गयाउॉदछ । नऩेारको मातामात ऺेरभा ङ्झनकै राभो 
सभमदेङ्ञख मस्तो प्रणारी कामभ छ । मस प्रणारीअन्तगवत ङ्झसङ्ञन्डकेटका सदस्महरूरे आरोऩारो गयी 
सवायी साधन चराउॉछन ् य आफ्नो सवायी चल्ने रुटभा अन्मराई योक रगाउॉछन ् । परस्वरूऩ 
ङ्झसङ्ञन्डकेटका सदस्महरू आफ्नो वस्तङ्ट वा सेवाको भूल्म अप्राकृङ्झतक रूऩभा फढाउन य वस्तङ्ट वा सेवाभा 
कङ्ट नै सङ्टधाय नगयी व्माऩाय गनव सभथव हङ्टन्छन ्। 

फन्धनमङ्टि ङ्झफिी् कङ्ट नै ङ्झफिेता, उत्ऩादक वा ङ्जवतयकरे आफ्नो प्रब ङ्टत्व बएको वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झफिी 
गदाव अको कङ्ट नै वस्तङ्ट तथा सेवा ऩङ्झन खङ्चयद गनव फाध्म ऩादवछ बने त्मसराई फन्धनमङ्टि ङ्झफिी बङ्झनन्छ । 
उच्च भाग बएका वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्झफिेतासॉग उि वस्तङ्ट तथा सेवा आऩूङ्झतवकतावको हैङ्झसमतरे एक 
प्रकायको शङ्ञि अन्तयङ्झनङ्जहत हङ्टन्छ । त्मही शङ्ञिको आडभा ङ्झफिेतारे ङ्झफिी हङ्टन गाह्रो हङ्टने, कभ 
गङ्टणस्तयको भाङ्झनएको य उऩबोिाराई आवश्मक नबएको अको कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा ऩङ्झन जफजवस्ती ङ्झफिी 
गयाउन सक्दछन ्। 

ऩङ्टनङ्झफविी भूल्म ङ्झनधावयण् कङ्ट नै उत्ऩादकरे आपूरे उत्ऩादन गयेका वस्तङ्ट तथा सेवाको न्मूनतभ ङ्झफिी 
भूल्म तोकेय थोक वा खङ्टरा ङ्झफिेताराई सोबन्दा कभ भूल्मभा ङ्झफिी नगनव ङ्झनदेशन ङ्छदन्छ बन े त्मस्तो 
ङ्जिमाकराऩराई ऩङ्टनङ्झफविी भूल्म ङ्झनधावयण बङ्झनन्छ । कङ्ट नै खङ्टरा वा थोक ङ्झफिेतारे ठङ्टरो ऩङ्चयभाणभा 
साभान खङ्चयद गयेय ऩायवहन तथा अन्म खचवभा ङ्झभतव्मङ्जमता अऩनाई स्वेच्छाऩूववक उऩबोिाराई 
तोङ्जकएको बन्दा कभ भूल्मभा वस्तङ्ट तथा सेवा ङ्झफिी गनव सक्दछ । तय उत्ऩादकरे मसराई योक 
रगाउने गदवछन ्। प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टन बएका सफै भङ्टरङ्टकरे मस्तो कामवराई गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक भान्दै वङ्ञजवत 
गयेको ऩाइन्छ । नेऩारभा ङ्झभनयर वाटय, ङ्झफमय य रङ्टगा धङ्टने साफङ्टन जस्ता वस्तङ्टभा उत्ऩादकरे ऩङ्टनङ्झफविी 
भूल्म ङ्झनधावयण गने गयेको ऩाइन्छ। 

भूल्मभा बेदबाव् कङ्ट नै व्मवसामीरे एकै प्रकृङ्झतका अरग अरग व्मवसामीराई एवभ ्एकै प्रकृङ्झतका अरग 
अरग उऩबोिाराई भूल्मभा ङ्जवबेदऩूणव व्मवहाय गदवछ बने त्मस्तो ङ्जिमाकराऩराई गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक 
भाङ्झनन्छ । मस्तो ङ्जवबेद साभान्मतमा कायोफायको आकायका आधायभा गङ्चयन्छ । मस्तो अभ्मासराई 
ङ्झनमन्रण नगने हो बन ेसऺभ एवभ ्कङ्ट शर भाङ्झनएका साना तथा भझौरा व्मवसामीसभेत भकावभा ऩनव 
सक्दछन ् य व्मवसाम त्माग्नङ्टऩने अवस्थाभा ऩङ्टग्न सक्दछन ्। नेऩारभा फैङ ङ्जकङ ऺेरको ब्माज दयभा 
मस्तो अभ्मास देख्न सङ्जकन्छ । फैङ कहरूरे ङ्जवङ्झबङ्ङ वगवका ग्राहकहरूसॉग ङ्झरने ब्माज दयभा ङ्झनकै अन्तय 
गने गयेका छन ्। मसरे साना तथा भझौरा व्माऩायीका तङ्टरनाभा ठङ्टरा व्माऩायीहरूराई पाइदा हङ्टन ङ्टका 
साथै साना व्माऩायीराई ऩङ्टॉजीको ऩहङ्टॉचभा सभेत फाधा ऩङ्टग्न ेगयेको ऩाइन्छ । 
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दङ्टयाशमऩूणव भूल्म ङ्झनधावयण् प्रङ्झतस्ऩधॉ एवभ ् आपूबन्दा साना उद्योग एवभ ् कम्ऩनीहरूराई फजायफाट 
ङ्जवस्थाङ्जऩत गयाउने उदे्दश्मरे रागतबन्दा कभ भूल्म कामभ गने कामवराई दङ्टयाशमऩूणव भूल्म ङ्झनधावयण 
बङ्झनन्छ । मस्तो भूल्म ङ्झनधावयणङ्झबर आपूराई बङ्जवष्मभा फजायशङ्ञिको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयाउने भनसाम 
रङ्टकेको हङ्टन्छ । ङ्जवगतभा नेऩारका कङ्झतऩम नाभ चरेका दैङ्झनक ऩङ्झरका, टेङ्झरपोन कम्ऩनी, ङ्जवभान 
कम्ऩनीहरूरे मस्तो प्रकायको दङ्टयाशमऩूणव भूल्म ङ्झनधावयण गयेका उदाहयणहरू ऩाइन्छन ्। 

एकरौटी कायोफाय् कङ्ट नै ऩङ्झन उत्ऩादकरे एउटै ङ्झडरय वा ङ्झफिेतासॉग भार कायोफाय गने अभ्मासराई 
एकरौटी कायोफाय बङ्झनन्छ । मस्तो अभ्मास गदाव उत्ऩादकरे अन्म ङ्झडरय वा ङ्झफिेता जङ्झतसङ्टकै कङ्ट शर 
बए ऩङ्झन उसराई कायोफायको भौका ङ्छदॉदैन । मस्तो अवस्थाभा कङ्ट शर ङ्झफिेतारे आफ्नो भङ्टनापाराई 
उऩबोिासॉग फाॉकन चाहेभा त्मो सम्बव हङ्टॉदैन य उऩबोिाको छनौटको अङ्झधकाय ऩङ्झन कङ्ट ङ्ञण्ठत हङ्टन  

ऩङ्टग्दछ । कङ्ट नै उत्ऩादकरे ङ्झडरय वा ङ्झफिेताराई आफ्नोफाहेक अरुको उत्ऩादनको कायोफाय गनव ङ्छदॉदैन 
बने त्मसराई ऩङ्झन एकरौटी कायोफाय बङ्झनन्छ । 

मीफाहेक कैमौँ गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक व्माऩाङ्चयक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ऩङ्झन ङ्जवद्यभान छन ् । मस्ता गङ्झतङ्जवङ्झधहरू 
तत्कारका राङ्झग त्मङ्झत भहत्त्वऩूणव नबए ऩङ्झन ङ्जमनरे बङ्जवष्मभा असय ऩानव सक्न ेदेङ्ञखन्छन ्। उल्रेङ्ञखत 
गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩरे याङ्जिम अथवतन्रभा नकायात्भक असय भार ऩायेका छैनन ्
प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन गने तथा फजाय सॊयऺणसम्फद्ध प्रचङ्झरत कानङ्टनी व्मवस्थाको व्मङ्खग्म गङ्चययहेको ऩङ्झन 
भहसङ्टस हङ्टन्छ ।  

सभस्माहरू  

उदाय आङ्झथवक प्रणारी अवरम्फन गयेको ऩृ् बङू्झभभा व्मवसामीङ्झफच स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ गनव नसक्दा 
अथवतन्रभा अस्तव्मस्तता आउन सक्न े य ङ्जवश्व व्माऩाय सङ्गठनको सदस्मता ङ्झरने िभभा गयेको 
प्रङ्झतफद्धताराई कामावन्वमन गने उदे्दश्मरे नेऩार सयकायरे प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐन, 
२०६३ तथा ङ्झनमभावरी, २०६६ जायी गर् मो । मसका अङ्झतङ्चयि आङ्झथवक ऺेरभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव 
कामभ गदै सभग्र आङ्झथवक कङ्ट शरता हाङ्झसर गनव ङ्जवगतदेङ्ञख नै सॊवैधाङ्झनक, कानङ्टनी य नीङ्झतगत प्रमास ऩङ्झन 
गङ्चययहेकै छ । मी मावत ् प्रमासका फावजङ्टद देशभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩ 
बइयहेको ऩाइन्छ । मसो हङ्टन ङ्टभा ङ्झनम्नानङ्टसायका ङ्जवङ्जवध कानङ्टनी, नीङ्झतगत, व्मवस्थाऩकीम, वातावयणीम, 
भानवीम भनोवङृ्ञिगत, व्मावहाङ्चयक सभस्मा य कभजोयीहरू ङ्जवद्यभान यहेका छन ् । जसका कायण 
प्रमत्नका फाफजङ्टद गैयप्रङ्झतस्ऩधॉ व्मवहायराई ङ्झनमन्रण गयी अथवतन्रभा स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाव कामभ गयाउने 
उदे्दश्म ऩूणवरूऩभा हाङ्झसर हङ्टन सकेको छैन । 

 फोडवको ङ्झनङ्ञष्िमता् प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐन, २०६३ को प्रावधानफभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतस्ऩधावसम्फद्ध सूचना एवभ ्जानकायी प्राप्त गयी प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन फोडवको ङ्झनमङ्झभत फैठक फस्न ेय 
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आवश्मक ङ्झनणवम ङ्झरने काभ हङ्टन सकेको छैन । मसयी भहत्त्वऩूणव सॊमन्र ङ्झनङ्ञष्िम हङ्टॉदा मो ऐन नै 
कामावन्वमनभा आउन भङ्टङ्ञस्कर ऩयेको छ । 

 सजामको प्रावधान् प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐनभा ङ्झनधावयण गङ्चयएको सजामको व्मवस्था 
ज्मादै कभजोय यहेको छ । मस ऐनअन्तगवत हङ्टन सक्ने ऩाॉच राख रूऩैमाॉसम्भको जङ्चयवाना 
गैयप्रङ्झतस्ऩधॉ कामवको असयको तङ्टरनाभा ज्मादै कभ हङ्टन सक्दछ । सजामराई कसङ्टयरे फजायभा 
ऩायेको वा ऩानव सक्ने असयका आधायभा तम गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टन्छ ।  

 झङ्टठ्ठा उजङ्टयी य नोक्सानी् प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺण ऐनरे तोकेको गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक 
ङ्जिमाकराऩका कायण कङ्ट नै आङ्झथवक हाङ्झन नोक्सानी बएभा कसङ्टय गने व्मङ्ञि वा प्रङ्झत्ानङ्जवरुद्ध 
ऺङ्झतऩूङ्झतवका राङ्झग अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकन्छ । साथै झङ्टठ्ठा उजङ्टय गयेको ठहयेभा उजङ्टय 
गनेराई दस हजाय रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयवानाको व्मवस्था छ । तय कसैरे झङ्टठ्ठा उजङ्टय गयेको कायणफाट 
ऩनव जान ेवा बएको नोक्सानीको ऺङ्झतऩूङ्झतव ऩाउन ेसम्फन्धभा बन ेऐन भौन छ । मस्तो अवस्थाभा 
आफ्ना प्रङ्झतद्वन्द्वीराई फदनाभ गने ङ्झनमतरे झङ्टठ्ठा उजङ्टय गने कामव हङ्टन सक्दछ । 

 ङ्जवषमगत ङ्झनमभन ङ्झनकामको बङू्झभका् फजाय सॊमन्रराई सङ्टचारु रूऩरे सञ्चारन हङ्टन ङ्छदनका राङ्झग 
ङ्झनमभनको कामव य ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामको बङू्झभका भहत्त्वऩूणव यहने गदवछ । मसै कङ्ट याराई 
आत्भसात ्गदै ङ्जवङ्झबङ्ङ ऐनअन्तगवत अरग अरग ऺेरको ङ्झनमभन गनव स्वामि प्रकायका अरग अरग 
ऺेरगत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूको व्मवस्था गङ्चयएको छ । जस्तै् नऩेार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयण, नेऩार दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयण, नेऩार याि फैङ क, ङ्झफभा सङ्झभङ्झत, ङ्झधतोऩर फोडव नेऩार, नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण आङ्छद । तय प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा ङ्झनषङे्झधत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩराई ङ्झनमन्रण 
गनव भहत्त्वऩूणव बङू्झभका यहन ेत्मस्ता ऺेरगत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामको सम्फन्धभा मो ऐन भौन यहेको 
छ । त्मसै गयी प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन फोडव य ऺेरगत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामकोङ्झफचको सभन्वमात्भक 
बङू्झभकाका सम्फन्धभा ऐन भौन देङ्ञखन्छ । ऺेरगत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकाम य प्रङ्झतस्ऩधाव आमोगको 
काभ कायफाहीको फायेभा अन्तयावङ्जिम ऺेरभा सभेत ठङ्टरा ठङ्टरा ङ्जववादहरू देङ्ञखएका छन ्। त्मसैरे 
नेऩारभा ऩङ्झन त्मस्ता ङ्झनकामफीच उङ्ञचत सभन्वम हङ्टन नसके ती ङ्झनकामहरूङ्झफच ङ्जववाद आउने 
कङ्ट याराई नकानव सङ्जकङ्ङ । मीफाहेक ऐनभा यहेका अन्म केही सायबतू कभी कभजोयीहरू ऩङ्झन छन ्
जसराई सङ्टधाय गयेय प्रबावकायी ढङ्गफाट कामावन्वमन गयेभा भार कानङ्टनको उदे्दश्म हाङ्झसर हङ्टन 
सक्छ । 

 प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऺभता् स्वदेशी वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्ऩादन रागत वङृ्जद्धरे ङ्झनजी ऺेरको 
प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऺभता कभजोय हङ्टन ङ्ट ऩङ्झन प्रभङ्टख सभस्माका रूऩभा यहेको छ । 

 ङ्झनजी ऺेर इभानदाय, ङ्ञजम्भेवाय, सफर, सऺभ य सङ्टदृढ हङ्टन नसक्दा अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतस्ऩधाव हङ्टन सकेको 
छैन । 

 कभजोय ङ्झनमभन ऺभता् याज्मको ङ्झनमभन ऺभता कभजोय हङ्टनारे गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक व्मवसामरे 
पस्टाउने भौका ऩाएका छन ्।  
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सङ्टझावहरू 

नेऩारको आङ्झथवक ऺेरभा प्रङ्झतस्ऩधावराई प्रबावकायी फनाउन ङ्झनम्नानङ्टसाय थऩ कामवहरू गनङ्टव आवश्मक 
देङ्ञखन्छ्- 

 फोडवराई थऩ ङ्जिमाशीर फनाई फोडवभातहत अधवन्माङ्जमक ङ्झनकाम सयह उजङ्टयी सङ्टङे्ङ, अनङ्टसन्धान गने य 
प्रायङ्ञम्बक रूऩभा सजाम तोक्नेसम्भको अङ्झधकाय प्रमोग गनव सक्न ेएक सङ्झभङ्झत वा सॊस्थागत सॊयचना 
फनाइनङ्ट ऩदवछ । तफ भार मसको प्रबावकाङ्चयता फढ्न सक्छ । 

 प्रदेश सयकाय एवभ ्स्थानीम तहसम्भराई मसको अनङ्टगभन गने ङ्ञजम्भेवायी सङ्टम्ऩनङ्टऩदवछ । 

 मो ङ्जवषम अन्म धेयै ङ्जवषमसॉग अन्तयसम्फङ्ञन्धत बएको हङ्टनारे सयकायरे अन्म कङ्ट नै ङ्जवषम सम्फद्ध 
नीङ्झत एवभ ्कानङ्टन तजङ्टवभा गदाव त्मसरे प्रङ्झतस्ऩधावभा ऩानव सक्ने असयको ङ्जवषमभा ऩङ्झन ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट 
आवश्मक छ । 

 प्रङ्झतस्ऩधॉ वातावयणको ङ्झसजवना गनव उद्योगी व्मवसामीको ऩङ्झन भहत्त्वऩूणव बङू्झभका हङ्टन्छ । सयकायरे 
उनीहरूकाङ्झफच प्रङ्झतस्ऩधावको सॊस्काय ङ्जवकास गनव आवश्मक चेतनाभूरक कामविभहरू सञ्चारन 
गनङ्टवऩदवछ । उद्योग वाङ्ञणज्म ऺेरका छाता सॊस्थाहरूभापव त उद्यभी व्मवसामीहरूराई व्मावसाङ्जमक 
भमावदा, भङ्टल्म, भान्मताप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय य जवापदेही फनाइनङ्ट उऩमङ्टि, सहज य व्मावहाङ्चयक हङ्टन्छ । 

 प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टन एवभ ्त्मसको सपर कामावन्वमन गनव सक्ने स्वामि ङ्झनकामको अबावभा प्रङ्झतस्ऩधाव 
प्रवद्धवन गने कामव असम्बवप्राम् छ । तसथव दीघवकारभा सयकायरे प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टनको सपर 
कामावन्वमनका राङ्झग छङ्ट टै्ट स्वामि ङ्झनकामको स्थाऩना गनेतपव  ऩहर गनङ्टवऩने देङ्ञखन्छ । हारराई 
वाङ्ञणज्म, आऩूङ्झतव तथा उऩबोिा सॊयऺण ङ्जवबागभा अङ्झधकाय एवभ ्स्रोत साधनसम्ऩङ्ङ छङ्ट टै्ट शाखाको 
व्मवस्था गनव सङ्जकन्छ । 

 उऩबोिा जागरुक य सफर बएभा गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक व्मावसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ स्वत् ङ्झनस्तेज हङ्टॉदै 
जान्छन ्। तसथव व्माऩाय व्मवसामराई स्वच्छ य प्रङ्झतस्ऩधावत्भक फनाउन य उऩबोिाराई सचेत य 
जागरुक फनाउन सयकायी एवभ ्गैयसयकायी सॊस्थाहरूरे ऩङ्झन आवश्मक कामव गनङ्टव याम्रो हङ्टन्छ । 

 सङ्टधाय य ङ्जवकास अन्त्महीन प्रङ्जिमा हङ्टन,् उऩबोिा सॊयऺण ऐन, २०७५ रगामत प्रङ्झतस्ऩधाव 
प्रवद्धवनभा सहमोगी हङ्टने अन्म कानङ्टनहरूराई ऩङ्झन आवश्मकताअनङ्टसाय सॊशोधन एवभ ् सङ्टधाय गयी 
प्रङ्झतस्ऩधावभैरी फनाउॉदै कामावन्वमनराई थऩ प्रबावकायी फनाउनङ्टऩदवछ ।  

 कानङ्टनको सपर कामावन्वमनका राङ्झग सयोकायवाराहरूको सङ्जिम सहबाङ्झगताभा प्रङ्झतस्ऩधावका फायेभा 
फजाय सॊयऺण अङ्झधकृतहरूका राङ्झग सभम सभमभा अङ्झबभङ्टखीकयण कामविभको आमोजना गङ्चययहनङ्ट 
ऩदवछ । 

 गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩको उऩचायबन्दा योकथाभतपव  फढी जोड ङ्छदनङ्ट ऩदवछ । 

 गैयप्रङ्झतस्ऩधावत्भक ङ्जिमाकराऩ ङ्झनमन्रण गदाव प्रङ्झतस्ऩधॉ उद्योगहरूराई प्रोत्साहन, कभजोय ऺेर, वगव 
य सभूहको प्रवद्धवन, दऺता वङृ्जद्ध, ङ्झनमावत प्रवद्धवन जस्ता आमाभहरूराई आत्भसात ्गनङ्टवऩदवछ । 
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 फोडवरे आफ्नो अनङ्टगभनराई उऩबोिा सङ्गठन वा अन्म सयोकायवाराको उजङ्टयी वा गङ्टनासोसभेतराई 
आधाय फनाई कायफाही गने व्मवस्था गनङ्टवऩदवछ । 

 फोडवराई याजनीङ्झतक य प्रशासङ्झनक हस्तऺेऩफाट भङ्टि गयी स्वामि एवभ ् ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा काभ गने 
वातावयण हङ्टन ङ्टऩदवछ । 

 ङ्झनमभन ऺभता य दामया फढाई ङ्जवषमगत तथा ऺेरगत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम गयी 
कानङ्टन कामावन्वमनराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ऩदवछ । 

 व्मावसाङ्जमक ऩूवावधाय ङ्झनभावणसभेतको व्मवस्थाका भाध्मभफाट उत्ऩादन तथा व्माऩाङ्चयक रागत 
न्मूनीकयण गनव याज्मका तपव फाट ऩहर हङ्टनङ्टऩदवछ । 

 फोडवरे प्रङ्झतस्ऩधावत्भक सॊस्काय ङ्जवकासका राङ्झग जनस्तयसम्भ प्रङ्झतस्ऩधाव ङ्ञशऺा, ऩैयवी एवभ ्जागयणको 
कामवराई प्राथङ्झभकताऩूववक प्रबावकायी ढङ्गफाट कामावन्वमन गनङ्टवऩदवछ । 

ङ्झनष्कषव 
सङ्टशासन य जनकल्माणका राङ्झग नीङ्झत, कानङ्टन, मोजना, कामविभ ङ्झनभावण गयेय भार ऩङ्टग्दैन । कामावन्वमन 
ऩऺ ङ्जपतरो बएभा त्मस्तो नीङ्झत, कानङ्टन, मोजना, कामविभको औङ्ञचत्म नै यहङ्ङ । हाम्रो देशका धेयै 
नीङ्झत, कानङ्टन, मोजना, कामविभ कागजी रूऩभा उत्कृष्ट बएय ऩङ्झन कामावन्वमनभा असपर देङ्ञखएका  

छन ् । वास्तवभा कानङ्टनको सपर कामावन्वमनका राङ्झग कामावन्वमन गने ङ्झनकामको अग्रसयता तथा 
चासोरे भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेरेको हङ्टन्छ । साथै कामावन्वमनका राङ्झग कामवमोजना, कामवङ्जवङ्झध, भानवीम 
एवभ ् गैयभानवीम स्रोत साधन, च ङ्टस्त य दङ्टरुस्त सॊस्थागत सॊयचना एवभ ्व्मवस्थाऩकीम प्रफन्ध, उऩमङ्टि 
कामववातावयण हङ्टन ङ्टऩदवछ । प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा फजाय सॊयऺणको ङ्जवषम ऩमावप्त नीङ्झतगत, कानङ्टनी 
व्मवस्था, ओझेरभा ऩनङ्टवभा ङ्जमनै कङ्ट नै कायणरे नै हो बङ्ङ सङ्जकन्छ । मो कङ्ट या प्रङ्झतस्ऩधाव प्रवद्धवन तथा 
फजाय सॊयऺण ऐन, २०६३ रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ कानङ्टनको ङ्जपतरो कामावन्वमनको अवस्थारे ऩङ्टङ्जष्ट गछव । 
प्रङ्झतस्ऩधावरे सीङ्झभत स्रोत साधनको ङ्जववेकऩूणव ऩङ्चयचारन, रगानी आकङ्जषवत गनव, व्मावसाङ्जमक ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध, साववबौभ उऩबोिाको अङ्झधकाय सॊयऺण, फजायको शङ्ञि दङ्टरुऩमोगराई ङ्झनमन्रण गनव तथा 
साधन स्रोतराई सीङ्झभत वगव वा सभङ्टदामभा केङ्ञन्रत हङ्टनफाट योकी साभाङ्ञजक न्मामको अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउन 
भदत ऩङ्टर् माउॉदछ । अत् देशको भूर कानङ्टन य याज्म व्मवस्थारे अऩेऺा गयेअनङ्टरूऩ प्रङ्झतस्ऩधाव कानङ्टनको 
कामावन्वमन ऩऺराई प्रबावकायी फनाउन सयोकायवाराहरूफाट सभेत सङ्टझाव ङ्झरई सॊशोधनसभेत गयी 
प्रबावकायी ढङ्गफाट कामावन्वमन गनङ्टवको ङ्जवकल्ऩ छैन ।  
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भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभका 

 
 

रूऩनायामण खङ्झतवडा* 

आरेख साय 
सन ्२०१९ को अन्त्म य सन ् २०२० को सङ्टरुवातसॉगै ङ्झसङगो ङ्जवश्व कोङ्झबड-१९ बाइयस (Covid-

2019) का कायण ङ्झसङ्ञजवत ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायी (Global Pandemic) सॉग जङ्टङ्झधयहेको छ । 
मसफाट हाम्रो देश नऩेारसभेत अछङ्टतो यहन सकेको छैन । भहाभायी देखाऩयेसॉगै मसराई ऩयास्त गनव 
भहाभायी व्मवस्थाऩनको प्रबावकाङ्चयता आवश्मक यहन्छ । ङ्झनजाभती सेवा याज्म सञ्चारनको वैधाङ्झनक 
सॊमन्र बएकारे याज्मभा देखाऩयेको भहाभायीसॉग जङ्टध्नङ्ट य मसको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनभा जङ््ट नङ्ट 
ङ्झनजाभती सेवकहरूको अहभ ्ङ्ञजम्भेवायी बएकारे सोहीअनङ्टरूऩको बङू्झभका ङ्झनजाभती सेवारे वहन गनङ्टवऩने 
हङ्टन्छ । प्रष्ट कानङ्टनी आधायसङ्जहत सञ्चारन बएको कङ्चयफ साॉढे ६ दशकबन्दा राभो कारखण्डभा 
नेऩारको ङ्झनजाभती सेवा य मसभा आफद्ध कभवचायीरे देशरे बोगेका थङ्टप्र ै प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्हरु तथा 
देशङ्झबर ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा देखाऩयेका सानाङ्झतना भहाभायीहरूको सभेत साभना गङ्चयसकेका छन ्। हार 
गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्का रूऩभा देखाऩयेको कोङ्झबड-१९ भहाभायीको व्मवस्थाऩनभा सभेत नऩेारको 
ङ्झनजाभती सेवा जङ्टङ्जटयहेको छ । मसै भेसोभा मस आरेखभा हार देङ्ञखएको भहाभायी य मसको 
व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती सेवारे वहन गनङ्टवऩने बङू्झभकाका ङ्जवङ्जवध ऩाटोराई केराउने प्रमास गङ्चयएको  छ ।  

भहाभायी य भहाभायी व्मवस्थाऩन 

ङ्जवश्वको कङ्ट नै कङ्ट नाभा नमाॉ ङ्जकङ्झसभको योगको सूरऩात बई त्मसको पैरावट एकबन्दा फढी देश वा 
ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभा नै हङ्टन ऩङ्टगभेा त्मसराई भहाभायी बङ्झनन्छ । नेऩारी फहृत ्शब्दकोषभा उल्रेख बए 
अनङ्टसाय भहाभायी शब्दको अथव हैजा, प्रेग आङ्छद सङ्खिाभक योग, देसान बङे्ङ हङ्टन्छ । भहाभायी शब्द 
अङग्रजेी बाषाको Pandemic फाट आएको देङ्ञखन्छ । ङ्जवऩद  जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐनरे 
भहाभायीराई गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्को ऩङ्चयबाषाङ्झबर सभेटेको ऩाइन्छ ।  

                                                            
* उऩसङ्ञचव, नेऩार सयकाय 
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ङ्जवश्व स्वास्थ्म सङ्गठन (WHO) का अनङ्टसाय "A pandemic is the worldwide spread of a new disease. An 

influenza pandemic occurs when a new influenza virus emerges and spreads around the world, and 

most people do not have immunity. Viruses that have caused past pandemics typically originated 

from animal influenza viruses." 

मसैगयी अको एक ऩङ्चयबाषाअनङ्टसाय "A pandemic is a disease outbreak that spreads across countries 

or continents. It affects more people and takes more lives than an epidemic." 

मसयी हेदाव ङ्जवश्वको कङ्ट नै ऩङ्झन बबूागभा ङ्जवद्यभान ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻानरे औषधी य उऩचाय ऩद्धङ्झतसभेत ऩिा 
रगाउन नसकेको नमाॉ योगको उत्ऩङ्झत य पैरावट बई सोही योगका कायण सभाजभा देखाऩने असहज 
अवस्था नै भहाभायी हो । मसरे आभ जनजीवनभा आकङ्ञस्भक रूऩभा असाभान्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ङ्झसजवना 
गदवछ । हार देखाऩयेको कोयोना बाइयस य मसफाट ङ्झसङ्ञजवत भहाभायीराई मसको उदाहयणका रूऩभा 
ङ्झरन सङ्जकन्छ । भानवीम ऺङ्झत हङ्टन,े आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक रगामतका ऺेरहरू ङ्झछङ्ङङ्झबङ्ङ हङ्टने 
जस्ता फहङ्टआमाङ्झभक प्रबावहरू भहाभायीका कायण देङ्ञखन े गदवछन ् । मस ङ्जकङ्झसभको भहाभायीको 
प्रशासकीम प्रफन्धका राङ्झग अऩनाइने व्मवस्थाऩकीम शैरीराई भहाभायी व्मवस्थाऩन बङ्झनन्छ । 
भहाभायीको कङ्छठन, ऩीडादामक य रासमङ्टि ङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनमङ्झभत य सहज अवस्थाभा सञ्चारन गङ्चयने 
व्मवस्थाऩकीम ढाॉचारे अऩेङ्ञऺत कामवसम्ऩादन गनव नसक्ने बएकारे भहाभायी व्मवस्थाऩनको अऩङ्चयहामवता 
यहन्छ ।  

भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभका 
देशको शासन प्रणारी य दैङ्झनक प्रशासन सहज रूऩभा सञ्चारन गयी साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई व्मवङ्ञस्थत 
गने अङ्झबप्रामरे हयेक भङ्टरङ्टकभा ङ्झनजाभती सेवाको गठन बएको हङ्टन्छ । स्थामी सयकायका रूऩभा यहेको 
ङ्झनजाभती सेवा भङ्टरबतू सयकायी सेवा ऩङ्झन हो । साववजङ्झनक नीङ्झत तजङ्टवभाभा याजनैङ्झतक नेततृ्वराई 
ङ्जवशेषऻतामङ्टि सहमोग ऩङ्टर् माउॉदै याज्मका नीङ्झत कामावन्वमन गने भूर अबीष्टरे गङ्छठत मो सेवाभा मोग्मता 
प्रणारीफाट छनौट बएका व्मावसाङ्जमक कभवचायीहरू आफद्ध यहेका हङ्टन्छन ्। ङ्झनजाभती कभवचायीहरूरे 
सेवाङ्झबर यहेय भूरबतू रूऩभा ङ्झनमङ्झभत, ङ्जवकासात्भक य आकङ्ञस्भक गयी तीन प्रकृङ्झतका कामवहरू सम्ऩादन 
गदवछन ् । भहाभायी व्मवस्थाऩन ङ्झनजाभती कभवचायीहरूरे सम्ऩादन गने आकङ्ञस्भक कामवअन्तगवतको 
एउटा भहत्त्वऩूणव ऩाटो हो । भहाभायीरे अनऩेङ्ञऺत य अप्रत्माङ्ञशत ङ्जवऩङ्ञि ङ्झनम्त्माउने बएकारे मसफाट 
प्रबाङ्जवत व्मङ्ञि य सभाजरे सफैको सहमोग, सान्त्वना, उऩचाय य सङ्जिम बङू्झभकाको अऩेऺा गङ्चययहेको 
हङ्टन्छ। त्मसभा ऩङ्झन  शासकीम सऺभताको ऩङ्चयऩूयक तथा याज्मको जनसभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने वैधाङ्झनक 
भाध्मभका चारक बएकारे भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती कभवचायीको स्थान, प्रबाव य बङू्झभका 
अऩङ्चयहामव एवभ ्भहत्त्वऩूणव यहन्छ ।  

भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती कभवचायीको बङू्झभकाराई देशको सॊङ्जवधान, ङ्जवङ्झबङ्ङ कानङ्टन य नीङ्झतगत 
दस्तावेजहरूरे भागवङ्झनदेश गयेका छन ्। नेऩारको सॊङ्जवधानभा सरुवा योग ङ्झनमन्रण सङ घको अङ्झधकाय 
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सूचीभा यहेको छ । मसै गयी प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद  ऩूववतमायी, उद्धाय तथा याहत य ऩङ्टनरावब 
सङ घ य प्रदेशको साझा अङ्झधकायको सूचीभा यहेको छ बने ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩन सङ घ, प्रदेश य स्थानीम 
तहको साझा अङ्झधकाय सूचीभा व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको छ । ङ्जवऩद  जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 

सङ्खिाभक योग ऐन, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩन ङ्छदग्दशवन, ङ्जवऩद  जोङ्ञखभ 
व्मवस्थाऩन याङ्जिम यणनीङ्झत, ऩन्ध्रौं मोजनारगामतका भहाभायी एवभ ्ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध 
याख्न ेदजवनौं ऐन, नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका य यणनीङ्झतहरू कामावन्वमनभा यहेका छन ्। मसफाहेक नेऩाररे ङ्जवऩद  
एवभ ् भहाभायी व्मवस्थाऩनसम्फद्ध अन्तयावङ्जिम सन्धी, सम्झौता एवभ ् सभझदायीहरूसभेत गयेको छ । 
हारकै सन्दबवराई हेने हो बने ऩङ्झन ङ्जवश्व स्वास्थ्म सङ्गठनरे कोयोना भहाभायीङ्जवरुद्ध रकनका राङ्झग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रोटोकर य भाऩदण्डहरू जायी गयेको य सदस्म यािका हैङ्झसमतरे नऩेाररे सभेत त्मस्ता 
प्रोटोकरहरूको ऩारना गङ्चययहेको छ । नेऩार सयकायरे कोयोना बाइयस सङ्गिङ्झभतहरूको उऩचाय 
व्मवस्थाऩन, अस्ऩतारहरूको व्मवस्थाऩन, ङ्ञचङ्जकत्सक य स्वास्थ्मकभॉहरूको व्मवस्थाऩनरगामत भहाभायी 
व्मवस्थाऩन सम्फद्ध ङ्जवङ्झबङ्ङ कामवहरूराई ङ्छदशाङ्झनदेश गनव दजवनौं ङ्झनदेङ्ञशका य कामवङ्जवधीहरू ङ्झनभावण गयी 
रागङ्ट गयेको छ । भहाभायी व्मवस्थाऩनका सन्दबवभा भहाभायीजन्म प्रबाव न्मूनीकयणका राङ्झग सयकायरे 
फनाएका कानङ्टन, नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका य सङ्ञन्ध सम्झौताको प्रबावकायी कामावन्वमनभा जङ््ट दै साववजङ्झनक सेवा 
प्रवाहराई व्मवङ्ञस्थत गनङ्टव ङ्झनजाभती सेवाको प्राथङ्झभक ङ्ञजम्भेवायी हो ।  

भोटाभोटी रूऩभा भहाभायी व्मवस्थाऩनअन्तगवत भहाभायी ऩूववतमायीको चयण, भहाभायीको चयण य भहाभायी 
ऩश्चात ्को चयण गयी तीन ओटा चयणहरू सभाङ्जहत हङ्टन्छन ् । मी सफै चयणहरूभा ङ्झनजाभती सेवाभा 
आफद्ध कभवचायीहरूरे आफ्नो ऩदीम हैङ्झसमत य ङ्ञजम्भेवायीअनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ बङू्झभका वहन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । 
अत् मी तीन ओटा चयण तथा हारको सन्दबवराई सभेत दृङ्जष्टगत गयी भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती 
सेवाको बङू्झभकाराई देहामअनङ्टसाय प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ्- 

१. भहाभायी ऩूववतमायीको चयणभा यहने बङू्झभका 
भहाभायी ऩूववतमायीको चयण भहाभायी व्मवस्थाऩनको भहत्त्वऩूणव चयण हो । भहाभायीको असयराई कभ 
गने वा टाने उऩामहरूको अवरम्फन मो चयणभा गङ्चयन्छ । सन ् २०१९ को ङ्झडसेम्फयभा चीनको 
वङ्टहानभा कोयोना बाइयस देखाऩने ङ्झफङ्ञिकै नेऩार सयकाय य खासगयी स्वास्थ्म तथा जनसङ्खतमा 
भन्रारमरे सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभराई भध्मनजय गयी मससम्फन्धी ऩूववतमायी गनव थारेको सन्दबवराई मसको 
उदाहयणका रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ ।  

मो चयणभा भहाभायी ङ्झबङ्झरन नङ्छदन उच्च सतवकता अऩनाउॉदै ऩूववतमायीका राङ्झग आवश्मक ऐन, ङ्झनमभ 
एवभ ्नीङ्झतहरूको ङ्झनभावणभा ङ्जवऻतामङ्टि सहमोग ऩङ्टर् माउन,े ङ्झनङ्झभवत कानङ्टन य याजनैङ्झतक नेततृ्वफाट ङ्झन्सतृ 
ङ्झनदेशनहरूराई कामवरूऩभा उताने, भहाभायी व्मवस्थाऩनको च ङ्टस्त सङठनात्भक फन्दोफस्तका राङ्झग ऩहर 
गने, देशङ्झबर भहाभायी सम्बाङ्जवत ऺेरको ऩङ्जहचान य नक्साङ्कन गने जस्ता कामवहरू ङ्झनजाभती सेवाका 
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कभवचायीको हैङ्झसमतभा सम्ऩादन गङ्चयनङ्टऩने हङ्टन्छ । मसै गयी भहाभायीको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनव उऩमङ्टि 
सूचना प्रवाह, भहाभायी पैराउन कायक यहेको योग य मसको जोङ्ञखभफाट फच्ने उऩामहरूका ङ्जवषमभा 
प्रवद्धवनात्भक कामविभहरूको सञ्चारनभापव त सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध जस्ता गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा ङ्झनजाभती कभवचायी 
अग्रसय यहनङ्टऩदवछ । भहाभायी देखाऩङ्चयहारेभा त ङ्टरुन्तै आवश्मक ऩने औषधी, उऩचाय व्मवस्थाऩनका 
साभग्रीहरूको बण्डायण, अत्मावश्मक स्रोत साधन, औजाय य उऩकयणहरूको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था जस्ता 
कामवहरू ऩङ्झन मो चयणभा ङ्झनजाभती कभवचायीफाट अऩेङ्ञऺत यहन्छन ्। 

२. भहाभायीको चयणभा यहने बङू्झभका 
भहाभायीको असय देश वा मसको कङ्ट नै ऩङ्झन बबूागभा ङ्झबरन नङ्छदन आवश्मक ऩूववतमायी गदावगदै ऩङ्झन 
भहाभायीजन्म नमाॉ योग प्रवेश गयी भाङ्झनसहरूभा पैरावट हङ्टन थारेऩश्चात ् भहाभायीको चयण सङ्टरुवात 
हङ्टन्छ। मस चयणभा ङ्झनजाभती सेवारे ङ्झनम्न बङू्झभकाहरू वहन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ:- 

 नीङ्झत ङ्झनभावण  

भहाभायी ऩङ्टववतमायी चयणका अङ्झतङ्चयि भहाभायीको चयणभा सभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत य कानङ्टन ङ्झनभावण 
गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । नीङ्झत ङ्झनभावणको मो प्रङ्जिमाभा ङ्झनजाभती कभवचायीरे ङ्जवऻतामङ्टि मोगदान ऩङ्टर् माउन े
गदवछन ् । मसका साथै ङ्झनजाभती सेवारे ङ्जवगतको ङ्जवश्लषेण गयी आगाभी कामवङ्छदशा तम गनव 
आवश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क सङग्रह गयी भहाभायी व्मवस्थाऩनसम्फद्ध नीङ्झत एवभ ्ङ्झनणवम ङ्झनभावणभा 
सॊस्थागत स्भयणभापव त भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेङ्झरयहेको हङ्टन्छ ।  

 योगग्रस्त भाङ्झनसहरूको उऩचाय व्मवस्थाऩन गने 

भहाभायीको चयणभा ङ्झनजाभती कभवचायी खासगयी ङ्ञचङ्जकत्सक, नसवरगामतका स्वास्थ्मकभॉहरूको 
बङू्झभका भूतव य सङ्जिम यहनङ्टऩदवछ । नमाॉ योगफाट ग्रङ्झसत बएका व्मङ्ञिहरू ऩङ्जहचान गने, अरुभा योग 
पैरन नङ्छदन सावधानी अऩनाउन,े योगग्रस्त व्मङ्ञिहरूको उऩचायको व्मवस्था ङ्झभराउने जस्ता 
कामवहरूभा ङ्ञचङ्जकत्सक य स्वास्थ्मकभॉहरूको ठङ्टरो बङू्झभका हङ्टन्छ । मस कामवको सभग्र व्मवस्थाऩन 
य प्रशासङ्झनक फन्दोफस्त ङ्झभराउने सन्दबवभा स्वास्थ्म सेवाफाहेकका ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको सभेत 
उङ्झतकै गहन ङ्ञजम्भेवायी यहन्छ । भहाभायी य योगको सङिभणका कायण गङ्जहयो ऩीडाभा यहेका 
शोकाकङ्ट र नागङ्चयकहरूराई सान्त्वना ङ्छदन े य आवश्मकतानङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशवको व्मवस्था 
गनेसभेतका कामवहरूभा स्वास्थ्म ऺेरका जनशङ्ञिको बङू्झभका अतङ्टरनीम यहनङ्टऩने हङ्टन्छ । 

 कङ्ट टनीङ्झतक भाध्मभको उऩमोग गने 

भहाभायी व्मवस्थाऩनभा अन्तयावङ्जिम जगत ्भा बइयहेका असर अभ्मासहरूको अनङ्टसयण, ऻान य 
अनङ्टबवको आदानप्रदान जस्ता ङ्जवषमरे ठङ्टरो भहत्त्व यातदछन ् । भहाभायीको कायक ङ्ञचङ्जकत्सा 
ङ्जवऻानको वशबन्दा फाङ्जहय यहेको नमाॉ योग हङ्टने बएकारे मसको ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्जवश्व जगत ्भा 
ङ्जवकास बएका नवीन उऩचाय ऩद्धङ्झतहरूको तत्कारै अनङ्टसयण गङ्चयनङ्टऩने हङ्टन्छ । अकोतपव  
भहाभायीङ्जवरुद्ध रकनका राङ्झग आवश्मक स्रोतसाधनको अबाव हङ्टन नङ्छदन ऩङ्झन अन्म भङ्टरङ्टक य 
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साझेदाय सॊस्थाहरूको सहमोगको अऩङ्चयहामवता यहन्छ । मो अवस्थाभा कूटनीङ्झतक ऩहरभापव त ङ्जवश्व 
जगत ्फाट आङ्झथवक, प्राङ्जवङ्झधक एवभ ् बौङ्झतक सहमोग जङ्टटाउन प्रमत्न गनेदेङ्ञख ङ्झरएय व्मवस्थाऩन 
कामवभा याज्मफाहेकका ऺेरहरूको सहबाङ्झगता आकङ्जषवत गयी आवश्मक स्थानभा सभन्वमात्भक 
रूऩभा ऩङ्चयचारन गने बङू्झभकासभेत ङ्झनजाभती सेवारे नै वहन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । 

