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1 संघीयतामा समन्वय : तीन तहका सरकारको अनतरसम्बन्ध

१. परिचय 

वि.स.ं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले परमपरागत 
एकातमक र केन्द्ीकृत शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी विधा्यकी र 
का्य्यकारी अवधकारसवितका तीन तिको संघी्य संरचना स्ावपत 
ग¥्यो । संविधानले विएको क्ेत्ावधकारवभत्का विष्यमा नीवत वनमा्यण 
गनने, काननू बनाउने त्ा साधन स्ोतको पररचालन गनने अवधकार 
तीनै तिलाई प्राप्त भ्यो । संविधानको अनसुचूी (५ िवेि ९) ले तीन 
तिका सरकारको एकल र साझा क्ेत्ावधकार र वजममिेारी तोकेको 
छ । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रिशे र स्ानी्य ति बीचको 
समबन्ध सिकाररता, सिअवसतति र समन्ि्यको वसद्ान्तमा आधाररत 
िुने भनेको छ । त्यसैले संघी्यताको सफल का्या्यन्ि्यनका लावग तीन 
तिका सरकारको अन्तरसमबन्ध चसुत र प्रभािकारी िुनपुछ्य ।

वि.स.ं २०७४ मा समपन्न वनिा्यचनपश्ात ् तीनै तिका सरकारले 
का्य्यभार समिावलरिकेा छन ् । एकातमक राज्यव्यिस्ामा स्ावपत 
काननूी, प्रशासवनक, राजनीवतक र वित्ी्य संरचनालाई संघी्य 
व्यिस्ामा पररित्यन गनु्यपनने िाव्यति पवन तीनै तिका सरकार र 
विशषेगरी संघी्य सरकारसाम ू छ । ्यस क्रममा विवभन्न असपष्टता 
र अन््योल ििेापरेका छन ् । मलूतः स्ोत साधनको बाँडफाँट, तीन 
तिका सरकारको क्ेत्ावधकार, काननू वनमा्यण, कम्यचारी समा्योजन 
एिम ् प्रिशे र स्ानी्य सरकारको प्रशासवनक व्यिस्ापन 
लगा्यतका विष्यमा ्यसता अन््योल भवेटन्छन ् । ्यो अध्य्यन 
प्रवतिेिनले संिैधावनक व्यिस