 भहाभायी सम्फद्ध सूचना व्मवस्थाऩन  

भहाभायीसम्फद्ध सूचना तथा तथ्माङ्कको सङ्करन य व्मवस्थाऩन ऩङ्झन ङ्झनजाभती कभवचायीरे गने अको 
भहत्त्वऩूणव कामव हो । भहाभायी व्मवस्थाऩनसम्फद्ध कामवहरूको प्रङ्झतवेदन गने, सङ्टऩङ्चयवेऺण एवभ ्
अनङ्टगभन गने, अङ्झबरेख याख्न ेय तथ्माङ्कीम आधाय खडा गने कामवभा ङ्झनजाभती कभवचायीको अऩङ्चयहामव 
बङू्झभका यहन्छ । मस सन्दबवभा २०७२ सारभा प्राकृङ्झतक ङ्जवऩङ्ञिका रूऩभा देखाऩयेको 
भहाबकूम्ऩऩश्चात ् प्रबाङ्जवत ङ्ञजल्राभा कामवयत कभवचायी य केन्रफाट खटाइएका कभवचायीहरूरे 
ऺङ्झतसम्फन्धी सूचना तथा तथ्माङ्क सङ्करन गयी Post Disaster Need Assessment (PDNA) प्रङ्झतवेदन 
तमाय गनङ्टवका साथै ऩङ्टनङ्झनवभावणका राङ्झग तत्कारीन य दीघवकारीन आवश्मकता तथा स्रोतको 
आॉकरनका राङ्झग तथ्मगत खाका फनाउन सहमोग गयेको उदाहयणसभेत ताजै यहेको छ  ।  

 सफै तहका सयकायको कङ्ट शर सहमोगी फङे्ङ 

सङ घीमताको कामावन्वमनसॉगै भहाभायी व्मवस्थाऩनभा सफै तहका सयकायहरूको कङ्ट शर सहमोगीका 
रूऩभा ङ्झनजाभती सेवारे आपूराई स्थाङ्जऩत गनव जरुयी छ । ङ्जवगतभा प्राकृङ्झतक य गैयप्राकृङ्झतक 
ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनको अङ्झबबाया खास गयी केन्रीम सयकायभा ङ्झनङ्जहत यहेको ङ्झथमो । सङ घीमताको 
कामावन्वमनऩश्चात ् सयकायका सफै तहहरू ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनभा अग्रसय हङ्टने अवस्था  

छ । मो ङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजाभती कभवचायीहरूरे खासगयी ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनको राभो अनङ्टबव, ङ्जवऻता य 
सॊस्थागत स्भयणराई सही रूऩभा प्रवाह गदे भहाभायी व्मवस्थाऩनभा सफै तहका सयकायको कङ्ट शर 
सहमोगी फङ्ङङ्टऩने आवश्मकता यहेको छ । 

 सेवा प्रवाहभा ङ्झनमङ्झभतता  

आभ नागङ्चयकहरूराई साववजङ्झनक सेवा य खास गयी अत्मावश्मक सेवाको अऩङ्चयहामवता भहाभायीकै 
सभमभा सभेत उङ्झतकै यहन्छ । ङ्झनजाभती सेवारे भहाभायीको अवस्थाभा ऩङ्झन अत्मावश्मक य 
साववजङ्झनक सेवाको प्रवाह ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत अनङ्टकूर गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । हारकै सन्दबवभा ऩङ्झन फन्दाफन्दी य 
ङ्झनषधेाऻाको अवङ्झधभा सभेत अत्मावश्मक सेवाहरूको प्रवाह बइयहेको ङ्ञस्थङ्झत छ ।  

 सञ्चाय एवभ ्सभन्वम  

भहाभायी व्मवस्थाऩनका सन्दबवभा ङ्झनजाभती सेवाका उच्च ऩदाङ्झधकायीहरूरे केन्रदेङ्ञख स्थानीम 
तहसम्भ यहन े मससम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत य सॊयचनाहरूभा आफद्ध यही भहाभायी व्मवस्थाऩनको 
ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी तथा आफ्नो ऩदअनङ्टसायको ङ्झनमङ्झभत ङ्ञजम्भेवायी सॉगसॉगै वहन गने गदवछन ्। मस्ता 
सॊयचनाहरूफाट बए गयेका कामवहरूको ङ्झनमङ्झभत सञ्चायसभेत गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । भहाभायीको सभमभा 
प्रबावकायी सञ्चाय य च ङ्टस्त सभन्वमको आवश्मकता यहन्छ ।  प्रबावकायी सञ्चाय व्मवस्थाऩन गनव य 
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सयकायका सफै तह एवभ ् याज्मफाहेकका ऺेरहरूसॉग सङ्टदृढ सभन्वम कामभ गनव सङ्जकएभा 
भहाभायीङ्जवरुद्ध रकन सहज हङ्टन्छ । मस ङ्जकङ्झसभको कामवभा सभेत ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभका 
भहत्त्वऩूणव यहन ेगदवछ ।  

 अत्मावश्मक ऩूवावधायहरूको ङ्झनभावण 

भहाभायी व्मवस्थाऩन प्रबावकायी फनाई भहाभायीजन्म जीवनराई साभान्म जीवनभा पकावउन तत्कारै 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ऩूवावधायहरूको जरुयत ऩदवछ । अङ्जहरेको भहाभायीका सन्दबवभा ऩङ्झन 
नागङ्चयकहरूराई सङ्टयङ्ञऺत यातदै सङ्टयऺा भाऩदण्डहरूको ऩारना गनव क्वायेङ्ञन्टन, आइसोरेसन जस्ता 
आवासहरू, अस्थामी अस्ऩतारहरूरगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩूवावधायहरू ङ्झनभावणभा जङ््ट नङ्ट ऩङ्चययहेको छ । 
मसयी भहाभायी व्मवस्थाऩनसम्फद्ध ऩूवावधायहरूको ङ्झनभावण य मसको प्रशासङ्झनक प्रफन्ध ङ्झभराउने 
ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन ङ्झनजाभती सेवारे वहन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । 

 उद्धाय एवभ ्याहत 

भहाभायी प्रबाङ्जवत सभङ्टदामराई याहतको व्मवस्था गने, याहत, सहमोग एवभ ् उऩरब्ध स्रोतको 
ङ्जवतयणराई एकद्वाय ढङगरे सञ्चारन गयी ङ्झनष्ऩऺ, सभन्माङ्जमक य ऩायदशॉ तङ्टल्माउने जस्ता 
कामवहरूभा ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको नेततृ्वदामी बङू्झभका यहनङ्टऩदवछ । उद्धाय तथा याहतका राङ्झग 
सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू, ङ्ञचङ्जकत्सक एवभ ्स्वास्थ्मकभॉ य दऺ जनशङ्ञिसभेतको ऩङ्चयचारन गयी अङ्झधकाय 
एवभ ्स्रोतको कङ्ट शर य शीघ्र फाॉडपाॉट गने तत्ऩयता ङ्झनजाभती कभवचायीरे प्रदशवन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । 
मस्तो सभमभा स्वास्थ्म य ऩोषण, खाद्य सङ्टयऺादेङ्ञख ङ्झरएय भहाभायीफाट ज्मान गङ्टभाएका भाङ्झनसहरूको 
शव व्मवस्थाऩनसम्भका कामवहरूको अगङ्टवाइ ङ्झनजाभती कभवचायीरे गनङ्टवऩने हङ्टन्छ ।  

३. भहाभायीऩश्चात ्को चयणभा यहने बङू्झभका 

भहाभायीऩश्चात ्को चयणभा सभाजराई भहाभायीको ङ्जवनाशफाट ऩङ्टन् ङ्जवकासतपव  अग्रसय गयाउनङ्टऩने  

हङ्टन्छ । भहाभायीफाट प्रताङ्झडत भाङ्झनसहरूको जनजीवनराई साभान्म अवस्थातपव  पकावउनभा ऩङ्झन 
ङ्झनजाभती कभवचायीको बङू्झभका भहत्त्वऩूणव यहन्छ । भहाभायी प्रबाङ्जवत भाङ्झनसहरूको जीवनराई ऩङ्टयानै 
ङ्ञस्थङ्झतभा पकावउन सहजीकयण गने, ऩीङ्झडतहरूराई याज्मरे उऩरब्ध गयाउने अनङ्टदान य सहामताहरू 
उऩरब्ध गयाउने, प्रताङ्झडत भाङ्झनस य सभङ्टदामराई भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव उऩरब्ध गयाउन े व्मवस्था 
ङ्झभराउने, भहाभायीजन्म योगङ्जवरुद्धका भ्माङ्ञक्सन य औषधीहरू उऩरब्ध बएभा सोको सेवा प्रवाह गने, 

भहाभायीग्रस्त ऺेरभा साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई ऩूवववत ्रूऩभा सङ्टचारु गयाउने जस्ता दाङ्जमत्व कभवचायीरे 
वहन गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । साथै भहाभायीरे देशभा चौतपीरूऩभा नै नकायात्भक प्रबाव देखाउन े बएकारे 
ऩूवववत ् ङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्टर् माउन याङ्जिम आवश्मकता सम्फोधन हङ्टने तवयरे कामवसम्ऩादन गने, ङ्जवकास 
साझेदायहरूराई भहाभायीऩश्चात ्को चयणभा देशको प्राथङ्झभकताप्राप्त ऺेरभा आकङ्जषवत गयी ऩङ्चयचारन गने 
जस्ता मो चयणका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा ङ्झनजाभती कभवचायीको प्रत्मऺ बङू्झभका यहनङ्टऩदवछ। 
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बङू्झभकाको कसीभा नेऩारको ङ्झनजाभती सेवा  

भहाभायी व्मवस्थाऩनभा नेऩारको ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभकाफाये चचाव गङ्चययहॉदा इङ्झतहासको राभो 
कारखण्डभा ङ्झनजाभती सेवकरे ङ्जवगतभा वहन गयेको बङू्झभकाराई ब ङ्टल्न ङ्झभल्दैन । खासगयी ङ्जवगतभा 
देङ्ञखएका ठङ्टरा प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्हरुभा ङ्झनजाभती सेवाभा आफद्ध कभवचायीहरूरे वहन गयेको बङू्झभका 
स्भयणीम यहेको छ । मसैगयी सासव, इफोरारगामतका ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायी य देशङ्झबरै सभम सभमभा 
देखाऩने गयेका हैजा, झाडाऩखारा जस्ता भहाभायीहरूको कङ्ट शर व्मवस्थाऩनको अनङ्टबवसभेत नऩेारको 
ङ्झनजाभती सेवारे फटङ्टङ्झरसकेको छ । ङ्जवगतको वस्तङ्टऩयक आत्भसभीऺाफाट ङ्झनङ्ञस्कएका असर 
अभ्मासहरूको अनङ्टसयण य खयाफ ऩऺहरूको सङ्टधायफाट नै अफको बङू्झभकाराई अझै चम्काउन सङ्जकन्छ ।  

केन्रदेङ्ञख स्थानीम तहको वडासम्भ भङ्टरङ्टकबय पैङ्झरएको सङठनात्भक सञ्जार तथा हजायौं जनशङ्ञि 
यहेको फहृत ्आकायमङ्टि मो सेवाका कभवचायीरे देशका जङ्टनकङ्ट नै कङ्ट नाभा ङ्जवऩद  आईऩये ऩङ्झन त्मसको 
व्मवस्थाऩन गनव सक्न ेऺभता यातदछन ्। सहज अवस्थाभा कानङ्टनको ऩारना गदै आदेश य ङ्झनदेशन 
ऩखवन े ङ्झनजाभती कभवचायीहरू ठूरा ङ्जवऩद्को सभमभा आफ्नो दाङ्जमत्व ठानेय स्व:स्पूतव रूऩभा ऩङ्झन 
ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन े गयेका छन ्। ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्झनजाभती कभवचायीरे उच्च कोटीको धैमवता, सॊमभता, 
भानवीमता य ङ्ञजम्भेवायीको प्रदशवन गयी उऩङ्ञस्थत च ङ्टनौतीको सहज साभना गनव राङ्झगऩयेको ऩाइन्छ । 
अङ्जहरेकै सन्दबवभा ऩङ्झन भहाभायीफाट आफ्नै घयऩङ्चयवायभा देङ्ञखएका सङकटराई भनङ्झबर ऩोको ऩायेय 
यािसेवाको कतवव्मफोधभा खङ्जटएका साभान्म कभवचायीदेङ्ञख घयको हारखफय फङ््ट नसभेत नभ्माई 
सङ्खिङ्झभतहरूराई सेवा ऩङ्टर् माइयहेका ङ्जवशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सक य स्वास्थ्मकभॉहरू मसको ज्वरन्त प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
ऩार हङ्टन ्। ङ्झनजाभती कभवचायीहरू प्राकृङ्झतक य गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्को सभग्र व्मवस्थाऩनभा अग्रसय फङे्ङ 
गयेका भार छैनन,् जीवन गङ्टजायाका राङ्झग सयकायरे उऩरब्ध गयाएको तरफफाट गाॉस काटेय ऩीङ्झडत 
नागङ्चयकहरूको घाउभा भरभ रगाउने गयेका अनेकौं दृष्टान्तहरू ऩङ्झन छन ्।  

मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन भहाभायी व्मवस्थाऩनका सन्दबवभा नऩेारका ङ्झनजाभती कभवचायीहरूरे सऺभताऩूववक 
प्रबावकायी बङू्झभका वहन गदवछन ्बङे्ङ नागङ्चयक ङ्जवश्वास अऩेङ्ञऺत रूऩभा आजवन हङ्टनसकेको छैन । भङ्टरङ्टक 
हाॉक्ने याजनैङ्झतक नेततृ्व य आभ नागङ्चयक दङ्टवैका आशा एवभ ् अऩेऺाहरू ठोङ्जकने दोबान बएकारे 
दङ्टवैङ्झतयका जस, अऩजसको बागीदाय ङ्झनजाभती सेवकहरू नै फङे्ङ गदवछन ्। मथाथवभा सयकायको नेततृ्व 
गने याजनीङ्झतऻ तथा आभ नागङ्चयकहरू दङ्टवैङ्झतयफाट ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनका सन्दबवभा नऩेारका यािसेवक 
कभवचायीहरूप्रङ्झतको दृङ्जष्टकोण उङ्झत सकायात्भक फङ्ङ सकेको ऩाइॉदैन । ङ्जवऩद  व्मवस्थाऩनभा सॊरग्न 
प्रशासङ्झनक ङ्झनकाम तथा कभवचायीहरूको कङ्ट शरता य ऺभता ङ्जवकास गदै व्माप्त कभजोयीहरूराई सङ्टधानव 
थङ्टप्र ै प्रमासहरू हङ्टॉदै आएका ऩङ्झन छन ् । तथाङ्जऩ भहाभायीको ऩूववतमायीभा ऩमावप्त ध्मान नऩङ्टगेको, याहत 
ङ्जवतयण य साभग्री खङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतताको आयोऩ राग्ने गयेको, सहमोगको ङ्जवतयण अऩायदशॉ फङे्ङ 
गयेको, अन्तयङ्झनकाम य अन्तयसयकाय सभन्वमको अबाव खङ्ञककन े गयेको जस्ता भानवीम दृङ्जष्टरे 
सॊवेदनहीन कभजोयीहरूको बागीदाय ङ्झनजाभती कभवचायी ऩङ्झन हङ्टन ्। ऩङ्झछल्रो सभमभा कोयोना बाइयसको 
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ङ्झनमन्रण गनव य मससम्फद्ध भहाभायी व्मवस्थाऩनको गङ्झत अऩेङ्ञऺत रूऩभा प्रबावकायी फङ्ङ नसक्नङ्टभा अन्म 
धेयै ऩऺहरू सॉगै ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको असऺभताको ङ्जहस्सा ऩङ्झन ङ्ञजम्भेवाय यहेको छ । मो ङ्ञस्थङ्झतभा 
भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजाभती कभवचायीको बङू्झभका खोङ्ञजयहॉदा ङ्जवगतभा देङ्ञखएका कभजोयीहरूको 
ऩङ्टनयावङृ्ञि हङ्टन नङ्छदनेतपव  सजगता अऩनाउॉदै ङ्जवऩद  एवभ ् भहाभायीका नमाॉ आमाभ य ङ्झसकाइहरू 
प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत हङ्टन ेगयी अफको बङू्झभका ऩङ्चयरङ्ञऺत हङ्टन ङ्टऩछव ।  

ङ्झनष्कषव 
भहाभायी व्मवस्थाऩनभा ङ्झसङगो ङ्झनजाभती सेवा य मसभा आफद्ध यािसेवकहरूरे प्रबावकायी बङू्झभका वहन 
गनङ्टवको प्रङ्झतङ्झफम्फ भहाभायीजन्म योगफाट ऩीङ्झडत नागङ्चयकको भङ्टहाय य जीवनशैरीभा देङ्ञखनङ्टऩछव । 
भहाभायीको ऺङ्झत न्मूनीकयण य सभमभै मसको ङ्झनमन्रण हङ्टनङ्टका साथै नागङ्चयकहरूरे भहाभायीको जोङ्ञखभ 
एवभ ्सङ्खिाभक योगफाट ग्रस्त फङ्ङङ्टऩयेको फखत सहज, शीघ्र य सङ्टरब रूऩभा आऩत ्कारीन सेवा प्राप्त गनव 
सक्न ेगयी ऩहङ्टॉच वङृ्जद्ध बई आईऩयेको सङ्कट भोचन हङ्टन सक्नङ्टभा नै सफै ऺेरका ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको 
बङू्झभकाको साथवकता यहन्छ । अत् ङ्झनजाभती सेवाको बङू्झभकाराई मही रूऩभा स्थाङ्जऩत गनव सङ्जकमो बन े
मसफाट भहाभायी व्मवस्थाऩन प्रबावकायी फङ्ङङ्टका साथै आभ नागङ्चयकका दृङ्जष्टभा ङ्झनजाभती सेवाको साख 
सभेत उॉचो याख्न सङ्जकन्छ ।  
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साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तय : नेऩारी नागङ्चयकरे  
के बन्छन ्? 

 

 

 

 

 

 
 
 

ङ्झररोचन ऩोख्ररे*
/अङ्झनर कङ्ट भाय गङ्टप्ता† 

आरेख साय 
सहज, ङ्झभतव्ममी, ङ्झनष्ऩऺ, सभमसाऩेऺ य गङ्टणस्तयीम साववजङ्झनक सेवा प्राप्त गनङ्टव नागङ्चयकको भौङ्झरक हक 
हो बन े त्मसको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता प्रदान गनङ्टव याज्मको दाङ्जमत्व हो। याज्मरे आफ्नो दाङ्जमत्व ऩूया गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ 
उऩामहरू अऩनाएको हङ्टन्छ । तय याज्मरे गयेको व्मवस्था य नागङ्चयकको अऩेऺाकाङ्झफच प्राम् ङ्झबङ्ङता 
यहेको ऩाइन्छ । त्मसैरे साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयभा नागङ्चयकको गङ्टनासाहरू प्रशस्त हङ्टने गयेका छन।् 
मसै सन्दबवभा प्रस्तङ्टत रेखभा नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ानरे गयेको नऩेार याङ्जिम शासकीम 
सवेऺण, २०७४ को तथ्माङ्कभा आधाङ्चयत बई नेऩारको साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकको धायणा ङ्जवश्लषेण 
गङ्चयएको छ। साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तय सङ्टधाय ङ्झनयन्तय हङ्टन ेप्रङ्जिमा हो। नागङ्चयकको अऩेऺा ङ्झनयन्तय 
ऩङ्चयवतवन बैयहन्छ बन े याज्मरे नागङ्चयकको ऩङ्चयवङ्झतवत चाहनाराई सम्फोधन गने प्रमास गनङ्टवऩछव, जसरे 
ङ्झनयन्तय सङ्टधायको भाग गदवछ । साववजङ्झनक सेवा बनकेो नागङ्चयकरे भाग गने य सयकायरे प्रदान गने 
भार होइन, मो त हाभीरे फस्ने सभाज य याज्म कस्तो फनाउने बङे्ङ ऩङ्झन हो । मसका राङ्झग साववजङ्झनक 
सेवाको ङ्झनभावण, सेवा प्रवाहको तङ्चयका, सेवा प्रदामकको ऺभता य आचयण, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कका ङ्जवङ्झध, 
तङ्चयका य सॊमन्रभा सभमसाऩेऺ सङ्टधाय गनङ्टवऩने हङ्टन्छ। 

१. ङ्जवषम प्रवेश  

कङ्ट नै ऩङ्झन याज्मको शासकीम प्रणारीको प्रबावकाङ्चयताको भूल्माङ्कन नागङ्चयकरे साववजङ्झनक सेवाको 
गङ्टणस्तयफाट गदवछन ् । गङ्टणस्तयीम साववजङ्झनक सेवा प्रवाहरे याज्मभा असर शासनको प्रत्माबङू्झत  

गयाउॉछ । याज्म य नागङ्चयकङ्झफचको सम्फन्धराई फङ्झरमो य ऩयस्ऩय ङ्जवश्वासभा आधाङ्चयत फनाई याज्मप्रङ्झत 
नागङ्चयकको सकायात्भक धायणा ङ्जवकास गनव साववजङ्झनक सेवारे भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेल्दछ। याज्मरे 
नागङ्चयकसॉग गयेका प्रङ्झतफद्धताहरू साववजङ्झनक सेवाको भाध्मभफाट ऩूया गने गदवछ। याज्मरे प्रदान गने 
                                                            
* अध्ममन ङ्झनदेशक, नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान 
† अध्ममन उऩङ्झनदेशक, नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान 
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साववजङ्झनक सेवा भूतव वा अभूतव, प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ य तत्कारीन वा दीघवकारीन प्रकृङ्झतका हङ्टन सक्छन।् 
जङ्टनसङ्टकै प्रकृङ्झतको बए ऩङ्झन मसको प्रबावकायी प्रवाह गनङ्टव याज्मको प्राथङ्झभक दाङ्जमत्व हो बन े मसको 
सववसङ्टरब तङ्चयकारे उऩमोग गनव ऩाउनङ्ट नागङ्चयकको सॊवैधाङ्झनक अङ्झधकाय हो। याज्मरे साववजङ्झनक सेवा 
सयकायी वा अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊयचना वा भाध्मभफाट प्रदान गने गदवछ। भाध्मभ तथा ङ्जवङ्झध जङ्टनसङ्टकै बए 
ऩङ्झन साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टव याज्मको प्रभङ्टख दाङ्जमत्व हो। याज्मरे नागङ्चयकको भाग य 
आवश्मकताअनङ्टसाय साववजङ्झनक सेवाहरू उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩदवछ। त्मसैरे साववजङ्झनक सेवाको ढाॉचा वा 
प्रणारी तम गदाव नागङ्चयकको भाग य अऩेऺा सम्फोधन हङ्टन ङ्ट अङ्झनवामव हङ्टन्छ । साववजङ्झनक सेवाको ढाॉचा य 
प्रणारी ङ्झनभावण, सेवा प्रवाह, सेवाको अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य ङ्झनमभनभा याज्मरे जनअऩेऺाअनङ्टरूऩ कामव गनङ्टव 
ऩने हङ्टन्छ। 

नागङ्चयकरे याज्मफाट के अऩेऺा गछवन?् मसको  सयर उिय हङ्टन सक्छ: याम्रो सेवा (ग्रान्ड, २०६४)। 
नेऩारभा साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनव नीङ्झतगत, कानङ्टनी य सॊस्थागत व्मवस्था नबएको 
बने होइन तय ऩङ्झन मसको कामावन्वमन जनअऩेऺाअनङ्टरूऩ हङ्टन नसकेको जनगङ्टनासो सधईअ यहने गयेको  

छ । साववजङ्झनक सेवा च ङ्टस्त, गङ्टणस्तयीम, ऩहङ्टॉचमोग्म, जनभैरी, ङ्झभतव्ममी, जवापदेही, ऩायदशॉ तथा ङ्झनष्ऩऺ 
फनाउन फङ्टच आमोग (२००९), आचामव आमोग (२०१३), झा आमोग (२०२५), थाऩा आमोग 
(२०३२), कोइयारा आमोग (२०४८), प्रशासङ्झनक सङ्टधाय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत (१९९२), उच्चस्तयीम 
प्रशासङ्झनक सङ्टधाय सङ्टझाव सङ्झभङ्झत (२०७०) य उच्चस्तयीम प्रशासन सङ्टधाय कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झत (२०७२) जस्ता उच्चस्तयीम आमोगहरू गठन बई सङ्टझावहरू ऩङ्झन प्राप्त बएका छन ्। साथै 
स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८, ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ तथा ङ्झनमभावरी, २०५०, स्थानीम स्वामत 
शासन ऐन, २०५५ तथा ङ्झनमभावरी, २०५६, भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९, साववजङ्झनक खङ्चयद ऐन, 
२०६३ तथा ङ्झनमभावरी, २०६४, सङ्टशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ऐन), २०६४ तथा ङ्झनमभावरी, 
२०६५, सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ तथा ङ्झनमभावरी, २०६५, सेवा अङ्झबमान सञ्चारनसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५, सयकायी ङ्झनणवम प्रङ्जिमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५, एकीकृत सेवा केन्र 
सञ्चारनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५, नऩेारको सॊङ्जवधान, २०७२ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ जस्ता नीङ्झतगत व्मवस्थारे सेवा प्रवाहराई गङ्टणस्तयीम फनाउनङ्ट ऩने कानङ्टनी व्मवस्था यहे ताऩङ्झन, 
सोअनङ्टरूऩको सेवा प्रदान नहङ्टॉदा  नागङ्चयकहरू याज्मरे प्रदान गने साववजङ्झनक सेवाफाट सन्तङ्टष्ट देङ्ञखॉदैनन।् 
नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ानरे गयेको नेऩार याङ्जिम शासकीम सवेऺण, २०७४ रे कङ्चयफ ५ 
प्रङ्झतशत नागङ्चयक भार प्राप्त गयेको साववजङ्झनक सेवाफाट ऩूणवरूऩभा सन्तङ्टष्ट यहेको देखाएको छ बन ेआॊङ्ञशक 
सन्तङ्टष्ट हङ्टने नागङ्चयकको प्रङ्झतशत ६५ यहेको छ । मसरे याज्मफाट प्रवाह गङ्चयन े साववजङ्झनक सेवा 
नागङ्चयकको अऩेऺाअनङ्टसाय नबएको स्ऩष्ट सङे्कत गदवछ । याज्मरे नागङ्चयकहरूको आवश्मकता, सयोकाय य 
भागहरूअनङ्टसाय गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनव प्रमासयत देङ्ञखए ऩङ्झन धेयै नागङ्चयकहरू ऩयम्ऩयागत सेवा 
प्रवाहको कामवशैरीफाट सन्तङ्टष्ट छैनन।् साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा हङ्टन ेङ्जढराई, गैयङ्ञजम्भेवायीऩन, भ्रष्टाचाय, 
अऩायदङ्ञशवता तथा जवापदेङ्जहङ्जवहीनतारे नागङ्चयकहरूभा साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत सकायात्भक अनङ्टबव ङ्जवकास 
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हङ्टन सकेको छैन। उल्रेङ्ञखत सन्दबवभा मो रेखभा नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ानरे गयेको नेऩार 
याङ्जिम शासकीम सवेऺण, २०७४ को तथ्माङ्कभा आधाङ्चयत बई नेऩारको साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकको 
धायणा ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । 

२. अध्ममन ङ्जवङ्झध   

नेऩार याङ्जिम शासकीम सवेऺण, २०७४ केन्रीम तथ्माङ्क ङ्जवबागको प्राङ्जवङ्झधक सहमोगभा नेऩार 
प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ानरे फदङ्झरॉदो याजनीङ्झतक, साभाङ्ञजक य आङ्झथवक अवस्थाभा शासकीम प्रणारीका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺभा नागङ्चयकको धायणा य अनङ्टबव फङ््ट न गयेको हो। सवेऺणभा सभग्र देशको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व  हङ्टन े
गयी देशको ४३ ङ्ञजल्राहरूफाट १२,९२० उियदाताहरू (१८ वषव य भाङ्झथका) वैऻाङ्झनक ङ्जवङ्झधफाट 
छनौट गङ्चयएको ङ्झथमो । सवेऺणभा सहबागी हङ्टन े नागङ्चयकको छनौट २०७४ भा ङ्झनवावचन आमोगरे 
सङ घ य प्रदेशको  च ङ्टनावका राङ्झग तमाय गयेको भतदाता सूचीभा आधाङ्चयत ङ्झथमो । सवेऺणरे शासकीम 
व्मवस्थाका तीन ओटा आमाभहरू शासकीम व्मवस्थाको आधाय, शासकीम व्मवस्थाका ऩूवावधाय य 
साववजङ्झनक सेवा प्रवाहको अवस्थाराई सभेटेको ङ्झथमो। मो रेखभा साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नऩेारी 
नागङ्चयकहरूको धायणाराई ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ। ङ्जवशेष गयी सेवा प्रदामकको व्मवहाय, नीङ्झत ङ्झनमभको 
ऩारना, सभमभा सेवा प्रवाहका साथै सभग्र सावजवङ्झनक सेवाको वातावयणप्रङ्झत नागङ्चयकको धायणा ङ्जवश्लषेण 
गङ्चयएको छ ।  

३. साववजङ्झनक सेवाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचकप्रङ्झत नागङ्चयकको धायणा  

३.१ नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना 

साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा ऩूववङ्झनधावङ्चयत नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारनारे असर शासनको प्रत्माबङू्झत गयाउॉदछ। 
सेवा प्रवाहभा गङ्टणस्तयीमता तथा ङ्झनष्ऩऺता कामभ गनवको राङ्झग नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा प्रणारीहरू आवश्मक  
हङ्टन्छन।् सेवाको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय नीङ्झत ङ्झनमभहरू पयक हङ्टन सक्दछन।् तय नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना सेवा 
प्रदामक य सेवाग्राहीरे दङ्टवैरे गनङ्टवऩने हङ्टन्छ। वेफय (२०२५) का अनङ्टसाय सेवा प्रदामक कभवचायीरे 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ सङ्टङ्ञम्ऩएको अङ्झधकाय प्रमोग गदाव ऩूववङ्झनधावङ्चयत औऩचाङ्चयक नीङ्झत ङ्झनमभहरूको ऩारना गनङ्टव 
आवश्मक हङ्टन्छ । मसरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा ङ्जवङ्झधको शासन कामभ गनव भदत गदवछ। नऩेारभा 
ङ्जवशेष गयी साववजङ्झनक सॊस्थाहरूरे कामवसम्ऩादन गदाव नीङ्झत ङ्झनमभहरूको ऩारनाभा जोड ङ्छदन्छन ्(गङ्टप्ता, 
२०७५)। मसको अथव मो होइन ङ्जक साववजङ्झनक सॊस्थाहरूरे नीङ्झत ङ्झनमभको उल्रङ्घन गदैनन।् शाक्म 
(२०६६) का अनङ्टसाय सयकायी ङ्झनकामहरू आपईआ  ऩङ्झन नीङ्झत ङ्झनमभको उरङ्घनभा फायम्फाय सॊरग्न बएका 
हङ्टन्छन।् धेयै देशहरूभा सेवा प्रदामकरे ङ्झनमभको सधै ऩारना गदैनन ् (योज य ऩेइपय, २०७२)। 
नेऩारभा ऩङ्झन ङ्झनमभ कानङ्टनको ऩारना आरोङ्ञचत छ । सवेऺणभा कङ्चयफ १६ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरूरे 
भार सयकायी कभवचायीहरूरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गदाव नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गछवन ् बङे्ङभा ऩूणव 
सहभत बएको ऩाइमो बन ेआॊङ्ञशक सहभत हङ्टने नागङ्चयक ५० प्रङ्झतशत ङ्झथए । सभग्रताभा हेदाव कङ्चयफ ६६ 
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प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू सयकायी कभवचायीहरूरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गदाव नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गछव बङ्ङे 
ऩऺभा ऩूणव वा आॊङ्ञशक सहभत बएको ऩाइमो । बौगोङ्झरक ऺेर, ऩाङ्झरका, रैङ्जङ्गक, उभेय सभूह, ङ्ञशऺा, 
जातजाङ्झत, ऩेशा तथा आङ्झथवक अवस्थाका अनङ्टसाय ऩूणव वा आॊङ्ञशक सहभत हङ्टने नागङ्चयकहरूको अनङ्टऩात भा 
पयक  देङ्ञखन्छ। तथ्मरे अझै ऩङ्झन फहङ्टभत नागङ्चयकराई  सयकायी कभवचायीहरूरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाह 
गदाव नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गदवछ बङ्ङेभा आशङ्का यहेको छ । नागङ्चयकको मस्तो धायणारे साववजङ्झनक 
सेवा प्रवाहभा ङ्जवङ्झधको शासनको ङ्जवश्वसनीमताभाङ्झथ प्रश्न खडा गयेको छ। 

साभान्मतमा साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा ऩूववङ्झनधावङ्चयत नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गने य गयाउने ङ्ञजम्भेवायी 
सयकाय वा याज्मको हङ्टन्छ । याज्मरे आफ्नो व्मवहाय य चङ्चयरफाट नागङ्चयकराई ङ्झनमभ कानङ्टनको 
ऩारनाभा अङ्झबप्रङे्चयत गनङ्टव ऩछव । तोङ्जकएका  कानङ्टन य प्रणारीफभोङ्ञजभ सेवा प्रदान गनव य प्राप्त गनव 
नङ्झभल्ने अवस्थाभा सेवाप्रदामक य सेवाग्राहीरे अनौऩचाङ्चयक सम्फन्ध स्थाऩना गयी ङ्जवङ्झध उरङ्घन गने 
गयको ऩङ्झन देङ्ञखन्छ । नीङ्झत ङ्झनमभको उरङ्घनभा सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीको अदृश्म स्वाथव ऩङ्झन यहेको 
हङ्टन सक्दछ । त्मसैरे ऩौडेर य गङ्टप्ता (२०७६)को तकव  जस्तै सेवा प्रदामकको व्मवहाय य कामवसम्ऩादन 
औऩचाङ्चयक य अनौऩचाङ्चयक व्मावसाङ्जमक भाऩदण्डअनङ्टसाय ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टन ङ्ट आवश्मक हङ्टन्छ । नीङ्झत ङ्झनमभको 
कभजोय कामावन्वमन वा उल्रङ्घनरे साववजङ्झनक सेवाभा भ्रष्टाचायको राङ्झग अनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजवना गने 
गदवछ। तसथव साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी अनङ्टभानमोग्म फनाउने य ङ्जवङ्झधको शासन 
स्थाङ्जऩत गनव तोङ्जकएका नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गनङ्टव य गयाउनङ्ट अङ्झनवामव सतव हो। 

३.२ सभमको ऩारना  

नेऩारको साववजङ्झनक सेवाभा सफैबन्दा फढी गङ्टनासो हङ्टने गयेको ऩऺ सभमभा सेवा प्राप्त नहङ्टन ङ्ट हो। 
साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयीमता भाऩन गने ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचकहरूभध्मे तोङ्जकएको सभमभा सेवाको प्रवाह ऩङ्झन 
एक हो । सभमभा साववजङ्झनक सेवा प्रदान गनङ्टव सेवा प्रदामकको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवायी हो बङे्ङ प्राप्त गनङ्टव 
नागङ्चयकको  अङ्झधकाय हो। नेऩार सयकायरे नागङ्चयकहरूराई सभमभा साववजङ्झनक सेवा प्रदान गनव ङ्जवङ्झबङ्ङ 
नीङ्झत तथा सॊयचनाको ङ्जवकास गये ताऩङ्झन नागङ्चयकरे सभमभा सेवा प्राप्त गनव नसकेको उदाहयणहरू 
प्रशस्त छन।् सवेऺणभा  कङ्चयफ १३ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू सयकायी कभवचायीहरूरे सभमभा साववजङ्झनक 
सेवा प्रवाह गछवन ्बङे्ङ बनाइभा ऩूणव सहभत बएको ऩाइमो बने आॊङ्ञशक सहभत हङ्टने नागङ्चयकहरू ४२ 
प्रङ्झतशत ङ्झथए । सभग्रताभा हेदाव कङ्चयफ ५५ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू सयकायी कभवचायीहरूरे सभमभा 
साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गने ऩऺभा ऩूणव तथा आॊङ्ञशक सहभत यहेको देङ्ञखन्छ। 

नागङ्चयकको उि धायणारे साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गने सॊस्थाहरूरे आफ्नो कामव कङ्ट शरता, दऺता य 
प्रबावकाङ्चयताभा थऩ सङ्टधाय गनङ्टव ऩने देङ्ञखन्छ । नागङ्चयकराई उनीहरूको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम, 

प्रङ्जिमा य काभ सम्ऩादन गनव राग्ने सभमसभेतको स्ऩष्ट जानकायी मथा सभमभा उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने 
कानङ्टनी प्रावधान ङ्झनजाभती सेवा ऐन २०४९ भा  स्ऩष्ट रूऩभा गङ्चयएको छ । सववसाधायणरे ऩाउनङ्टऩने 
सेवा ङ्झछटो, छङ्चयतो तथा कभ खङ्ञचवरो ढङ्गफाट ऩाउने अवस्था ङ्झसजवना गनङ्टवऩने सङ्टशासन (व्मवस्थाऩन तथा 
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सञ्चारन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाभा नै उल्रेख गङ्चयएको छ। नेऩार सयकायको प्रशासङ्झनक कामव 
ङ्झछटो छङ्चयतो ढङ्गरे सञ्चारन गनङ्टव गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको कतवव्म हङ्टनेछ बनी ङ्ञजम्भेवाय फनाउने 
फाध्मकायी प्रावधान ऩङ्झन मस ऐनरे गयेको छ । त्मसै गयी नागङ्चयक फडाऩरभा सेवा प्राङ्झप्तका राङ्झग 
राग्ने अनङ्टभाङ्झनत सभम स्ऩष्ट रूऩभा उल्रेख गङ्चयएको हङ्टन्छ । मसका फाफजङ्टद ऩङ्झन साववजङ्झनक सेवा 
सभमभा प्राप्त गनव नसकेका गङ्टनासाहरू प्रशस्त सङ्टङे्ङ गयेको ऩाइन्छ। 

कङ्झतऩम नागङ्चयकहरूरे ङ्झछटो सेवा प्राप्त गनव सेवा प्रदामकसॉग अनौऩचाङ्चयक सम्फन्ध स्थाऩना गयी अन्म 
गैयकानङ्टनी उऩाम अऩनाउने गयेको तथ्म तथा तथ्माङ्करे देखाएको छ । प्रशासङ्झनक जङ्जटरताको कायणरे  
सभमभा सम्ऩङ्ङ गनव नागङ्चयकहरूरे ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ऩङ्झन ङ्झरन े गयेको देङ्ञखन्छ । ङ्झफचौङ्झरमाको 
ङ्झभरेभतोभा सेवा प्रदामकसॉग हङ्टन ेगदवछ। सेवा प्रदामकरे ऩङ्झन अप्रत्मऺ रूऩभा सभमभा सेवा प्रदान गनव 
अङ्झतङ्चयि यकभ ङ्झरने वातावयणको ङ्झसजवना गदवछ। तसथव साववजङ्झनक सेवाभा हङ्टन ेगयेका अङ्झनमङ्झभतताराई 
हटाई गङ्टणस्तयीम फनाउन सभमभा सेवा प्रदान गनङ्टव अङ्झनवामव सतव हो। मसका राङ्झग साववजङ्झनक सेवा 
प्रदान गने सॊस्थाहरूरे सभम ऩारनाभा प्रबावकायी व्मवस्था गनङ्टव ऩने आवश्मकता छ ।  

३.३ सेवा प्रदामकको व्मवहाय 

साववजङ्झनक सेवाभा सेवा प्रदामकको व्मवहायप्रङ्झत प्राम् जसो गङ्टनासो सङ्टङे्ङ गङ्चयन्छ । गङ्टणस्तयीम साववजङ्झनक 
सेवाको राङ्झग सेवा प्रदामकको व्मवहायरे भहत्त्वऩूणव बङू्झभका खेरेको हङ्टन्छ । झन्झटयङ्जहत तङ्चयकारे 
सेवाग्राहीभैरी व्मवहायको साथ सेवा प्रदान गनङ्टव सेवा प्रदामकको दाङ्जमत्व हो बन ेसम्भाङ्झनत तङ्चयकारे सेवा 
प्राप्त गनङ्टव नागङ्चयकको अङ्झधकाय हो। साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा सेवा प्रदामक य नागङ्चयकहरूङ्झफच प्रत्मऺ 
सम्फन्ध यहेको हङ्टन्छ। मी दङ्टवैङ्झफचको सभझदायी य सहबाङ्झगताफाट साववजङ्झनक सेवा सञ्चारन हङ्टने  

गदवछ । सेवा प्रदामकरे सेवाग्राहीभैरी य भमावङ्छदत व्मवहाय गनङ्टवऩने व्मवस्था ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ 

रे स्ऩष्ट रूऩभा गयेको छ। सोहीफभोङ्ञजभ कभवचायीरे सेवाग्राहीभैरी व्मवहाय गरुन ् बङे्ङ अऩेऺा 
नागङ्चयकहरूरे याखेका हङ्टन्छन।् तय सेवा प्रदामकको व्मवहाय सेवाग्राहीभैरी हङ्टन नसकेको गङ्टनासाहरू 
प्रशस्त सङ्टङ्झनन्छन।् सेवाको ङ्जवषमभा जानकायी ङ्झरन खोज्दा सेवा प्रदामक झकव न े वा ऩङ्ञन्छन े गयेको 
नागङ्चयकहरूको गङ्टनासो छ। 

सवेऺणभा कङ्चयफ १५ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरूरे सेवा प्रदामकरे ङ्झभरबाव वा ङ्झभरनसाय व्मवहाय गछवन ्
बङे्ङभा ऩूणव सहभत बएको ऩाइमो बने आॊङ्ञशक सहभत हङ्टन ेनागङ्चयकहरू कङ्चयफ ४९ प्रङ्झतशत ङ्झथए। त्मस्तै 
गयी सेवा प्रदामकरे सेवाग्राहीका कङ्ट या याम्रोसॉग सङ्टन्छन ्य स्ऩष्ट सूचना ङ्छदन्छन ्बङ्ङ ेबनाइभा ऩूणव सहभत 
हङ्टने नागङ्चयकहरू िभश् १७  य २० प्रङ्झतशत यहेको देङ्ञखन्छ  बन ेआॊङ्ञशक सहभत हङ्टने नागङ्चयकहरू 
५० प्रङ्झतशतको हायाहायीभा ङ्झथए । सेवा प्रदामकरे ङ्झफनाझन्झट सेवा प्रदान गछवन ्बङे्ङभा िभश् ११ य 
३४  प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू ऩूणव य आॊङ्ञशक सहभत ङ्झथए । उङ्ञल्रङ्ञखत तथ्माङ्करे साववजङ्झनक सेवाभा 
गङ्चयएको सङ्टधाय अझै अऩङ्टग बएको य सेवा प्रदामकहरूभा सेवाग्राहीभैरी व्मवहायको थऩ ङ्जवकास गनङ्टवऩने 
आवश्मकता देखाएको छ। 
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प्राम: सेवा प्रदामकरे आपूरे  सेवाग्राहीभैरी व्मवहाय देखाएको  दाफी गने गदवछन ्। सेवा प्रदामकको 
व्मवहायभा िङ्झभक सङ्टधाय आए ऩङ्झन नागङ्चयकहरूरे सेवा प्रदामकराई थऩ नागङ्चयकभैरी बएको हेनव 
चाहेका छन ् । सेवाग्राहीभैरी व्मवहायको प्रदशवनगयी नागङ्चयकको अङ्झधकायको सङ्टयऺा गनङ्टव आजको 
साववजङ्झनक प्रशासनको भङ्टतम ङ्ञजम्भेवायी हो। मसका राङ्झग सेवा प्रदामकरे ङ्जवश्वास य सहकामवको 
वातावयण ऩङ्झन ङ्झसजवना गनङ्टवऩने हङ्टन्छ। नागङ्चयकहरूराई  कङ्ट नै ऩङ्झन फहाना वा कायणफाट सम्भाङ्झनत 
वातावयणभा सेवा ऩाउन ेअङ्झधकायफाट फङ्ञञ्चत गनङ्टव हङ्टॉदैन ।  

ताङ्झरका १: साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयीमताको सूचकाङ क (प्रङ्झतशतभा) 

सूचकहरू 
ऩूणव 

सहभत 

आॊङ्ञशक 
सहभत 

आॊङ्ञशक 
असहभत 

ऩूणव 
असहभत 

थाहा छैन/ 

बङ्ङ सङ्ञक्दन 
कङ्ट र 

सङ्खतमा 
सेवा प्रदामकरे नीङ्झत 
ङ्झनमभको ऩारना गदवछन ् १५.७ ५०.२ २०.२ १२.५ १.४ ७७१

१ 
सेवा प्रदामकरे सभमको 
ऩारना गदवछन ् 

१२.९ ४२ २६.८ १५.५ १.१ ७७१
१ 

सेवाप्रदामकरे ङ्झभरबाव 
वा ङ्झभरनसाय व्मवहाय 
गदवछन ्

१४.८ ४८.८ २४.१ ११.१ १.२ ७७१
१ 

सेवा प्रदामकरे 
सेवाग्राहीका कङ्ट या 
याम्रोसॉग सङ्टङ्ङ ेगछवन ्

१६.६ ४९.१ २२.६ १०.७ ०.९ ७७१
१ 

सेवा प्रदामकरे स्ऩष्ट 
सूचना सूचनाको प्रवाह 
गछवन ्  

१९.५ ४८.१ २०.९ १०.२ १.३ ७७१
१ 

सेवा प्रदामकरे ङ्झफना 
झन्झट सेवा प्रवाह गछवन ् ११.३ ३३.७ ३४.२ १९.६ १.३ ७७१

१ 

ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झतरे 
सेवा प्रवाहभा जङ्जटरता 
ङ्झसजवना गदवछ  

२५.२ ३९ १४.८ १६ ४.९ ७७१
१ 

आफ्नो भान्छेको 
उऩङ्ञस्थङ्झत नहङ्टॉदा सेवा 
प्राप्त गनव असहज हङ्टन्छ   

४३.५ ४१.३ ८.२ ६.५ ०.६ ७७१
१ 

साववजङ्झनक सेवा प्राप्त 
गदाव घङ्टस भागकेो वा 
ङ्झतयेको छ  

१०.२ 
(भागे वा 
ङ्झतनङ्टव 

८८.३ 
(भागेन 
वा ङ्झतनङ्टव 

- - १.५ ९८६
५ 
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सूचकहरू 
ऩूणव 

सहभत 

आॊङ्ञशक 
सहभत 

आॊङ्ञशक 
असहभत 

ऩूणव 
असहभत 

थाहा छैन/ 

बङ्ङ सङ्ञक्दन 
कङ्ट र 

सङ्खतमा 
ऩर् मो) ऩयेन) 

साववजङ्झनक सेवा प्राप्त गनव 
कागजात ङ्झभरेय भार 
हङ्टदैन घङ्टस ऩङ्झन आवश्मक 
हङ्टन्छ   

२६.२ ३६.९ १७.१ १२.८ ७.१ १२८७२ 

प्राप्त गयेको सेवाफाट ऩूणव 
सन्तङ्टङ्जष्ट *  १५.१ ६५ १२ ४.८ १.२ १२८७२  

नोट: *१.९ रे साववजङ्झनक सेवा ङ्झरएका ङ्झथएन ्  
स्रोत: नऩेार याङ्जिम शासकीम सवेऺण, २०७४ 

३.४ साववजङ्झनक सेवाभा ङ्झफचौङ्झरमा 

साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा नागङ्चयक य सेवा प्रदामकको प्रत्मऺ सम्फन्ध हङ्टन ङ्ट उिभ हो । तय कङ्जहरेकाही ँ
आवश्मकताअनङ्टसाय वा सेवाको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय सेवा प्रदामकरे पयक तङ्चयका अऩनाउन सक्दछ । मस्तो 
अवस्थाभा नागङ्चयक य सेवा प्रदामकङ्झफचको सम्फन्ध प्रत्मऺ नबएय ङ्झफचौङ्झरमाभापव त हङ्टन ेगयेको देङ्ञखन्छ। 
नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनभा ङ्झफचौङ्झरमाराई आरोचनात्भक रूऩभा हेने गङ्चयन्छ । ङ्झफचौङ्झरमाभापव त 
सेवा प्रदान गने प्रचरन नमाॉ होइन, मो नेऩारभा भार बएको व्मवस्था ऩङ्झन होइन । ङ्झफचौङ्झरमाको 
ऩङ्चयबाषा य प्रमोग व्माऩक ऩङ्झन छ । तय ङ्झफचौङ्झरमाराई सही व्मवस्थाऩन तथा उनीहरूको जवापदेङ्जहता 
कामभ हङ्टन नसक्दा नऩेारभा ङ्झफचौङ्झरमाहरू आरोङ्ञचत बएका छन ्। सेवाग्राहीको चाऩ य प्रशासङ्झनक 
जङ्जटरता बएका सेवा प्रवाह गने कामावरमहरूभा औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक रूऩभा ङ्झफचौङ्झरमाको 
उऩङ्ञस्थङ्झत फाक्रो देङ्ञखन्छ । ङ्झफचौङ्झरमाहरू प्राम: कामावरम ऩङ्चयसय वङ्चयऩयी यही सेवाग्राहीराई उनीहरूको 
सहमोग ङ्झरनका राङ्झग प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ रूऩभा प्रबाव ऩने गछवन।् कङ्झतऩम सेवाग्राही आपईअ  ऩङ्झन 
ङ्झफचौङ्झरमाको सम्ऩकव  गछवन ्(फङ्टसेर, २०६९)। 

प्रशासङ्झनक प्रङ्जिमाका फायेभा ऩूणव रूऩभा जानकायी नहङ्टने, आवश्मक ऩने कागजातहरूको प्रफन्ध गनव 
नसक्ने तथा सेवा त ङ्टरुन्त ङ्झरन खोज्ने सेवाग्राहीरे ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ङ्झरने गदवछन ्। प्रत्मऺ रूऩभा 
सेवा प्रदामककोभा जानङ्टबन्दा ङ्जवचौङ्झरमाको सम्ऩकव फाट जाॉदा सेवा ङ्झछटोछङ्चयतो प्राप्त हङ्टने कायणरे ऩङ्झन 
ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झत फढेको हो । मस्ता ङ्झफचौङ्झरमाहरू व्मङ्ञिगत रूऩभा फढी सङ्जिम हङ्टन्छन ् य 
अनौऩचाङ्चयक सम्फन्ध तथा तङ्चयका फढी प्रमोग गदवछन ् । कङ्झतऩम अवस्थाभा नागङ्चयकहरू आफ्नो 
स्वेच्छारे ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ङ्झरन्छन ् बन े कङ्झतऩम अवस्थाभा प्रङ्जकमागत जङ्जटरता वा अन्म 
आवश्मकतारे ऩङ्झन ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ङ्झरन फाध्म हङ्टन्छन।् 
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ऩोख्ररे, दहार य अङ्झधकायी (२०७४) रे १,३७४ सेवाग्राहीभा गयेको अध्ममनरे कङ्चयफ ३० प्रङ्झतशत 
सेवाग्राहीरे ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोगभा सेवा ङ्झरएको य त्मसका राङ्झग औसतभा रू १,०५६ ङ्झतयेको देखाएको 
ङ्झथमो । साभान्मत: साववजङ्झनक सेवाहरू सहज तङ्चयकारे प्राप्त गनव सेवाग्राहीरे ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ङ्झरने 
गयेको देङ्ञखन्छ । ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोगभा सेवा ङ्झरन ेसेवाग्राहीको कागजात तथा प्रङ्जिमा सहजै ङ्झभरेको 
देङ्ञखन्छ, जसरे गदाव सेवाग्राहीरे सभमको फचत बएको य उत्ऩादकत्व फढेको भहसङ्टस गदवछन ्(ब ङ्टजेर, 
ऩौडेर य ङ्झनयौरा, २०७६)। सेवाग्राहीरे सेवा ङ्झरॉदा रागत राबको ङ्जवश्लषेण गदवछ य रागत बन्दा राब 
फढी बएको अवस्थाभा ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोग ङ्झरन ेगदवछ। ङ्झफचौङ्झरमारे सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीङ्झफच 
यहेको दूयीराई अवसयको रूऩभा उऩमोग गयी सेवा प्रवाहको प्रङ्जिमाराई सङ्ञजरो फनाई आङ्झथवक राब 
उठाउने गदवछ । आङ्झथवक ङ्जहसावरे फोङ्ञझरो बए ऩङ्झन ङ्झफचौङ्झरमाको भाध्मभफाट सेवा प्राप्त गने धेयै 
सेवाग्राही सन्तङ्टष्ट नै बएको ऩाइएको छ । 

नेऩार याङ्जिम शासकीम सवेऺणरे २५ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झतरे सेवा ङ्झरनभा 
अवयोध हङ्टन्छ बङे्ङभा ऩूणव सहभत यहेको देखामो बने ३९ प्रङ्झतशत आॊङ्ञशक सहभत यहेको देखामो। 
सभग्रभा कङ्चयफ ६५ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झतरे सेवा ङ्झरनभा अवयोध गछव बङे्ङभा ऩूणव 
वा आॊङ्ञशक सहभत बएको ऩाइमो । मसरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झत हङ्टॉदा 
नागङ्चयकहरूराई सेवा प्राप्त गनव असहज हङ्टने हङ्टनारे ङ्झफचौङ्झरमाको व्मवस्थाऩन हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ । 
ङ्जवचौङ्झरमारे सेवा प्रदामकसॉगको ङ्झभरेभतोभा सेवाग्राहीराई अनङ्टङ्ञचत प्रबावभा ऩाने य सेवाग्राहीसॉग 
गैयकानङ्टनी रूऩभा यकभ ङ्झरई काभ गने गयेको ङ्जवङ्झबङ्ङ तथ्मरे देखाएको छ । ङ्झफचौङ्झरमाको सहमोगभा 
कसैको काभ सङ्ञजरोसॉग बएऩङ्झन मसरे आभ नागङ्चयकहरूरे सास्ती खेप्नङ्टऩने हङ्टन्छ बने सेवाप्रणारी नै 
कभजोय य अव्मवङ्ञस्थत हङ्टन जान्छ । कङ्झतऩम अवस्थाभा प्रणारीगत कभजोयी य सेवा प्रदामकसॉगको 
सम्फन्धको राब उठाई ङ्झफचौङ्झरमारे सेवाग्राहीराई प्रबावभा ऩादवछन।् केही अनङ्टसन्धानरे नऩेारको 
सन्दबवभा ङ्झफचौङ्झरमाको सॊरग्नताङ्झफना कङ्झतऩम सेवा प्राप्त गनव धेयै गाह्रो हङ्टन े देखाएको छ (अङ्झधकायी, 
२०७५ ; गौतभ, २०७५ )। ङ्झफचौङ्झरमाको व्मवस्थाऩन गयी साववजङ्झनक सेवाराई ऩायदशॉ, सहज तथा 
जवापदेही फनाउनङ्ट आवश्मक छ । 

३.५ साववजङ्झनक सेवाभा 'आफ्नो भान्छे' प्रवङृ्झत  

'आफ्नो भान्छे' बङ्ङारे आफ्नो नातागोता वा सम्फन्ध वा सञ्जारअन्तगवत ऩने व्मङ्ञिहरूराई जनाउॉदछ 
जसराई आवश्मक ऩयेको फेरा सङ्ञजरैसॉग सम्ऩकव  य सहमोग ङ्झरन सङ्जकन्छ। 'आफ्नो भान्छे' नेऩारी 
सभाजभा एउटा सॊस्कृङ्झतको रूऩभा यहेको छ (ङ्जवष्ट, २०४८) य मसफाट नऩेारी कभवचायीतन्र अछङ्टतो 
यहेको देङ्ञखॉदैन। ङ्जवष्ट (२०४८ ) का अनङ्टसाय चाकयी य आफ्नो भान्छे प्रथारे नऩेारको कभवचायीतन्रभा 
जयो गाडेको छ । नेऩारको साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा आफ्नो भान्छेको प्रबाव प्रशस्त देङ्ञखन्छ । 
साववजङ्झनक सेवा प्रदान गने कामावरमभा आफ्नो भान्छे हङ्टॉदा ङ्झफनाझन्झट ङ्झछटोछङ्चयतो रूऩभा सेवा प्राप्त गनव 
सङ्जकन्छ आभ ङ्जवश्वास छ । सवेऺणरे कङ्चयफ ८४ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू साववजङ्झनक कामावरमभा आफ्नो 
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भान्छे नहङ्टॉदा सेवा ङ्झरनभा असहज हङ्टन्छ बङे्ङभा ऩूणव वा आॊङ्ञशक सहभत यहेको देखाएको छ । मसरे 
आभ नागङ्चयकभा ऩङ्झन 'आफ्नो भान्छे' प्रवङृ्झतप्रङ्झत ङ्जवश्वास यहेको सङ्केत गदवछ । मस्ता धायणाहरू कङ्झतऩम 
अवस्थाभा सेवा प्रदामकको व्मवहायफाट ङ्जवकङ्झसत बएको हङ्टन सक्छ । सॊस्थागत प्रणारी तथा सॊस्कायको 
ङ्जवकास नबएको नेऩार जस्तो ङ्जवकासोन्भङ्टख देशहरूभा 'आफ्नो भान्छे' प्रवङृ्झतरे साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा 
प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ रूऩभा प्रबाङ्जवत गने गदवछ । आफ्नो भन्छेराई  प्राथङ्झभकता ङ्छदने सॊस्कायफाट 
नेऩारको साववजङ्झनक सेवा ऩङ्झन प्रबाङ्जवत छ । सेवा प्रदामकसॉग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको सम्फन्ध बएभा सेवा 
ङ्झछटो छङ्चयतो रूऩभा प्राप्त गनव सङ्जकन्छ बङे्ङ धायणारे गदाव साभान्म सेवाको राङ्झग ऩङ्झन बनसङ्टन गने वा 
गयाउने चरन स्थाङ्जऩत हङ्टन ङ्ट साववजङ्झनक प्रशासनको राङ्झग च ङ्टनौती हो । साववजङ्झनक सेवा प्रणारीभा आफ्नो 
भान्छे प्रवङृ्ञिराई अन्त्म गनव नऩेारको साववजङ्झनक प्रशासनभा प्रशस्त सङ्टधाय गनङ्टव ऩने देङ्ञखन्छ । 
नागङ्चयकभा यहेको आफ्नो भान्छे धायणाराई ऩङ्चयवतवन गनव प्रणारीगत कभजोयी य सेवा प्रदामकको 
आचयणराई सङ्टधाय गनङ्टव ऩने आवश्मकता छ ।  

३.६ भ्रष्टाचाय 

भ्रष्टाचाय साववजङ्झनक प्रशासनको दीघव योग हो य मो सववव्माऩी छ । नऩेारको साववजङ्झनक प्रशासनराई 
राग्ने ठङ्टरो आयोऩ भ्रष्टाचाय हो । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्झनयन्तयका प्रमासहरूरे उल्रेतम सङ्टधाय 
ल्माउन नसकेकारे मो गम्बीय च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेको छ । ट्रान्सऩयेन्सी इन्टयनेसनररे २०७६ भा 
प्रकाङ्ञशत गयेको भ्रष्टाचाय धायणा सूचकाङ्क (सीऩीआई)भा १८० देशहरूभध्मे ३४ अङ्क हाङ्झसर गयी नेऩार 
११३ औॊ स्थानभा यहेको छ। २०७५ भा ३१ अङ्कको साथ १२४ औॊ स्थानभा ङ्झथमो। तङ्टरनात्भक 
रूऩभा नेऩारको अवस्थाभा केही सङ्टधाय अझै ऩङ्झन नेऩार ङ्जवश्वका फढी भ्रष्टाचाय हङ्टन ेभङ्टरङ्टकहरूको सूची भै 
ऩदवछ। मसरे के सङ्केत गछव बन ेभ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग गयेका प्रमासहरूरे अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभ ङ्छदन 
सकेको देङ्ञखॉदैन। 'भ भ्रष्टाचाय गङ्छदवनॉ, भ भ्रष्टाचाय हङ्टङ्ङ ङ्छदङ्ङॉ, भ देश य जनताका राङ्झग इभानदाय बएय 
काभ गनेछङ्ट बङे्ङ प्रङ्झतऻासङ्जहतको कामवसॊस्कृङ्झत प्रवद्धवन गङ्चयने' बङे्ङ कङ्ट या नऩेार सयकायको नीङ्झत तथा 
कामविभ २०७७/७८ भा उच्च प्राथङ्झभकताको साथ उल्रेख गनङ्टवरे नऩेारको साववजङ्झनक प्रशासनभा  
भ्रष्टाचाय व्माप्त छ बङे्ङ कङ्ट याको सङ्केत गदवछ। भ्रष्टाचायका ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ रूऩ तथा तङ्चयका हङ्टन्छन ् । 
साभान्म सेवा प्रवाह गदाव हङ्टने घङ्टसखोयी, नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय, अङ्ञततमायको गरत प्रमोग जस्ता 
ङ्जिमाकराऩहरू भ्रष्टाचाय हङ्टन ्। सवेऺणरे १० प्रङ्झतशत नागङ्चयकरे साभान्म प्रकृङ्झतका साववजङ्झनक सेवाको 
उऩमोग गदाव घङ्टस भागेको वा ङ्झतनङ्टव ऩयेको देखाएको छ। तय आभ नागङ्चयकभा साववजङ्झनक सेवाभा घङ्टसको 
रेनदेन आवश्मक छ बङ्ङ ेधायणा व्माऩक छ । उि सवेऺणभा साववजङ्झनक सेवा ङ्झरन कागजऩर ङ्झभरेय 
भार हङ्टदैन, घङ्टस ऩङ्झन आवश्मक छ बङे्ङ बनाइभा ६३ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू ऩूणव वा आॊङ्ञशक सहभत 
बएका ङ्झथए ।मी तथ्माङ्करे साववजङ्झनक सेवाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य प्रकायका भ्रष्टाचाय यहेको सङ्केत गयेको  

छ । साववजङ्झनक सेवा प्रवाह गदाव घङ्टस रेनदेन हङ्टने गयेको घटनाहरू भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग काभ 
गने सॊस्थाहरूको प्रङ्झतवेदनरे ऩङ्झन देखाउॉछ । 
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सेवा प्रदामकरे प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायको गरत प्रमोग गयी सेवाग्राहीफाट अङ्झतङ्चयि यकभ भाग्न ेवा ङ्झरने 
गदवछन ् बने सेवाग्राहीभा आफ्नो राबको राङ्झग सेवा प्रदामकराई प्ररोबनभा ऩायी अवाङ्ञञ्छत काभ 
गयाउने प्रवङृ्झत हङ्टन्छ । याज्मसॉग साववजङ्झनक सेवाको एकाङ्झधकाय हङ्टन्छ। कङ्झतऩम सेवा प्रदामकरे 
साववजङ्झनक सेवाको एकाङ्झधकायराई अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरने हङ्झतमायको रूऩभा प्रमोग गयी भ्रष्टाचाय गदवछन ्। 
नागङ्चयकहरूसॉग साववजङ्झनक सेवाको ङ्जवकल्ऩ हङ्टॉदैन य ऩङ्चयणाभस्वरूऩ थऩ यकभ ङ्झतनव फाध्म हङ्टन्छन।् 
प्रचङ्झरत नीङ्झत ङ्झनमभभा यही साववजङ्झनक सेवाहरू उऩमोग गदाव कानङ्टनरे तोकेकोफाहेक यकभ ङ्झतनङ्टव नऩने 
कानङ्टनी व्मवस्था छ । मसका राङ्झग नागङ्चयक ऩङ्झन सजग हङ्टन जरुयी छ । नऩेार सयकायरे भ्रष्टाचाय  
ङ्झनमन्रणका राङ्झग अवरम्फन गयेको शून्म सहनशीरताको नीङ्झतको प्रबावकायी कामावन्वमन अझै हङ्टन 
नसकेको तथ्म तथ्माङ्करे देखाएको छ । भ्रष्टाचायका ङ्जवङ्झबङ्ङ आमाभहरू (साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, प्रशासङ्झनक 
य याजनीङ्झतक) हङ्टन ेबएकारे सयकायको एकर प्रमासफाट भार भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनव ङ्झनकै नै च ङ्टनौती 
यहेको देङ्ञखन्छ। सम्ऩूणव तह य ऺेरफाट साभूङ्जहक रूऩभा ठोस कदभ चारे धेयै हदसम्भ भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण गनव सङ्जकन्छ बङ्ङेभा आशावादी हङ्टन सङ्जकन्छ। भ्रष्टाचाय कानङ्टनी भार होइन, साभाङ्ञजक सभस्मा 
ऩङ्झन हो । त्मसैरे भ्रष्टाचायङ्जवयोधी साभाङ्ञजक सॊस्कायको ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट ऩङ्झन आवश्मक छ ।  

३.७ साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झतको सन्तङ्टङ्जष्ट 

साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जष्टराई साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयको भानकको रूऩभा ङ्झरइन्छ। 
नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जष्ट सेवा प्रवाहको सववऩऺसॉग सम्फङ्ञन्धत हङ्टने बएकारे सेवा प्रदान गने कामावरम तथा 
प्रदामकहरूको कामवशैरीभा सङ्टधाय ल्माई गङ्टणस्तय वङृ्जद्ध गनङ्टव आवश्मक हङ्टन्छ। नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जष्ट 
सेवाप्रङ्झतको अऩेऺा य प्राप्त सेवाको गङ्टणस्तयसॉग सम्फङ्ञन्धत हङ्टन्छ । नागङ्चयकरे अऩेङ्ञऺत य वास्तङ्जवक 
सेवाको तङ्टरना गदवछ य त्मसको आधायभा प्रङ्झतङ्जिमा व्मि गदवछ । नागङ्चयकरे अऩेऺा गयेअनङ्टसायको 
सेवा सयर तङ्चयकारे प्राप्त गनव सक्मो बन ेसन्तङ्टङ्जष्ट ऩङ्झन उच्च हङ्टन्छ । साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकको 
सन्तङ्टङ्जष्ट वङृ्जद्ध गनव नेऩार सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतगत व्मवस्था गये ऩङ्झन अऩेऺाकृत सङ्टधाय हङ्टन नसकेको 
ङ्जवङ्झबङ्ङ तथ्महरूरे देखाएका छन।् सवेऺणरे १५ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू भार आपूरे प्राप्त गयेको 
सेवाप्रङ्झत ऩूणव रूऩभा सन्तङ्टष्ट यहेको देखाएको छ बन ेआॊङ्ञशक सन्तङ्टष्ट यहेका नागङ्चयकहरू ६५ प्रङ्झतशत 
यहको देखाएको छ । आॊङ्ञशक सन्तङ्टष्ट यहेका नागङ्चयक फढी बए ऩङ्झन ऩूणव रूऩभा सन्तङ्टष्ट हङ्टने 
नागङ्चयकहरूको अनङ्टऩात ङ्झनकै्क कभ छ । 

सभग्रभा हेदाव केही सकायात्भक सङ्केत देङ्ञखए ताऩङ्झन सङ्टधाय गनङ्टव ऩने अवस्था ङ्झनकै्क देङ्ञखन्छ । साववजङ्झनक 
सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जष्टको स्तय फढाउनङ्ट आवश्मक देङ्ञखन्छ। सेवाको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय गयी 
नागङ्चयकको ङ्जवश्वास हाङ्झसर गनव सेवा प्रदामकको कामवशैरीभा थऩ सङ्टधाय गनङ्टव ऩने देङ्ञखन्छ। अऺभता, 
अनङ्टियदामी, जङ्जटर प्रङ्जिमा, सभमभा सेवा प्राप्त नहङ्टन ङ्ट, अऩायदङ्ञशवता, सदाचाङ्चयताको कभी तथा 
अङ्जवश्वसनीमता जस्ता कायणहरूरे गदाव धेयै नागङ्चयकहरू साववजङ्झनक सेवाफाट सन्तङ्टष्ट हङ्टॉदैनन।् तसथव 
साववजङ्झनक सेवा प्रदान गने ङ्झनकामहरूरे कामवसम्ऩादनभा नवीनता ल्माउने, नागङ्चयकको आवश्मकता य 
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अऩेऺा ऩङ्जहचान गयी सोहीअनङ्टसायको सेवा प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टव आवश्मक छ । साववजङ्झनक सेवाको 
गङ्टणस्तय य सन्तङ्टङ्जष्टरे याज्मप्रङ्झतको आभ नागङ्चयकको धायणा य ङ्जवश्वासको ङ्झनभावण गदवछ । त्मसैरे 
नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जष्ट साववजङ्झनक सेवाको अङ्झनवामव सतव हो । 

४. ङ्झनष्कषव  

नागङ्चयकको सॊङ्जवधानप्रदि अङ्झधकाय य याज्मरे गयेको प्रङ्झतफद्धतारे साववजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय 
गनङ्टवको ङ्जवकल्ऩ छैन । नऩेार याङ्जिम शासकीम सवेऺण, २०७४ रे साववजङ्झनक सेवाका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऩऺहरूभा नागङ्चयकको धायणा देखाएको छ । सवेऺणरे नागङ्चयकको अऩेऺा, आरोचना य 
आवश्मकताराई जीवन्त रूऩभा दस्तावेजीकयण गयेको छ । नागङ्चयकका ती धायणाराई सङ घ, प्रदेश य 
स्थानीम तहरे आत्भसात गयी नागङ्चयकको अऩेऺाअनङ्टसायको साववजङ्झनक सेवा प्रणारीराई ङ्जवकास गनङ्टव 
साववजङ्झनक प्रशासनको सङ्टधायको अङ्झनवामव सतव हो (ऩोख्ररे, सङ्टवेदी, अङ्झधकायी य  गङ्टप्ता, २०७५)।  

साववजङ्झनक सेवाराई याज्मका याजनीङ्झतक रूऩभा ऩङ्चयबाङ्जषत रक्ष्मराई प्राप्त गने औजाय भाङ्झनन्छ (डोहटॊ य 
होभ, २०५९)। याज्म य नागङ्चयकङ्झफच असर सम्फन्ध स्थाऩनाभा साववजङ्झनक सेवारे भहत्त्वऩूणव बङू्झभका 
खेरेको हङ्टन्छ। गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी सेवारे नागङ्चयकको याज्मप्रङ्झतको धायणाराई फङ्झरमो फनाउॉछ। 
मसका राङ्झग याज्मरे नागङ्चयकको आवश्मकता य चाहनाभा आधाङ्चयत सेवाग्राहीभैरी सेवा प्रणारीको 
ङ्जवकास गनङ्टवऩदवछ । नऩेारभा याज्मरे प्रदान गयेको साववजङ्झनक सेवा नागङ्चयकरे आऩेऺा गयेफभोङ्ञजभको 
बएको देङ्ञखॉदैन। नेऩारको साववजङ्झनक प्रशासनराई ऩयम्ऩयागत शैरीफाट साववजङ्झनक सेवा प्रदान गने 
गयेको आयोऩ राग्दै आएको छ । सेवाभा गङ्टणस्तय नयहेको य मसरे नागङ्चयकराई सन्तङ्टष्ट फनाउन 
नसकेको साववजङ्झनक आरोचना ऩङ्झन हङ्टॉदै आएको छ । साववजङ्झनक सेवारे आभ नागङ्चयकहरूभा 
सकायात्भक प्रबाव ङ्झसजवना गनव याज्म सङ घषवयत ्छ । साववजङ्झनक सेवाप्रङ्झत नागङ्चयकहरूको उच्च ङ्जवश्वास 
हाङ्झसर गनव सेवाराई च ङ्टस्त, ऩहङ्टॉचमोग्म, जनभङ्टखी, ङ्झभतव्ममी, जवापदेही, ऩायदशॉ, ङ्झनष्ऩऺ तथा भागभा 
केङ्ञन्रत फनाउनङ्ट आवश्मक देङ्ञखन्छ। मसका राङ्झग साववजङ्झनक सेवाको ङ्झनभावण, प्रवाह, अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कनको सॊमन्र, प्रङ्जिमा, प्रणारी य सेवा प्रदामकको व्मवहायभा उल्रेतम सङ्टधाय गनङ्टवऩने देङ्ञखन्छ । 
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आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाभा कृङ्जष ऺेरको बङू्झभका  

 
 
 
 
 

 
 
 

वासङ्टदेव नाथ* 

आरेख साय 

भङ्टरङ्टकङ्झबर उत्ऩादनशीर वगवराई योजगायी ङ्झसजवना गङ्चयनङ्टराई आन्तङ्चयक योजगायी बङ्झनन्छ । योजगायी 
बङ्ङारे जीङ्जवकाका ङ्झनङ्ञम्त काभ, इरभ, व्माऩाय, व्मवसाम, ऩेसारगामतका कामवराई  

जनाउॉदछ । आन्तङ्चयक योजगायीरे उत्ऩादन फढ्न गई व्माऩाय घाटा सन्तङ्टरन हङ्टन,े कङ्ट र गाहवस्थ्म 
उत्ऩादनभा वङृ्जद्ध हङ्टने य आङ्झथवक ङ्जवकासका आमाभहरूभा सकायात्भक प्रबाव ऩदवछ । ङ्जवदेशफाट 
पङ्जकव एका श्रभशङ्ञिको जोस, जाॉगय, सोच, ऻान, ङ्झसऩ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबवको अङ्झधकतभ उऩमोग गयी  
भङ्टरङ्टकभा स्वयोजगाय प्रवद्धवनको भाध्मभफाट आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना गनव सङ्जकन े प्रशस्त सम्बावना 
छ। 

आम वङृ्जद्ध, गङ्टणस्तयीम भानव ऩङ्टॉजी ङ्झनभावण, आङ्झथवक जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गदै २०७९ सारसम्भभा अङ्झत 
कभ ङ्जवकङ्झसत देशफाट ङ्जवकासशीर देशभा स्तयोङ्ङङ्झत गने य २०८७ सारसम्भभा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म 
हाङ्झसर गदै उच्च भध्मभ आमस्तय बएको भङ्टरङ्टकभा स्तयोङ्ङङ्झत हङ्टने ऩन्ध्रौँ मोजनारे ङ्झरएको रक्ष्म ऩूया 
गनव कृङ्जष ऺेरको आवश्मकता, भहत्व य औङ्ञचत्म सान्दङ्झबवक छ । चारङ्ट आङ्झथवक वषवभा सयकायरे 
कृङ्जषभा आधाङ्चयत काभको राङ्झग ७ राख श्रभशङ्ञिराई योजगाय ङ्छदने बङ्झनएको छ । कृङ्जषको 
भाध्मभफाट भङ्टरङ्टकरे फेयोजगायीको दय कभ गने य आमातभङ्टखी कृङ्जष उत्ऩादनफाट भङ्टङ्ञि ऩाउनका राङ्झग 
बङू्झभ फैङ कको अवधायणा अङ्ञघ सायेको छ । मसरे कृङ्जष उत्ऩादनको अत्मङ्झधक आमात प्रङ्झतस्थाऩनभा 
सहमोग ऩङ्टग्ने देङ्ञखन्छ । 

१. ऩङ्चयचम  

कृङ्जष बङ्ङारे खेतीऩाती तथा ऩशङ्टऩारन कामवराई जनाउॉदछ । भानवीम पाइदाको राङ्झग ङ्झफरुवा य 
जनावयको उत्ऩादनसम्फन्धी व्मावहाङ्चयक ङ्जवऻानराई कृङ्जष बङ्झनन्छ । फारीनारी तथा ऩशङ्टऩन्छीको 
भाध्मभफाट भाङ्झनसको राङ्झग आवश्मक ऩने गाॉस, फास, कऩास उत्ऩादन गङ्चयन्छ । मसअन्तगवत अङ्ङफारी, 
                                                            
* ऩशङ्ट ङ्जवकास अङ्झधकृत, नेऩार सयकाय  
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फागवानी (तयकायी खेती, परपूर खेती य ऩङ्टष्ऩ खेती), ऩशङ्टऩारन (गाई, बईअसी, बेडा, फाख्रा, फङ्गङ्टय, खयामो, 
कङ्ट कङ्ट य, हािी, उॉट आङ्छद), ऩन्छीऩारन (कङ्ट खङ्टया, हाॉस, फट्टाई, अङ्जिच आङ्छद) भाहङ्टयी ऩारन, भाछाऩारन, येशभ 
खेती ऩदवछन।् मी सफै ऩारनफाट खाद्याङ्ङ, दङ्टध, भाछा, भासङ्ट, अण्डा, तयकायी, परपूर, ऊन, छारा, भह, 
येसभ आङ्छद उत्ऩादन हङ्टन्छ । 

नेऩारभा बउूऩमोगको अवस्था हेदाव खेती गङ्चयएको जङ्झभन २१ प्रङ्झतशत, खेती नगङ्चयएको जङ्झभन ७ प्रङ्झतशत, 

वनजङ्गर यहेको जङ्झभन २९ प्रङ्झतशत, झाडी यहेको जङ्झभन १०.६ प्रङ्झतशत, चयन खकव  यहेको जङ्झभन १२ 
प्रङ्झतशत, ऩानी यहेको जङ्झभन २.६ प्रङ्झतशत य अन्म जङ्झभन १७.८ प्रङ्झतशत  यहेको छ । 

हावाऩानीको दृङ्जष्टकोणरे उच्च ङ्जहभारको ठण्डा ट्रुण्डा हावाऩानीदेङ्ञख तयाईको उष्ण प्रदेशीम हावाऩानी 
ऩाइन्छ । सफैबन्दा फढी वषाव ऩोखयाभा ३३४५ भी.भी. य कभ वषाव भङ्टस्ताङभा ३०० ङ्झभ.ङ्झभ. एवभ ्
वाङ्जषवक औषत वषाव १६०० ङ्झभ.ङ्झभ. हङ्टन्छ । भङ्टतम वषाव असायदेङ्ञख बारसम्भ हङ्टन्छ । साना ठङ्टरा 6 
हजाय बन्दा फढी नदीनाराहरूफाट फषेङ्झन १७ देङ्ञख २२५ अफव क्मङ्टङ्झफक ङ्झभटय ऩानी फग्दछ । सम्ऩूणव 
कृङ्जष बङू्झभभा फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॉचाई गनव ३५ अफव क्मङ्टङ्झफक ङ्झभटय ऩानी आवश्मक ऩदवछ । 

तयाई अङ्ङको बण्डाय, ऩहाडराई परपूर खेती य उच्च ऩहाड तथा ङ्जहभारी ऺेरभा ऩशङ्टऩारन बए ऩङ्झन 
सोअनङ्टसाय गनव सङ्जकएको छैन । एकाङ्झतय देशबयी कङ्चयफ २५ प्रङ्झतशत खेतफायी फाॉझै यहेको छ बने 
अकोङ्झतय खानङ्जऩनभा आमाङ्झतत सॊस्कायहरूरे ङ्झनकै उतायचढाव आएको छ । खाने ऩङ्चयकाय तथा खान े
फानी पेङ्चयएको छ । ऩोषणमङ्टि खान ेकङ्ट याको उऩबोगभा जोड ङ्छदइएको छ । हाभीरे जहाॉ जे उत्ऩादन 
हङ्टन्छ त्महाॉ त्मसको उऩबोग नगयी उच्च ऩहाडी ऺेरभा आरङ्ट, उवा, कागङ्टनो, ङ्ञचनो, कोदो, पाऩय उत्ऩादन 
हङ्टन्छ बन े त्महाॉ बात खान े तय ऩयम्ऩयागत ऩङ्चयकाय नखानारे खाद्य सङ्टयऺाभा सङ्कट ऩैदा बएको छ। 
यैथाने जातका फारीनारी तथा ऩशङ्टऩन्छीहरू कङ्झतऩम रोऩ बइसकेका छन ् बन े कङ्झतऩम सङ्कटग्रस्त 
अवस्थाभा ऩङ्टगकेारे ङ्जमनको भौङ्झरक वासस्थानभा नै सॊयऺण गने स्वस्थानीम सॊयऺण (in-situ) य भौङ्झरक 
वासस्थानबन्दा अन्मर प्राकृङ्झतक वा कृङ्झरभ वातावयण तमाय गयी सॊयऺण गने ऩयस्थानीम सॊयऺण (ex-

situ) गनव सभमभै ध्मान ङ्छदनङ्ट आवश्मक छ । स्थानीम वस्तङ्टको उत्ऩादनरे उच्च भूल्म प्राप्त हङ्टनाका साथै 
कृङ्जष ऩमवटन (Agro - Tourism) प्रवद्धवन गयी आन्तङ्चयक योजगायीको ङ्झसजवनाभा भहत्त्वऩूणव बङू्झभका 
खेल्दछ। 

२. आन्तङ्चयक योजगायीका राङ्झग ऩङ्जहचान बएका ऺेरहरू 

आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाका राङ्झग ऩङ्जहचान बएका ऺरेहरूभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास, ऊजाव तथा 
ङ्झसॉचाइ, खानऩेानी, नदी ङ्झनमन्रण, वन, सडक, मातामात, ऩङ्टनङ्झनवभाण, साभङ्टदाङ्जमक ऩूवावधाय ङ्झनभावण, ठङ्टरा 
तथा याङ्जिम गौयवका आमोजना आङ्छद यहेका छन ्। 
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३. आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाका राङ्झग कृङ्जष िाङ्ञन्तका आधायहरू 

भाङ्झनस जन्भजात सम्ऩङ्ञि ङ्झरएय आएको हङ्टॉदैन । याजनीङ्झत य साभाङ्ञजक व्मवस्थारे भाङ्झनसराई सम्ऩङ्ञिको 
भाङ्झरक फनाउॉछ । नऩेारभा कृङ्जष िाङ्ञन्त गनव ङ्जवद्यभान कृङ्जष प्रणारी य सॊयचनाराई फदल्नङ्टको ङ्जवकल्ऩ 
छैन । अङ्जहरेको सॊयचनाङ्झबर यहेय कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकास हङ्टन सक्दैन। याज्मरे कृङ्जषभा आभूर ऩङ्चयवतवन 
गनव आवश्मक छ । कृङ्जष ऺेरभा आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाको रङ्झग कृङ्जष िाङ्ञन्त अऩङ्चयहामव छ । कृङ्जष 
िाङ्ञन्तका आधायहरू ङ्झनम्न प्रकाय याख्न सङ्जकन्छ: 

३.१. हङ्चयत िाङ्ञन्त (Green Revolution)  

हङ्चयत िाङ्ञन्त बङ्ङारे खाद्याङ्ङ फारीको खेती गयी खाद्याङ्ङ उत्ऩादन गनङ्टवराई जनाउॉछ। नऩेारभा 
बौगोङ्झरक वगॉकयण गयी प्रभङ्टख खाद्याङ्ङ फारीहरू धान, भकै, गहङ्टॉ, जौ, उवा, पाऩय, कोदो आङ्छद 
खाद्याङ्ङको उत्ऩादन गनव आवश्मक छ। कृङ्जष िाङ्ञन्तका राङ्झग हङ्चयत िाङ्ञन्त नगयी अन्म िाङ्ञन्त सम्ऩङ्ङ 
गनव सङ्जकदैन । 

३.२. जैङ्जवक िाङ्ञन्त ( Organic Revolution)  

नेऩारभा शरङ्टजीव व्मवस्थाऩनको राङ्झग ऩयम्ऩयागत तङ्चयकाहरू अवरम्फन गङ्चयॉदै आएको छ ।  अङ्झधकाॊश 
ठाउॉभा जैङ्जवक खेती ऩद्धङ्झत नै अऩनाइएको ऩाइन्छ । यासामङ्झनक ङ्जवषादीराई न्मूनीकयण गदै स्थानीम 
साधन स्रोतको प्रमोग गयी जैङ्जवक ऩद्धङ्झतफाट शरङ्टजीवहरू व्मवस्थाऩन गयी ङ्छदगो कृङ्जष ङ्जवकास य जैङ्जवक 
कृङ्जष िाङ्ञन्त एकीकृत शरङ्टजीव व्मवस्थाऩन प्रणारी अवरम्फन गनङ्टवराई जनाउॉदछ ।  

३.३. श्वते िाङ्ञन्त ( White Revolution) : 

श्वते िाङ्ञन्त बङ्ङारे दङ्टध उत्ऩादन गनङ्टवराई जनाउॉछ। नऩेारभा दङ्टध उत्ऩादनको राङ्झग उङ्ङत जातका गाई 
य बईआसी भध्मऩहाडी रोकभागव तथा हङ्टराकी भागव य ङ्जवङ्झबङ्ङ रोकभागवका कोङ्चयडोयकेङ्ञन्रत गयी दङ्टध 
उत्ऩादन गनव सङ्जकन्छ । 

३.४. नीर िाङ्ञन्त (Blue Revolution)  

तयाई तथा उऩत्मका ऺेरभा य नदी ङ्जकनायभा ऩोखयी फनाई प्रमाप्त भाराभा भाछा उत्ऩादन गयी नीर 
िाङ्ञन्त गनव सङ्जकने प्रफर सम्बावना यहेको छ  । 

३.५. यजत िाङ्ञन्त (Silver Revolution) 

मातामात सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको ठाउॉभा रेमसव कङ्ट खङ्टया, हाॉस, टकी, फट्टाई, रौकाट, इभङ्ट, सङ्टत ङ्टयभङ्टगव (अङ्जिच) 
आङ्छदको ऩारन गयी अण्डा उत्ऩादन गयी यजत िाङ्ञन्त गनव सङ्जकन्छ । 

३.६. ऩीत िाङ्ञन्त (Yellow  Revolution)  

तयाई, उऩत्मका य ऩहाडका सभथय टायहरूभा तोयी, सस्मंू, यामो, ङ्झतर, आरस, फदाभ, सूमवभङ्टखी, अॉडेर, 
ङ्जपङ्झरङ्गे आङ्छद तेरहन फारीको खेती गयी ऩीत िाङ्ञन्त गनव सङ्जकन्छ । 
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३.७. खैयो िाङ्ञन्त (Grey Revolution)  

ऩशङ्टऩारन गयेको स्थानभा गोठेभर य कम्ऩोस्ट भर एवभ ्अन्म ठाउॉभा हङ्चयमो भर य गड्यौँरा भर 
उत्ऩादन गने य यासामङ्झनक भर उत्ऩादन गयी खैयो िाङ्ञन्त गनव सङ्जकन्छ । 

३.८. सङ्टनौरो िाङ्ञन्त (Golden Revolution)  

बौगोङ्झरक हावाऩानी अनङ्टसाय तयाईदेङ्ञख उच्च ऩहाडसम्भ केया, भेवा, आॉऩ, कटहय, ब ङ्टॉइकटहय, ङ्झरची, 
ड्रागन फ्रङ्ट ट, स्ट्रफेयी, अनाय, अङ्गङ्टय, आरु, आरुफखडा, सङ्टन्तराजात (सङ्टन्तरा, कागती,  जङ्टनाय, ज्माङ्झभय, 
चाक्सी, बोगटे) नासऩाती, स्माउ, ङ्जकङ्झफ, तयफङ्टजा, खयफङ्टजा आङ्छद उत्ऩादन गयी सङ्टनौरो िाङ्ञन्त गनव  
सङ्जकन्छ। 

३.९. यि िाङ्ञन्त (Red Revolution)  

भध्मऩहाडी रोकभागव आसऩास फाख्राऩारन य तयाई य उऩत्मकाहरूभा ऩाडाऩारन, फङ्गङ्टयऩारन य िोइरय 
कङ्ट खङ्टयाऩारन तथा गोरबईःडा खेती गयी भासङ्ट य गोरबेडा उत्ऩादन गयी यि िाङ्ञन्त गनव सङ्जकन्छ। 

३.१०. गोरो िाङ्ञन्त (Round Revolution)  

हावाऩानी सङ्टहाउॉदो जातका आरङ्ट खेती गयी गोरो िाङ्ञन्त गनव सङ्जकन्छ।  

उऩमङ्टवि कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन ऩदाथवरगामत उच्च ऩहाडभा माक, नाक, चौँयी, च्माङ्खग्रा, बईःडाऩारन 
गयी प्रमाप्त भाराभा ऊन तथा ऩङ्ञस्भना उत्ऩादन गनव सङ्जकन्छ । 

४. कृङ्जष कभवका ऺेरहरू 

योजगायीको ङ्झसजवना काभरे गने बएकारे काभको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय श्रङ्झभकको आवश्मकता ऩदवछ ।श्रभको 
राङ्झग योजगायी ङ्छदने बएकारे एउटा कृङ्जष वा ऩशङ्टऩन्छी पाभवभा ङ्जवङ्जवध काभ गनङ्टव ऩने हङ्टन्छ । कङ्ट नै 
एउटा उदे्दश्म ऩूया गनवको राङ्झग थङ्टप्र ै कामवसम्ऩादन गनङ्टवऩदवछ । प्रत्मेक कामवसम्ऩादन गनवका राङ्झग 
आवश्मक ऻान य ङ्झसऩ चाङ्जहन्छ । गङ्टणस्तयीम तथा प्रबावकायी सेवा प्रवाहरे भार गङ्टणस्तयीम वस्तङ्टको 
उत्ऩादन गनव सङ्जकन्छ बङे्ङ कङ्ट या सदैव तमार याख्नङ्ट त्मङ्झतकै आवश्मक छ । महाॉ कृङ्जष कभवका फायेभा 
उल्रेख गने प्रमास गङ्चयएको छ : 

४.१ दङ्टग्ध उत्ऩादन ऺेरभा गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 दङ्टहङ्टना, ब्माउन,े ब्माएका ऩशङ्टको य ऩाडाऩाडी तथा फाच्छाफाच्छी एवभ ् याॉगो तथा साॉढेको 
हेयचाह, 

 गोठ य वङ्चयऩङ्चयको सयसपाइ, 

 भरभूर सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

 ऩशङ्टको सयसपाइ, 

 दङ्टध दङ्टहङ्टन,े दङ्टध छाङ्ङ,े दङ्टध सङ्करन, दङ्टध ङ्झफिी तथा ङ्जवतयण, 

 घाॉस खेती, घास का्न ेतथा टङ्टिा ऩाने घाॉस खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
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 हे तथा साइरेज फनाउन,े 

 दानाका राङ्झग आवश्मक खाद्य ऩदाथवको सङ्करन, दाना फनाउने य दाना खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 घाॉस तथा दाना तौर गने य ऩशङ्टराई ङ्छदन,े 

 ङ्झसङ का्ने खङ्टय का्ने, 
 ऩशङ्टराई खोऩ तथा ऩयजीवी ङ्झनमन्रण य ङ्झफयाभी ऩशङ्टराई औषङ्झध उऩचाय गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह गने य ऩारोऩहया गने आङ्छद । 

४.२ भासङ्ट उत्ऩादनको राङ्झग ऩाङ्झरएका ऩशङ्टऩन्छीको राङ्झग गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 ऩशङ्टऩन्छीको खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 गोठ तथा खोय य वङ्चयऩङ्चयको सयसपाइ, 

 भरभूर सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

 ऩशङ्टको सयसपाइ, 

 घाॉस खेती, घास का्न ेतथा टङ्टिा ऩाने घास खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 हे तथा साइरेज फनाउन,े 

 दानाको राङ्झग आवश्मक खाद्य ऩदाथवको सङ्करन, दाना फनाउने य दाना खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 घाॉस तथा दाना तौर गने य ऩशङ्टराई ङ्छदन,े 

 ऩशङ्टको ङ्झसङ का्ने, खङ्टय का्ने, 
 ऩन्छीहरूको च ङ्टच्चो का्ने, 
 ऩशङ्टराई खोऩ तथा ऩयजीवी ङ्झनमन्रण य ङ्झफयाभी ऩशङ्टराई औषङ्झध उऩचाय गने, 

 ऩशङ्टऩन्छीको ङ्झफिी गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह गने य ऩारोऩहया गने आङ्छद। 

४.३ अङ्ङ खेतीभा गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 जङ्झभनको तमायी, 
 ङ्झफउ / फेनाव तमायी, 
 ङ्झफउ योप्ने वा छने, 

 गोडभेर गने, 

 भर हाल्ने य ङ्झसॉचाइ गने, 

 योग ङ्जकयाको योकथाभ तथा ङ्झनमन्रण, 

 फारी का्ने, च ङ््ट ने, सङ्टकाउन,े बण्डायण, ङ्झफिी गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह गने य ऩारोऩहया गने आङ्छद । 
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४.४ परपूर खेतीभा गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 नसवयी स्थाऩना तथा ङ्झफरुवा उत्ऩादन, 

 ङ्झफरुवा खोप्न,े 

 ङ्झफरुवाको गोडभेर य काॉटछाॉट (Training and Pruning), 

 ङ्झफरुवाभा राग्न ेयोगहरू उऩचाय तथा ङ्झनमन्रण, 

 परपूर ङ्जटप्न,े 

 परपूरको ग्रङे्झडङ्ग गने, प्माकेङ्ञजङ्ग गने, ढङ्टवानी गने, बण्डाय गने, ङ्झफिी गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह गने य ऩारोऩहया गने आङ्छद। 

४.५ ऩङ्टष्ऩ खेतीभा गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 नसवयी स्थाऩना तथा पूरका ङ्झफरुवा उत्ऩादन, 

 ङ्झफरुवा योप्न,े 

 ङ्झफरुवाको गोडभेर य काटछाॉट, 

 ङ्झफरुवाभा राग्न ेयोगहरू उऩचाय तथा ङ्झनमन्रण, 

 पूर ङ्जटप्न,े 

 पूरको ग्रङे्झडङ्ग गने प्माकेङ्ञजङ गने ढङ्टवानी गने बण्डाय गने ङ्झफिी गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह गने य ऩारोऩहया गने आङ्छद । 

४.६ पङ्ट र (अण्डा ) उत्ऩादनको राङ्झग गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 खोय व्मवस्थाऩन, 

 अण्डा उत्ऩादनको राङ्झग ऩाङ्झरने ऩन्छीहरूको खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 चल्राको छनौट, 

 चल्रा हङ्टकावउने, 
 उभेय य अवस्थाअनङ्टसाय दानाऩानीको व्मवस्थाऩन, 

 च ङ्टच्चो का्ने, 
 अण्डा सङ्करन, ग्रङे्झडङ्ग, बण्डायण, ढङ्टवानी तथा ङ्झफिी ङ्जवतयण, 

 ऩङ्टरेटको ग्रङे्झडङ्ग य कङ्झरङ्ग गने, 

 खोऩ, ऩयजीवी ङ्झनमन्रण तथा उऩचाय सेवा, 
 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह य ऩारोऩहया गने आङ्छद । 

४.७ भाछा ऩारनको राङ्झग गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

 ऩोखयी ङ्झनभावण, 
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 ऩोखयीभा ऩानी बने तथा जराशम ङ्झनभावण, 

 ऩोखयी सपाइ, 

 ब ङ्टया उत्ऩादन, 

 ब ङ्टया खङ्चयद तथा ढङ्टवानी, 
 उभेय य उदे्दश्मअनङ्टसाय आहाया व्मवस्थाऩन, 

 भाछा तथा  ऩोखयीको हेयचाह व्मवस्थाऩन, 

 भाछा तौरने वा जोख्न,े 

 भाछा भाने वा सभात्न ेतथा सङ्करन, ग्रङे्झडङ्ग बण्डायण ङ्झफिी ङ्जवतयण, 

 ऩयजीवी ङ्झनमन्रण तथा औषङ्झध उऩचाय गने, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

 येखदेख तथा हेयचाह य ऩारोऩहया गने आङ्छद । 

४.८ कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको ङ्जवङ्जवधीकयण राङ्झग गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

कृङ्जषजन्म उद्योग स्थाऩना गयी उऩबोिाहरुको आवश्मकता य चाहनाअनङ्टसाय कृङ्जष उऩजको 
प्रशोधन गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩङ्चयकायहरू उत्ऩादन गने कामवहरू गङ्चयन्छ जसरे आन्तङ्चयक योजगायी 
ङ्झसजवना गदवछ। 

४.९ कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको फजाङ्चयकयणकाराङ्झग गङ्चयन ेभङ्टतम कामवहरू 

कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको फजायीकयणको राङ्झग Product, Price, Promotion, Place, Packaging, 

Positioning and People राई ध्मान ङ्छदएय गनङ्टव ऩदवछ जसरे आन्तङ्चयक योजगायीको ङ्झसजवना  

गदवछ । 

५. यासामङ्झनक भरको ङ्जवकल्ऩको रूऩभा प्रमोग गनव सङ्जकने प्राङ्गाङ्चयक भरहरू 

यासामङ्झनक भर खङ्चयद तथा ढङ्टवानीको राङ्झग फषेनी कयोडौं यकभ ङ्जवदेशभा जानफाट योक्नको राङ्झग 
बकायो सङ्टधाय गयी भरभूर सङ्करन तथा प्रमोग, गोठेभर, कम्ऩोष्ट भर, बेडाफाख्राको भर, कङ्ट खङ्टयाको 
भर, चऩॉको भर, सहयको पोहोयभैरा, गड्यौरा भर, जीवाणङ्ट भर, ङ्जऩना भर, हङ्चयमो भर, एजोरा 
भररगामत प्राङ्गाङ्चयक भरहरू फनाएय प्राङ्गाङ्चयक खेती प्रवद्धवन गयी भानव य भाटोराई स्वस्थ याख्न तथा 
आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवना गनव सङ्जकन्छ । 

६. कृङ्जष ऺेरको भहत्व 

 कङ्ट र जनसङ्खतमा ६०.४ प्रङ्झतशत कृङ्जष ऩेसाभा सॊरग्न यहनङ्ट, 
 कङ्ट र गाहवस्थ उत्ऩादनभा कङ्चयफ २७.६ प्रङ्झतशत मोगदान कृङ्जष ऺेरको हङ्टन ङ्ट, 
 ३८ राख घयऩङ्चयवायरे कृङ्जष ऩेसाराई भङ्टतम ऩेसा फनाउनङ्ट, 
 सफै ङ्जकङ्झसभका कृङ्जष उऩज तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन गने सङ्जकने हावाऩानी उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट, 
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 खाद्य सङ्टयऺाको प्रभङ्टख आधाय कृङ्जष ऺेर हङ्टन ङ्ट, 
 गङ्चयफी ङ्झनवायणको राङ्झग उऩमङ्टि भाध्मभ हङ्टन ङ्ट, 
 उच्च भूल्मका कृङ्जष उत्ऩादनरे आङ्झथवक वङृ्जद्धभा टेवा ऩङ्टग्नङ्ट, 
 आत्भङ्झनबवयताको राङ्झग कृङ्जष प्रभङ्टख ऩेसा हङ्टन ङ्ट, 
 जोङ्ञखभमङ्टि काभको राङ्झग ङ्जवदेश ऩरामनराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गने उऩमङ्टि भाध्मभ हङ्टन ङ्ट, 
 स्वाधीन अथवतन्रको ङ्झनभावणको प्रभङ्टख भाध्मभ हङ्टन ङ्ट, 
 ऩौङ्जष्टक आहाया उत्ऩादनको आधायबतू स्रोतको रूऩभा स्थाङ्जऩत ऩेसा हङ्टन ङ्ट, 
 कृङ्जष ऩमवटन प्रवद्धवनरे ऩमवटकराई आकङ्जषवत गयी ङ्जवदेशी भङ्टरा आजवनको उऩमङ्टि भाध्मभ हङ्टन ङ्ट, 
 औद्योङ्झगक ङ्जवकासको भङ्टतम आधाय हङ्टन ङ्ट, 
 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण तथा सॊवद्धवनको आधाय हङ्टन ङ्ट, 
 कृङ्जष ऺेर ङ्ञस्थय योजगायीको आधाय हङ्टन ङ्ट। 

७. सॊस्थागत व्मवस्था 
 कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम 

 बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम 

 याङ्जिम ङ्जकसान आमोग 

 कृङ्जष ङ्जवबाग य अन्तगवतका कामावरमहरू 

 ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबाग य अन्तगवतका कामावरमहरू 

 खाद्य अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग य अन्तगवतका कामावरमहरू 

 नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्धान ऩङ्चयषद य अन्तगवतका कामावरमहरू 

 कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

 प्रादेङ्ञशक बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम 

 प्रादेङ्ञशक कृङ्जष ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम 

 प्रादेङ्ञशक ऩशङ्टऩन्छी तथा भत्स्म ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम 

 कृङ्जष ऻान केन्रहरू 

 बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्रहरू 

 ७५३ ओटै स्थानीम तहभा कृङ्जष शाखा य ऩशङ्ट सेवा शाखा 

८. खाद्याङ्ङ असङ्टयऺाको अवस्था  

हाम्रो देशको कङ्झतऩम बागभा आन्तङ्चयक उत्ऩादनरे ६ भङ्जहना ऩङ्झन खान ऩङ्टग्दैन जफङ्जक सन ्१९८० को 
दशकसम्भ खाद्याङ्ङ ङ्झनमावत गङ्चयन्थ्मो । हार ३७ राख भाङ्झनस खाद्य असङ्टयङ्ञऺत बै कङ्चयफ ४० ङ्ञजल्राभा 
खाद्य न्मूनता यहेको छ । खाद्य सङ्टयऺाका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणहरूभध्मे खाद्य सङ्टयङ्ञऺत, भध्मभस्तयीम खाद्य 
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असङ्टयङ्ञऺत, उच्चतभ खाद्य असङ्टयङ्ञऺत (जीङ्जवकोऩाजवनका स्रोत सम्ऩङ्ञिहरू फेचङ्जवखन गनङ्टवऩने अवस्थाको 
सङ्टरुवात), गम्बीय खाद्य असङ्टयऺा (खाद्य तथा जीङ्जवकोऩाजवनभा गम्बीय सङ्कटको अवस्था) य भानवीम 
आऩत ्कारीन तथा बोकभयीको चयणहरू यहेकोरे मी चयणहरू आउन नङ्छदनका राङ्झग कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधहरूको अवरम्फन गयी उत्ऩादन रागत घटाउन,े उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने य ङ्छदगो 
ङ्जवकासका राङ्झग ङ्झनयन्तय प्रमासयत यहन आवश्मक छ । 

९. आमातको अवस्था  

ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झतवेदनअनङ्टसाय आङ्झथवक वषव २०७६/७७ भा १४ खफव १८ अफव ५३ कयोड रुऩैमाॉको वस्तङ्ट 
आमात हङ्टॉदा १ खफव ६० अफव ५८ कयोडको कृङ्जषजन्म वस्तङ्ट आमात बएको छ । नऩेारभा उत्ऩादन गनव 
सङ्जकने अङ्ङफारी ३८ अफव ७२ कयोड, तेर २१ अफव २३ कयोड, तयकायी १६ अफव ८४ कयोड, 
परपूर १२ अफव ३४ कयोड, ऩशङ्टऩन्छी २ अफव ६७ कयोड, ङ्ञचमा कपी ५ अफव ३० कयोड, भाछा 
७२ कयोड ९० राख य डेयी उत्ऩादन ५१ कयोड २९ राख बन्दा फढीको आमात बैयहेको अनङ्टभान 
गङ्चयएको छ ।  

१०.  नेऩारफाट ङ्झनमावतको राङ्झग उत्ऩादन हङ्टने कृङ्जषजन्म वस्तङ्टहरू  

अरईअची, अदङ्टवा, ङ्ञचमा, सङ्टऩायी, जडीफङ्टटी, पाऩय ,कोदो, भसङ्टयो, ताजा तयकायी, परपूर, जङ्टस य जङ्टटफाट 
फनेका साभाग्रीहरू आङ्छद । 

११. कानङ्टनी व्मवस्था  

११.१ नऩेारको सॊङ्जवधानभा बएको व्मवस्था 
नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग ३ भौङ्झरक हक य कतवव्मअन्तगवत धाया ३३ भा योजगायीको हकको व्मवस्था 
य बाग ४ याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त नीङ्झत तथा दाङ्जमत्वअन्तगवत धाया ५१ याज्मका नीङ्झतहरू (झ) श्रभ य 
योजगायसम्फन्धी नीङ्झत व्मवस्था गङ्चयएको छ । त्मसै गयी धाया ३६ खाद्यसम्फन्धी हक य धाया ४२ 
साभाङ्ञजक न्मामको हक व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग ४ याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत तथा दाङ्जमत्वअन्तगवत धाया ५१ 
याज्मका नीङ्झतहरू  : 

(ङ) कृङ्जष य बङू्झभसम्फन्धी नीङ्झत 

(१) बङू्झभभा यहेको दोहोयो स्वाङ्झभत्व अन्त्म गदै ङ्जकसानको ङ्जहतराई ध्मानभा याखी वैऻाङ्झनक बङू्झभसङ्टधाय 
गने, 

(२) अनङ्टऩङ्ञस्थत बसू्वाङ्झभत्वराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै जग्गाको चक्राफन्दी गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वङृ्जद्ध 
गने, 
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(३) ङ्जकसानको हक ङ्जहत सॊयऺण य सॊवद्धवन गदै कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन बउूऩमोग नीङ्झतको 
अवरम्फन गयी बङू्झभको व्मवस्थाऩन य कृङ्जषको व्मवसामीकयण, औद्योगीकयण, ङ्जवङ्जवधीकयण य 
आधङ्टङ्झनकीकयण गने, 

(४) बङू्झभको उत्ऩादनशीरता, प्रकृङ्झत तथा वातावयणीम सन्तङ्टरनसभेतका आधायभा ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन 
गदै त्मसको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गने, 

(५) कृषकका राङ्झग कृङ्जष साभाग्री, कृङ्जष उऩजको उङ्ञचत भूल्म य फजायभा ऩहङ्टॉचको व्मवस्था गने। 

(छ) प्राकृङ्झतक साधन स्रोतको सॊयऺण, सॊवद्धवन य उऩमोगसम्फन्धी नीङ्झत 

(४)  जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण य नदीको व्मवस्थाऩन गदै ङ्छदगो य बयऩदो ङ्झसॉचाइको ङ्जवकास गने, 

(५) जनसाधायणभा वातावयणीम स्वच्छतासम्फन्धी चेतना फढाई औद्योङ्झगक एवभ ् बौङ्झतक ङ्जवकासफाट 
वातावयणभा ऩनवसक्ने जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गदै वन, वन्मजन्तङ्ट, ऩन्छी, वनस्ऩङ्झत तथा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सॊवद्धवन य ङ्छदगो उऩमोग गने। 

(ज) नागङ्चयकका आधायबतू आवश्मकतासम्फन्धी नीङ्झत 

(१२) कृङ्जष ऺेरभा रगानी अङ्झबवङृ्जद्ध गदै खाद्यसम्प्रब ङ्टताको भान्मताअनङ्टरूऩ जरवामङ्ट य भाटो अनङ्टकूरको 
खाद्याङ्ङ उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गयी खाद्याङ्ङको ङ्छदगो उत्ऩादन, आऩूङ्झतव, सञ्चम, सङ्टयऺा य सङ्टरब तथा 
प्रबावकायी ङ्जवतयणको व्मवस्था गने। 

(ञ) साभाङ्ञजक न्माम य सभावेशीकयणसम्फन्धी नीङ्झत 

(६) भङ्टि कभैमा, कम्रयी, हरूवा, चरुवा, हङ्झरमा, बङू्झभहीन सङ्टकङ्ट म्फासीहरूको ऩङ्जहचान गयी फसोफासका 
राङ्झग घय घडेयी तथा जीङ्जवकोऩाजवनका राङ्झग कृङ्जष मोग्म जङ्झभन वा योजगायीको व्मवस्था गदै ऩङ्टन: 
स्थाऩना गने, 

अनङ्टसूची ५ सङ घको अङ्झधकायको सूची, अनङ्टसूची-६ प्रदेशको अङ्झधकायको सूची, अनङ्टसूची-७ सङ घ य 
प्रदेशको साझा अङ्झधकायको सूची, अनङ्टसूची-८ स्थानीम तहको अङ्झधकायको सूची, अनङ्टसूची ९ सङ घ 
प्रदेश य स्थानीम तहको अङ्झधकायको साझा सूचीको व्मवस्था गयी सङ घ प्रदेश य स्थानीम तहको 
अङ्झधकाय स्ऩष्ट ऩायेको छ । 

११. २ कृङ्जषसॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झत तथा ऐन कानङ्टनहरू 

11.2.१ नीङ्झतहरू 

ि.सॊ. नीङ्झतहरूको ङ्जववयण ि.सॊ. नीङ्झतहरूको ङ्जववयण 

१ याङ्जिम खाद्य स्वच्छता नीङ्झत, २०७६ १६ याङ्जिम ङ्झसभसाय नीङ्झत, २०६९ 

२ एक स्वास्थ्म यणनीङ्झत, २०७६ १७ ऩन्छीऩारन नीङ्झत, २०६८ 

३ याङ्जिम कृङ्जष वन नीङ्झत, २०७६ १८ खकव  नीङ्झत, २०६८ 

४ भौयी प्रवद्धवन नीङ्झत, २०७४ १९ याङ्जिम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन नीङ्झत, 
२076 

५ कृङ्जष ङ्जवकास यणनीङ्झत, २०७२-९२ २० औद्योङ्झगक नीङ्झत, २०६७ 
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ि.सॊ. नीङ्झतहरूको ङ्जववयण ि.सॊ. नीङ्झतहरूको ङ्जववयण 

(2015-2035) 

६ याङ्जिम बउूऩमोग नीङ्झत, २०७२ २१ दङ्टग्ध ङ्जवकास नीङ्झत, २०६४ 

७ वाङ्ञणज्म नीङ्झत, २०७२ २२ कृङ्जष व्मवसाम प्रवद्धवन नीङ्झत, २०६३ 

८ साववजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत, २०७२ २३ कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता नीङ्झत, २०६३ 
(ऩङ्जहरो सॊशोधन २०७१) 

९ याङ्जिम वन नीङ्झत, २०७5 २४ जैङ्जवक प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत, २०६३ 

१० अन्तयावङ्जिम ङ्जवकास सहामता ऩङ्चयचारन 
नीङ्झत, २०७6 

२५ कृङ्जष नीङ्झत, २०६१ 

११ ङ्झसॉचाइ नीङ्झत, २०७० २६ ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत, २०६१ 
१२ दङ्टग्ध ङ्जवकास यणनीङ्झत, २०७० २७ याङ्जिम कपी नीङ्झत, २०६० 

१३ याङ्जिम सहकायी नीङ्झत, २०६९ २८ याङ्जिम भर नीङ्झत, २०५८ 

१४ ऩङ्टष्ऩ प्रवद्धवन नीङ्झत, २०६९ २९ याङ्जिम ङ्ञचमा नीङ्झत, २०५७ 

१५ आऩूङ्झतव नीङ्झत, २०६९ ३० याङ्जिम ङ्झफउ ङ्झफजन नीङ्झत, २०५६ 

11.2.२. ऐनहरू 

ि.सॊ. ऐनहरूको ङ्जववयण ि.सॊ. ऐनहरूको ङ्जववयण 

१ वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ १४ याङ्जिम ङ्ञचमा तथा कपी ङ्जवकास फोडव 
ऐन, २०४९ 

२ बउूऩमोग ऐन, २०७६ १५ याङ्जिम दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडव ऐन, 
२०४८ 

३ खाद्य अङ्झधकाय तथा खाद्य 
सम्प्रब ङ्टतासम्फन्धी ऐन, २०७५ 

१६ जीवनाशक ङ्जवषादी ऐन, २०४८ 

४ उऩबोिा सॊयऺण ऐन, २०७५ १७ नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्धान ऩङ्चयषद ऐन, 
२०४८ 

५ सहकायी ऐन, २०७४ १८ ङ्झफउ ङ्जवजन ऐन, २०४५ 

६ औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७३ १९ ब ू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन, 
२०३९ 

७ ङ्झफरुवा सॊयऺण ऐन, २०६४ २० औषङ्झध ऐन, २०३५ 
८ ऩशङ्ट स्वास्थ्म तथा ऩशङ्ट सेवा ऐन, २०५५ २१ दाना ऩदाथव ऐन, २०३३ 

९ ऩशङ्ट फधशारा तथा भासङ्ट जाॉच ऐन, 
२०५५ 

२२ खाद्य ऐन, २०२३ 

१० नेऩार ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषद ऐन, 
२०५५ 

२३ ऩेटेन्ट ङ्झडजाइन य टे्रडभाकव  ऐन, 
२०२२ 
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ि.सॊ. ऐनहरूको ङ्जववयण ि.सॊ. ऐनहरूको ङ्जववयण 

११ आमोङ्झडनमङ्टि नङ्टन (उत्ऩादन तथा ङ्झफिी 
ङ्जवतयण) ऐन, २०५५ 

२४ बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ 

१२ आभाको दङ्टधराई प्रङ्झतस्थाऩन गने वस्तङ्ट ( 

ङ्झफिी ङ्जवतयण ङ्झनमन्रण ) ऐन, २०४९ 
२५ जर सॊयऺण ऐन, २०१७ 

१३ याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव ऐन, 
२०४९ 

  

11.2.३. ङ्झनमभावरीहरू 

ि.सॊ. ङ्झनमभावरीहरूको ङ्जववयण ि.सॊ. ङ्झनमभावरीहरूको ङ्जववयण 

१ वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०७७ १० ङ्झफउ ङ्जवजन ङ्झनमभावरी, २०५४ 
२ औद्योङ्झगक व्मवसाम ङ्झनमभावरी, २०७६ ११ आभाको दङ्टधराई प्रङ्झतस्थाऩन गने 

वस्तङ्ट  (ङ्झफिी ङ्जवतयण ङ्झनमन्रण) 

ङ्झनमभावरी, २०५१ 
३ सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७५ १२ नेऩार कृङ्जष सेवा (गठन सभूह तथा 

शे्रणी ङ्जवबाजन य ङ्झनमङ्टङ्ञि) ङ्झनमभहरू, 
२०५० 

४ फारी तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्झफभा ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०६९ 

१३ जीवनाशक ङ्जवषादी ङ्झनमभावरी, 
२०५० 

५ ऩशङ्ट वधशारा य भासङ्ट जाॉच ङ्झनमभावरी, 
२०५७ 

१४ ब ूतथा जराधाय सॊयऺण ङ्झनमभावरी, 
२०४२ 

६ नेऩार ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषद ङ्झनमभावरी, 
२०५७ 

१५ दाना ऩदाथव ङ्झनमभावरी, २०४१ 

७ ऩशङ्ट स्वास्थ्म तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्झनमभावरी, 
२०५६ 

१६ खाद्य ङ्झनमभावरी, २०२७ 

८ उऩबोिा सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०५६ १७ बङू्झभसम्फन्धी ङ्झनमभहरू, २०२१ 

९ ङ्झसॉचाइ ङ्झनमभावरी, २०५६   

11.2.४. आदेशहरू 

ि.सॊ. आदेशहरू 

१ फडवफ्रङ्ट योग ङ्झनमन्रण आदेश, २०६४ 

२ कारीभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (गठन)(तेस्रो सॊशोधन) आदेश, 
२०६३ 

३ यासामङ्झनक भर ङ्झनमन्रण आदेश, २०५५ 
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ि.सॊ. आदेशहरू 

4 कऩास ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०३७ 

१२. कृङ्जष ऺेरका अवसय, च ङ्टनौती, सभस्मा य सभाधानका उऩामहरू 

१२.१ अवसयहरू 

 नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग ३ भौङ्झरक हक य कतवव्म अन्तयगत धाया ३६ भा खाद्यसम्फन्धी 
हकको व्मवस्था गङ्चयनङ्ट य धाया ५१ (ङ) कृङ्जष य बङू्झभ सङ्टधायसम्फन्धी नीङ्झतको व्मवस्था गङ्चयनङ्टको 
साथै कृङ्जषसम्फन्धी व्मवस्थाराई सॊङ्जवधानको अनङ्टसूचीहरूभा सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तहको 
अङ्झधकाय स्ऩष्ट गनङ्टव, 

 सङ घ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीनै तहाभा सयकायको उऩङ्ञस्थङ्झत हङ्टन ङ्ट, 
 कृङ्जष ऩेसाभा सॊरग्न जनसङ्खतमा ६०.४ प्रङ्झतशत (कृङ्जष ऩेसाभा सॊरग्न भङ्जहरा ७२.८ प्रङ्झतशत य 
ऩङ्टरुष ६०.२ प्रङ्झतशत हङ्टनङ्ट ), 

 फेयोजगाय ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवामङ्टवतीहरू, सेवाङ्झनवतृ बएका कभवचायीहरू, ङ्जवदेशफाट स्वदेश पकेका 
मङ्टवामङ्टवतीहरूको भङ्टतम योजाइको ऩेसाको रूऩभा कृङ्जष ऩेसा हङ्टन ङ्टको साथै अन्म सयकायी तथा 
गैयसयकायी सेवाभा आफद्ध बएका कभवचायीहरूको वैकङ्ञल्ऩक ऩेसाको रूऩभा कृङ्जष नै योजाइको 
ऩेसा हङ्टन ङ्ट, 

 कृङ्जष व्मवसामरे औद्योगीकयण गयी योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टन ङ्ट, 
 कृङ्जष उद्योगको ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना हङ्टन ङ्ट, 
 स्वदेशभा नै कृङ्जष उत्ऩादन तथा कृङ्जष उद्योग स्थाऩना गयी योजगाय ङ्झसजवना गयी फेयोजगायी 
न्मूनीकयण गनङ्टव, 

 खाद्याङ्ङभा आत्भङ्झनबवय हङ्टॉदै आमात प्रङ्झतस्थाऩन य ङ्झनमावत प्रवद्धवन हङ्टन ङ्ट, 
 कृङ्जष ऩमवटन प्रवद्धवनभा टेवा ऩङ्टग्नङ्ट आङ्छद । 

१२.२ च ङ्टनौतीहरू 

 व्मङ्ञिको जङ्झभन सङ्टऩथ भूल्मभा सयकायरे खङ्चयद गयी साभूङ्जहक खेतीभा प्रमोग गनव, 
 बङू्झभको कायोफाय ङ्झनजी तवयफाट फन्द गयी सयकायी तवयफाट गनव, 
 बभूाङ्जपमाफाट बङू्झभराई अरग गनव, 
 जङ्झभनको चक्राफन्दी गनव, 
 खेतीमोग्म जङ्झभनभा बइयहेको प्रङ्जटङ्ग कामव फन्द गनव, 
 कृङ्जष ङ्ञशऺाराई प्राथङ्झभकताभा याखी अध्ममन अध्माऩन गयाउनङ्ट, 
 िाङ्ञन्तकायी बउूऩमोगको नीङ्झत तजङ्टवभा तथा कामावन्वमन गनव, 
 हयेक स्थानीम तहभा कृङ्जषको राङ्झग आवश्मक बौङ्झतक ऩूवावधाय ङ्जवकास गनव, 
 सफै ठाउॉभा माङ्ञन्रकीकयणको प्रमोग गनव, 
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 कृङ्जषभा सहङ्टङ्झरमत ऋणको व्मवस्था गनव, 
 ऩयम्ऩयागत कृङ्जषफाट व्मवसाङ्जमक कृङ्जष अऩनाउन, 

 मङ्टवाहरूराई ङ्जवदेश ऩरामन हङ्टनफाट योकी कृङ्जष ऩेसाभा आकङ्जषवत गयाई ऩेसाभा अड्याई याख्न, 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन अनङ्टकूरन गयाउन, 

 सफै याजनीङ्झतक दरहरूराई कृङ्जष िाङ्ञन्तको राङ्झग एउटै भोडरभा सहभत गयाउन आङ्छद । 

१२.३ सभस्माहरू 

नेऩारभा योजगायी, याङ्जिम आम, ऩङ्टॉजी ङ्झनभावण, वैदेङ्ञशक व्माऩाय, औद्योङ्झगक कच्चा ऩदाथव आङ्छदका राङ्झग 
कृङ्जष ऺेर अऩङ्चयहामव यहे ताऩङ्झन मस ऺेरको उङ्ञचत ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन । नेऩारभा  कृङ्जष ऺेरको 
ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्टभा ङ्झनम्नानङ्टसायका सभस्माहरू यहेका छन:् 

 कृङ्जष कभव गने ङ्जकसानसॉग प्रमाप्त भाराभा जङ्झभन नहङ्टनङ्ट, 
 मङ्टवा श्रभशङ्ञि ङ्जवदेश ऩरामन हङ्टन ङ्ट,  
 कृङ्जष ङ्ञशङ्ञऺत मङ्टवामङ्टवतीहरूको आकषवणको ऩेसा हङ्टन नसक्नङ्ट, 
 कृङ्जष तथा बेटेङ्चयनयी ङ्जवषम ङ्झरई उच्च ङ्ञशऺा हाङ्झसर गयेका मङ्टवा मङ्टवतीहरूको जाङ्झगय खाने वा 
ङ्जवदेश जान ेरक्ष्म हङ्टन ङ्ट, 

 ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधाको कभी, 
 ऩयम्ऩयागत प्रङ्जवङ्झध, 

 खेत गोठभा प्राङ्जवङ्झधक सेवा उऩरब्ध नहङ्टनङ्ट, 
 सयर य सङ्टरब कृङ्जष कजावको अबाव, 

 फढ्दो जनसङ्खतमाको चाऩ, 

 फजाय सङ्टङ्जवधाको अबाव, 

 कृङ्जष अनङ्टसन्धानको कभी,  
 बौङ्झतक ऩूवावधायको अबाव, 

 उऩरब्ध साधन स्रोतको प्रबावकायी उऩमोग नहङ्टनङ्ट,  
 उङ्ञचत सयकायी नीङ्झतको अबाव, 

 उत्ऩादन रागत उच्च हङ्टनङ्ट, 
 उत्ऩादन साभग्रीको उऩरब्धता प्रमाप्त नहङ्टनङ्ट, 
 उत्ऩाङ्छदत फस्तङ्टरे फजायभा उङ्ञचत भूल्म नऩाउनङ्ट, 
 सफै उत्ऩादनहरूको फीभा सङ्टङ्जवधा नहङ्टन ङ्ट, 
 उत्ऩादनका आधायभा अनङ्टदान उऩरब्ध नहङ्टनङ्ट आङ्छद । 
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१२.४ सभस्मा सभाधानका उऩामहरू  

 वैऻाङ्झनक बङू्झभ सङ्टधाय रागङ्ट गयेय, 

 ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधाको प्रफन्ध गयेय, 

 उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गयेय, 

 कङ्ट र गाहवस्थ्म उत्ऩादनभा मोगदानअनङ्टसाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेय, 

 वैदेङ्ञशक रगानीको राङ्झग उङ्ञचत वातावयण तमाय गयेय, 

 सफै खारका कृङ्जष उऩजभा ङ्झफभा कामविभ रागङ्ट गयेय, 

 कृङ्जष कजावको सयर ढङ्गरे उऩरब्ध गयाएय, 

 फढ्दो जनसङ्खतमाको चाऩ ङ्झनमन्रण गयेय, 

 नमाॉ कृङ्जष फजाय स्थाऩना गयेय, 

 कृङ्जष अनङ्टसन्धानको ङ्जवकास गयेय 

 गोदाभ घय तथा शीतबण्डाय व्मवस्थाऩन गयेय, 

 उऩरब्ध साधन श्रोतको प्रबावकायी उऩमोग गयेय, 

 कृषक भैरी सयकायी नीङ्झत ङ्झनभावण गयेय, 

 कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगहरू स्थाऩना गयेय आङ्छद । 

१३. आन्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजवनाको राङ्झग कृङ्जष ऺेरभा चाल्नङ्ट ऩने कदभहरू  

 उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गनङ्टव ऩने, 

 दऺ प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञिको ङ्जवकास गनङ्टव ऩने , 

 उद्यभशीरताको ङ्जवकास गनङ्टव ऩने, 

 ङ्जवधागत व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने, 

 माङ्ञन्रकीकयणभा जोड ङ्छदनङ्ट ऩने, 

 जङ्झभनको चाक्राफन्दीको ङ्जवकास गनङ्टव ऩने । 

 कृङ्जषजन्म उत्ऩादनको ङ्जवङ्जवधीकयण गनङ्टव ऩने, 

 खाद्य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण, सॊवद्धवन य व्माऩाय गनङ्टव ऩने, 

 स्थानीम खाद्य सॊस्कृङ्झतको भाध्मभफाट आमाङ्झतत खाद्य सॊस्कृङ्झतराई  ङ्जवस्थाङ्जऩत गनङ्टव ऩने, 

 कृङ्जष जन्म उद्योगहरूको स्थाऩना गनङ्टव ऩने, 

 जरवामङ्ट अनङ्टकूरनका कामवहरू गनङ्टव ऩने आङ्छद । 

१४. ङ्झनष्कषव 
कृङ्जष ऩेसाराई प्राथङ्झभकताभा याखेय आभ कृषकहरूराई ऻान य ङ्झसऩमङ्टि तङ्टल्माई कृङ्जषभा आधाङ्चयत 
उद्योगहरूको स्थाऩना गयी कामव गने हो बने कृङ्जष ऩेसा सभाजभा सम्भाङ्झनत ऩेसाको रूऩभा स्थाङ्जऩत 
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हङ्टनङ्टको साथै कङ्ट नै ऩङ्झन नेऩारी जोङ्ञखभऩूणव योजगायीको राङ्झग ङ्जवदेङ्ञशनङ्ट ऩदैन । कृङ्जषभा व्मवसाङ्जमकयण, 
आधङ्टङ्झनकीकयण, माङ्ञन्रकीकयण, औद्योगीकयण, ङ्जवङ्जवधीकयण, फजायीकयण गये योजगाय प्रवद्धवन गनव 
सङ्जकन्छ । भङ्टरङ्टक खाद्याङ्ङभा आत्भङ्झनबवय हङ्टॉदै आमात प्रङ्झतस्थाऩन य ङ्झनमावत प्रवद्धवन हङ्टनछे । कृङ्जष ऺेरभा 
आन्तङ्चयक योजगायीको भाध्मभफाट सफैराई गाॉस, फास, कऩास, ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, योजगायीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
हङ्टनेछ। 

नेऩारभा ङ्जवश्वकै ङ्जवङ्जवधतामङ्टि बौगोङ्झरक फनावट यहेको जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतासम्ऩङ्ङ याि हङ्टन ङ्टको नातारे 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण तथा सॊवद्धवन गनङ्टव आवश्मक छ । सभङ्टङ्ङत याि ङ्झनभावण गनव खाद्याङ्ङ वारी, 
तयकायी, परपूर, दङ्टध, भासङ्ट, अण्डा आङ्छदको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउनका राङ्झग असर कृङ्जष प्रणारी 
अभ्मास, असर ऩशङ्टऩारन अभ्मास,असर उत्ऩादन अभ्मास अवरम्फन गनङ्टव आवश्मक छ । हावाऩानी 
तथा बङू्झभ सङ्टहाउदो खेती गनङ्टव ऩने, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको  असय न्मूनीकयणभा ध्मान ङ्छदनङ्ट  ऩदवछ ।  

ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायी कोयोना (कोङ्झबड-१९) को कायण ङ्जवदेशभा यहेका राखौँ मङ्टवाहरू स्वदेश पकेका 
छन।् अफ ङ्जवदेशभा ङ्झसकेको ङ्झसऩ तथा ऻानफाट कृङ्जष व्मवसाम तथा कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग सञ्चारन 
गनव उत्प्रङे्चयत गनङ्टवऩछव । कृङ्जष कभव गनेराई सयकायरे जङ्झभन उऩरब्ध गयाउन सक्नङ्टऩदवछ । आमाङ्झतत 
खानेकङ्ट या खान ेफानी ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी ऩयम्ऩयागत खानेकङ्ट या खान ेफानी सॊयऺण, सॊवद्धवन य ङ्जवकास गयी 
सॊस्कृङ्झतको ङ्झफिी गनव सक्नङ्ट ऩदवछ । जोताहाराई जङ्झभन (Land to the tiller) उऩरब्ध गयाउने तथा 
जङ्झभनको हदफन्दी ऩङ्टनयावरोकन गयी हदफन्दीबन्दा फढी जङ्झभनराई बङू्झभ फईआङ्कभा जम्भा गयी कृङ्जष कभव 
गनेराई ङ्झरजभा ङ्छदने वा सम्ऩूणव जङ्झभन याङ्जिमकयण गयेय तत्कारै साभूङ्जहक खेती (Collective Farming) 
गयेय वा साववजङ्झनक जङ्झभन कृषकराई ङ्जवतयण गयेय फहङ्टआमाङ्झभक खेती सङ्टरु गयी उत्ऩादकत्व वङृ्जद्ध गनङ्टव 
ऩछव। कृङ्जष कभव गयी फचतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनव सङ्जकन्छ । उत्ऩादन फढाउनका राङ्झग उत्ऩादन साभग्रीहरू 
(Inputs) जङ्झत प्रमोग गङ्चयन्छ त्मङ्झत नै उत्ऩादन हङ्टन ेवा उऩरङ्ञब्ध हङ्टन े(Outputs ) हङ्टन्छ। No inputs, 

no outputs  बङे्ङ कङ्ट या सधै ध्मान ङ्छदनङ्ट आवश्मक छ । 

कृङ्जष, उद्योग, करकायखाना, ऩमवटन, हस्तकरा, जडीफङ्टटी, सूचना प्रङ्जवङ्झधरगामतका ऺेरभा राखौँ 
श्रभशङ्ञिराई योजगाय ङ्झसजवना गनव सङ्जकने ऺेर कृङ्जष ऺेर नै हो । कृङ्जष ऺेरभा आन्तङ्चयक योजगायी 
ङ्झसजवनाको राङ्झग सहकायी ऺेर, ङ्झनजी ऺरे, साववजङ्झनक ऺेर, गैयसयकायी ऺेर, साभङ्टदाङ्जमक ऺेर य 
नागङ्चयक सभाजरे सशि रूऩभा बङू्झभका खेल्दै तीन ओटै तहङ्झफचको सम्फन्ध सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य 
सभन्वमको भूर भभवराई इभान्दायीताका साथ आत्भसात गयी ङ्छदगो ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट आवश्मक  

छ । 

कृङ्जष ङ्जवकासको सम्बावनाराई नऩेारको आवश्मकतासॉग जोकनङ्ट भहत्त्वऩूणव छ । कृङ्जष ऺेरको ङ्जवकासको 
राङ्झग आवश्मक ऩने अङ्झधकाॊश नीङ्झत तथा ऐन कानङ्टनहरू तजङ्टवभा बईसकेको बए ऩङ्झन मङ्टवाहरूराई 
आकङ्जषवत गने तथा रगानीभैरी नीङ्झत तजङ्टवभा गनङ्टव त्मङ्झतकै आवश्मक छ । कृषकको खेत गोठभा 
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गङ्टणस्तयीम प्राङ्जवङ्झधक सेवा प्रवाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩदवछ । कृङ्जष व्मवसामराई अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत 
फनाउनङ्ट ऩदवछ । कृङ्जष उत्ऩादनराई ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टकको उत्ऩादनसॉग प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउनको राङ्झग 
उत्ऩादनको आधायभा अनङ्टदानराई प्रोत्साहन ङ्छदनङ्टऩदवछ । सफै स्थानीम तहरे कृषकरे उत्ऩादन गयेको 
कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन ऩदाथवराई ङ्झफिी गनव नसकेको अवस्थाभा मथोङ्ञचत भूल्मभा खङ्चयद गयी 
बण्डायण गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩदवछ । कृङ्जष ऩमवटन (Agro-tourism) प्रवद्धवनको भाध्मभफाट आन्तङ्चयक 
योजगाय ङ्झसजवनाभा थऩ टेवा ऩङ्टग्दछ । 

भङ्टरङ्टकको राङ्झग दीघवकारीन ङ्ञस्थय आङ्झथवक ङ्जवकास तथा औद्योङ्झगक ङ्जवकासको राङ्झग कृङ्जष भङ्टतम आधाय 
हो । खाद्य सङ्टयऺा य खाद्य सम्प्रब ङ्टताको आधाय ऩङ्झन कृङ्जष नै हो । कृङ्जषको अऩङ्चयहामवताराई भहसङ्टस गयी 
फैतडेरी बाषाभा एक बनाइ छ "उिभ खेती (कृङ्जष), भध्मभ व्माऩाय, अधभ नोकयी, ङ्झबख नादान" आज 
ऩङ्झन त्मङ्झतकै सान्दङ्झबवक देङ्ञखन्छ । कृङ्जष आपईअ भा एक उद्योग हो बन ेउद्योगका राङ्झग आवश्मक कच्चा 
ऩदाथव उत्ऩादनको प्रभङ्टख स्रोत ऩङ्झन हो । तसथव कृङ्जष ऺेर सफैबन्दा फढी योजगाय ङ्झसजवनाको आधाय 
बएकोरे "सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी " को याङ्जिम रक्ष्म ऩूया गनव कृङ्जष ऺेरको बङू्झभका प्रशॊसनीम छ । 

"कृङ्जष भूरश्च जीवनभ"् 

 

सन्दबव साभग्री 
कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०७२),  नऩेारको सॊङ्जवधान, २०७२, काठभाडौ् नऩेार सयकाय ।   

याङ्जिम मोजना आमोग (२०७३), चौधौं मोजना  (२०७३/७४-२०७५/७६), काठभाडौ् याङ्जिम मोजना 
आमोग । 

याङ्जिम मोजना आमोग (२०७६), ऩन्ध्रौँ मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१), काठभाडौ् याङ्जिम मोजना 
आमोग । 

श्रभ तथा योजगाय भन्रारम (२०७१), याङ्जिम योजगाय नीङ्झत, २०७१, काठभाडौ् नेऩार सयकाय ।  
कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०७५), योजगायीको हकसम्फन्धी ऐन, २०७५, काठभाडौ् नेऩार 

सयकाय । 

कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम (२००९), ङ्ञजल्रास्तयीम खाद्य सङ्टयऺा अनङ्टगभन स्रोत ऩङ्टङ्ञस्तका, काठभाडौ्  

कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम तथा सॊमङ्टि याि सङ घ, ङ्जवश्व खाद्य कामविभ । 

यातो ङ्ञझल्को (२०१०), फहस बावी सॊङ्जवधानका अन्तयवस्तङ्टहरू,  काठभाडौ् यातो ङ्ञझल्को (जनवयी -भाचव 
२०१०), वषव १, अॊक ३ । 

ऩौडेर, ङ्जवष्णङ्ट, (वैशाख – जेठ २०६५), नऩेारभा कृङ्जष ङ्जवकासका प्रमास, च ङ्टनौती य सम्बावनाहरू, वषव ४५, 
अङ क १ ।  

फास्तोरा, धभेन्र ( २३ श्रावण २०७६), नऩेारभा कृङ्जष िाङ्ञन्त, मासाव न्मूज डट कभ । 

फस्नेत, नयेन्र ( २९ असाय २०७७ ) , मसयी गयौं कृङ्जष िाङ्ञन्त, सेतोऩाटी डट कभ । 
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ढङ्टङ्गेर, भङ्टयायी  (१६ श्रावण २०७७), नऩेारभा कृङ्जषको सम्बावना, गोयखाऩर अनराईन ।   

शे्र्, रुऩा ( २७ श्रावण २०७७), योजगायीको अवस्था, च ङ्टनौती य अवसय, कायोफाय डेरी डटकभ। 

https://www.karobardaily.com/news/34836 

अङ्झधकायी, डा. चन्रभणी (१२ असाय २०७७, पेङ्चयएको योजगाय नीङ्झत, अङ्ङऩूणव ऩोस्ट डटकभ 

http://annapurnapost.com/news/159707 

आचामव, सन्तोष (१६ जेठ २०७७), आमात नघटाए बङ्ङ सङ्जकङ्ङ,  नऩेार भागव डटकभ । 

https://nepalmag.com.np/contemporary/2020/05/29/1590738194 

ऩाण्डे, सयोज (१० असाय २०७६), नऩेारभा कृङ्जष ऩेसाको वतवभान अवस्था,  दैङ्झनक ऩर डटकभ 

https://www.dainikpatra.com/2019/06/16815/ 

थाऩा, भोहन फहादङ्टय (२०७५ असाय), कृङ्जष उत्ऩादन ङ्झनमावत प्रवद्धवनभा देङ्ञखएका सभस्मा तथा सम्बाव्म 
सभाधानहरूफाये अध्ममन ङ्जवश्लषेण ङ्झसपाङ्चयस अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन, नेऩार सयकाय याङ्जिम ङ्जकसान 
आमोगभा ऩेश बएको । 
http://www.nfc.gov.np/downloadfile/Final%20Report_NFCExport%20promotion_1545558

917.pdf 

अथव भन्रारम (२०७६), आङ्झथवक सवेऺण २०७६/७७, काठभाडौ् नऩेार सयकाय । 

नेऩार याि फैङ क (२०७६), नऩेारको वैदेङ्ञशक व्माऩाय प्रवङृ्ञि सङङ्ञऺप्त अध्ममन प्रङ्झतवेदन, काठभाडौ् 
नेऩार याि फैङ क । https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/04/Study_Reports -

new.pdf 

अनराइन खफय डटकभ, योजगायी ङ्झसजवनाभा सफैबन्दा फढी सम्बाव्म ऺेर कृङ्जष,  अनराइन खफय डटकभ 
(११ फैशाख २०७७) https://www.onlinekhabar.com/2020/05/859967 

चौधयी, याजङ्ट (७ जेठ २०७७), फन्मो योजगायीको मोजना : तत्कारराई कृङ्जष दीघवकारराई उद्योग, 
https://ekantipur.com/business/2020/05/20/ 

नाथ, वासङ्टदेव, (२० बदौ २०७७), नऩेारका राङ्झग यासामङ्झनक भरको उिभ ङ्जवकल्ऩ प्राङ्गाङ्चयक खेती 
प्रणारी, ङ्झभयङ्झभये अनराइन डटकभ । 

नाथ, वासङ्टदेव, (६ अगष्ट २०२०), नऩेारभा कृङ्जष िाङ्ञन्त अवसय, च ङ्टनौती य अफको फाटो, प्रशासन 
डटकभ । 

ङ्झफष्ट, रोकेन्र (३ भे २०२०),  खाद्य सङ्टयऺा य खाद्य सम्प्रब ङ्टिा, प्रशासन डटकभ । 

https://www.prasashan.com/2020/05/03/177047 । 

ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ तथा प्रसाय ङ्झनदेशनारम (२०७४), ऩशङ्टऩन्छी डामयी २०७४, रङ्झरतऩङ्टय् ऩशङ्ट सेवा 
ताङ्झरभ तथा प्रसाय ङ्झनदेशनारम । 

ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ तथा प्रसाय ङ्झनदेशनारम (२०७७), ऩशङ्टऩन्छी डामयी २०७७, रङ्झरतऩङ्टय् ऩशङ्ट सेवा 
ताङ्झरभ तथा प्रसाय ङ्झनदेशनारम । 

https://npc.gov.np/images/category/FoodSecurityMonitoringHandbook_Module_I.pdf 

http://annapurnapost.com/news/159707
https://nepalmag.com.np/contemporary/2020/05/29/1590738194
https://www.dainikpatra.com/2019/06/16815/
http://www.nfc.gov.np/downloadfile/Final%20Report_NFC
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/04/Study_Reports%20-new.pdf
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/04/Study_Reports%20-new.pdf
https://www.onlinekhabar.com/2020/05/859967
https://ekantipur.com/business/2020/05/20/
https://www.prasashan.com/2020/05/03/177047
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कभवचायी व्मवस्थाऩन य सूचना प्रङ्जवङ्झध 

 

सङ्टङ्झनर कङ्ट भाय के.सी*. 
आरेख साय 

साववजङ्झनक प्रशासन सञ् चारनको ङ्झभमोको रूऩभा कामव गने सॊमन्र कभवचायी प्रशासनको व्मवस्थाऩन 
ऩयम्ऩयागत रूऩभा चल्दै आइयहेको छ । आभजनताका जीवनका साथसाथै सम्ऩङ्ञिको सभेत यऺा 
गनङ्टवऩने दाङ्जमत्व याज्मभा यहन े य याज्मरे उि दाङ्जमत्व ऩूया गनव व्मवस्था गयेको सॊमन्र नै कभवचायी 
प्रशासन हो । कभवचायी प्रशासन सञ् चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने जनशङ्ञिको प्राङ्ञप् तऩूववदेङ्ञख 
अवकाशऩश्चात ्सम्भका कामवहरू कभवचायी प्रशासनको ङ्जवषमङ्झबर ऩने बएको हङ्टॉदा कभवचायी प्रशासनको 
व्मवस्थाऩन कामव च ङ्टनौतीऩूणव यहेको छ ।  

आवश्मक तथ्माङ्कको अबावभा कभवचायी प्रशासनको भहत्त्वऩूणव ऩाटोका रूऩभा यहेको सरुवा, फढङ्टवा 
जस्ता ङ्जवषमहरू हारसम्भ ऩूवावन ङ्टभानमोग्म हङ्टन सकेको छैन बने अध्ममन भ्रभण, ताङ्झरभ, 
अध्ममनरगामतका वङृ्ञि ङ्जवकासका ऩाटोहरूभा सफैराई सभान अवसय उऩरब्ध गयाउन नसङ्जकएको 
अवस्थासभेत ङ्जवद्यभान छ । मसै गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट हङ्टने सरुवा, ऩदस्थाऩन, यभाना, काभकाज 
रगामतका कामवहरूभा प्रमोग गङ्चयन ेङ्ञचठीऩरहरूभा एकरूऩता कामभ गनव नसक्दा मस्ता ङ्ञचठीऩरहरूका 
आधायभा याङ्ञखॉदै आएको कभवचायीको वैमङ्ञिक ङ्जववयण अद्यावङ्झधक हङ्टन कङ्छठनाइ बइयहेको छ । 

२०३० सारको जनगणनाको तथ्माङ्क प्रशोधनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग सङ्टरु गङ्चयएऩश्चात ्सयकायका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामवहरू सम्ऩादन तथा नागङ्चयकराई सेवा प्रवाहका सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा फढोियी बइयहेको 
अवस्था छ । कभवचायी व्मवस्थाऩनभा देङ्ञखएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कङ्छठनाइहरूराई उङ्ञचत सम्फोधन गनव तथा 
ङ्जवद्यङ्टतीम शासनतपव  उन्भङ्टख कभवचायी प्रशासनराई अझ फढी ऩायदशॉ ढङ्गफाट सञ् चारन गनव सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको ऺेरभा बइयहेको िङ्झभक ङ्जवकासराई सभेत ध्मानभा याखी कभवचायीको प्राङ्झप्तऩूववदेङ्ञख 
अवकाशऩश्चात ् सम्भका सफै ऺेरभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा वङृ्जद्ध ल्माई ङ्जवद्यङ्टतीम सयकायको 
ङ्जवकासिभराई सभेत टेवा ङ्छदॉदै च ङ्टस्त, दङ्टरुस्त य ऩायदशॉ रूऩभा कभवचायी व्मवस्थाऩन गनङ्टवऩने 
देङ्ञखन्छ। 

                                                            
* कम्प्मङ्टटय अङ्झधकृत, नेऩार सयकाय 



188  प्रशासन अङ क 133 
 

ङ्जवषम प्रवेश 

जनताका जीवन तथा सम्ऩङ्ञिको यऺा गनङ्टवऩने दाङ्जमत्व वहन गनव जनताका गबवदेङ्ञख ङ्ञचहानसम्भ (From 

Womb to Tomb) का आवश्मक सफै सेवाहरू प्रवाह गने साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्झभमोको रूऩभा यहेको 
कभवचायी प्रशासनको व्मवस्थाऩनङ्झबर प्राङ्ञप् त ऩूववदेङ्ञख अवकाशऩश् चात ् (Pre-Recruitment to Post-

Retirement) सम्भका कामवहरू ऩदवछन ् । ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूभा आवश्मक ऩने जनशङ्ञिको मोजना, 
ऩदऩूङ्झतव, मोग्मताफभोङ्ञजभको कामवङ्ञजम्भेवायी, कामवसम्ऩादनको भूल्माङ्कन, सभमसाऩेऺ ताङ्झरभको व्मवस्था, 
अनङ्टभानमोग्म सरुवा तथा वङृ्ञि ङ्जवकास एवभ ् उत्प्रयेणा, ङ्झनङ्ञश् चत सभमावङ्झधऩश्चात ्को अवकाश, 
अवकाशऩङ्झछको सेवा सङ्टङ्जवधासम्भका सफै गङ्झतङ्जवङ्झधहरू कभवचायी व्मवस्थाऩनङ्झबर ऩदवछन।् 

देशभा हार सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉचभा बइयहेको वङृ्जद्ध तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऺेरभा ङ्जवश्वव्माऩीरूऩभा 
बइयहेको ङ्जवकासराई सभेत दृङ्जष्टगत गयी साववजङ्झनक प्रशासनको ऺेरभा ङ्जवकङ्झसत हङ्टॉदै आएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
अवधायणाहरूको अवरम्फनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभापव त साववजङ्झनक जवापदेङ्जहता वङृ्जद्ध गयी ऩायदशॉ 
तथा जनउियदामी सेवा प्रवाहभा जनसहबाङ्झगतासभेत अङ्झबवङृ्जद्ध गनव सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगरे सहजता 
प्रदान गनेछ । साथै ङ्जवद्यङ्टतीम सयकायको अवधायणाराई आत्भसात ् गयी सूचना प्रङ्जवङ्झधको उङ्ञचत 
प्रमोगभापव त कभवचायी व्मवस्थाऩनका सफै ऩाटाहरूभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाई सङ्टशासन प्रवद्धवनभा 
सहमोग ऩङ्टर् माउन तथा ङ्जवद्यङ्टतीम सयकायको ङ्जवकासिभराई थऩ टेवा ऩङ्टर् माउन सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगरे 
अझ सहजता प्रदान गने देङ्ञखन्छ। 

भङ्टतम ङ्जवषमवस्तङ्ट 
जनताको जीवन यऺा तथा सम्ऩङ्ञिको सॊयऺण गनङ्टवऩने दाङ्जमत्व वहन गनव याज्मरे साववजङ्झनक प्रशासनका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरू सञ् चारन गयेको हङ्टन्छ । मस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरूभध्मे सफैबन्दा भहत्त्वऩूणव य जङ्जटर 
ऺेरका रूऩभा कभवचायी प्रशासन यहेको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ कारखण्डभा ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वरूऩफाट ङ्जवकङ्झसत बई 
आजको साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्जवकास बएको ऩाइन्छ । सन ् १८८७ भा अभेङ्चयकी यािऩङ्झत उड्रो 
ङ्जवल्सनरे The Study of Administration रेखभापव त याजनीङ्झत य प्रशासनराई पयक ङ्जवषम बनी 
साववजङ्झनक प्रशासनको व्मातमा गयेको ऩाइन्छ । मस बनाइराई ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूरे सभथवन गदै 
याजनीङ्झतरे नीङ्झत ङ्झनभावण गने य साववजङ्झनक प्रशासनरे उि नीङ्झत कामावन्वमन गने बएकारे याजनीङ्झत य 
प्रशासनराई पयक ठाउॉभा यात नङ्टऩने भत ङ्छदएका छन ्। सन ्१९३७ भा रङ्टथय गङ्टङ्झरकरगामतरे Papers 

of Public Administration नाभक ऩङ्टस्तकभापव त साववजङ्झनक प्रशासनरे ङ्झनवावह गनङ्टवऩने कामवसूची Planning, 
Organising, Staffing, Directing, Co-Ordinating, Reporting and Budgeting (POSDCORB) को रूऩभा 
हेनयी पेमोर (Henry Fayol) द्वाया प्रङ्झतऩाङ्छदत व्मवस्थाऩनका ङ्जवचायहरूराई अझ ङ्जवस्ततृ रूऩभा व्मातमा 
गयेका छन ्। साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्जवकासिभ सॉगसॉगै सन ्१९९२ भा अभेङ्चयकी यािऩङ्झत योनाल्ड 
येगन य फेरामती प्रधानभन्री भागवयेट थ्माचयद्वाया साववजङ्झनक खचव कटौती गदै प्रबावकायी प्रशासन 
सञ् चारन गनव सङ्जकन ेअऩेऺासङ्जहत नमाॉ साववजङ्झनक व्मवस्थाऩनको अवधायणा साववजङ्झनक गयेको ऩाइन्छ। 
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मसै वषव साववजङ्झनक प्रशासनका सफै काभ सयकाय एक्रैरे गनव नसक्न ेहङ्टॉदा ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगताभा 
गनङ्टवऩने धायणाराई जोड ङ्छदॊ दै डेङ्झबड ओसवनव (David Osborne) य टेड ग्माब्रय (Ted Gaebler)रे 
Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector नाभक 
ऩङ्टस्तक प्रकाङ्ञशत गयेको ऩाइन्छ । मसै गयी सन ् १९९० को दशकदेङ्ञख सङ्टशासनको अवधायणाभा 
आधाङ्चयत यहेय साववजङ्झनक जवापदेङ्जहता, उियदाङ्जमत्व, ऩायदङ्ञशवता, जनसहबाङ्झगता जस्ता ङ्जवषमभा जोड 
ङ्छदएको ऩाइन्छ । 

साववजङ्झनक प्रशासनरे सभेटेको फहृत ्ऺेरको उदे्दश्म प्राप् त गनव नीङ्झत  ङ्झनमभ, सङ्गठन, जनशङ्ञि, आङ्झथवक 
स्रोतरगामतका साधनहरूको आवश्मकता हङ्टन्छ । मी साधनहरूभध्मे जनशङ्ञि एक भहत्त्वऩूणव साधन हो 
जसरे सङ्गठनको काभ कायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत रूऩभा सम्ऩादन गयी सङ्गठनको उदे्दश्म ऩङ्चयऩूङ्झतव गनव 
सघाउ ऩङ्टर् माउॉदछ । 

नेऩारको सन्दबवभा साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्झभमोको रूऩभा यहेको कभवचायीतन्रराई सॊस्थागत गने िभभा 
ङ्जव.सॊ. २०१३ सार बारभा ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झनजाभती सेवा ऐन जायी बएऩश् चात ्कभवचायी व्मवस्थाऩनराई 
सॊस्थागत गनव सङ्टरु गङ्चयएको ऩाइन्छ । तत ्ऩश् चात ्ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा ङ्झनजाभती सेवा ऐनभा ऩङ्चयभाजवन तथा 
जायी बई हार ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ य मसको ङ्झनमभावरी २०५०, स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३ 
तथा सङ घीम सॊसद सङ्ञचवारमसम्फन्धी ऐन, २०६४ तजङ्टवभा बई कामावन्वमन बइयहेका छन ्। सङ घ, 
प्रदेश तथा स्थानीम तहहरूभा कभवचायी सभामोजनका राङ्झग कभवचायी सभामोजन ऐन, २०७५ (कभवचायी 
सभामोजन अध्मादेश, २०७५) सभेत जायी बई कभवचायी सभामोजनसभेत बइसकेको छ । मसका साथै 
सङ घीम ङ्झनजाभती सेवा ऐनको भस्मौदा सङ घीम सॊसद भा ङ्जवचायाधीन यहेको छ । 

ङ्जव.सॊ. २०३० को जनगणनाको तथ्माङ्क प्रशोधनभा कम्प्मङ्टटयको प्रमोग बएऩश् चात ् सयकायी कामवका 
राङ्झग सभेत सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग फढ्दै आएको ऩाइन्छ । हार कभवचायी व्मवस्थाऩनका केही 
ऩाटाहरूभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग बइयहेको ऩङ्झन देङ्ञखन्छ । ङ्चयि ऩदको ऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्जवऻाऩनदेङ्ञख 
ङ्झसपाङ्चयससम्भका कामवका राङ्झग रोक सेवा आमोगरे सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको ङ्जवकास गयी 
दयखास्त दस्तङ्टयसभेत अनराइन ब ङ्टिानी गनव सङ्जकने व्मवस्था गयेको छ । याङ्जिम ङ्जकताफखाना 
(ङ्झनजाभती) रे कभवचायीको वैमङ्ञिक ङ्जववयणराई आन्तङ्चयक य आभ प्रमोजनका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधभा 
आधाङ्चयत प्रणारी तथा भोफाइर एऩको सञ् चारन गङ्चययहेको छ । सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे कभवचायीको फढङ्टवाको राङ्झग बौगोङ्झरक ऺेर, ज्मेष् ठता, शैङ्ञऺक मोग्मता तथा 
कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनफाऩत प्राप् त गयेको अङ्क गणना गनव फढङ्टवासम्फन्धी सफ्टवेमयको प्रमोगभा ल्माई 
फढङ्टवासम्फन्धी कामव बइयहेको छ । कभवचायी सभामोजन ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनजाभती कभवचायीहरूराई सङ घ, 
प्रदेश तथा स्थानीम तहहरूभा सभामोजन गनव ङ्जवकास गङ्चयएको कभवचायी सभामोजन प्रणारीरे कङ्चयफ तीन 
भङ्जहनाङ्झबर नै कभवचायीको सभामोजनको कामव सम्ऩङ्ङ गयेको छ । 
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उऩरब्ध तथ्माङ्कहरूको ऩङ्टन्प्रमोगको अवधायणाराई अवरम्फन गदै याङ्जिम ङ्जकताफखाना (ङ्झनजाभती)भा 
यहेको वैमङ्ञिक ङ्जववयणको अङ्झबरेख, कभवचायी सभामोजन प्रणारीभा यहेको सभामोजनसम्फन्धी 
तथ्माङ्कहरूको ऩङ्टन्प्रमोग गयी कभवचायी सभामोजन ऐनफभोङ्ञजभ सङ घभा सभामोजन बएका कभवचायीहरूको 
ऩदस्थाऩनाका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको ङ्जवकास बएको छ । कामावरम सभमको सही 
ऩङ्चयऩारना होस ् बङे्ङ हेत ङ्टरे सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबागद्वाया ङ्झनभावण गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीम 
हाङ्ञजयीसभेत सञ् चाङ्झरत यहेको छ । मसै गयी सङ घीम कामावरमहरूको ङ्झनकामगत रूऩभा स्वीकृत 
दयफन्दी तेङ्चयजराई कम्प्मङ्टटयकृत गनव सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको ङ्जवकास बई आवश्मक 
कामवसभेत बईयहेको देङ्ञखन्छ । 

कभवचायी व्मवस्थाऩनका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत केही प्रणारीहरू सञ् चारनभा यहेका बए ताऩङ्झन 
मसका सभग्र ऩऺराई सभे्न सकेको देङ्ञखॉदैन । नेऩारको ङ्जवद्यङ्टतीम सयकायको ङ्जवकासिभराई थऩ 
टेवा ऩङ्टर् माउन कभवचायी व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्जवध ऩऺहरूभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा वङृ्जद्ध ल्माई उऩरब्ध 
सफै तथ्माङ्कहरू एक आऩसभा साझा (Share) तथा ऩङ्टन्प्रमोग गनव सफै प्रणारीहरूराई एक आऩसभा 
अन्तयआफद्धता कामभ गयी अङ्झबरेखको फहृत ् बण्डाय फनाई त्मसको उऩमोगफाट सहज, सयर, 
ङ्जवश् वसनीम, ऩायदशॉ य अनङ्टभानमोग्म प्रणारीको ङ्जवकास गयी कभवचायी व्मवस्थाऩनराई सहज फनाउन 
कभवचायी व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्जवध ऩाटाहरूभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गनव सङ्जकने देङ्ञखन्छ । 

कभवचायी व्मवस्थाऩनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 

1. जनशङ्ञि मोजनाभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

साववजङ्झनक सेवा प्रवाहका राङ्झग कस्ता जनशङ्ञि कङ्झत भाराभा आवश्मक ऩदवछ य त्मसको राङ्झग कस्तो 
खारको ङ्झनकामको आवश्मकता ऩदवछ बनी मोजना फनाउने कामव जनशङ्ञि मोजना ङ्झबर ऩदवछ । मस्तो 
मोजना फनाउॉदा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगफाट उऩरब्ध तथ्माङ्कको प्रशोधन गयी हार कामभ यहेका 
जनशङ्ञिको ङ्जववयण, उऩरब्ध यहेका जनशङ्ञिको ङ्जववयण तथा आवश्मक ऩने जनशङ्ञिको ङ्जववयण तमाय 
गनव सङ्जकन ेहङ्टन्छ । 

सङ्गठन सॊयचना थऩ वा ङ्जवस्तायको मोजना फनाउॉदा थऩ सम्ऩादन गनङ्टवऩने कामवहरूको ङ्जववयण, हार 
कामभ यहेको दयफन्दी, थङ्जऩएको कामवफोझका साथै औङ्ञचत्मता आङ्छदका आधायभा फनाउनङ्ट ऩने हङ्टन्छ 
जसको राङ्झग आवश्मक रेखाजोखा गयी तथ्मभा आधाङ्चयत यही ङ्झनणवम ङ्झरनको राङ्झग सभेत सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगरे सहज तङ्टल्माउने गदवछ । 

मसका साथै कभवचायीको वङृ्ञि ङ्जवकासका राङ्झग ङ्चयि यहेको दयफन्दीको ङ्जववयण, मस आङ्झथवक वषवङ्झबर 
अङ्झनवामव अवकाश हङ्टन ेकभवचायीको ङ्जववयण आङ्छदका भाध्मभफाट सभेत आवश्मक ऩने जनशङ्ञिको मोजना 
तम गनव सङ्जकन्छ । 
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हार ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९, स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३ य सङ घीम सॊसद सङ्ञचवारमसम्फन्धी ऐन, 
२०६४ फभोङ्ञजभ कभवचायीहरूको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया तथा फढङ्टवाको भाध्मभफाट ऩदऩूङ्झतव हङ्टन े गयेको 
छ। मसका राङ्झग जम्भा दयफन्दीको ङ्जववयण, हार कामवयत कभवचायीहरूको ङ्जववयण य ङ्चयि हङ्टन आउने 
ऩदहरूको ङ्जववयण सङ्करन गयी सोको प्रशोधन सूचना प्रङ्जवङ्झधको भाध्मभफाट गदाव ङ्झछटो छङ्चयतो तथा च ङ्टस्त 
दङ्टरुस्त तथ्माङ्क प्राप् त हङ्टन गई नङ्झतजाभा आधाङ्चयत बएय ङ्झनणवम ङ्झरन सहज हङ्टन्छ । मद्यङ्जऩ हारसम्भ मस 
कामवका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तथ्माङ्क प्रशोधन गङ्चयएको देङ्ञखॉदैन। 

2. जनशङ्ञि प्राङ्ञप् तभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

जनशङ्ञि प्राङ्ञप् त आन्तङ्चयक य फाह्य गयी दङ्टई ङ्जकङ्झसभफाट गनव सङ्जकन्छ । आन्तङ्चयक प्राङ्ञप् तका राङ्झग हार 
ङ्झनजाभती सेवाभा यहेका जनशङ्ञिहरूभध्मेफाट फढङ्टवा, सरुवा, आन्तङ्चयक प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺारगामतका 
ङ्जवङ्झध वा ऩद्धङ्झतफाट ऩूङ्झतव गनव सङ्जकन्छ बन ेफाह्य प्राङ्ञप् तका राङ्झग खङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺाहरू सञ् चारन 
गयी प्राप् त नङ्झतजाफभोङ्ञजभ उत्कृष् ट नङ्झतजा ल्माउने उम्भेदवायहरूराई नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 
गने गङ्चयएको छ । प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺा व्मवस्थाऩन गनव आवेदन ङ्झरने, दस्तङ्टय ब ङ्टिानी, नङ्झतजा 
प्रकाशन य ङ्झसपाङ्चयससभेतका राङ्झग हार रोक सेवा आमोगरे सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारी प्रमोग 
गने गयेको छ । 

फढङ्टवाभापव त ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने ऩदहरूका राङ्झग बौगोङ्झरक ऺेर, शैङ्ञऺक मोग्मता,जेष् ठता य कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कनफाऩतको नम्फयका आधायभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप् त गने उम्भेदवायहरूराई फढङ्टवा गनव 
ङ्झसपाङ्चयस गने व्मवस्था गङ्चयएको छ । फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग अङ्कगणना गने कामवभा फढङ्टवासम्फन्धी 
सफ्टवेमयको प्रमोग हङ्टॉदै आएको छ । 

रोक सेवा आमोगरे ऩयीऺा सञ् चारनका राङ्झग सङ्करन गयेका कङ्झतऩम ङ्जववयणहरू कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि, 
फढङ्टवाभा सभेत आवश्मक यहने हङ्टॉदा त्मस्ता ङ्जववयणहरू आमोग य सेवा, सभूह सञ् चारन गने 
भन्रारमहरूङ्झफच आवश्मक सभन्वम गयी साझा गनव सकेभा तथ्माङ्कको दोहोयो प्रङ्जवष्टीभा राग्ने सभम, 
जनशङ्ञि, स्रोत साधनको फचत हङ्टन गई ङ्झछटो छङ्चयतो रूऩभा कामव हङ्टन जाने देङ्ञखन्छ । 

3. ऩयीऺा सञ् चारनभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

स्थामी कभवचायी ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग रोक सेवा आमोगरे प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा, ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका ऩयीऺाहरू सञ् चारन गदै आइयहेको छ । मस्ता ऩयीऺाका प्रश् नऩरहरू ङ्जवषमगत य वस्तङ्टगत 
हङ्टने गयेका छन ् बने उियऩङ्टङ्ञस्तकाहरूको ऩयीऺण ऩङ्झन ऩयम्ऩयागत रूऩभा नै हङ्टने गयेको कायण 
कङ्जहरेकाही ँकेही ङ्जववादास्ऩद कामवहरू ऩङ्झन बएका जानकायीहरू फाङ्जहय आएका छन ्। 

सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग ङ्जवषमगत ऩयीऺा सञ् चारनभा अङ्झरक कङ्छठन हङ्टने बए ताऩङ्झन वस्तङ्टगत ऩयीऺाभा 
मसको प्रमोग सम्बव यहेको देङ्ञखएको छ । वस्तङ्टगत ऩयीऺा सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत बई सञ् चारन 
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गनव आवश्मक ऩने कानूनी तथा आवश्मक अन्म ऩूवावधायहरूको ङ्झनभावण गयी ऩयीऺाराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा 
आधाङ्चयत फनाई सञ् चारन गनव सङ्जकन्छ । मसयी ऩयीऺा सञ् चारन गदाव उियऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩयीऺणभा 
राग्ने जनशङ्ञि, स्रोत तथा साधनको फचत हङ्टने, नङ्झतजा ङ्झछटो प्रकाशन गनव सङ्जकन े हङ्टन ङ्टका साथै 
उियऩङ्टङ्ञस्तकाभा हङ्टनसक्न ेहेयपेयराई ऩङ्झन ङ्झनमन्रण गनव सहमोग ऩङ्टग्ने देङ्ञखन्छ । 

4. कामवङ्ञजम्भेवायीभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

कभवचायी व्मवस्थाऩनको अको भहत्त्वऩूणव ऩाटो कभवचायीहरूराई मोग्मता, अनङ्टबव य ऩद अनङ्टरूऩको कामव 
ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदनङ्ट हो । कङ्ट न ङ्झनकामभा कस्ता खारका य कस्ता मोग्मता बएका जनशङ्ञिको आवश्मकता 
यहेको छ तथा उऩरब्ध जनशङ्ञिसॉग के कस्ता मोग्मता य ऺभता यहेको छ बङे्ङ कङ्ट याको ङ्जवस्ततृ 
ङ्जवश्लषेण गनव उऩरब्ध तथ्माङ्कहरूको आधायभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको नवीनतभ ङ्जवङ्झधहरू जस्तै फहृत ्तथ्माङ्क 
(Big Data), कृङ्झरभ फौङ्जद्धकता (Artificial Intelligence) रगामतको प्रमोगभापव त आवश्मक ङ्जवश् रेषण 
गयी मोग्मताअनङ्टरूऩको कामवङ्ञजम्भेवायी प्रदान गनव सङ्जकन ेबई सही व्मङ्ञि सही ठाउॉभा (Right Man in 

Right Place) हङ्टने अवधायणाराई भूतव रूऩ ङ्छदन सङ्जकन्छ । 

5. सरुवा, काभकाज, ऩदस्थाऩनाभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

देशको सफै बौगोङ्झरक ऺेरको अवस्था अवगत गयाई सोहीफभोङ्ञजभको अनङ्टबव उऩरब्ध गयाउन 
कभवचायीहरूको ङ्झनङ्ञश् चत सभमऩश् चात ्कानङ्टनफभोङ्ञजभ एक ङ्झनकामफाट अको ङ्झनकामभा सरुवा, काभकाज 
तथा ऩदस्थाऩना गने गङ्चयएको छ । मसयी सरुवा, काभकाज, ऩदस्थाऩना गदाव क, ख, ग य घ 
बौगोङ्झरक ऺेरहरूभा यहेका कामावरमहरूभा गङ्चयन े व्मवस्था गङ्चयएको छ । मसयी गङ्चयने सरुवा, 
काभकाज, ऩदस्थाऩनारगामतका तथ्माङ्कहरू याङ्जिम ङ्जकताफखाना (ङ्झनजाभती)भा याङ्ञखने गयेको छ। सरुवा, 
फढङ्टवा, काभकाज, ऩदस्थाऩना, स्तयवङृ्जद्धरगामतका कामवहरू नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूरे गने य 
अङ्झबरेखको राङ्झग याङ्जिम ङ्जकताफखाना (ङ्झनजाभती)भा ऩराचाय गने गयेका छन ्। तय ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट 
जायी गङ्चयने ङ्ञचठीऩरहरूभा उल्रेख हङ्टनङ्टऩने ङ्जववयणहरू सफै उल्रेख हङ्टन नसक्दा अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
गनव सभस्मासभेत यहेको देङ्ञखन्छ । 

सरुवा, काभकाज, ऩदस्थाऩना रगामतका कामवको अङ्झबरेख बण्डायणभा देङ्ञखएका सभस्माहरू सभाधानका 
राङ्झग सरुवा, फढङ्टवा, काभकाज, ऩदस्थाऩना, स्तयवङृ्जद्ध, यभानारगामतका कामवहरूराई अझ फढी 
व्मवङ्ञस्थत गयी अनङ्टभानमोग्म सरुवा प्रणारीको सभेत ङ्जवकास गनव सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको 
ङ्जवकास गनङ्टवऩने देङ्ञखन्छ । उि प्रणारीराई सफै ङ्झनकामहरूरे सरुवा, फढङ्टवा, काभकाज, ऩदस्थाऩना, 
स्तयवङृ्जद्ध, यभानारगामतका कामवहरू गदाव अङ्झनवामव रूऩभा प्रमोगभा ल्माउनङ्टऩने फाध्मात्भक व्मवस्था गनव 
सकेभा तथ्माङ्क बण्डायणभा हार देङ्ञखएका सभस्माहरूराई ङ्झनयाकयण गनव सहमोग ऩङ्टग्नङ्टका साथै 
कभवचायीहरूको सरुवाराई अनङ्टभानमोग्म फनाउन सङ्जकने हङ्टन्छ । मस्तै गयी सरुवा, ऩदस्थाऩना, 
काभकाजका राङ्झग ऩराचाय हङ्टन ेऩरहरूको आङ्झधकाङ्चयकता खोज्नसभेत सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगरे सहज 
हङ्टन जान ेदेङ्ञखन्छ । 



प्रशासन अङ क 133 193 

 

 ६. कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा सूचना प्रङ्जवङ्झध  

कभवचायीहरूरे आफ्नो कामवङ्जववयणफभोङ्ञजभ आपूराई तोङ्जकएको कामवहरू दैङ्झनक रूऩभा सम्ऩादन 
गङ्चययहेका हङ्टन्छन ् जसको ङ्झनयन्तय रूऩभा भूल्माङ्कन सङ्टऩङ्चयवेऺकरे गङ्चययहेका हङ्टन्छन ् । मसका साथै 
आवङ्झधक रूऩभा सफै कभवचायीहरूरे आपूरे ङ्झनङ्ञश् चत अवङ्झधङ्झबर सम्ऩादन गयेका कामवहरूको प्रगङ्झत य 
सम्ऩादन हङ्टन नसकेका कामवको हकभा सो को कायणसङ्जहत उल्रेख गयेय कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 
बने गयेका छन ्। हारको मो व्मवस्था ऩयम्ऩयागत रूऩभा नै यहेको हङ्टॉदा कङ्झतऩम अवस्थाभा ङ्झनधावङ्चयत 
सभमङ्झबरै तोङ्जकएको स्थान वा ङ्झनकामभा कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ नऩङ्टग्ने बई सो को 
भूल्माङ्कनसभेत सभमभा नै हङ्टन सकेको छैन । 

 मस्ता सभस्माहरूराई सभाधान गनव सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको ङ्जवकास गयी कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कनराई व्मवङ्ञस्थत गनव सङ्जकन्छ । केङ्ञन्रकृत रूऩभा कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
कभवचायीको राङ्झग प्रमोगकतावको ङ्जववयण उऩरब्ध गयाई सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे आफ्नो तोङ्जकएको 
कामवहरूको ङ्जववयण य सो कामव सम्ऩादनको प्रगङ्झत ङ्जववयण प्रङ्जवष् ट गने व्मवस्था ङ्झभराउन सङ्जकन्छ । 
कभवचायीको कामवसम्ऩादनको भूल्माङ्कन गने सङ्टऩङ्चयवेऺक य ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतको गठन रगामतका 
कामवसभेत मसै प्रणारीभापव त गनव सङ्जकन े य आवश्मक ऩदाव कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनफाऩतको अङ्क 
सम्फङ्ञन्धत अन्म प्रणारीहरूराई उऩरब्ध गयाउन सङ्जकन्छ । सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे आपूरे सम्ऩादन 
गयेको कामवको भूल्माङ्कनफाऩत प्राप् त गयेको नम्फय कानङ्टनफभोङ्ञजभ ऩायदशॉ तवयफाट सभेत हेनव सङ्जकने 
हङ्टन्छ बन े ङ्जवद्यङ्टतीम हस्ताऺयको प्रमोगभा फढोियी ल्माउॉदा कामवसम्ऩादनफाऩतको अङ्क सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञिफाहेक अन्मरे हेनव नसङ्जकने गयी सङ्टयङ्ञऺतसभेत फनाउन सङ्जकने देङ्ञखन्छ । कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारीको प्रमोगरे हार खचव बइयहेका स्रोत साधन य सभमभा 
फचत हङ्टन जानङ्टका साथै ऩायदङ्ञशवताभा वङृ्जद्ध गदै वतवभान सभमभा देङ्ञखएका कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
सभमभा नै नहङ्टन,े कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन बइसकेका पायाभ हयाउनेरगामतका सभस्माहरूको सभेत 
न्मूनीकयण हङ्टन ेदेङ्ञखन्छ । 

 ७. ताङ्झरभ, अध्ममन भ्रभण, अध्ममनभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

फदङ्झरॉदो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतअनङ्टरूऩ कभवचायीको वङृ्ञि ङ्जवकास गनव, कभवचायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी सभमसाऩेऺ 
सेवा प्रवाह गनव, प्रचरनभा आउने नवीन प्रङ्जवङ्झधसॉग ऩङ्चयङ्ञचत गयाउन ङ्झनयन्तय रूऩभा कभवचायीहरूराई 
आवश्मकतानङ्टसाय ताङ्झरभ, अध्ममन भ्रभण, अध्ममनभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनङ्टऩदवछ बङे्ङ भान्मताअनङ्टरूऩ 
कभवचायीहरूराई मस्ता अवसयहरू प्राप् त गङ्चययहेका छन ्। मसयी प्रदान गङ्चयएका अवसयहरूको तथ्माङ्क 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे आफ्नो अङ्झबरेखभा यात न े गयेको बए ताऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूफीच मस्ता 
अङ्झबरेखहरू साझा (Share) गनव सङ्जकएको छैन जसरे गदाव ताङ्झरभ, अध्ममन भ्रभण, अध्ममन जस्ता 
अवसयहरूको एकीकृत अङ्झबरेख तमाय हङ्टन नसक्दा सरुवा, काभकाज, ऩदस्थाऩनाभापव त ङ्झनकामहरूभा 
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कभवचायीहरू ऩङ्चयवतवन बइयहने अवस्थाभा कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ऩटक ऩटक मस्ता अवसयहरू प्राप् त गङ्चययहने य 
मस्ता अवसयहरूभा अको व्मङ्ञि फङ्ञञ्चङ्झतभा ऩनव सक्नेसभेत देङ्ञखएको छ ।मसै गयी मस्ता अवसय उऩमोग 
गयेऩश्चात ् कानङ्टनफभोङ्ञजभ गनङ्टवऩने अङ्झनवामव सेवाको व्मवस्थाराई सभेत आवश्मक तथ्माङ्कको अबावभा 
नजयअन्दाज गङ्चयने गङ्चयएको छ । 

सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत बई एकीकृत तथ्माङ्क बण्डायण, सोको प्रशोधन तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूङ्झफच 
अन्तयआफद्धताभापव त मसऩूवव अवसय प्राप् त गङ्चयसकेका य अवसय प्राप् त गनव फाॉकी कभवचायीहरूको ऩङ्जहचान 
गनव तथा बङ्जवष्मभा आवश्मक ऩनव सक्न े ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका अवसयहरूको ऩङ्जहचान गनवसभेत सहज हङ्टन े
हङ्टन्छ । मसरे गदाव सफै कभवचायीराई सेवा अवङ्झधबय आवश्मक ऩने ताङ्झरभरगामतका अवसयहरू प्रदान 
गनव सहज बई सभग्र सेवा प्रवाहको गङ्टणस्तय वङृ्जद्ध गनव सङ्जकने देङ्ञखन्छ । 

८. ऩङ्टयस्काय, दण्ड य सजामभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

याम्रो कामव गने कभवचायीराई ऩङ्टयस्कृत गने, अनङ्टङ्ञचत कामव गने य तोकेको कामव नगनेराई दण्ड तथा 
सजाम गने व्मवस्था कानङ्टनभा यहेको छ । याज्मरे ऩङ्टयस्कृत गयेका तथा दण्ड सजाम ऩाएका 
कभवचायीहरूको अङ्झबरेख याङ्जिम ङ्जकताफखाना(ङ्झनजाभती)रे यातदै आएको बए ताऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणहरूरे 
गदाव मस्ता सफै अङ्झबरेखहरू अद्यावङ्झधक हङ्टन सकेको देङ्ञखॉदैन । ऩङ्टयस्काय, दण्ड य सजाम कभवचायीको 
फढङ्टवा तथा अन्म वङृ्ञि ङ्जवकाससॉग ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत यहेकोरे मस्ता अङ्झबरेखहरूराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 
सफै सेवा, सभूह, उऩसभूह सञ् चारन गने ङ्झनकामहरूरे सभेत बण्डायण गयी याङ्जिम ङ्जकताफखाना 
(ङ्झनजाभती)भा यहेको वैमङ्ञिक ङ्जववयणरगामत अन्म प्रणारीहरूसॉग अन्तयआफद्धता गनव सङ्जकने सङ्टङ्जवधा 
थऩ गयी सञ् चारन गनङ्टवऩने देङ्ञखन्छ । 

९. सेवाङ्झनविृ य सेवाङ्झनविृ ऩङ्झछको सेवाभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

स्थामी ऩदभा ङ्झनमङ्टि बएको ङ्झनजाभती कभवचायीरे कम्तीभा फीस वषव सेवा अवङ्झध ऩूया गयेऩश् चात ्आफ्नो 
जीवनकारबयी ङ्झनवङृ्ञिबयण य सोऩश्चात ् ऩङ्झन आङ्ञश्रत ऩङ्चयवायरे ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्झनवङृ्ञिबयण ऩाउन े व्मवस्था 
गयेको छ । मस प्रकायको सङ्टङ्जवधा ङ्झभङ्झत २०७६ श्रावण १ गतेदेङ्ञख ङ्झनमङ्टि बएका कभवचायीहरूको 
हकभा रागङ्ट नहङ्टने गयी आ.व २०७६/७७ को फजेट विव्मभापव त रागङ्ट गङ्चयएको छ । सेवा ङ्झनविृ 
कभवचायीहरूरे कानङ्टनफभोङ्ञजभ प्राप् त गने ङ्झनवङृ्ञिबयणको राङ्झग आवश्मक ऩने ङ्झनवङृ्ञिबयण अङ्झधकायऩर य 
आङ्ञश्रत ऩङ्चयवायरे प्राप् त गने ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्झनवङृ्ञिबयण अङ्झधकायऩर कभवचायीको वैमङ्ञिक ङ्जववयणको 
आधायभा याङ्जिम ङ्जकताफखानारे जायी गने गदवछ बने भाङ्झसक रूऩभा प्रदान गनङ्टवऩने ङ्झनवङृ्ञिबयणफाऩतको 
यकभको गणना ङ्झनवङृ्ञिबयण व्मवस्थाऩन कामावरमरे गयी सोको ब ङ्टिानी तोङ्जकङ्छदएको फैङ कभापव त हङ्टने 
गयेको छ । मसयी ब ङ्टिानी हङ्टन े यकभहरूको ङ्जववयणसङ्जहतको अन्म अङ्झबरेख सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
भाध्मभफाट याङ्ञखॉदा याज्मराई प्रत्मेक वषव थङ्जऩॉदै जान े ङ्झनवङृ्ञिबयणफाऩतको यकभको रेखाजोखा बई 
स्रोतको व्मवस्थाऩन गनव सङ्जकने हङ्टन्छ । मस्तै गयी व्मङ्ञिगत घटना दतावराई सभेत मसै प्रणारीसॉग 



प्रशासन अङ क 133 195 

 

आफद्ध गनव सङ्जकएभा ङ्झनधन बएका कभवचायीहरूको राङ्झग ङ्झनवङृ्ञिबयणफाऩत ब ङ्टिानी हङ्टन जानसक्ने 
यकभराई सभेत योक्न सङ्जकनेछ । 

ङ्झनवङृ्ञिबयण ऩाउने सभमावङ्झध नऩङ्टगेका कभवचायीहरूको कङ्ट नै कायणवश नोकयी नयहेभा त्मस्ता 
कभवचायीहरूरे उऩदान ऩाउने व्मवस्था यहेको छ । मस्तो उऩदानफाऩत ऩाउनङ्ट ऩने यकभको गणना 
सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत बई याङ्जिम ङ्जकताफखानाभा यहेको वैमङ्ञिक ङ्जववयणको आधायभा गङ्चयने गङ्चयएको 
ऩाइन्छ । 

१०. कभवचायीको वैमङ्ञिक ङ्जववयणभा सूचना प्रङ्जवङ्झध 

ङ्झनजाभती सेवाको स्थामी ऩदभा ङ्झनमङ्टि कभवचायीहरूरे सेवा प्रवेश गयेऩश्चात ्वैमङ्ञिक ङ्जववयण तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा बयी तोङ्जकएको सभमङ्झबर फङ्टझाउनङ्ट ऩने व्मवस्था गङ्चयएको छ । वैमङ्ञिक ङ्जववयणको आधायभा 
सभावेशीकयणसम्फन्धी ङ्जववयण, उभेयगत ङ्जववयणहरू, अङ्झनवामव अवकाशसम्फन्धी ङ्जववयण, ऩङ्टयस्काय तथा 
दण्ड सजामको ङ्जववयण, सरुवा, फढङ्टवारगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जववयण तथा तथ्माङ्कहरूका आधायभा आवश्मक 
ऩने प्रङ्झतवेदनहरू उऩरब्ध बई कभवचायी व्मवस्थाऩनभा ठङ्टरो बङू्झभका ङ्झनवावह गनव सक्दछ । 

हार सफै ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको वैमङ्ञिक ङ्जववयण याङ्जिम ङ्जकताफखाना (साङ्जवकको ङ्झनजाभती 
ङ्जकताफखाना)भा यहन े व्मवस्था छ । मसै व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जकताफखानारे सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 
Personnel Information System (PIS) को भाध्मभफाट कभवचायीको वैमङ्ञिक ङ्जववयणको अङ्झबरेख याखी 
वेफसाइट तथा भोफाइर एऩफाट सेवाग्राहीराई सेवा प्रवाह गङ्चययहेको छ । ङ्झनजाभती कभवचायीरे आफ्नो 
वैमङ्ञिक ङ्जववयण अनराइनभापव त आफ्नो ङ्जववयण आपईअ रे प्रङ्जवष् टी गनेसक्ने गयी अनराइन ङ्झसटयोर 
प्रणारीसभेत प्रमोगभा छ । 

कभवचायी व्मवस्थाऩनका कङ्झतऩम कामवहरूका राङ्झग सञ् चारनभा यहेका प्रणारीहरूराई एक आऩसभा 
अन्तयआफद्धता कामभ गयी सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत यहेय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रणारीहरूभा यहेका तथ्माङ्कहरूराई 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधहरू जस्तै् फहत ् तथ्माङ्क (Big Data), कृङ्झरभ फौङ्जद्धकता (Artificial 

Intelligence) रगामतको प्रमोगभापव त आवश्मक प्रशोधन गयी आवश्मक प्रङ्झतवेदन प्राप् त गनव तर ङ्ञचरभा 
देखाइएफभोङ्ञजभको कभवचायी व्मवस्थाऩन प्रणारीको ङ्झनभावणभापव त सहज हङ्टन ेदेङ्ञखन्छ्- 
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ङ्झनष्कषव 
ऩयाऩूवव कारदेङ्ञख ऩयम्ऩयागत रूऩभा चल्दै आएको साववजङ्झनक प्रशासनको सफैबन्दा भहत्त्वऩूणव तथा 
व्मवस्थाऩनको सन्दबवभा जङ्जटर ऩऺको रूऩभा यहेको जनशङ्ञि (कभवचायी)को सभग्र व्मवस्थाऩनभा 
आएका ङ्जवङ्झबङ्ङ च ङ्टनौती य जङ्जटरताहरूराई सभेत सम्फोधन गदै जानङ्टऩने अवस्था छ । हार कभवचायी 
व्मवस्थाऩनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉचभा िङ्झभकरूऩभा वङृ्जद्ध हङ्टॉदै ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रणारीहरू सञ्चारनभा यहेको बए 
ताऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रणारीहरूभा यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्माहरू तथा अन्म कायणरे गदाव मस्ता प्रणारीहरूको 
प्रमोग सभङ्टङ्ञचत रूऩभा फढाउन सङ्जकएको छैन । एकाऩसभा अन्तयसम्फङ्ञन्धत कङ्झतऩम प्रणारीहरूराई 
अन्तयआफद्ध गनव नसङ्जकनङ्ट, प्रणारीसॉग सम्फङ्ञन्धत कभवचायीहरूको स्थानान्तयण बइयहनङ्ट, आवश्मक 
जनशङ्ञिको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन हङ्टन नसक्नङ्ट जस्ता मावत ् कायणहरू प्रभङ्टखरूऩभा देखाऩने गयेका  

छन ्। मस्तै गयी अन्तयआफद्धता गङ्चयएका प्रणारीहरू ऩङ्झन अद्यावङ्झधक तथ्माङ्क तथा ङ्जववयणको अबावभा 
सही रूऩभा सङ्टचारु गनव सङ्जकएको छैन ।  

 

सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऺेरभा ङ्झनयन्तय बइयहेको ङ्जवकासफाट अऩेङ्ञऺत राब उठाउॉदै कभवचायी व्मवस्थाऩनभा 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा वङृ्जद्ध ल्माई मसको ऩहङ्टॉच य प्रमोगको दामयाराई सभेत पयाङ्जकरो फनाउनङ्टऩने 
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देङ्ञखएको छ । सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगरे कामवभा सहजता हङ्टन ङ्टका अङ्झतङ्चयि तथ्मभा आधाङ्चयत बई ङ्झछटो 
छङ्चयतो गङ्टणस्तयमङ्टि ङ्झनणवम गनव सहज हङ्टने, ऩायदङ्ञशवता कामभ हङ्टन ेय सभग्रभा सङ्टशासन प्रवद्धवन गनव भदत 
ऩङ्टग्ने देङ्ञखन्छ । जनशङ्ञिको मोजना, प्राङ्ञप् त, कामवङ्ञजम्भेवायी, कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन, ऩङ्टयस्काय, दण्ड 
तथा सजाम, ताङ्झरभ, वङृ्ञि ङ्जवकास, सरुवा, फढङ्टवा, काभकाज, अवकाश, ङ्झनवङृ्ञिबयण, ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ङ्झनवङृ्ञिबयणरगामतका कभवचायी व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाटाहरूराई व्मवस्थाऩन गनव सूचना प्रङ्जवङ्झधभा 
आधाङ्चयत प्रणारीहरूको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी अझ फढी ऩायदशॉ ढङ्गरे सञ् चारन गयी ङ्जवद्यङ्टतीम 
शासनको अवधायणाराई आत्भसात ्गदै कभवचायी व्मवस्थाऩनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा वङृ्जद्ध ल्माउन 
तथा ङ्जवद्यङ्टतीम सयकायको ङ्जवकासिभभा सभेत टेवा ऩङ्टर् माउन सङ घीम कभवचायी ङ्झनकामको रूऩभा 
कामवङ्ञजम्भेवायी ऩाएको सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे आवश्मक बङू्झभका खेल्न 
जरुयी देङ्ञखन्छ । 

सन्दबव साभग्री 
कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०७२), नऩेारको सॊङ्जवधान, २०७२, काठभाडौ् नऩेार सयकाय ।  

कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०४९), ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९, काठभाडौ् नऩेार सयकाय । 

कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०५०), ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनमभावरी, २०५०, काठभाडौ् नऩेार  

 सयकाय । 

कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०५३), स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३, काठभाडौ् नऩेार सयकाय । 

कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०६४), सङ घीम सॊसद सङ्ञचवारमसम्फन्धी ऐन, २०६४, काठभाडौ् 
नेऩार सयकाय ।  

कानङ्टन ङ्जकताफ व्मवस्था सङ्झभङ्झत (२०७५), कभवचायी सभामोजन ऐन, २०७५, काठभाडौ् नऩेार 
सयकाय।  

उच्चस्तयीम प्रशासन सङ्टधाय कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत (२०७६), उच्चस्तयीम प्रशासन सङ्टधाय 
कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन, २०७६, काठभाडौ् नेऩार सयकाय । 

Department of Economic and Social Affairs (2020). E-Government Survey 2020. United Nations. 
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वैदेङ्ञशक सम्फन्ध, वैङ्ञश्वक शासन य नेऩारको योजगाय सॊस्कृङ्झत 

 

केदाय सत्मार 
*
 

आरेख साय 

यािको स्वतन्र अङ्ञस्तत्व कामभ यातदै आन्तङ्चयक शासन सञ्चारन गने य जनताराई सङ्टशासन प्रत्माबतू 
गयाउने अहभ ् बङू्झभका सयकायको यहेको हङ्टन्छ । मसका साथै स्वतन्र यहेको देशरे दौत्म सम्फन्ध 
कामभ यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ यािहरुसॉगको सङ्टभधङ्टय वैदेङ्ञशक सम्फन्ध कामभ गनङ्टवसभेत याज्मकै दाङ्जमत्वङ्झबर 
यहन्छ । मस्तो सम्फन्धको ङ्जवकासभा ङ्जवङ्झबङ्ङ उद ङ्जवकासीम धायणाहरुसभेत यहेका  

छन ् । वैदेङ्ञशक सम्फन्धकै ङ्झसरङ्झसराभा धेयै देशहरु सदस्म यहेको ऺेरीम य अन्तयावङ्जिम सङ घ 
सॊस्थासॉगको सम्फन्धरे वैङ्ञश्वक शासनको सङ्टरुवात हङ्टन जान्छ । ङ्जवश्वव्माऩीकयण, ऩयङ्झनबवयता जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झसद्धान्तहरुरे वैङ्ञश्वक शासनका सम्फन्धभा स्ऩष्ट ऩाने प्रमास गदवछन ् । केवर देशङ्झबर भार सीङ्झभत 
यहेको श्रभशङ्ञि वैदेङ्ञशक योजगायीभा सॊरग्न हङ्टन ङ्टभा वैदेङ्ञशक सम्फन्ध य वैङ्ञश्वक शासनको प्रबावको 
कायणराई भाङ्झनन्छ । नऩेारको सन्दबवभा योजगायीको सॊस्कृङ्झतराई तथ्मभा हेदाव सन ्२०१७/१८ भा 
कङ्चयफ ६२.२ प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरु अनौऩचाङ्चयक योजगायीभा सॊरग्न यहेको तथा ११.४ प्रङ्झतशत फेयोजगायी 
दय यहेको देङ्ञखन्छ । वैदेङ्ञशक योजगायीको तथ्म हेदाव सन ्२००/।०९ देङ्ञख २०१६/१७ सम्भको 
अवङ्झधभा ३५ राख ५० हजायबन्दा भाङ्झथको सङ्खतमाभा भाङ्झनसहरुको श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गङ्चयएको  

ङ्झथमो । वैदेङ्ञशक योजगायीभा फङ्जढयहेको आकषवणरे नेऩारभा ङ्जवप्रषेण आम फढाउनङ्टका साथै भाङ्झनसहरुको 
जीवनमाऩन स्तयभा सभेत सङ्टधाय ल्माएको ऩाइन्छ । मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन दम्ऩतीङ्झफचभा नै पाटो ल्माउने 
ऩाङ्चयवाङ्चयक फेभेर फढ्दै जानङ्टरे मस खारको सॊस्काय सङ्टधाय य सॊस्कृङ्झतभा सभमभै ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩङ्झन 
अऩङ्चयहामव देङ्ञखन्छ ।   

1. ऩङ्चयचम 

वतवभान मङ्टगभा आफ्नो बबूागङ्झबर हयेक भङ्टरङ्टक स्वतन्र य साववबौभ हङ्टन्छन ्। याज्मको अवधायणाको 
ङ्जवकासको िभभा स्वतन्र भङ्टरङ्टकको बबूागङ्झबर कङ्ट नै अको भङ्टरङ्टकको ङ्जहत, सयोकाय, स्वाथव य हस्तऺेऩ हङ्टन 
                                                            
* सभाजशास्त्री, याङ्जिम सतकव ता केन्र 
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सक्दैन बङे्ङ भूर ङ्जवश्वास य भान्मता यातदै याि याज्मको भान्मता अगाङ्झड आएको हो।  भङ्टरङ्टकङ्झबरका 
सफै सङ्गठन, सॊयचना, बबूाग य त्महाॉका जनताभाङ्झथ त्मही भङ्टरङ्टकको सयकायको भार ङ्झनमन्रण यहन्छ 
बङ्ङे भान्मताराई यािहरूभाझको सम्फन्धको ऩाटो भाङ्झनन्छ । याि याज्मको ङ्झसद्धान्तराई अङ्गीकाय गदै 
कङ्ट नै भङ्टरङ्टकङ्झबरका सफै बौङ्झतक य अबौङ्झतक ऩऺहरूभा त्मही भङ्टरङ्टकको सयकायको भार ङ्झनमन्रण यहन्छ 
बङ्ङे भान्मताराई यािहरूभाझको सम्फन्धको आधायङ्ञशराको रूऩभा स्थाऩना गयेको छ । मस आधायभा 
फेस्टपेङ्झरमा सङ्ञन्धराई यािको अङ्झधकाय य सीभाऺेरको फोध गयाउने भहत्त्वऩूणव दस्तावेजको रूऩभा ङ्झरन 
सङ्जकन्छ । मसराई नै वैदेङ्ञशक सम्फन्धको सम्झौताको  आधाय भाङ्झनन्छ ।  

मसैगयी वैङ्ञश्वक शासन अन्तयावङ्जिम वा वैदेङ्ञशक सम्फन्धकै एउटा अङ्झबङ्ङ अङ्गको रूऩभा यहेको ऩाइन्छ। 
ङ्जवश्वका ङ्जवङ्झबङ्ङ देशहरूभा फजाय, शासन य सञ्चायको बभूण्डरीकयणका प्रबावहरू देख्न सक्दछौँ । हार 
ङ्जवश्व नै एक िरृभाण्डको उन्भङ्टखीकयणराई अझ भजफङ्टत फनाउन,े याङ्जिम ङ्झसभाना फाङ्जहयको ङ्जवश्व 
सभङ्टदामभा ऩङ्जहचान ङ्जवस्ताय गने य ऺेरीम सङ घहरू य अन्तयावङ्जिम सॊस्थाहरूभा अन्तयावङ्जिम सहमोगका 
फायेभा चेतना फढ्दै गएको ऩाइन्छ । मसराई कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा ङ्जवश्व शासन वा वैङ्ञश्वक शासनको 
रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ । 

योजगायी सॊस्कृङ्झतरे भाङ्झनसहरूरे के कस्ता योजगायीहरूभा यहेय कसयी आफ्ना ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन 
गङ्चययहेका छन ्बङे्ङ ऩऺराई जनाउॉछ । योजगायीसम्फन्धी सॊस्कृङ्झतङ्झबर भाङ्झनसहरू औऩचाङ्चयक कामव वा 
अनौऩचाङ्चयक कामवभा सॊरग्न यहेका वा कङ्ट नै ऩङ्झन कामवभा सॊरग्न नयहन ेफेयोजगाय वा अशि अवस्थाका 
छन ्बनी केराउने गङ्चयन्छ । औऩचाङ्चयक वा अनौऩचाङ्चयक कामव ऩङ्झन देशङ्झबर वा फाङ्जहय कहाॉ सञ्चारन 
गङ्चययहेका छन ्बङे्ङ केराउनङ्ट ऩङ्झन योजगायी सॊस्कृङ्झतकै अङ्ग हो । 

२. वैदेङ्ञशक सम्फन्ध, वैङ्ञश्वक शासन तथा योजगाय सॊस्कृङ्झतको ङ्जवश्लषेण 

अ. वैदेङ्ञशक सम्फन्ध य नऩेार 

कङ्ट नै एक देशको अको देशसॉगको सम्फन्ध नै वैदेङ्ञशक सम्फन्ध हो । वैदेङ्ञशक सम्फन्ध ङ्जवदेश नीङ्झत य 
कङ्ट टनीङ्झतभा सभेत ङ्झनबवय यहन्छ । वैदेङ्ञशक नीङ्झतरे याज्मरे के गदवछ बङे्ङ उल्रेख गदवछ बने वैदेङ्ञशक 
वा अन्तयावङ्जिम सम्फन्धसॉग जोङ्झडने कूटनीङ्झत (Diplomacy)रे उि कामवहरू कसयी गङ्चयन्छन ्बङे्ङ उजागय 
गदवछ । याज्मरे आफ्नो देशको चाख सम्फोधन गनव अवरम्फन गने प्रङ्जिमाराई कूटनीङ्झत बङ्झनन्छ बने 
मो वैदेङ्ञशक नीङ्झतको एक हाॉगो हो । मस अथवभा याज्मको कूटनीङ्झत य ऩययाि नीङ्झतराई अन्तयावङ्जिम 
सम्फन्धको ङ्झनधावयकको रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ । वास्तवभा ऩययाि नीङ्झतरे अको याज्मको आपू प्रङ्झतकूर 
याज्म व्मवहायराई अङ्झधकतभ रूऩभा आफ्नो अनङ्टकूर व्मवहायभा रूऩान्तयण गनव, त्मसराई ङ्झनमभन गनव 
वा अको याज्मको व्मवहायराई आफ्नो भङ्टरङ्टकको ङ्जहतभा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयाउने रक्ष्म याखेको हङ्टन्छ । महाॉ 
वैदेङ्ञशक वा अन्तयावङ्जिम सम्फन्ध य ऩययाि नीङ्झतराई थऩ स्ऩष्ट ऩाने प्रमास गङ्चयएको छ । 
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Seymon Brown रे “अन्तयावङ्जिम सम्फन्ध बनेको शासकीम सम्भ्रान्त वगवरे प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने साववबौभ 
याज्महरूङ्झफचको कामव य ङ्झतनीहरूका प्रङ्झतङ्जिमाहरूको प्रकृङ्झतहरूको अनङ्टसन्धान य अध्ममन हो” बनी 
स्वीकामव धायणा याखेका छन ्। 

Janev रे ङ्जवदेश नीङ्झतराई “अन्तयावङ्जिम सम्फन्ध याज्मको एक नीङ्झतगत ङ्जवषमका रूऩभा यहन्छ बन्दै 
मसराई साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतवनहरू गदाव य सञ्चारन गदावका तत्व य प्रङ्जिमाहरूको एक यङ्ग हो बन्दै मी 
ऩङ्चयवतवन य प्रङ्जिमाहरू अन्तयावङ्जिम ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेय सञ्चारन गङ्चयन्छ” बनी ऩङ्चयबाङ्जषत गयेका  
छन ्। 

वैदेङ्ञशक सम्फन्धका सम्फन्धभा उद ङ्जवकासीम अवस्था, आधाय य अवधायणाहरू यहेका छन ् । मसै 
ऩृ् बङू्झभभा वैदेङ्ञशक सम्फन्ध वा अन्तयावङ्जिम सम्फन्धका प्रभङ्टख अवधायणाहरूराई महाॉ िभश् प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। ऩङ्जहरो आदशववादी अवधायणा वा उऩागभ (Idealist Approach) रे  नैङ्झतकताजन्म 
साधनका सहामताफाट ङ्जवश्वराई एक आदशव ङ्जवश्व फनाउने उदे्दश्म ऩूया गनव य सङ्टयङ्ञऺत गनवका राङ्झग 
वकारत गदवछ । मसैगयी म्माक्स वेवय (Max Weber) आङ्छदरे वकारत गने दोस्रो मथाथववादी उऩागभ 
वा अवधायणा (Realist Approach) रे अन्तयावङ्जिम याजनीङ्झतराई यािहरूङ्झफचको शङ्ञिको राङ्झग ङ्झनयन्तय 
सङ घषवको रूऩभा हेनङ्टवका साथै याङ्जिम शङ्ञिराई आफ्नो याङ्जिम ङ्जहतको रक्ष्महरू सङ्टयङ्ञऺत प्राङ्झप्तको राङ्झग 
प्रमोग गने स्वाबाङ्जवक प्रमासराई जनाउॉछ । नव मथाथववाद उऩागभरे (Neo Realism) अन्तयावङ्जिम 
सम्फन्धभा शङ्ञिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन्छ तय अन्म कायकहरू, ङ्जवशेष गयी अन्तयावङ्जिम प्रणारीको सॊयचना, 
अन्तयावङ्जिम सहमोग, याङ्जिम ङ्जहत, अन्तयावङ्जिम द्वन्द्व, यािहरूको साऩेऺ शङ्ञि आङ्छदको बङू्झभकाराई ऩङ्झन 
स्वीकाय गदवछ । मसै गयी अको उऩागभ सॊयचनात्भक प्रकामववाद वा प्रकामववादी उऩागभ (Structural 
Functionalism/ Functionalism Approach) हो । मसभा प्रकामववादरे याजनीङ्झतराई सॊयचनाद्वाया 
कामवसम्ऩादन गने प्रमासको रूऩभा ङ्झरने गदवछ । याजनीङ्झतको हयेक प्रणारीभा कामवहरूको एक भञ्च वा 
सभूह सभावेश हङ्टन्छन ् जसको भाध्मभफाट ङ्झनणमवहरू गङ्चयनङ्टका साथै कामावन्वमन ऩङ्झन गङ्चयन्छन ् । 
सॊयचनात्भक प्रकामववाद उऩागभरे वैदेङ्ञशक सम्फन्धभा अन्तयावङ्जिम स्तयभा सञ्चारनभा यहेका यािहरू तथा 
यािहरूङ्झफचभा सम्फन्धहरूको वास्तङ्जवक भाऩदण्डको ङ्जवश्लषेण गदवछ । मसका साथै उदायवाद 
(Liberalism), नव उदायवाद(Neo-Liberalism) आङ्छद उऩागभ वा अवधायणाहरू हार ङ्जवश्वव्माऩीकयणको 
सभमभा प्रबावकायी रूऩभा अगाङ्झड फढ्दै गएका छन ्। 

ङ्जवङ्झबङ्ङ सभम य कारखण्डभा नऩेारका याजाहरूरे याज्म ङ्जपताव ङ्झरन, याज्म ङ्जवस्ताय गनव य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
खारका आङ्झथवक साभाङ्ञजक यणनीङ्झतहरूको कामावन्वमनका राङ्झग देश फाङ्जहयका शङ्ञिहरू य देशहरूसॉग 
सहमोग ङ्झरएका इङ्झतहास यहेका छन ् । याजा ऩथृ्वीनायामण शाह आधङ्टङ्झनक य एकीकृत नऩेारका 
सॊस्थाऩक हङ्टन ्। नेऩारको बयूाजनीङ्झतक अवस्थाको फखान गदै उनरे, “नेऩार दङ्टई ढङ्टङ्गाङ्झफचको तरुर हो” 

(''Nepal is a yam between two boulders'')  बनेको ऩाइन्छ । मस कथनको ध्मेम बनेको सही रूऩभा 
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दङ्टई ङ्जवशार ङ्झछभेकीहरूको बौगोङ्झरक स्थान य आकाय उल्रेख गदै नऩेारसॉगको वैदेङ्ञशक सम्फन्धराई 
सभावेश गने प्रमास गनङ्टव नै हो । 

नेऩारको वैदेङ्ञशक सम्फन्ध आङ्झधकाङ्चयक रूऩभा सङ्टगौरी सङ्ञन्ध (सन ् १८१६) बएऩश्चात ् फेरामतसॉग 
औऩचाङ्चयक तवयरे सङ्टरुवात बएको ङ्झथमो । नेऩारभा प्रजातन्रको स्थाऩना बएऩश्चात ्ऩङ्झन सन ्१९५० 
देङ्ञख १९५५ सम्भ कङ्ट नै ङ्जवदेश नीङ्झतङ्झफना यहेको ङ्झथमो बन े ङ्छदल्रीरे नै अन्तयावङ्जिम भञ्चभा नऩेारको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गङ्चयङ्छदने गयेको ङ्झथमो । नऩेार य बायतङ्झफचको सन ्१९५० अङ्जप्ररको सम्झौताऩश्चात ्ङ्जवशेष 
सम्फन्धको सङ्टरुवात बएको भाङ्झनन्छ । नऩेार सन ् १९५५ ङ्झडसेम्फय १४ भा सॊमङ्टि याि सङ घको 
सदस्म फनऩेश्चात ् ङ्जवदेश नीङ्झत य कूटनीङ्झतक सम्फन्ध ङ्जवस्तायको थारनी बमो । ऩञ्चामती व्मवस्थाको 
थारनी बएऩश्चात ्का ङ्छदनहरूभा याजा भहेन्ररे वैदेङ्ञशक सम्फन्धभा ऩङ्चयवतवन ल्माउन नऩेारको ङ्जवदेश 
नीङ्झतको ङ्ञशल्ऩकाय (Architect) वा रूऩयेखा तमाय गने प्रभङ्टख काभ गयेको ऩाइन्छ । 

ङ्झनकामगत रूऩभा स्वदेशी य ङ्जवदेशी ङ्झनमोगहरूफाट वैदेङ्ञशक सम्फन्धका कामवहरू सम्ऩादन गङ्चयन्छन।् 
ङ्जवदेशङ्ञस्थत नऩेारी याजदूतावास, सॊमङ्टि याि सङ घका राङ्झग नऩेारको स्थामी ङ्झनमोग, नेऩारी 
भहावाङ्ञणज्मदूतावास तथा वाङ्ञणज्मदूतावास, नेऩारी अवैतङ्झनक भहावाङ्ञणज्मदूतावास वा अवैतङ्झनक 
वाङ्ञणज्मदूतावास य नऩेार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेका ङ्झनकाम वा नेऩारी 
ङ्झनमोगरे  ङ्जवदेशभा नऩेारको वैदेङ्ञशक सम्फन्धका सम्फन्धभा कामव गदवछन ् । मसै गयी नेऩारङ्ञस्थत 
ङ्जवदेशी याजदूतावास, ङ्झनमोग, भहावाङ्ञणज्म दूतावास, वाङ्ञणज्म दूतावास, सम्ऩकव  कामावरम, अवैतङ्झनक 
भहावाङ्ञणज्मदूतावास वा अवैतङ्झनक वाङ्ञणज्मदूतावासरे नेऩारभा यहेय ङ्जवदेशी ङ्झनमोगरे ऩङ्झन नऩेारसॉगको 
वैदेङ्ञशक सम्फन्धभा काभ गयेको ऩाइन्छ । ऩययाि भन्रारमरे सन ् २०२० भा प्रकाशन गयेको 
ङ्जववयणअनङ्टसाय हारसम्भ २८ देशहरूभा याजदङ्टतावास, ३ ओटा अन्तयावङ्जिम सॊस्थासम्फन्धी स्थामी ङ्झनमोग 
(ङ्झबमना, न्मङ्टमोकव  य जेनेबा), ६  ओटा कन्सङ्टरय कामावरमहरू ङ्जवदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा यहेका छन ्। 
मसैगयी नेऩारसॉगको दङ्टई देशीम सम्फन्धराई हेदाव फेरामत (सन ्१८१६), सॊमङ्टि याज्म अभेङ्चयका (सन ्
१९४७ अङ्जप्रर २५), बायत (सन ् १९४७ जङ्टन १३), फ्रान्स (सन ् १९४९ अङ्जप्रर २०) तथा जन 
गणतन्र चीन (सन ्१९५५ अगष्ट ०१) सङ्टरूवातका ऩाॉच देशहरू य टोगो (सन ्२०१९ भाचव २२), 
इक्वेटोङ्चयमर गङ्टमना (सन ्२०१९ अङ्जप्रर ३०), इश्वाङ्जटनी (सन ् २०१९ भे ०९), सेन्ट रङ्टङ्झसमा (सन ्
२०१९ अगष्ट २७) तथा १६८ औॊ देश घाना (सन ्२०१९ सेप्टेम्फय २५) अङ्ञन्तभ ऩाॉच देशहरूसॉग 
दङ्टईदेशीम सम्फन्ध कामभ बएको देङ्ञखन्छ । मसका अङ्झतङ्चयि सन ्१९५५ भा सॊमङ्टि याि सङ घका 
साथै सन ्१९७५ भा मङ्टयोङ्जऩमन मङ्टङ्झनमनसॉगको सदस्मता प्राप्त गयेऩश्चात ्अन्तयावङ्जिम सङ घ सॊस्थासॉगको 
सम्फन्धभा सभेत आफद्धता फढ्दै गएको हो । मसफाट वैदेङ्ञशक योजगायी तथा वैङ्ञश्वक शासनरे नेऩारभा 
स्थान ऩाएको हो। मसराई त नऩेारभा हार बइयहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्थाहरूको बङू्झभकारे सभेत स्ऩष्ट 
ऩादवछ। मसका अङ्झतङ्चयि श्रभ, ऩङ्टॉजी य प्रङ्जवङ्झधरगामतका ऺेरभा आऩसी सयसहमोग देशहरूङ्झफचको 
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सम्फन्धभा यहेको सकायात्भक ऩऺ हो बने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका मङ्टद्धहरू, हभरा सम्फन्धभा यहेको 
नकायात्भक ऩऺ हो । 

आ. वैङ्ञश्वक शासन य नऩेार 

शीतमङ्टद्ध (Cold war)को अन्त्म तथा २१ औ ँशताब्दीको सङ्टरुवातसॉगै अन्तयावङ्जिम सम्फन्धको फङ्टझाइभा 
गहन रुङ्ञच देङ्ञखन थाल्मो । ऩयम्ऩयागत अवधायणाफाट अन्तयावङ्जिम सम्फन्धको ङ्जवश्लषेण गने ऩद्धङ्झतभा 
ऩङ्चयवतवन आएसॉगै वैङ्ञश्वक वा ङ्जवश्व शासनको नवीनतभ अवधायणाको ङ्जवकास बएको हो । ङ्जवशेष गयी 
ङ्जवश्वभा आएको ऩङ्चयवतवन (Global change), ङ्जवश्वव्माऩीकयण (Globalization), शीतमङ्टद्धको अन्त्म, ङ्जवश्व 
सॊस्थाहरूको कामववातावयणको रूऩान्तयण (Transformation of the working environment of the world 

institution), फहङ्टऩऺीम अन्तयावङ्जिम सम्फन्ध (Multilateralism in international relations) का कायणरे 
वैङ्ञश्वक शासनको उदम हङ्टन गएको ऩाइन्छ । मस ङ्जकङ्झसभको शासनको अवधायणाभा अन्तयावङ्जिम सभस्मा 
व्मवस्थाऩनका आमाभ (Managing global problems), नवीन ङ्जवश्लषेणात्भक अवधायणा (New analytical 

approach) तथा ङ्जवचायधायाको ऩङ्चयमोजना (Ideological project) जस्ता सैद्धाङ्ञन्तक अवधायणाहरू यहेका 
ऩाइन्छन ् । वास्तवभा ङ्जवधाङ्जमका, न्मामऩाङ्झरका य कामवकायीहरूराई एकै ठाउॉभा फाॉधेय शासन गने 
खारका ङ्झनकामङ्झफना अन्तयावङ्जिम सम्फन्धराई व्मवस्थाऩनभा तल्रीन ऩद्धङ्झत नै ङ्जवश्व शासन हो जङ्टन 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्थाको बङू्झभकाफाट सभेत स्ऩष्ट हङ्टन्छ । 

ङ्जवश्व शासनका सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्जवषमभा फोध गयाउने, व्मातमा गने, बङ्जवष्मवाणीहरू गने आङ्छद जस्ता 
ङ्झनङ्ञश्चत आमाभसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्लषेणात्भक आधायहरू ऩाइन्छन ्। मसैराई स्ऩष्ट ऩानव केही सैद्धाङ्ञन्तक 
आधायहरू ऩङ्झन महाॉ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ्  

क. मथाथववादी ङ्झसद्धान्त (Realist Theory)˸ मस ङ्झसद्धान्तको फौङ्जद्धक आधायङ्ञशरा १६ औ ँशताब्दीका 
इटाङ्झरमन याजनीङ्झतक दशवनशास्त्री ङ्झनक्कोरो भेकाइबेरी (Niccolo Mechiavelli) राई जाने गदवछ । 
ऩयम्ऩयागत मथाथववादभा यहेको उि सभमको सभाजभा सॊयचनात्भक मथाथववादी अवस्था कामभ 
यहेको ऩाइन्छ । मस ङ्झसद्धान्तका आधायभा ङ्जवश्व यािहरूको उदम याज्महरूफाट नै बएको  

भाङ्झनन्छ । आफ्नो ऺेरङ्झबर अङ्झधकाय य सिाको उऩमोग गनव साववबौभ यहेका अवस्थाभा मसराई 
उऩमोग गनव सङ्जकन्छ बङ्ङे भान्मता मथाथववादभा याङ्ञखएको ऩाइन्छ । 

ख. उदायवादी ङ्झसद्धान्त (Liberal Theory)˸ मस ङ्झसद्धान्तराई मथाथववादीको फङ्झरमो सभसाभङ्जमक 
च ङ्टनौतीको रूऩभा ङ्झरइएको ऩाइन्छ । मसको ङ्जवकास १७ औॊ शताब्दीका फेरामती दशवनशास्त्री 
Immanuel Kant  रे गयेका हङ्टन ्। अन्तयावङ्जिम सम्फन्धभा भाङ्झनसहरूका भाझ व्मङ्ञिगत सम्फन्धको 
अहभ ्बङू्झभका यहन जान ेहङ्टन्छ य मसैरे उदायवादको ऩऺऩोषण गदवछ । 

ग. यचनात्भक ङ्झसद्धान्त (Constructive Theory)˸ शीतमङ्टद्धका घटनाहरू सन ् १९९० को अङ्ञघल्रो 
दशकभै अन्त्म हङ्टन े अऩेऺा गङ्चयए ताऩङ्झन ङ्जवश्व याजनीङ्झतको सहज अनङ्टभान रगाउन ेिभभा ङ्जवश्व 
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शासनको अवधायणाको ङ्जवकास बएको भाङ्झनन्छ । अथावत ् वैङ्ञश्वक शासन यचनात्भक ऩऺ हो बङे्ङ 
ङ्झसद्धान्त नै यचनात्भक ङ्झसद्धान्त हो ।  

घ. भाक्सववादी ङ्झसद्धान्त (Marxist Theory)˸ अन्तयावङ्जिम सम्फन्धका सम्फन्धभा कारव भाक्सवको 
अवधायणाको उऩमोग गनङ्टव उऩमङ्टि हङ्टन्छ । अन्तयावङ्जिम सम्फन्धभा अङ्जहरे ऩङ्झन द्वन्द्वात्भक ङ्जवषमहरू 
ङ्जवद्यभान यहने य सोहीफाट याज्मको अङ्ञस्तत्व यहेको छ बङ्ङ सङ्जकन्छ । 

ङ. नवभाक्सववादी ङ्झसद्धान्त (Neo-marxist Theory)˸ साझा रूऩभा फाॉङ्झडएको वगव चाखहरूका कायण 
ऩङ्टॉजीवादीबन्दा पयक तङ्चयकारे देशहरूङ्झफचभा कामभ यहने हङ्टन्छ । मस्तो सम्फन्धभा केन्रभा 
(Core) यहेको देशरे ङ्जकनायाभा (Periphery) यहेका देशहरूभाङ्झथ जङ्जटर सम्फन्ध तम गयेका 
हङ्टन्छन ्।  

च. ऩयङ्झनबवयता ङ्झसद्धान्त (Dependency Theory)˸ ङ्जकनायभा यहेका देशहरू स्वमभ ्भा आम य  
यकभहरूको सङ्ञञ्चङ्झतरे भार आन्तङ्चयक रूऩभा गङ्टजाया गनव असम्बव यहन े अवस्थाभा हङ्टन्छन ् । 
मसफाट अन्म य केन्रभा यहेका देशहरूको सॊरग्नताको अवस्था आउॉछ । मसकायण उि 
स्थानका भाङ्झनसहरू वा देशहरू िभश् कभजोय हङ्टॉदै जाने हङ्टन्छ य वैदेङ्ञशक ङ्झनबवयता फढ्दै  

जान्छ । 

छ. ङ्जवश्वव्मवस्था ङ्झसद्धान्त (World System Theory)˸ Immanuel Wallerstein रे प्रङ्झतऩादन गयेको मस 
ङ्झसद्धान्त, साभाङ्ञजक अध्ममनभा भार नबई सभाजशास्त्रका सम्फन्धभा सभेत भहत्त्वऩूणव ऩाटोको 
रूऩभा यहेको ऩाइन्छ । ऩङ्टॉजी य श्रभको स्वतन्र आवागभनरे केन्र, अधव सीभान्त तथा सीभान्त 
स्थरहरूको ङ्झनभावण हङ्टॉदै जान ेय शासनको खण्ड सफर हङ्टन सक्दछ बङे्ङ भान्मता मसरे यातदछ । 

ङ्जवश्वव्माऩी शासनरे सॊस्था, नीङ्झत, भाऩदण्ड, प्रङ्जिमा य ऩहरहरूको सभग्रता सभे्छ जसको 
भाध्मभफाट याज्महरू य उनीहरूका नागङ्चयकहरूरे अङ्झधक ऩूवावन ङ्टभानमोग्मता, ङ्ञस्थयता य फहङ्टयाङ्जिम 
च ङ्टनौतीहरूको प्रङ्झतङ्जिमास्वरूऩ उनीहरूरे प्रङ्झतङ्जिमाको राङ्झग ऩहर गने व्मवस्था गछवन ् । 
प्रबावकायी वैङ्ञश्वक शासन प्रबावकायी अन्तयावङ्जिम सहमोगफाट भार प्राप्त गनव सङ्जकन्छ । नऩेाररे 
हारसम्भ साकव , ङ्झफम्स्टेक जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरीम य असॊरग्न यािरगामत अन्तयावङ्जिम स्तयका 
सॊस्थाहरूको सदस्मता ङ्झरएको कायणरे महाॉ वैङ्ञश्वक शासनको प्रशस्तै प्रबावहरू यहेको ऩाइन्छ । 
सॊमङ्टि याि सङ घसॉगको सदस्मतारे त वैङ्ञश्वक शासन तथा वैदेङ्ञशक योजगायीभा सभेत नऩेार जोङ्झडन 
ऩङ्टग्मो । 

इ. योजगाय सॊस्कृङ्झत य नऩेारको अवस्था 

योजगाय तथा भानवीम ङ्जिमाकराऩको अवस्था य प्रवङृ्ञि नै योजगाय सॊस्कृङ्झत हो । मसभा ङ्जिमाकराऩको 
प्रकृङ्झतसङ्जहत काभको खोजी गने सॊस्काय ऩङ्झन सभावेश हङ्टन्छ । साभान्मत् भाङ्झनस योजगायीभा सॊरग्न 
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नयहेको अवस्था फेयोजगायी हो । अको शब्दभा बन्दा व्मङ्ञिको जीवन ङ्झनवावहका राङ्झग चाङ्जहन ेतोङ्जकएको 
ऩेसा वा अन्म कङ्ट नै व्मवसाम नबएको अवस्था नै फेयोजगायी हो । सहज वा असहज अवस्थाभा चाहेय 
ऩङ्झन जफ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ऩेसा, व्मवसाम वा अन्म कङ्ट नै आम आजवन हङ्टन े काभ ऩाउॉदैन तफ व्मङ्ञि 
फेयोजगाय फङ्ङ ऩङ्टग्छ । ङ्जवङ्ञशष्ट रूऩभा त फेयोजगायीराई ङ्झनमाल्दा कङ्झत सभमावङ्झधदेङ्ञख, कङ्ट न 
आमस्रोतस्तय, कङ्ट न उभेय वा उभेय सभूह बङे्ङ जस्ता ऩऺराई सभेत तमार गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । मस 
ऩृ् बङू्झभभा भानवीम ङ्जिमाकराऩको औऩचाङ्चयक अवस्था य प्रवङृ्ञिका सम्फन्धभा महाॉ चचाव गङ्चयएको छ । 

अनौऩचाङ्चयक योजगाय 

मङ्छद योजगायका सम्फन्धभा कानङ्टन वा व्मवहायभा याङ्जिम श्रभ कानङ्टन, आमकय, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वा कङ्ट नै 
योजगायीका राबहरूको हकहरू उल्रेख नबएका योजगायीहरू ङ्जवद्यभान छन ्बन ेत्मसराई अनौऩचाङ्चयक 
योजगायी भाङ्झनन्छ । अनौऩचाङ्चयक ङ्जकङ्झसभका योजगायीहरूफाट प्राप्त हङ्टने राबहरू स्वीकामव प्रकायको 
स्तयीम जीवनमाऩन गनव ऩमावप्त त नहङ्टन सक्छ तय उनीहरूको गङ्टजायाको आधाय बने स्वीकामव नै हङ्टन्छ । 
अनौऩचाङ्चयक योजगायरे सामदै भार कभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, उङ्ञचत कामववातावयण य ऩमावप्त ज्माराको 
कङ्ट याहरू सभे्दछ । 

औऩचाङ्चयक योजगाय 

मङ्छद कानङ्टन वा व्मवहायभा याङ्जिम श्रभ कानङ्टन, आमकय, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वा योजगायीका राबहरूको 
हकहरू उल्रेख बएका योजगायीहरू छन ् बन े त्मसराई औऩचाङ्चयक योजगायी भाङ्झनन्छ । मसराई 
सयकायी कानूनको ऩङ्चयङ्झधभा यहने य सोही आधायभा कयको दाङ्जमत्व वहन गने खारको योजगायी ऩङ्झन 
भाङ्झनन्छ । 

अकावतपव  भाङ्झनसहरूरे कहाॉ यहेय योजगायका ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गदछवन ् बङ्ङे आधायभा ऩङ्झन 
योजगायी य  मसको सॊस्कृङ्झतफाये स्ऩष्ट हङ्टन सङ्जकन्छ । मङ्छद कोही योजगायभा सॊरग्न भाङ्झनस उत्ऩङ्झत वा 
जन्भ देशङ्झबरै आफ्ना योजगायका ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गदछवन ् बने त्मस ङ्जकङ्झसभका योजगायी 
आन्तङ्चयक योजगायी य त्मसभा सॊरग्न भाङ्झनस आन्तङ्चयकरूऩभा योजगाय व्मङ्ञि भाङ्झनन्छन ्। अकावतपव  
कोही योजगायभा सॊरग्न भाङ्झनस उत्ऩङ्झत वा जन्भ देशबन्दा ङ्झबङै्ङ देशभा गएय उि देशभा ङ्जवद्यभान 
योजगाय कानङ्टनका अधीनभा यहेय आफ्ना योजगायका ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गदछवन ् बने त्मस 
ङ्जकङ्झसभका योजगायीराई वैदेङ्ञशक योजगायी य त्मसभा सॊरग्न भाङ्झनस वैदेङ्ञशक रूऩभा योजगाय व्मङ्ञि 
भाङ्झनन्छन ्। नेऩारभा हार न्मूनरूऩभा ङ्झसजवना बएका योजगायका अवसयहरूरे वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग 
भाङ्झनसहरू फढी आकङ्जषवत हङ्टन ङ्टका साथै कङ्झतऩम त देखाङ्झसकीभा सभेत ङ्जवदेश गएका उदाहयणहरू 
ऩाइन्छन ् । वैदेङ्ञशक योजगायीका सम्फन्धभा देखाङ्झसकी, ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवखण्डन, योजगायीभा जानेहरूको 
असाभङ्जमक भतृ्मङ्ट जङ्जटर प्रबावहरू हङ्टन ् बने ङ्जवप्रषेण आम, उद्यभशीरता ङ्जवकास, जीवनस्तय सङ्टधाय 
सकायात्भक प्रबावहरू हङ्टन ् । योजगायीको सॊस्कृङ्झतको चचाव गदाव मी ऩऺहरूराई छङ्टटाउन सङ्जकङ्ङ । 
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योजगायी ङ्झबरकै ऩाटोको रूऩभा फेयोजगाय, योजगायभा सॊरग्न, कामवशीर उभेयको जनसङ्खतमा, 
आङ्झथवकरूऩरे सङ्जिम जनसङ्खतमाका सम्फन्धभा ऩङ्झन महाॉ चचाव गङ्चयएको छ । 

A. E. Waugh रे, “फेयोजगाय व्मङ्ञि एक त्मस्तो व्मङ्ञि हो जो काभ गनव सऺभ य इच्छङ्टक हङ्टन्छ, तय 
जो काभ नगङ्चययहेको तथा स्थानीम भाऩदण्डअनङ्टसाय तकव ऩूणव न्मामोङ्ञचत सतवहरूभा मोग्म बएय ऩङ्झन काभ 
ऩाउन नसकेको हङ्टन्छ” बनी ऩङ्चयबाङ्जषत गयेका छन ्।  

योजगाय वा काभ गने (उभेयका) व्मङ्ञि ती हङ्टन ्जो एक छोटो सन्दबव अवङ्झधभा ब ङ्टिानी वा राबको 
राङ्झग वस्तङ्ट उत्ऩादन गनव वा सेवाहरू प्रदान गने कङ्ट नै गङ्झतङ्जवङ्झधभा सॊरग्न बई योजगायीभा यहेका हङ्टन्छन।्  

कामवशीर उभेयको जनसङ्खतमा बङ्ङारे जनसाङ्ञङ्खतमकीम उदे्दश्महरूको राङ्झग प्रमोग गङ्चयएको ङ्झनङ्छदवष्ट उभेय 
सीभाबन्दा भाङ्झथका आङ्झथवकरूऩभा सङ्जिम सफै व्मङ्ञिहरूको जनसङ्खतमाको रूऩभा ऩङ्चयबाङ्जषत गनव 
सङ्जकन्छ।  

आङ्झथवक रूऩरे सङ्जिम जनसङ्खतमा बनेको त्मो हो जो ङ्जक त कामवयत यहेको वा ङ्जवगतभा योजगायभा 
यहेको य अस्थामी रूऩभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेको वा जनगणनाको सभमभा काभ खोज्दै यहेको हङ्टन्छ । 

नऩेारभा योजगायीका अवस्थाहरू 

ङ्झरच्छवीकार अङ्ञघसम्भ खेतीभा ङ्झनबवय यहेको नेऩारीको ऩेसा य व्मवसाङ्जमक सॊस्कृङ्झत मस कारफाट 
वैदेङ्ञशक व्माऩायभा सभेत अगाङ्झड फढ्यो । नेऩाररे मसकारफाट बोट य चीनसॉगको व्माऩायको थारनी 
गर् मो । परस्वरूऩ योजगायीका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺरेहरूभा व्माऩाय, करा आङ्छदरे स्थान ऩाउॉदै गए। वैदेङ्ञशक 
सम्फन्धको ङ्जवस्ताय बएसॉगै योजगायीको प्रकृङ्झतभा ऩङ्झन पयकऩना आएको ऩाइन्छ । योजगायीका 
अवस्थाफाये चचाव गदाव भाङ्झनसहरू कङ्ट न प्रकृङ्झत वा ङ्जवशेषताहरू यहेको काभभा सॊरग्न यहेका छन ् बङे्ङ 
केराउनङ्ट ऩदवछ । नेऩारको हारैको सवेऺणफाट प्राप्त योजगायीका अवस्थाको स्ऩष्टताका राङ्झग तरको 
ताङ्झरका प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ: 

ताङ्झरका् रैङ्जङ्गक आधायभा अनौऩचाङ्चयक तथा औऩचाङ्चयक ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्नहरूको प्रङ्झतशत 

ङ्जववयण  
औऩचाङ्चयक कामव  अनौऩचाङ्चयक कामव 

कृङ्जष गैयकृङ्जष  कङ्ट र कृङ्जष गैयकृङ्जष  ङ्झनजी घयामसी कङ्ट र 

भङ्जहरा १.२ ३२.३ ३३.५ ३१.८ ३२.९ १.८ ६६.५ 

ऩङ्टरूष १.३ ३९.० ४०.३ १३.४ ४५.७ ०.६ ५९.७ 

कङ्ट र १.३ ३६.५ ३७.८ २०.२ ४१.० १.० ६२.२ 

स्रोत् नऩेार श्रभशङ्ञि सवेऺण सन ्२०१7/१८ 

भाङ्झथको ताङ्झरकाको आधायभा औऩचाङ्चयक कामवभा कङ्ट र ३७.८ प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरू सॊरग्न हङ्टॉदा उि 
कामवभा भङ्जहराहरू ३३.५ प्रङ्झतशत तथा ऩङ्टरूषहरू ४०.३ प्रङ्झतशत सॊरग्न यहेका देङ्ञखन्छन ्। मसभा 
ऩङ्झन कृङ्जष कामवभा १.३ प्रङ्झतशत यहॉदा औऩचाङ्चयक गैयकृङ्जष कामवभा ३६.५ प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरू सॊरग्न 
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यहेको देखाउॉछ । अनौऩचाङ्चयक कृङ्जष कामवतपव  कङ्ट र २०.२ प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरू सॊरग्न यहॉदा 
अनौऩचाङ्चयक गैयकृङ्जष कामवभा ४१.० प्रङ्झतशत य ङ्झनजी घयामसी कामवभा केवर १.० प्रङ्झतशत भार सॊरग्न 
यहेको देङ्ञखन्छ । अनौऩचाङ्चयक कामवभा कङ्ट र ६२.२ प्रङ्झतशत भाङ्झनसहरू सॊरग्न यहॉदा भङ्जहरा ६६.५ 
प्रङ्झतशत य ऩङ्टरूष ५९.७ प्रङ्झतशत यहेको सन ्२०१७/१८ को सवेऺणको प्रङ्झतवेदनफाट स्ऩष्ट हङ्टन्छ । 

नेऩारभा मसअङ्ञघका आङ्झथवक वषवहरू (सन ्२००८/०९-२०१६/१७ सम्भ) भा योजगायीका राङ्झग खङ्टरा 
गङ्चयएका ११० देशहरूभध्मे नेऩारी आप्रवासी काभदायहरूरे ङ्जवङ्झबङ्ङ देशहरूका राङ्झग श्रभ स्वीकृङ्झत प्राप्त 
गयेय वैदेङ्ञशक योजगायीभा गएको ऩाइन्छ । मस अवङ्झधभा कङ्ट र ३५,५४,४६३ श्रभ स्वीकृङ्झत जायी 
गङ्चयएको ङ्झथमो । मस अवङ्झधको वैदेङ्ञशक योजगायीको प्रवाहराई महाॉ ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका् वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग सफैबन्दा उच्च दस गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरू  
(सन ्२००८/०९-२०१६/१७) 

देश कङ्ट र प्रङ्झतशत भङ्जहरा ऩङ्टरुष 
भरेङ्झसमा २९.८८ १५.७२ ३४.१ 

कताय २१.५७ ५.९१ १९.७ 

साउदी अयेङ्झफमा २०.३७ ३.१० १९.८ 

मङ्टनाइटेड अयफ इङ्झभये्स १०.६२ २४.११ ९.३ 

कङ्ट वेत २.५४ ११.२१ १.३ 

गणतन्र कोङ्चयमा १.३२ १.८० १.३ 

फहयाइन ०.८६ 
 ०.८ 

ओभान  ०.६३ २.२४ ०.५ 

रेफनान  ०.३५ २.५५ 
 

जाऩान ०.२१ 
 ०.२ 

अपगाङ्झनस्तान 
  ०.१ 

साइप्रस 
 ३.२३ 

 

जोडवन 
 २.३८ 

 

अन्म देशहरू ११.६५ २७.७५ १२.९ 

स्रोत् वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग श्रभ आप्रवासन नऩेारको ङ्ञस्थङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०१६/१७, नोट्  रे 
अन्म सभूहभा सभावेश बएको जनाउॉछ । 

भाङ्झथको ताङ्झरकाफाट उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधभा वैदेङ्ञशक योजगायीका राङ्झग सफैबन्दा फढी २९.८८ प्रङ्झतशत 
योजगायीका राङ्झग भरेङ्झसमा गएको देङ्ञखन्छ । ङ्झतनीहरूभध्मे भङ्जहराको अनङ्टऩात १५.७२ प्रङ्झतशत य 
ऩङ्टरुषको अनङ्टऩात ३४.१ प्रङ्झतशत यहेको ऩाइन्छ । त्मसऩङ्झछ २१.५७ प्रङ्झतशत कताय, य २०.३७ 
प्रङ्झतशत साउदी अयेङ्झफमाभा यहेको य मी देशहरूभा ऩङ्टरुषको तङ्टरनाभा भङ्जहराको अनङ्टऩात कभ यहेको 
देङ्ञखन्छ । मस ऩङ्झछ िभश् मङ्टनाइटेड अयफ इङ्झभये्सभा १०.६२ प्रङ्झतशतभध्मे भङ्जहरा २४.११ 
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प्रङ्झतशत यही ऩङ्टरुषको तङ्टरनाभा अङ्झधक यहेको, कङ्ट वेतभा २.५४ प्रङ्झतशतभध्मे भङ्जहरा ११.२१ यही 
ऩङ्टरुषको तङ्टरनाभा अङ्झधक नै यहेको, दङ्ञऺण कोङ्चयमा, ओभानभा जानेहरूभा ऩङ्झन भङ्जहराको प्रङ्झतशत अङ्झधक 
यहेको देङ्ञखन्छ । महाॉ ऩ ङ्टरुषको औसत प्रवाह अवङ्झध बन ेसन ्२००८/०९ देङ्ञख २०१४/१५ सम्भको 
ङ्जववयण सभावेश गङ्चयएको छ । 

नेऩारभा फेयोजगायी फढ्नङ्ट य भाङ्झनसहरू वैदेङ्ञशक योजगायीभा जानङ्टभा योजगायीको सॊस्कृङ्झतरे अहभ ्बङू्झभका 
खेरेको हङ्टन्छ । मसरे नै योजगायी य वेयोजगायीको अवस्था, साभाङ्ञजक साॉस्कृङ्झतक ऩङ्चयवेशराई प्रबाव 
ऩादवछ । महाॉ नऩेारको फेयोजगायीको दयफाये स्ऩष्ट ऩानव तरको ताङ्झरका प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

ताङ्झरका् नऩेारभा फेयोजगायी दयको अवस्था 
गणना वषव १९९८।९९ २००८ २०१७।१८ 

प्रङ्झतशत १.८  २.१  ११.४  

स्रोत् नेऩार श्रभशङ्ञि सवेऺण सन ्१९९७।९८, सन ्२००८ य सन ्२०१७।१८ 

नेऩार श्रभशङ्ञि सवेऺण, २०७४/७५ (तेस्रो) का अनङ्टसाय, १५ वषव वा सोबन्दा फढी उभेय सभूहको 
जनसङ्खतमा भध्मे सवेऺण अवङ्झधभा नऩेारको फेयोजगायी दय (Unemployment Rate) ११.४ प्रङ्झतशत 
यहेको छ बन े  सन ् १९९७।९८ भा १.८ प्रङ्झतशत य सन ् २००८ भा २.१ प्रङ्झतशत यहेको  

देखाउॉछ । 

३. ङ्झनष्कषव 
दौत्म य अन्तयावङ्जिम सम्फन्धभा िभश् ङ्जवस्ताय हङ्टॉदै जानङ्ट य नेऩाररे ऩङ्झन अन्तयावङ्जिम स्तयका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामभा आफ्नो बङू्झभका य उऩङ्ञस्थङ्झत देखाउॉदै जानङ्टरे सवोच्च ङ्ञशखय, शाङ्ञन्तकाभी गौतभ फङ्टद्धको देशका 
नाभफाट भार नबई अफ कङ्ट शर अन्तयावङ्जिम सम्फन्धको उदाहयणीम देशको रुऩभा सभेत उभ्माउन े
अवस्था यहन्छ । सयकायको ङ्ञस्थयता य ऩययाि नीङ्झतभा सभेत ङ्ञस्थयता आउॉदा मस्ता सम्फन्धहरूभा 
सङ्टदृढता आउन े ङ्झनङ्ञश्चत छ । अकावतपव  फढ्दो वैङ्ञश्वक सम्फन्धको कायण महाॉ वैङ्ञश्वक शासनको सभेत 
उऩङ्ञस्थङ्झत फङ्झरमो हङ्टॉदै गएको छ । मस अवस्थाभा वैङ्ञश्वक शासनको प्रबावराई नेऩाररे आफ्नो ङ्जहतभा 
रगाउन सक्न े धेयै सम्बावना वैदेङ्ञशक सम्फन्धरे नै उजागय गङ्चयङ्छदन्छ । ङ्ञस्थय सयकायरे मस्ता 
सम्बावनाराई ऩङ्झन सभमभै ध्मान ङ्छदनङ्टऩने हङ्टन्छ ।   

ङ्झनयन्तय फढ्दो फेयोजगायी दय तथा हार जनसाङ्ञङ्खतमक राबको रुऩभा यहेको ठङ्टरो आकायको जनशङ्ञि 
वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहनङ्ट य देशङ्झबरै ऩङ्झन कङ्चयफ दङ्टई ङ्झतहाई भाङ्झनसहरुरे आफ्ना ङ्जिमाकराऩराई 
अनौऩचाङ्चयक ऺेरका काभभा आफद्ध गयाएय गङ्टजायाभङ्टखी व्मवसामराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको देङ्ञखन्छ । 
सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी ङ्झनभावणको ध्मेमराई साथवक रुऩ ङ्छदने हो बन े ङ्ञस्थय सयकायरे वैदेङ्ञशक 
योजगायको सॊस्कृङ्झतराई कानङ्टनी रुऩभा ङ्छद्वदेशीम सम्झौताभापव त ्सङ्टयङ्ञऺत फनाउन,े आन्तङ्चयक योजगायीको 
अनौऩचाङ्चयकऩनराई औऩचाङ्चयकताभा फदराव ल्माउन अङ्झनवामव हङ्टन्छ । मसरे देशको आमस्रोत भार 
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फढाउने नबई वैदेङ्ञशक योजगायीको आकषवणराई आन्तङ्चयक योजगायीतपव  भोकन सङ्जकन्छ । मसरे 
ङ्जवद्यभान योजगायीको सॊस्कृङ्झतफाट देखाऩयेका आङ्झथवक साभाङ्ञजक जङ्जटरताराई िभश् सङ्टयङ्ञऺत य बयऩदो 
अथवतन्र बएको भङ्टरङ्टकको रुऩभा उभ्माउने य ऩाङ्चयवाङ्चयक तथा साभाङ्ञजक एकता भापव त ् साभाङ्ञजक 
उङ्ङमनभा टेवा ऩङ्टर् माउने हङ्टन्छ । अझै जसयी वैदेङ्ञशक योजगायीभा गएकाहरुफाट भहाभायी आमाङ्झतत 
हङ्टन्छ बङे्ङ आभ फङ्टझाइ छ त्मस्ता बमराई सभेत दूय गयाइङ्छदन ेहङ्टन्छ । मसयी फहङ्टऩऺीम ऺेरभा आउने 
सकायात्भक ऩङ्चयवतवनफाट भार देशको सभङृ्जद्ध सम्बव तङ्टल्माउन सङ्जकन्छ । 
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Background 

Different trade capacity related challenges are faced by landlocked developing countries (LLDCs) 

and least developed countries (LDCs) due to structural challenges, lack of territorial access to the 

sea, and geographical remoteness for market access. The cost, time, and processes of trade are 

increasingly high due to the various hurdles to LLDCs such as many sanitary, phytosanitary and 

technical barriers for the export trade. This has been unending critical factor for their actual 

integration into the regional and global trading system. United Nations, the international community, 

and development partners have shown reflective interest to assist LLDCs and LDCs to build 

infrastructure and better market access. Under the United Nations system, the Office of the High 

Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, and the Small 

Island Developing States has been established to support and promote these three categories of 

countries, given the necessity to address the difficulties and challenges compounded by weak transit-

transport infrastructure, insufficient customs operations, weak trade related infrastructure, supply 

side constraint and over-dependency on the exports of  primary commodities. 

Landlocked Developing Countries and Least Developed Countries 

The Ministerial Conference of land-locked developing countries, representative of international 

community and development partners adopted the Almaty Program of Action (APoA) in 2003 to 

start meaningful support for these groups of countries. Among the 32 landlocked developing 

countries, 17 countries are least developed where they bear relatively high cost in business due to 

narrow production base and productivity, low economic growth rate and poor infrastructure 

connectivity compared to other coastal countries. As mentioned above, the Almaty Program of 

Action (APoA) was designed and framed to enhance the trade capacity and trade facilitation of 

LLDCs. Moreover, the goal of APoA was to welcome the new global framework to benefit both 

landlocked and transit developing countries and establish smart transit transport structures. Likewise 

realizing the special development needs of LLDCs, reviewing upon the suggestions and feedback, 

there was the implementation of the Vienna Program of Action (VPoA) by international community. 

Since, the LLDCs remain among the poorest, most sidelined countries fall behind one percent of the 

global export, these countries lack the push factor of sustained growth and development i.e. trade.  

The LLDCs suffer a cost around 20 percent more in development terms than the countries in the 

coastal regions. The thirty two of the LLDCs holding the population of about 440 million face 
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various challenges such as structural problems, low transport and transit infrastructure, these nations 

need faster integration into the regional and world markets to achieve SDGs and other globally 

agreed goals. 

The LLDC, for example, Austria has adequate trade-related infrastructures such as roads and less 

than 100 km from the sea, where export takes nine days on average. However, the scenario is not the 

same for other LLDCs. There is disruption in the transit transport very often so the LLDCs have 

difficulty even to enjoy the fundamental rights of transit and free access to the sea. If we compare 

Kazakh to Austria, even though both nations fall upon LLDCs, the exporting cost is much higher for 

Kazakh exporters than Austria due to the various disruptions which were mentioned above. If 

reflecting upon Nepal, it also faces high cost due to the time, process, and cost during trade 

compared to other coastal nations. Nepal is a mountainous country, situated between two 

economically powerful nations, China and India. Nepal heavily depends upon India for import and 

export although the nearest seaport Kolkata is 730km away.  The cost would be high and there 

would be difficulty in trade due to unformed country‟s global competitiveness index. Nepal‟s global 

competitiveness index is averaged 14.38 points from 2007 to 2019, reaching an all-time high of 

51.57 points in 2019 and a record low of 3. 34 points in 2010. The competitiveness index blends 12 

pillars such as institutions, infrastructures, ICT adoption, macroeconomic stability, health, skills, 

product market, labor market, financial system, market size, business dynamism, and innovation 

capability. 

Least Developed Countries and Trade Capacity Building 

In the same way, 47 countries are classified under the least developed countries by United Nations 

and among them 36 countries are the members of WTO. Through three criteria, such as gross 

national income (GNI) per capita, human assets index (HAI), and economic vulnerability index 

(EVI) United Nations has divided the least developed countries. The LDCs also face a lot of 

challenges from social to economic arena being defined as low-income countries suffering from 

multiple sustainable development issues. The program of the action for the LDCs for the decade 

2011-2020 was adopted, along with the Istanbul Declaration, by the Fourth Conference on the Least 

Developed Countries on 9th-13th May 2011 Istanbul, Turkey. The Office of the High Representative 

of UN for the LDCs, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States 

(UNOHRLLS) coordinates and monitors the Istanbul Program of Action (IPoA). 

The Istanbul Program of Action (IPoA) focused upon economic development, trade-related 

capacities, and productive capacities and broad range of actors are anticipated to facilitate the IPoA 

implementation, including government, private sector, civil society, and the UN system for the 

sustainable development of LDCs for the decade . The Third United Nations Conference on the 

Least Developed Countries held in Brussels adopted the Program of Action for the LDCs for the 

Decade 2001-2010 where IPoA developed covering the goals, objectives, strategies, and priorities 

based on the lesson learned containing 30 international development goals and ten cross-cutting 

priority issues i.e. poverty abolition, gender equality, employment generation, governance reform at 

national as well as international level, capacity building, sustainable development, and many others. 

The program was determined towards cutting off the number of people living in poverty and 

suffering from hunger by 2015 into half the number and improving the life standards of 50 LDCs. 

Moreover, the principal goal of the IPoA is to overcome the structural challenges, eradicate poverty 

and attain internationally agreed development goals and  enabling half of the LDCs to meet the 

criteria for graduation by 2020. This is closely related to the objectives of sustained, equitable, and 

inclusive economic growth which enables at least seven percentages growth annually. The IPoA 
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emphasizes reducing vulnerabilities in LDCs and addresses new challenges to development with the 

effects of interlinked food, fuel, economic catastrophes and climate change with strong attention on 

structural transformation through increasing productive capacity and also aims at generating full and 

creative employment and decent work for all, particularly for the youth and women. For the ten 

years, LDCs‟ national plan, policies, projects, and international support measures focus on the 

different specific objectives. The IPoA covers inclusive follow-up and monitoring measures at 

different levels, mutually complementary and reinforcing. Necessary steps are taken to ensure the 

mutual accountability of LDCs and development partners. National level arrangements are 

particularly crucial for national ownership and leadership. The IPoA calls for mainstreaming its 

requirements into national plans, policies, projects and development framework and regular review 

at the country level with the full involvement of all stakeholders (IPoA, 2011). 

About 0.9 percent of world‟s GDP is accounted to LDCs covering 12 percentage of the world‟s 

population. In the year 2017, 9.0 percent of global exports had increased taking up to 13 percent in 

three years after the constant decline in the growth of LDCs in exports of goods and services. The 

LDCs‟ segment was still far from the target of 2 percentages of global exports termed in the IPoA. In 

2016, the top exporter within the LDCs was Bangladesh (share of 24 percentages), followed by 

Angola (17 percentages) and Myanmar (8 percentages). The gap between the LDC and other nations 

are wide where the average GDP per capita is $ 885 in LDCs and $ 43,729 in developed countries 

according to data on the year 2016. Likewise, the Human Development Index (HDI) is 0.5 on 

average in LDCs, and 0.9 in developed countries on a score of 0 to 1. In such context, we can agree 

that trade is of paramount importance, especially export trade for these countries' economic and 

social development where the most developed countries and emerging countries are earning most by 

the foreign trade . 

World Trade Organization can play crucial role in achieving LDCs' objectives including better 

market access for agricultural products, rapid industrialization, developing the service sector and 

focusing on issues such as intellectual property, technology transfer and aid for trade (AfT). LDCs' 

accession is perplexing agenda under the WTO would improve the overall trade capacity, export 

promotion, and build overall trade-related infrastructure as well. These issues have been debated for 

decades since the Uruguay Round and in the wake of the WTO, however, it is quite questionable 

whether decisions that are made in favor of LDCs have served in a meaningful way to integrating 

LDCs into the world trading system.  

Trade Capacity Building and Nepal 

If reflecting upon Nepal, it is currently implementing its latest version of the Periodic Development 

Plan; the 15th Periodic Plan which aims to bring socio-economic transformation by reducing poverty 

through a just and productive employment-oriented high economic growth (GoN, 2019). It is 25 

years long term vision that aims to achieve transformational development and bring about structural 

reform in the economy where thirty-four indicators for the long-term vision and sixty targets for the 

15
th

 Periodic Plan have been identified as a milestone. The Government of Nepal (GoN) has a long 

term goal of „Prosperous Nepal, Happy Nepali.' To realize this goal, in its policy and program, the 

government has set objectives to strengthen health infrastructure, achieve high economic growth, 

firm up the economy and promotion of innovation, and encourage trade and investment. So, the 

major strategies adopted by the plan are as per the policy and priority defined by the Constitution as 

well as the development needs of LLDCs and LDCs has conferred high priority at infrastructural 

development (energy, road, air transport, and ICT), structural economic modification through the 

agricultural sector‟s transformation and promotion of the tourism sector, small and medium 
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enterprises (SMEs), better resource mobilization, and sustainable and inclusive development. The 

Plan has also dedicated section on trade and trade-related infrastructure with strategies for 

improvement. 

Nepal has decided for graduation and asked for five year time for grace period and has set the target 

to reach the middle-income status by 2030 where development priorities are well reflected in 

sectorial policies and strategies. The Trade Policy 2015 aimed to accomplish a significant GDP share 

by exporting goods and services as well as the Nepal Trade Integration Strategy (NTIS) 2016 

proposed to boost Nepal‟s export competitiveness through the intervention of product-specific and 

cross-cutting sectors, identifying 190 actions to be implemented in cross-cutting sectors, potential 

goods, and services within five years. Nepal had gradually picked up economic and social 

development and grabbed the right direction, but the COVID-19 has created obstacles to the 

development discourse. The GDP's overall growth has been slow in the past decade as the average 

growth rate of 4.3 percentages. This amount of average growth is not adequate to address the 

problems and challenges faced by LLDCs. The structural transformation of its economy is the 

priority of most of the LLDCs. In Nepal, agriculture contributes about 27 percentages to GDP (NRB, 

2020).  Due to stable industrial productivity and lack of proper industrial infrastructure, the overall 

industry sector only contributes about 14 percentages of our economy. The leading contributor to the 

GDP is the service sector, which is 58 percentages of the GDP (NRB, 2020). 

Trade Facilitation Initiative and Nepal 

In order to overcome the challenges created by such landlocked and least developed situations, 

Trade Facilitation Agreement (TFA), Revised Kyoto Convention (RKC), and Bangladesh, Bhutan, 

India, and Nepal (BBIN) sub-regional agreement would be some of the noble instruments. In 

January 2017, Nepal had endorsed the Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade 

Organization (WTO). Full execution of TFA can reduce the trade cost by 14 percentages and time by 

two days (WTO, 2020). As per the WTO TFA, there are three levels of category. Category A shows 

the already implemented measures, category B shows the implementable measures without external 

support, and category C shows the frequency of implementation commitments depends on 

development partners (GoN, 2019). As per the notification, Nepal has notified 2.1 percentages on 

category A, 12.2 percentages on category B, and 85.7 percentages under category C, respectively. 

After the ratification of TFA in 2017, Nepal acceded to the Revised Kyoto Convention (RKC) and 

has ratified at the same year (GoN, 2019). 

Nepal also signed the BBIN Motor Vehicle Agreement (MVA) which would strengthen connectivity 

and trade and various procedures have been taken to facilitate trade and transit with India. As per its 

provision, the Nepal-India Trade Treaty, 2009 was automatically reintroduced for seven years on 27 

October 2016. Nepal and India correspondingly signed the Letter of Exchange (LoE), which 

includes various trade and transit facilitation measures. Significant procedures have been taken for 

trade and transit facilitation with China, for better connectivity and trade facilitation as well. In 

March 2016 where Nepal and China had signed a long waited Transit Transport Agreement which 

takes note of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea and ensures easy access to and from 

the sea. Similarly, in May 2017, Nepal signed an agreement on Belt and Road Initiative (BRI) with 

China (GoN, 2019). The Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Nepal and 

China to strengthen connectivity, transit transport, logistics system, transport network, and trade-

related infrastructure (GoN, 2020). Nepal introduced a new HS Code in 2017, replacing its older 

version of 2012 (GoN, 2019). 
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Conclusion 

Trade capacities of landlocked developing countries (LLDCs) and least developed countries (LDCs) 

always have a priority agenda in principle and negotiation, but it has remained a low-slung priority 

at the implementation level. There are ten years of an action plan called the Vienna Program of 

Action (VPoA) to support LLDCs and Istanbul Program of Action (IPoA), and Hong Kong 

Ministerial decisions to support LDCs. The international trade of Nepal is based on more than 150 

countries.  Nepal's international trade is heavily dependent with India, which is about two-thirds of 

total export and import. Nepal has concluded bilateral trade relations with more than 15 countries, 

but more than 80 percentages of trade deficits is concentrated with India and China. The most 

favored nation (MFN) tariff rates of Nepal are going down due to the commitment of WTO and 

RTAs (WTO, 2018). To protect industrial and agro products seems complicated because of the 

binding tariff of WTO and the competitiveness of the products. 

References 

Barry, R., and Donald, A. (2006). The oxford handbook of political economy. Oxford University 

Press.  

Bhagawati, J. (2008). Termites in the Trading System. How Preferential Agreements Undermined 

Free Trade. Columbia University.  

Condoleezza, R. (2017). Democracy, Stories from Long Road to Freedom. Hachette Book Group, 

Inc. 

Craig, V. (2013). The History and Future of the WTO.  World Trade Organization Secretariat.  

Department of Customs. (2020). Foreign Trade Statistics. Retrieved from 

https://www.customs.gov.np. 

European Union. (2020). Eurostat. The key to European Statistics. European Union. Retrieved from. 

https://ec.europa.eu/eurostat/home. 

Frank, F., Gerald, J., and Mara, S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis, theory, politics, and 

methods. CRC Press.  

Gilpin, R. (2001). Global political economy, Understanding the international economic order. 

Princeton university press. 

Government of Nepal. (2015). Nepal Earthquake 2015, Post Disaster Needs Assessment. National 

Planning Commission.  

Government of Nepal. (2019). Vienna Program of Action; Midterm report. Ministry of Industry, 

Commerce, and Supplies.  

Graham, H. (1989). Lords of poverty, the power, prestige, and corruption of the international aid 

business. The Atlantic Monthly Press.  

International Trade Center. (2011). National Trade Policy for Export Success. International Trade 

Center.  

Jane, K. (2008). The Political Economy of Trade in Services. Routledge. 

John, H. (1996). Foreign direct investment and governments, catalysts for economic restructuring. 

Routledge. 

Klaus, S. (2019). The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 

Krugman, P. (2009). International economics: theory and policy. Princeton University Press.  

Lim, T. (2014). International political economy: An introduction to approaches, regimes, and issues. 

Retrieved from http://www.saylor.org 

Mark, B. (2009). Handbook of international political economy, IPE as a global conversation. 

Routledge. 

Michael, j. (2005).  The regulation of international trade (3
rd

 Ed.). Robert House.  

http://www.saylor.org/


214  प्रशासन अङ क 133 
 

Michael, R. (2017). The end of the Asian century; war, stagnation, and the risks to the world’s most 

dynamic region. Yale University Press. 

Nepal Rastra Bank. (2020). Monthly Statistics. Retrieved from https://archive.nrb.org 

Noralv, V. (2017). Political economic realities of today’s capitalism. University of Applied Science.   

Richard. B., Masahiro. K., and Ganeshan Wignaraja. G. (2014). A World Trade Organization for the 

21st Century the Asian Perspective. Asian Development Institute.   

Robert C. and Alan M. (2016). International Trade (3
rd

ed.). Macmillan Learning: Macmillan 

Publisher.  

Rodrik, D. (2018). Straight talk on trade. Ideas for the sane World economy. Princeton University 

Press.  

Schofield, N., and Caballero, G. (2013). Advances in the political economy. Springer Heidelberg. 

South Asian Association for Regional Cooperation. (2004). Agreement on South Asian Free Trade 

Area (SAFTA). SAARC Secretariat.  

Steve S. (2010).  International Trade: Theory and Policy. Saylor Foundation. Retrieved from 

https://open.umn.edu  

Steven, P. (2018). Enlightenment now, the case for reason, science, human, and progress. Penguin. 

Thomas, F. (2005). The world is flat; Brief history of the twenty-first century. Farrar, Straus, and 

Giroux. 

Todaro, P., and Smith, S. (2014). Economic development. Washington D. C., George Washington 

University: Pearson education. 

Vienna Program of Action. (2019). Midterm report. United Nation. www.un.org 

Wang, C. (1977). Fundamentals of political economy. International arts, and science press. 

World Bank (2017).Trade policy reforms for the twenty-firstcentury: the case of Nepal. World Bank 

Group 

World Bank. (2019). World Development Indicators. World Bank. 

World Bank. (2020). Data Bank. Retrieved from. https://databank.worldbank.org/databases 

World Bank. (2020). Doing Business 2020, Comparing business regulation in 190 economics. World 

Bank. 

World Trade Organization. (2002). The Legal Texts. World Trade Organization Legal Text.   World 

Trade Organization Secretariat.  

World Trade Organization. (2018). Trade Policy Review of Nepal. World Trade Organization. 

Retrieved from https://www.wto.org/english 
World Trade Organization. (2020). Trade Profiles. Retrieved from https://wto.org/statistics. 

https://databank.worldbank.org/databases
https://www.wto.org/english/
https://wto.org/statistics


प्रशासन अङ क 133 215 

 

Rethinking Civil Service Governance amid COVID 19 in 

Nepal with and without Internet? 

 

Dr. Narendra Raj Paudel
*
 

 

Abstract 

The fundamental objective of the civil service governance for delivering the public services demands 

proximity to the people and social mobility. In contrast, social and physical distancing should be 

maintained between the service providers and recipients while delivering public services. Against 

this backdrop, this article aims to fill-up such a contradictory gap in civil service governance in 

Nepalese context where majority of citizens are not connected through virtual means.  This question 

is addressed by reviewing methods, principles and strategies of civil service governance and data 

retrieved from World Bank open sources. The article concludes that public services are delivered on 

an ad hoc basis without any concrete, planned and detailed homework of action plan of civil service 

governance to minimize the threat of COVID 19. The major identified areas/domains for  rethinking 

civil service governance includes chain of command, span of control, line and staff agency, 

motivation, training, recruitment, leadership inter alia without compromising the quality of public 

service delivery.  
 

Keywords: Civil service governance, COVID 19, Public service delivery, Nepal 

Background 

The outbreak of global pandemic COVID 19 since December 2019 has seriously affected each 

dimension of the governance throughout the world. COVID-19 caused by corona virus transmission 

tolls about 36 million people and leads to 1 million deaths globally. In Nepal total (how much) have 

been already infected leading to five hundreds deaths. (As of October 9, 2020). As per 

recommendation of WHO (2020), physical/social distancing, wearing mask and increasing immune 

power are main measures to save life and property of citizens until vaccinations against COVID-. 

WHO (2020) states that the corona virus will remain forever like HIV in the case of failure to 

produce effective vaccination. This situation suggests that citizens should run their livelihood along 

with the corona virus threat without being infected from it. Thus, existing civil service governance 

may not be sufficient to save life and property of citizens without any damages caused by corona 

virus until and unless innovative and creative ideas of policy measures are injected into its 

governance system. The situation has also caused to rethink and revisit existing civil service 

governance in totality. The question has already risen where and how are the points to revise civil 

service governance policy and act accordingly in order to run livelihood of people naturally amid 
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coronavirus threats. The main objectives of the article is to review  theoretical position of civil 

service governance vis-a-vis coronavirus, analyze the threats and impacts of coronavirus in civil 

service governance in Nepal and to find out the factors which are critical to inject the policies in civil 

service governance in the context of developing country like Nepal.  

Theory of civil service governance 

The term „governance‟ refers to the networking with inter or intra-actors and stakeholders including 

their relationship either fair, or conflicting, or neutral or any other. Besides, the social value along 

with of country-specific beliefs and norms are other associated elements while theorizing 

governance. The combination of networking and relationship with its actors nurtured by country-

specific values, belief and norms cause variations in governance globally and in Nepal. In this 

purview, civil service governance is a networking and relationship with political actors, private 

actors, civil servants and the citizens to deliver the public services as defined by the prevailing laws 

and procedures. In civil service governance, political actors are policy decision-makers, civil 

servants as service providers and the citizens as service receivers. Private sector with the aim of 

profit making is also service provider as per the law of land. Thus, the analysis of civil service 

governance seems more interactive rather than linear. The serious issue is the proper balance 

between and among these actors which demands consistent detailed homework in order to deliver 

public services in every sector amidst the COVID-19 pandemic. The seriousness of civil service 

governance is measured in terms of GDP, patterns of migration, resource mobilization, poverty, food 

security, health and education services availability, employment opportunity, peace and security and 

many more. Civil servants, the core actors of civil service governance on behalf of government, are 

analyzed to limit the scope of the article rather than details of each dimension of civil service 

governance as mentioned before.  

Methodology of the study 

The research designed in this article is mixed methods in which qualitative data was retrieved from 

content analysis and quantitative data from WHO (2020), World Bank (2020), IMF (2020), ILO 

(2020) and MOHP (2020) open sources. The research questions of the article are answered with the 

support of data, which are of open access. These data are downloaded in excel format and presented 

in a statistical diagram. India and China were taken as a benchmark to narrate Nepal‟s situation of 

internet accessibility when it concerns public service delivery. The consistent issues of civil service 

governance in Nepal is based on desk review and data related to COVID-19 was taken from WHO 

(2020) and MOHP (2020). Based on the internet accessibility, governance situation and impact of 

COVID-19, appropriate public service delivery mechanism models are prescribed.  

Consistent issues of civil service governance in Nepal 

The civil service governance, which works on behalf of elected representatives, is the backbone, 

which interfaces and interacts with people directly and indirectly by means of public service 

delivery. As per World Bank Classification from the perspective of economic aspects, Nepal is kept 

under least developing country. The main concern among others is with civil service governance in 

Nepal. What kinds of issues civil service governances have been experiencing while front line 

workers are delivering public services? Out of 138 thousands civil servants, 35 percent civil servants 

(48,606) are working at Federal, 21 percent (22,297) at provincial and 48 percent (66719) at local 

level. However, 38 thousand civil servants were insufficient in total. Specifically, 19 percent out of 

48606 civil servants were insufficient at federal. Likewise, 38 percent out of 22297 civil servants 

were lacking at provincial governments and 31 percent out of 66719 civil servants at local level in 
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Nepal (Pande, 2019, O & M Survey Committee, 2018).  On the one hand, the volume of jobs is 

increased constitutionally at three tiers of governments and on the other hand, the federal 

government is mobilizing these insufficient civil servants. Thus, insufficient civil servants could not 

meet the expectations of citizens when it concerns service delivery.   

Along with one federal government, seven provincial governments and 753 local governments have 

been focused for betterment of public service delivery. At Federal government 334 representatives at 

federal parliament, 550 representatives at provincial parliament and 34045 representatives at local 

municipal council are elected to formulate and implement better policies for better service delivery 

so that civil servants/public servants can decide rationally and deliver services effectively. The more 

policy decisions demand the higher number of civil servants to implement the policy decisions. 

Thus, another challenge emerged to meet the expectations of the citizens due to insufficient civil 

servants. 

Also, the issue of health service delivery, security management, corruptions, service delivery amid 

COVID-19 threats have come to the fore in civil service governance due to COVID 19 outbreak 

alarmingly. The existing stock of civil servants has to manage these sorts of ongoing tasks and 

additional jobs created by COVID-19 outbreak in all layers of government. More civil servants such 

as medical officers, nurses and paramedics who can do work created due to COVID-19 are observed 

insufficient. Administrative/civil service culture as software of the civil service governance 

determines the service delivery patterns (Hofstede et al, 2010). However, the Nepalese civil service 

culture is characterized by more particularism than universalism, by ascription than achievements 

and by more authoritarianism than participatory norms and values (Jamil and Dangal, 2009). Further, 

Jamil and Baniamin (2020) argue that representativeness in bureaucracy has not contributed to the 

participatory norms within Nepalese civil service because employees from highcaste have over 

representation in decision making even though women and other ethnic communities representation 

is in increasing trends. Baniamin et al. (2019) explains the reasons for high-degree of unquestioning 

obedience and loyalty in Nepalese including Bangladeshi and Srilankan civil service due to an 

authoritarian orientation culture despite low performance index of these countries‟ civil service. 

Corruption, syndicates, clientelism, nepotism and favoritism are other consistent issues experienced 

by civil service governance in Nepal (Shrestha and Paudel, 2019). 

Impacts of COVID 19 outbreak in Nepal 

Since March 2020, Government of Nepal has been exerting its effort to bring the spread of 

coronavirus under control through adopting policy measures such as public health measures, 

governance and socio-economic measures, social distancing, movement restriction and lockdown as 

ad hoc measures (JHU, 2020). However, more than 100 thousand citizens are infected in Nepal (as 

of first week of October, 2020) and about 500 citizens have died due to coronavirus in total. The 

recovery rate in Nepal is about 73 percent, which is quite lower compared to South Asian countries. 

The death rate, which is comparatively quite low in Nepal, is o.73 percent. While analyzing its 

impacts on the socio-economic front of Nepal, the International Monetary Fund (IMF) (2020) 

estimates that Gross Domestic Products (GDP) will reduce to 1.2 percent in 2020 from 5.7 percent as 

of 2019. The International Labour Organization (ILO) (2020) estimates that 1.6 million to 2 million 

jobs are disturbed due to the COVID-19 pandemic in Nepal. Further, COVID-19 disturbed 

remittance, which is considered a lifeline of Nepali people. 3.5 million jobs are in high-risk zones 

and bound to lose jobs by migrant workers. Likewise, education service delivery, infrastructure 

development activities, agriculture-based industry, and tourism sectors have shrunk due to the 

COVID-19 outbreak. The report of socio-economic impact assessment (UNDP, 2020) highlights 



218  प्रशासन अङ क 133 
 

uncertainty in the socio-economic sphere of Nepal. The major uncertainties against this backdrop 

are:   

• Nepal‟s dependence on tourism, trade and foreign employment - and the consequences that will 

propagate through the services and industrial landscape;  

• If or when the spread of the pandemic overwhelms a grossly inadequate health infrastructure and 

antivirals or vaccine become available; and  

• Nepal‟s heavy geo-economic reliance on India and China, and the nature of contagion in those 

countries. 

Such situations aggravate the challenges to cope with the combined impacts of existing issues of 

civil services itself and the impacts of COVID-19 outbreaks by civil service governance. To resume 

the normal situation in post-COVID-19 era, innovative ideas are the best way to cope with the 

abnormal situation of civil service governance right now.    

Service delivery mechanism amid COVID 19 and Post COVID 19 

The more prompt service delivery through avoiding crowds and maintaining physical/social 

distancing is a critical concern for developing service delivery mechanisms amid COVID-19 and 

post-COVID-19. The issue highlighted by WHO (2020) is that people should survive along with 

coronavirus threats even in the development of appropriate vaccinations. Thus, the urgent need is to 

revisit the existing civil service delivery mechanism or rethink civil service governance. Therefore, 

internet based service delivery would be a more efficient way to rethink the civil service governance 

modality. Still, there are challenges to inculcate the existing civil service governance in Nepal.  As 

of data 2019, only 22 percent of populations have been using the internet in Nepal whereas 21 and 

54 percent of the population of our neighboring countries India and China respectively even though 

they have more than 50 times more population in comparison to Nepal (World Bank, 2020). It means 

the huge population in Nepal is out of internet access. Its direct impacts owe to rethinking 

governance modality either increasing internet access to all or developing alternative modality in 

order to deliver public services without threatening the lives and property of citizens. At this point, 

the process and procedures of civil service delivery mechanisms would differ from existing systems 

even in the post-COVID era. The module of operandi of service delivery is likely based on the 

competency level of civil servants at one hand and internet literacy level of people, accessibility of 

internet services and nature of public services on the other.  

 
Figure 1(Internet using population and mobile service users) 

Source: World Bank, 2020(https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2) 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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The public services can be delivered through the use of mobiles, and computers. The number of 

mobile users comes into consideration while developing service delivery mechanism. In Nepal, 139 

users are found per 100 persons whereas 120 users per 100 in China and 84 users per 100 in India. In 

this sense, Nepal has more mobile users relatively in comparison to our neighboring countries India 

and China (World Bank, 2020). The types of mobile used by users are likely to determine the service 

delivery mechanism. The poor quality of mobile limits the accessibility of public services.  It is 

obvious that average Nepali may not able to purchase high tech smart phone because of low per 

capita income.  

Likewise, fixed telephone (landline) is likely to support service delivery. The trend of fixed 

telephone per 100 people is gradually decreasing globally. About 3 persons per 100 people have 

fixed telephone subscriptions in Nepal. China has a bit more and low in India. The fixed telephone 

subscription is limited only in urban areas of Nepal, not in country sides due to difficult terrains. 

Broadband service is also another factor, which is likely considered for public service delivery. Only 

3 persons per 100 people have access for broadband service in Nepal whereas 31 persons per 100 

persons in China and 1.44 persons per 100 in India (World Bank, 2020).  

 

Figure 2(Fixed telephone subscription and broadband service per 100 people 

Source: World Bank, 2020 (https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2) 

 

Amongst all, security of internet services along with privacy is a critical factor when it concerns 

internet based public service delivery. The data shows that only 189 people per one million have 

access to secure internet servers in Nepal. Likewise, 389 persons per million have secure access to 

internet servers in India and 735 per million in China. Thus, the above statistics shows that there are 

options to develop internet based service delivery mechanisms in Nepal including developing 

countries like China and India and are equally important alternative models for the same.  

Therefore, more investments in hardware development of internet secure service trunks throughout 

the country. The position and design of service delivery at the field is equally important for the sake 

of developing countries like Nepal. More attention should be paid on queuing systems in office 

areas, aprons (PPE, Glass shield chambers) for civil servants, masks, sanitizers and other logistics so 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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that physical/social distancing can be maintained when it concerns COVID-19 threats. Both public 

service seekers and public service providers have to change their attitudes and aptitudes 

whilexchanging public services.  

 

Figure 3 (Secure internet servers per million) 

Source: World Bank, 2020(https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2) 

Prescribed models for service delivery mechanism amid COVID-19 and Post 

COVID-19 

Because of the internet accessibility situation in Nepal and other countries, the prescribed model for 

civil service governance is based on an interactive model rather linear which incorporates the roles 

of legislatures, executives, senior civil servants and front line workers including a think tank to 

combat against COVID 19 pandemic. These models of civil service governances develop innovative 

ideas to frame public policy without compromising public service delivery. There are two models, 

which explain the governance patterns based on internet accessibility and its absence. These models 

do not contradict with constitutional spirit but seek to amend the existing module of operandi for 

service delivery by civil servants. Therefore, equal attention must be paid on chain of commands, 

span of control, morale and motivation, training, recruitments and leadership while rethinking civil 

service governance in the changed module of operandi due to COVID 19 outbreaks (For details of 

these models, see in annex).  

Conclusion 

The aim of civil service governance to deliver public service is not efficient and effective due to 

insufficient civil servants in all three tiers of governments. Besides, authoritarian based 

administrative culture and limited representativeness in civil service (Paudel, 2018) are main factors 

responsible for ineffective service delivery despite civil service governance occupying high trust in 

Nepal. Likewise, corruption, syndicates, clientelism and the like are consistent issues, which derailed 

public service delivery before COVID-19 outbreak. The additional issues, which have arisen by 

COVID 19 pandemic, aggravate not to deliver public services effectively. As a result, the revised 

 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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models of public service delivery that have a significant role of the internet as a medium of service 

exchange in between frontline workers and service seekers are proposed. Thus, the first model is 

related to the internet-based mechanism and the second model without internet along with internet 

based stored systems. The re-thinking civil service governance amid COVID-19 include revised 

roles of government, legislature, judiciary, public servants and citizens. Thus, the chain of command, 

span of control, morale and motivation, recruitment, training and leadership roles are changed in the 

proposed civil service governance amid COVID-19.  

Suggestions 

Policy measures development for effective service delivery amid COVID-19 and Post-COVID-19 

Existing civil service culture and the threats/risks of COVID-19 transmission have aggravated more 

challenges for effective service delivery by public servants (UNDESA, 2020). At this moment, 

legislatures, governments, think tanks and public servants have to work collaboratively for 

combating the COVID-19. Key roles that must be accomplished by legislature include: 

• Quick amendments of policy decisions, which reduce the risk of COVID-19 both general public 

and public servants especially, front line workers.  

• Continuous assessment of policy options whether effective or not.  

• Policy frameworks related to trainings to all public servants 

For government 

• Developing policy diversifications without compromising service quality as per situation based 

irrespective of access to the internet. 

• Recruitments to fulfill shortage of public servants 

• Training for all public servants as per policy decisions made by legislature, policy diversifications 

made by governments and adopted technology both virtual and physical presence at field 

• Insurance of public servants to save their life and livelihood of their dependent when they are at 

risks of COVID 19 during public service delivery amid COVID 19; 

• Management of logistic supports 

• Management of financial resources 

• Research and innovations against COVID 19 

• Management of rewards for better performer and punishment for responsibilities deceivers in a fair 

manner 

For think-tanks 

• Developments of policy options, service delivery modality, assessment of risks by think tanks at 

one hand and communications of these developments to the legislatures and governments official 

on the others 

For public servants 

• Ensure continuity of public services 

• Provide service before self 

• Pro-activeness, creativity and innovation 

• Strategic planning amid COVID 19 pandemic 

• Sustain resilience for better and responsive public services 

• Collaboration and networking with stakeholders 

For service seekers 
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• Abiding rules and regulations  

• Discipline 

• (Token system) and waiting own turn in queue 

• Study the videos and citizen charters prescribed by public offices 

• Collections of require documents and submit to concerns officials 

These key roles of legislature, governments, think tanks and public servants cannot perform without 

having profile characteristics such as self-sacrifice, trustworthiness, risk-taking, versatility, 

adaptability, creativity, transparency and accountability and they must be knowledgeable and skilled, 

persistent, empathetic, collaborative, and competent in the use of technology all driven by 

humanness in their personality (UNDESA, 2020).  

Policy recommendations 

• Comprehensive public service capacity development 

• Institutionalization of early warning, emergency planning, preparedness and quick response in the 

public service 

• Networking collaborating, sharing and learning from successful practices and , learning from 

mistakes to build better and more effective public services for future pandemics and crisis 

• Sustaining development of responsible, responsive, accountable and people-focused leadership in 

public sector institutions 

• Providing for financial resources for pandemic and crisis before they happen 
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Annexes 
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Model 2 for no internet access to service seekers 
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    Preview 
The word accountability derives from the Latin word computare which literally meant to count 

designated book keeping and forms of financial record keeping. At present, accountability conveys a 

more general sense of reporting oneself i.e. self-responsible and convergence with the concept of 

responsibility and liability. Public officials must be accountable for their actions to others who can 

decide to reward or censure them for the actions. Accountability thus conveys the idea of public 

personnel like an elected representatives or a civil servant is responsible for their delegated actions 

on behalf of a chief like a citizen or government minister, they must respond and report continually. 

The chief of the organization must be able to handle the staff/personnel make accountable for their 

functions. The main emphasis goes to the representative and responsible government. In this context, 

this article deals with the prime dimensions of accountability,  basic features of accountability, 

current values of accountability, typology of accountability, types of staff and governance reform  

being addressed  by Fifteenth Plan and Sustainable Development Goal (SDG) in Nepal. 

Dimensions of Accountability 

Social scientists opine that representative democracy is a historical achievement of a civilized 

society    which signifies a stage of civilization that can support the moral ideals and behavior of the 

responsible government. Responsibility refers to the merits of politicians and/or public officials in 

relationship to the public. Their duty is to respond to the demands, wishes and needs of the people 

that the common good and national interest. It demands  the social scientists who provide neutral 

expertise in policy making that produces values and results. Generally politicians are rulers and 

bureaucrats are professional. Relating to the accountability, politicians generate values and decisions 

whereas public officials provide a politically neutral expertise to formulate and implement policies 

in accordance with these values and decisions. 

Accountability is reflected in diverse dimensions such as: 

i. Political accountability: It leads politicians to account through the institutions of 

representatives‟ democracy. Legislatures become accountable to the voters who periodically 

decide whether or not to bring them back to the office. The executive depends   on the political 

system that is directly accountable to the electorate or accountable to a legislature. In practice, 

however, the political accountability seems very weak. Despite the fact that politicians and 

governments can be voted out of office, they control knowledge, schemata and resources in the 

ways they make them more powerful than those might seek to grip them to account while they 

are in power.  
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ii. Administrative accountability: An ideal accountability contained by the bureaucratic hierarchies 

are meant to clearly define a specialized and functional division of labor, stability with the 

binding device in the iron cage of control and a path of career development. They are destined 

to specify clear roles to personages within the decision making process and identify who‟s 

responsible for what. Normally, public officials are directly answerable to their superiors and 

ultimately to their political masters for their actions. Administrative accountability also occurs 

through ombudsman, parliamentary committee, judicial means for investigating mal-practices 

and corruption. The new governance has inspired a shift of emphasis from the procedural 

accountability to performance accountability. 

iii. Performance accountability: It identifies legitimacy, primarily satisfaction, with outputs. In 

such a task, it avoids the problems associated with procedural accountability. For instance, if 

we focus on performance, we can be more concerned that the actions reflect the results and 

responsibility of the day and delivery of democracy. Democracy requires the participation of 

citizens in decision making and oversee their implementation. Although the swing from 

procedural to performance accountability solves some problems, it remains extremely 

controversial. The debate is concerned to be understood about the performance accountability 

adequately reflects the democratic values. If we take these democratic values seriously, proper 

accountability requires clear-cut arrangements. In such a way, public officials and politicians 

should be answerable respectively/equivalently to elected politicians and to citizens for their 

actions and decisions. By and large, progress reports, targets, benchmarks, standards and other 

indicators provide a basis for monitoring and auditing the performance of public institutions. In 

such a way, performance accountability can be implanted in horizontal exchanges among the 

system of actors. While procedural accountability is privileged with vertical relationships of 

public officials to their political masters, performance accountability equalizes horizontal 

relationships within various actors which provide checks and balances on one another. In the 

new governance, actions and decisions are shared among multiple actors that create with 

various degrees of public visibility, promote a better policy and little control in implementation 

by other stakeholders. 

Features of Accountability 

Generally accountability has the following subsequent of features:  

i. It is external. In this the account is given to some other person or body outside the person 

or body being held accountable. 

ii. It involves social interaction and exchange. In this one side, which calls  for the account, 

seeks answers and rectification while the other side, that being held accountable, responds 

and accepts consents. 

iii. It implies rights of authority. In this those calling for an account are asserting rights of 

superior authority over those who are accountable, including the rights to demand answers 

and to impose sanctions. 

Regarding the democratic system, the crucial accountability affairs are those between the citizens 

and the holders of public office and, within the ranks of the office owners, between elected 

politicians and bureaucrats. Key accountability commonly raises issues such as how voters can make 

elected representatives answer for their policies and accept electoral justice, how legislators can 

scrutinize the actions of public servants and make them answerable for their mistakes, and how 

members of the public can seek redress from government agencies and officials. It leads to questions 

about different channels of accountability and their relative merits, about the balance between 
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accountability and efficiency, and about distinctions between political and managerial 

accountability. 

Values of Accountability 

Recently, accountability refers to the following values:  

i. Professional and personal accountability- the sense of individual responsibility and concern 

for the public interest expected from public servants, an internal sense which goes beyond 

the core external focus of the term. 

ii. Accountability as control: it becomes a feature of the various institutional checks and 

balances by which democracies seek to control the actions of the governments where there 

is no interaction or exchange between governments and institutions that control them. 

iii. Accountability as responsiveness: it is linked with the extent to which governments pursue 

the wishes or needs of their citizens regardless if they are induced to do so through 

processes of authoritative exchange and control. 

iv. Accountability as dialogue: it is applied to the public discussion between citizens on which 

democracies depend even, there is no suggestion of any authority or subordination between 

the parties involved in the accountability relationship. 

Terminology of Accountability 

Recently the scope and meaning of accountability has been extended in a number of terminologies. 

However they are variant in their sense of understanding: 

 
Accountability and Responsibility 

In the United States, academic analysis of the relationship between bureaucrats and the public was 

grounded in the classic exchanges over how far public servants should rely on their professionalism 

and sense of personal morality and how far they should simply obey the instructions from their 

political masters. This debate originally couched in terms of different senses of responsibility such as 

the inward responsibility to their professional standards and values and reasserting the primacy of 

responsibility to external political direction. Finer 1941, the advocate of external control used 

accountability to define his preferred sense of responsibility. First, responsibility may mean that X is 

accountable for Y to Z. Second, responsibility may mean an inward sense of moral obligation. 

Accountability has been extended beyond its core meaning for external scrutiny and as Friedrich 

(1940) states „no wit includes inner responsibility of the individual to his /her conscience or moral 

values. Accountability might be brought in, to identify one of the senses or aspects of responsibility 

but it is certainly not expected to cover the whole range of activities and processes covered by 

responsibility.  

 

Today the same issues are discoursed in terms of different approaches to the problem of government 

accountability. Ministerial responsibility still remains but more as a technical, constitutional term to 

be explained in terms of the history of Westminster conventions rather than as a readily explicable 

concept. The expansion of accountability has thus been accompanied by a corresponding contraction 

in responsibility. Sometimes the two terms are used interchangeably, but responsibility is now 

increasingly confined to its more accustomed ethical territory of personal liability, freedom of action 

and discretion, that is to the more internal aspects of official activity.  In earlier times, as an external 

aspect, accountability was seen as a part of responsibility, however in the internal aspect, the 

position has now reversed with responsibility taken to be a part of accountability. Accountability 

denotes one set of responsibility that is concerned with the external functions of scrutiny, such as 



प्रशासन अङ क 133 229 

 

calling to account, requiring justifications and imposing sanctions i.e. the original, core sense of 

accountability, while responsibility is left to cover the internal functions of personal culpability, 

morality and professional ethics (Uhr 1993; Bovens1998). Accountability can be known in diverse 

terms; 

 

Internal accountability 

Internal accountability is variously described, in whole or in part, as professional, personal, inward, 

or subjective. The accountability of professionals can refer straightforwardly to a species of external 

scrutiny specifically designed to match the complexities of professional knowledge. Professional 

accountability is described as a system noticeable by deference to expertise where reliance must be 

placed on the technical knowledge of experts and where close control from outside the organization 

is inappropriate. However, broad scope must be granted to the discretion of professionals still lies in 

their ultimate answerability to their administrative and political superiors. It is also defined the 

accountability is linked with the management of expectations by public servants that can be 

generated both internally and externally. Even the source of accountability expectations are internal, 

they are internal to the organization not to the individual. From the point of view of the particular 

officials, all accountability involves control from someone else and in that sense this is external. This 

regard to superiors is a familiar feature of accountability within bureaucrats and other hierarchical 

organizations referred to as managerial accountability and clearly falls within the purview of core 

accountability. On the point of view of public servants, the driving force behind all systems of 

accountability is the democratic imperative for government organizations to respond to demands 

from politicians and the wider public. 

 

Professional accountability 

Professional accountability is evident in systems of professional peer review. It virtually claims to 

expert knowledge beyond understanding of non-professionals, their actions can be fully assessed 

only by fellow-professionals. External scrutiny, if it is to be reliable and effective, requires the 

establishment of review boards or disciplinary committees containing members of the profession. 

Standard examples of such peer review mechanisms are the disciplinary boards operated by the 

medical and legal professions. The accountability of professionals to their peers raises potential 

difficulties in the context of the broader democratic accountability of public officials to the public. 

Particularly in relation to highly specialized and independent professions such as doctors, there may 

be conflict between the practitioner‟s accountability to professionals and their accountability to the 

nonprofessional representatives of the public they are supposed to serve. Similar conflicts occur for 

bureaucrats dealing with legislative committees where there may be a clash between the officials‟ 

duty to their superiors in the executive and their accountability to the legislature. Professional 

accountability sometimes extends beyond purely external scrutiny to cover adherence to professional 

norms or standards. A fully qualified professional is someone who has acquired the techniques and 

values of the particular profession and is required to exercise professional judgment. In this respect, 

professionals are accountable to their actions because they are able to be called to account later for 

any of their actions. 

 

Inward accountability  

Accountability is clearly identified with the sense of personal responsibility which covers the 

conscientious performance of duties, referred to as role-responsibility. Here, the exclusive source of 

obligation is internal, in the professional‟s personally endorsed values. In this respect, internalized 

professional accountability sunglasses into what is known as personal or inward accountability. 
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Where the action is not the individual‟s professionalism as owns personal sense of morality 

including moral values such as honesty, integrity and fairness. Indeed, personal and professional 

values are hard to separate from the way in which codes of professional ethics refer to general values 

such as honesty, fairness and justice. 

 

External accountability  

External accountability seeks to investigate and assess actions taken by mediators or subordinates to 

exact consents. The extent to which individual mediators or subordinates can fairly be believed 

accountable for particular actions. Thus external accountability and blame inevitably raise issues of 

individual choice and personal responsibility which queries professional morality and personal 

values. The term responsibility moves towards the similar route from the external to the internal, 

from the capacity to respond or answer to someone, to the capacity to act freely and responsibly. The 

internalization of accountability understandable is not logically inevitable. The professional 

accountability is largely a matter of probity and being business-like while personal accountability 

raises issues of honesty and the public interest. 

 

Accountability and Control 

The way of accountability is its application method of imposing control over public organizations. 

The core sense is grounded in the general purpose of making mediators or subordinates act in 

accordance with the wishes of their superiors. Subordinates are called to account or penalized as 

means of bring them under control. In a democracy, public wish to control the actions of public 

officials make them answer, explain and accept consents. Accountability and control are closely 

connected because accountability is a vibrant contrivance of control and it sometimes becomes 

control itself. Procedures of accountability include the separation of powers, federalism, 

constitutionalism, judicial review, the rule of law, public service codes of conduct and obey to the 

decision of constitutional agency. In addition, the key to extra-governmental institutions of 

democratically effective civil society which help to compel governments such as competitive 

markets, interest groups and the mass media. The further types of mechanisms such as constitutional 

constraints or legal regulations control governments by limiting the freedom of action, requiring 

pursuing certain purposes or following certain procedures and laws an accountability mechanism 

which lays down enforcement procedure. 

Bureaucrats normally become accountable for their performance of governed policies, both 

internally within the organization as well as outside activities. Such type of accountability would be 

considered as a mechanism that shapes the policy process to satisfy the demands of the supervisors. 

In the policy cycle literature, accountability occurs as a part of the evaluation and correction. The 

element of potentiality in accountability is the implication to account for anything at any time and 

the core sense of accountability is answering to external scrutiny. On this perspective, bureaucratic 

agencies are not primarily structures of accountability, they involve equally structures of policy 

development and policy implementation. 

In the obstructive view of accountability, institutions like audit office, ombudsman, administrative 

tribunals, investigation authority and anti-money laundering agency, are pronounced as institution of 

accountability because their primary function is to call public officials to account. Similarly, 

legislatures are vital institutions for securing public accountability, they adopt an accountability role, 

though it is far from their primary purpose. They have various tasks - legislative, financial, 

developmental, governance and investigative, among them the executive accountable is extremely 
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important function. Similarly, the function of legal system is to enforce the community‟s laws, is 

primarily concerned with regulating the behavior of private organizations and individual citizens. 

The courts also play an important role in safeguarding the constitution and confining government 

power. In the same way, distinctions can be applied within the private sector and civil society. Non-

government institutions have primarily an accountability function such as watchdog groups set up 

with the prime purpose of monitoring and scrutinizing specific areas of government activity. Other 

organizations such as interest groups, media have a more partial or incidental accountability focus. 

In this way, the clear distinction maintained between accountability and control by which 

accountability remains one means, or set of means, for enforcing control, through the demand for 

explanation and the impositions of sanctions. 

Accountability and Responsiveness 

Accountability equates with the responsiveness of public institutions and officials to their political 

masters and the public. Responsiveness like „control‟ refers to the aim of making governments 

harmonious with the preferences of the people. However, control stresses the coercive role of 

external pressure, responsiveness points more widely to the public servants compliance with 

widespread demands with the motive. Accountability is a powerful means of control, sometimes 

identified with control, it also seems so significant in encouraging responsiveness that two notions 

have on occasion been merged. Responsiveness is applied to two distinct relationships between 

officials and the larger public i.e. responsive to the actors of political masters and the members of the 

public to the needs of their clients. Of course, the responsiveness of government officials is directly 

to the public rather than indirectly via the public representatives. 

The responsiveness through the people‟s representatives is a longstanding concern of democratic 

public administration. One of the intermittent themes of literature is that the appointed bureaucracy 

complies with the wishes of the elected branches of government, it is at the heart of the debate and 

the key supposition of the ministerial responsibility. If officials make compliant to their political 

superiors then the main objective of accountability will have been achieved. In view of some 

analysts, accountability is identified in terms of responsibility. The effectiveness of accountability 

mechanisms is to be observed by officials not only to account but also in securing compliance is the 

potential implicit. Furthermore, the emphasis on communication system points to an important 

component in successful accountability structure. Accountability is determined by the free flow of 

appropriate information and an effective medium of discussion and cross- examination. 

Accountability and Dialogue 

The extension of accountability is used to stand for the public dialogue which is seen as an essential 

part of democracy. Accountability is seen to be a dialectical activity, requiring officials to answer, 

explain and justify, while those holding them to account engage in questing, assessing and 

criticizing. It involves open discussion and debate about public interest and becomes equated with 

the principles of deliberative democracy. Accountability is also analyzed as a social activity 

requiring a shared set of expectations and a common currency of justifications. Calling people to 

account means appealing them to explain and justify their actions within two competing logics, that 

of consequences and that of appropriateness. Accountability is linked to explanation and justification 

that implies a dialectical exchange between officials and those to whom they are accountable. 

Surely, the requirement that rulers and officials publicly account for their actions, whether to 

legislatures, the courts, in the media or on the hosting that makes engage in the dialogue with their 
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public. Such dialogue may be seen as a critical element in modern deliberative democracy. The 

various discourses of accountability, including expectations of institutional and personal 

responsibility, are an important aspect of accountability and worthy for careful academic 

investigation. The accountability of public officials implies an unequal relationship of superior and 

subordinate in which the dialogue is required to take directions from the accountability and to accept 

sanctions. The dialogue of accountability occurs between parties in an authority relationship and can 

only be understood in the context of that relationship.  

Upward and downward accountability 

In order to operationalize this variable, we relied on the most fundamental definition of 

accountability as a means by which non-profit staffs are answerable to others and held responsible 

by their operative actions. The literature identifies that three kinds of nonprofits stakeholders are 

their donors, those provide their funding and their umbrella voluntary agencies. It also recognizes 

that nonprofits are often responsible exclusively to authorities. Based on academic and pragmatic 

evidence, the staffs are accountable to their government and it is considered upward accountability 

by exploring the relationship between nonprofit staff and government. To investigate the 

accountability of the staff, they are asked to indicate how they meet government accountability 

demands such as reports, audits, monitoring visits and the frequency of the demands and the amount 

of time spent to respond effectively. While the upward accountability variable refers to the 

responsibility of nonprofit staff to be accountable to the demands of their statutory organization in 

order to be operationalized, the downward accountability variable refers to their responsibility to be 

accountable to the needs and aspirations of those they intend to benefit (Najam, 1996) and to ensure 

that the public trust is served (Ebrahim, 2002). The downward accountability is operationalized and 

measured by indicating whether the staff are open to accepting complaints from their members, 

willing to bypass the upward accountability structure to their members and assessing the members‟ 

needs indirectly by means of survey or through focus group or by providing specialist help. When 

the member faces circumstances that could not be dealt with staff or management level. 

Additionally, the community downward accountability is assessed by inspecting and systematized 

focus group with experts, debates or public demonstration or interactions with local or national 

media, these interactions are based on transparency. 

There is a linked between ethics and accountability because ethics is primarily concerned with  

responsibility - personal  and organizational- for making decisions according to an accepted moral 

code for distinguishing right from wrong. Accountability, on the other hand involves the 

responsibility to answer to higher authority (Kearns, 1996). For strengthening the variables which 

are concentrated in the measurement of accountability are interlinked and supportive to one-another:  

a. Management capacity: Accountability ultimately contributes to the enrichment of 

management capacity. It is itself platform of strong performance in the organization and 

the individual as well. 

b. Community capacity: Community accountability develops the capacity of community 

members to support stakeholders and hold abusers accountable for their fierceness. Then 

and that accountability is directly concerned to improve the community improvement. 
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c. Governance capacity: Accountability is very much important for improving governance 

capacity. It focuses on liable towards the governance system through transparency, 

efficiency, effectiveness, ownership, rule of law and sustainability and morality gaining. 

 Furthermore, to identify the accountability, we need to recognize the sympathetic staff and 

professional staff together. 

 One of the research study (Larata, 2013) found that in the United Kingdom and Italy, staff 

feel aligned with members, they feel more of conflict with government standards but also 

feel less of a need to institutionalize accountability to members. In contrast, in Japan, staff 

has a professional orientation and are more concerned with the community or society at 

large, staff does not feel a conflict with government standards but they uplift 

accountability to the community rather than accountability to members. For the 

understanding ahead, we can define these two categories of staff as sympathetic and 

professional respectively. 

i. Sympathetic Staff : 

Sympathetic staff is associated with the members as parents, not authority figures, and 

assist, not control, efforts towards self-help and mutual aid. In the EU countries, the staff 

perceives their governments as institutions and recognize their own dependency on the 

government, either financially or administratively. The sympathetic staff displays an 

underlying individuality which is in striking contrast to the professional staff‟s tendency to 

overcome to the needs of the community. A crucial aspect of this viewpoint is directed 

exactly towards discouraging people from developing their own individuality, rather it 

relates to the benefit of the group is considered as the priority beyond any individual 

interest. As Yokoyama (1998) rightly points out, the philosophy of Confucianism has 

made Japanese society value collection highly where people of all ages are encouraged not 

to celebrate their uniqueness; moreover, when conflict occurs, people are encouraged to 

abandon their personal concerns and emotions for the sake of the harmony and benefit of 

the group. Slowly, present generation in Japan is running following to the individuality  

ii. Professional Staff : 

Professional staff attempt to control, lead or else interfere in the natural operations of the 

group in their own interests. In Japan, most of them are highly skilled, much more law 

oriented and approached downward accountability. Their primary concern is the well-

being of the community or society at large, and think about what is right for the 

community/public as a whole, independent of whether this would also be in the interests of 

their organization‟s members. Professional staff is able to provide specific examples of 

their work to show the design and implementation of their pedagogical programs linked to 

community needs. They place on communicating and maintaining a relationship with 

community interpreted as a way of legitimizing their organization in the eyes of the 

government which constitutes a critical strategy for achieving negotiated accountability. 

They are able to use the input to better inform decisions and counter the pull of downward 

accountability and they could justify their decisions as deriving from community input 

when responding to the government accountability demands. They perceive the 

government as an institution by entrusting them with welfare activities, providing 

substantial financial support. 
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Accountability addressed in Fifteenth Plan and SDG 

In the context of Nepal, let us discuss about the latest document known as Fifteenth Development 

Plan at first and next to SDG. The development plan has provision to enhancing the democracy and 

good governance through governance reform, administrative good governance and corruption 

control for strengthening accountability. 

i. Governance reform is the comprehensive phenomenon can be improved through 

accountable, transparent and efficient government system with measurable performance 

standard and positive recognition to public service. 

ii. Administrative governance can be reformed through human resource development, 

intergovernmental cooperation and coordination, people and development friendly service 

delivery, responsible and result oriented public officials. 

iii. Corruption control is possible by integrity based society development, preventive, 

promotional and retributive measures against corruption, responsible and transparent public 

service and control on mismanagement of economic resources in all state and non-sate 

sectors. 

iv. To meet the objective of governance reform, public institutions while performing their 

activities must be transparent, accountable, and ethical and ICT-friendly based on the public 

participation and trustworthiness.  

v. The concept of open Government Data system, result based monitoring system, 

performance contract system in high level leadership, and fiscal discipline in expenditure 

system will be applied and reinforced in the public institutions as well as public service 

delivery. 

vi. Administrative governance system will be strengthened by integrity development in public 

administration and zero tolerance against corruption. 

Similarly, Sustainable Development Goal-16 exists to provide access to justice for all and build 

effective, accountable and inclusive system. This goal targets promoting the rule of law at the 

national and international levels and ensure equal access to justice for all, reducing illicit financial 

and arms flows, reducing corruption and bribery in all their forms, developing effective accountable 

and transparent institutions at all levels. Nepal has taken good initiation for implication of these 

targets and has made some remarkable progress in some aspects. Though, now, the outbreak of the 

Covid-19 pandemic is affecting the target to meet as the expectation. SDG is not only the 

responsibility of the government, it is the responsibility of the whole nation, thus it has internalized 

in the policy and plan development in sub-national level as well as the SDG localization. Good 

Governance and accountability are the priority of the government. The government is committed to 

strengthening the rule of law and ensuring equal access to justice to all its citizens, especially to 

those who are disadvantaged. It has adopted various legislations in its endeavor to implement the 

constitutional provisions on fundamental rights and is working to successively formulate more. Such 

legislations and institutional mechanisms facilitate the access of marginalized communities to 

justice, including through the provision of free legal aid services. There is a strong commitment of 

the government to ensure that they are not barred from getting justice. Though Nepal has made 

significant efforts towards creating a peaceful, inclusive and just society, it needs to fast track 

progress in all the areas under Goal-16 as a cross-cutting issue in order to realize the 2030 Agenda. 

In addition, Nepal has made deliberate efforts to incorporate the concept of „Leaving no one behind.‟ 

The fundamental equity-based principle of the SDGs has a strong resonance in Nepal, as the country 

has now adopted a forward-looking and transformative constitution with accountable governance 
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and strong commitment in administrative reform. The constitutional provisions, specific laws, 

inclusive political and public institutions, creation of dedicated constitutional bodies, social 

protection and security provisions, growing public expenditure in social security and targeted 

programs for the vulnerable and marginalized population, are all positive strides to create 

accountability in the governance.  

Conclusion 

Accountability is the credibility of the public officials as well as political leadership towards the 

governance system. Responsibility is not the conventional practice, it is the demand of the day. 

Today, we need shared and team responsibility that increases the trustworthiness to reform the 

governance system. To meet the dictum of less government and more governance is the heart of the 

Federal inclusive democratic governance system. The effectiveness of accountability mechanisms 

must be examined in the context of how bureaucracies are to be controlled and how bureaucrats can 

be made responsive to the wishes of elected politicians and the public. The Fifteenth plan of Nepal 

has incorporated graduation from the LDC status, and attainment of the SDGs as its intermediate 

milestones. The plan includes, for the first time, a long-term perspective with a 25-year vision. 

„Prosperous Nepal, Happy Nepali‟ with 10 indicators where the four are related to prosperity and six 

with happiness. The way forward to Nepal is focused on the implementation of this plan with 

tackling the pandemic situation of Covid -19. The government and its winning hands must be itself 

accountable to transform the whole system in order to fulfill the national interest as an escalating 

stratagem. 
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Preview 

The fiscal autonomy without accountability and effective governance system may result in 

corruption and misuse of resources. Nepal being a new federal country is in its initial stage of fiscal 

system and its practice. Due to the lack of proper coordination between the three levels of 

government and a number of other factors, several issues and challenges are emerging during the 

implementation of federalism in fiscal matters. Fiscal autonomy which should be an essential 

component for the development activities initiated by provincial as well as local level governments 

still seems to be unheeded. Therefore, it is important to conduct relevant researches and discussions 

on issues of federalism, fiscal federalism, fiscal autonomy, etc. Moreover, it is important to learn 

from previous national and international experiences of fiscal decentralization so that a proper 

practice of fiscal autonomy can be established to lead the nation towards participatory democracy, 

economic prosperity and more responsible, transparent and accountable governance. In this 

background, this article attempts to explore and analyse the situation of local government fiscal 

autonomy that has evolved with the transformation of governance system in Nepal.   

Introduction 

Nepal has recently transformed into a federal democratic governance system from the previous 

unitary system. In this system, the country has been divided into three tiers of governments - federal, 

provincial and local governments. The new constitution has clearly mentioned the powers, functions 

and authority of each tier of the government. The local governments are constitutionally established 

as the most important tiers which are responsible for providing basic services to the general public. 

There are seven hundred and fifty three such local governments which are further categorized into 

metropolitan cities, sub metropolitan cities, municipalities, and rural municipalities.  

The practice of local governance is not new in Nepal as it was practiced as the local self-governance 

in the pre-federal stage as well. For this, the Local Self Governance Act 1999 and Regulations 2000 

were enacted and implemented. These laws had aimed at institutionalizing the process of 

development and practice of participatory development through the process of decentralization. 

These legal mechanisms had made several provisions for delegating powers to the local bodies and 

considered them as significant steps/levels in governance system. However, the local self-

governance implemented during that time could not bring positive results mainly due to more 

centralized governance and inadequate autonomy, particularly fiscal autonomy, in the local bodies. 
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This demonstrated that certain degree of fiscal autonomy is necessary for the local governments for 

managing the public finances efficiently and thus bringing effective results.  

Local governments are important institutions responsible for delivering a wide range of services 

including primary health and education, agriculture, social and community development. According 

to the principle of subsidiarity the government which is closer to the people is better able to respond 

to the preferences of its citizens. Therefore, local governments being closer to the people are 

believed to provide the services more effectively and they are, therefore, considered as intermediary 

players between the federal authorities and the grassroots level. In most democratic societies, local 

governments are provided certain degree of autonomy for making important decisions regarding the 

public affairs. The local government autonomy can be administrative, political and fiscal. Fiscal 

autonomy refers to the autonomy to make decisions regarding the management of public finances 

such as collecting and utilizing revenues, formulating and implementing budget, borrowing and 

mobilizing internal loan etc.  Local governments obtain these powers both in federal as well as 

unitary system through the principle of decentralization. In federal system, the powers are divided 

and are owned by the level of government to which they are assigned but in unitary system the 

powers are owned by the central government. Therefore, federalism is considered as a better way to 

decentralize governance system.   

As decentralisation has remained one of the important means of governance in most of the 

democratic societies, fiscal decentralization emerged popularly in the past few decades in unitary as 

well as federal governments. It is the process of reducing the central control and devolving most of 

the financial powers to the subnational governments. Moreover, the revenue and expenditure 

functions are devolved to the subnational governments so that they have greater autonomy to 

formulate policies and make decisions regarding the revenue and expenditure functions at local 

level. Besides, it incentivises resource generation, improves the management of public finances and 

minimizes corruption. Financial decentralization, either through decentralization or federalism, is 

believed to improve not only the financial autonomy of the local governments but also enhance local 

governance and public service delivery system.   

Fiscal autonomy: effects and consequences 

Many literatures have focussed their discussion on the effects of fiscal decentralisation and fiscal 

autonomy in the local governance system. According to Bojanic (2018), decentralization is believed 

as vehicle for channelling individual demands and concerns of citizens through the subnational 

governments. Devolving the revenue and expenditure functions to the subnational levels increases 

the individual rights of people thus enhancing their accountability. Similarly, an article on local 

government and fiscal autonomy in Nigeria mentions that there cannot be complete local 

government autonomy in federation; therefore, local governments should be provided enough fiscal 

autonomy in order to carry out the task of rural development effectively. It suggests that certain level 

of autonomy, more specifically, fiscal autonomy is required for effective functioning of local 

governments which can be ultimately reflected in local development and service delivery.  

World Bank, Policy Research Working Paper 5587 has stated that decentralization, often associated 

with rise of regional powers, has reduced the central administrative control over the subnational 

fiscal behaviour. According to this paper, the fiscal behaviour of the subnational governments with 

high level of autonomy is very important concern for national interest, which, sometimes, becomes 

problematic to the central government as unsustainable behaviour of the subnational governments 

can hamper their services, safety of financial system, country's international creditworthiness and 

overall macroeconomic stability. Moreover, the central government gets dragged in to provide 
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bailout which in turn affects its own fiscal sustainability and overall macroeconomic stability of the 

country. The paper has highlighted on fiscal responsibility laws to improve the fiscal discipline and 

fiscal behaviour of the subnational governments.  

The design of fiscal autonomy can have impact on the sub-central government‟s behaviour and 

control the outcomes like public sector performance, quality of public services, accountability and 

long term fiscal position. While examining the impact of fiscal decentralization on accountability 

and some other variables of democracy in twelve countries in the Americas, Bojanic (2018) came to 

the conclusion that fiscal decentralization initially reduces accountability and political and civil 

liberties but eventually the positive effects of decentralization begin to appear. He further indicated 

that fiscal decentralization could be a driver for greater accountability both in developed as well as 

developing countries but in case of developing countries it needs to be accompanied by other 

measures such as improved effectiveness of government, minimal government debts, better control 

of corruption and ensured greater respect for rule of law.  

Similarly, Alfada (2019), while analysing the relationship between fiscal decentralization and 

corruption in Indonesia, has found out that higher degree of expenditure and revenue 

decentralization resulted in a significant increase in corruption cases in provincial and local 

governments. The paper further discussed that lack of human resource capacity, low transparency 

and accountability, and a higher dependency on intergovernmental grants from the central 

government could intensify the negative effects of corruption.  

The above discussion indicates that the local governments, if not provided with sufficient autonomy 

for making decisions regarding the utilization of financial resources, cannot achieve the goals of 

decentralization. It is clear that the local government autonomy, particularly fiscal autonomy, is 

important for the local governments to perform their responsibilities efficiently and deliver effective 

services. But, the fiscal autonomy in weak and unaccountable governance system cannot bring 

expected results. In contrast, it can result into worse form of governance with increase in corruption, 

misuse of resources and inefficient management of public finances. Thus, financial autonomy 

received through the federalism or financial decentralization needs to be accompanied by good 

governance.  

Fiscal autonomy in Nepalese context 

Nepal had practiced decentralization since the decades of eighties but could not achieve significant 

positive results. The government of Nepal had enacted the Local Self Governance Act, 1999 and 

Regulation, 2000 aiming to create the environment for everyone to enjoy the fruits of development 

and democracy by the process of decentralization. These laws have made necessary provisions for 

delegating power to the local bodies from the central government. These legal mechanisms were 

believed to be the cornerstones for institutionalizing the process of development by the maximum 

participation of local people. However, the practice of decentralization did not prove to be successful 

due to several problems and challenges. The local bodies could neither achieve the fruits of 

development nor could bring significant positive changes. The central government kept on holding 

power as well as financial resources. While explaining the experiences of decentralization in pre 

federalism stage, a journal of fiscal federalism has claimed that practical implementation of 

decentralization remained ineffective in Nepal. According to this journal, on one hand the then local 

bodies were institutionally weaker and, on the other hand, the central government always remained 

reluctant to transfer resources and authority to the local bodies. The then local bodies, due to lack of 

sufficient autonomy, could neither build their capacity nor contribute to successful implementation 

of decentralization. This experience proves that the local governments, if not provided with 
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sufficient autonomy for making decisions regarding their fiscal matters and collection and utilization 

of financial resources  cannot achieve the goals of decentralization.  

Constitutional and legal provisions 

After the introduction of present constitution in September 2015, Nepal has adopted federal 

governance system with the state powers divided among the federal, provincial and local levels. In 

this system, the local governments (LGs) are considered as important layers responsible for dealing 

with local affairs and providing basic public services. The LGs are assigned a number of exclusive 

and concurrent powers as mentioned in the schedules of the constitution and they are also entitled 

with several revenue rights to exercise these constitutionally provided powers. In accordance with 

the article 59(1) of present constitution the federal, provincial and local entities shall enact law, 

make annual budget, make necessary decisions, formulate policies and plans, and implement them in 

regard to the subjects related to the fiscal power mentioned in their respective list of powers. Further, 

the article 228 (2) mentions that the local level shall impose tax in areas within its jurisdiction.  

Besides this, Local Government Operation Act, 2017 is a strong legal foundation towards 

institutionalising the newly formed LGs and implement their constitutionally assigned rights. This 

act has classified the LGs into different categories and further elaborated their duties, functions and 

power. In addition, the act has also provisioned the fiscal rights of the local level governments 

(section-9) which mention that the local governments can levy different kinds of tax and non-tax 

revenues such as property tax, land registration tax, house rent tax, service charges, etc. The act also 

mentions that the local level governments can obtain internal loan as per recommendation of 

National Natural Resource and Finance Commission. In addition, the Inter-governmental Fiscal 

Management Act, 2017 has also made several provisions regarding the revenue rights, revenue 

sharing, and provision of inter-governmental grants among the three levels of governments. 

Concerning the local governments, the act in its schedule (3) has specified the areas in which the 

local level governments can levy and recover tax and non-tax revenues. The act has made provisions 

that the LGs are entitled the 15% of the tax collected from VAT and excise duty and 25 % of the 

royalty received from natural resources. In addition to this, the act has further provisioned that the 

LGs may obtain the internal loan with consent of the Government of Nepal.  

Along with the above mentioned provisions, several institutional and legal arrangements are in place 

for promoting transparency, accountability and responsibility in the LGs. The Commission for 

Investigation of Abuse of Authority (CIAA), the district treasury office, Financial Controller General 

Office, Office of the Auditor General, National Vigilance Centre, and public account committee are 

some of the institutions established in order to promote transparency and accountability in all the 

levels of government including LGs. Similarly, the Financial Procedures and Fiscal Responsibility 

Act, 2019 has focused on regulation and management of financial activities of all the tiers of 

government along with the LGS. This act aims to make the financial management system more 

transparent, responsible, result oriented and accountable by efficient management of financial 

activities such as operation and management of government funds, budget formulation, allocation 

and expenditure, accounting and reporting of financial transactions, internal control mechanism and 

auditing. According to this law, the local levels are responsible for submiting their integrated 

financial information to the province treasury and the respective district treasury office. Besides this, 

the Local Government Operation Act, 2017(in section-9 and 10) has detailed out the fiscal 

jurisdiction and the financial procedures of the LGs. It has clearly mentioned that the LGs cannot 

levy any tax or mobilize internal loan without legal provisions, the LGs can mobilize the internal 

loan only in capital expenditures and productive sectors, the LGs should conduct the final audit of 
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their accounts by Office of the Auditor General, implement the internal control mechanism, etc. In 

this way many provisions are made in order to promote transparency and make the LGs responsible 

and accountable.  

The constitution and legal provisions mentioned above show that the LGs have been provided 

substantial degree of power and fiscal autonomy including tax and non-tax revenue collection and 

utilization, resource mobilization, intergovernmental fiscal transfers and rights to borrow. These 

provisions have not only provided sufficient autonomy to the LGs but also tried to make them more 

transparent, accountable and responsible so that effective services can be delivered at local level. 

But, only the constitutions and legal provisions do not ensure the performance and quality of the 

services provided by the LGs. The fiscal autonomy without accountability and effective governance 

system results in corruption and misuse of resources.  

Challenges in practising fiscal autonomy 

The local governments are assigned with wide range of responsibilities which demands large 

expenditure requirements as well as a well- equipped mechanism for effective delivery. Nepal, being 

in the beginning stage of federalism and fiscal autonomy, is facing several problems and challenges 

in the process of its implementation. Most of the LGs, although they have attained high level of 

fiscal autonomy through the constitutional and legal provisions, are not strong enough in terms of 

their resource availability, financial, human and other  as well as resource generation and utilization 

capacities. Their poor institutional capacity is often reflected in inadequate legal mechanisms, 

insufficient physical infrastructures, lack of accountability and responsibility in elected 

representatives and LG staffs, and poor oversight and accountability mechanisms. The system of 

fiscal accountability and fiscal discipline is yet to be fully established. This not only made the local 

governments weaker but also encouraged irrational financial behaviour among the LGs.  Acharya 

(2016) has mentioned that soon after their establishment, some local governments started imposing 

various taxes in contradiction with the constitutional and legal provisions. These actions without 

proper analysis made the local governments unpopular, and also challenged their capacity to raise 

and mobilize their own source revenue.  

Further, reports of corruption and irregularities are gradually increasing in the local governments in 

the initial years of implementation of federal democratic system in Nepal. A survey on Corruption at 

Local Level Governments, conducted by CIAA, has shown increased number of cases filed against 

the local governments. Similarly, the perception of people towards the LGs shows that many people 

are not satisfied with the services of LGs and they perceive corruption increasing in these 

governments. In addition to this, the cases of financial irregularities (Beruju) are also increasing in 

the local level as indicated by the fifty seventh annual report of the Office of Auditor General. This 

report reveals that some of the local governments have not even conducted the regular audit. These 

types of behaviour in the local governments show that although there are enough provisions of fiscal 

autonomy in the local governments, their fiscal behaviour and fiscal discipline is not as expected.  

Thus, the local governments are not well managed in terms of physical infrastructure, financial and 

human resources, and resource generating capacity of the local governments is also not that 

strengthened. So, such behaviour not only affects the fiscal outcomes of the local government but 

also impacts the long term financial stability of the nation as a whole.  

Conclusion 

The present constitution has established the LGs as the strong administrative units which not only 

provide basic services to the public but also deal with local developmental affairs. The LGs, as 
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envisioned in the constitution, can play a vital role in solving the local issues as they are familiar 

with the tastes and preferences of the local people. The LGs need to learn from the past 

decentralization experiences and tackle the issues that otherwise could affect the delivery of public 

services. They should take serious action to improve transparency and accountability and eradicate 

corruption after receiving greater autonomy. The legal mechanisms developed so far should be well 

implemented by all the LGs. Besides, these governments should not only improve their capacities in 

terms of resources, institutions and human resources but also enhance the revenue generation 

capacities. They should focus in orientation and training of locally elected representatives and staffs 

of the LGS. This in turn can make the elected representatives as well as staffs financially 

accountable and improve fiscal behaviour and fiscal discipline of the LGs. Further, effective system 

of checks and balances should be developed to ensure better autonomy and prevent encroachment. 

The autonomy does not work if the LGs are not accountable and thus the autonomy received from 

the present system has to be accompanied by strong institutional capacities, improved & ethical 

fiscal behaviour and effective governance system for result oriented performance of the local level 

governments. Nepal, being one of the youngest federal countries of the world, needs to 

institutionalize federal governance system. The establishment of LGs as important tier of 

government, constitutional and legal arrangements, and higher degree of fiscal autonomy are some 

of the significant steps towards effective implementation of federal democratic governance. 

However, this can be institutionalised only if the LGs including their elected representatives and 

staffs are disciplined, transparent and accountable to the public and communities. Thus, the fiscal 

autonomy obtained by the LGs in federal democratic system need to be accompanied by 

accountability, fiscal discipline, effective governance, and rule of law so that it can lead to 

participatory democracy and effective local governance.   
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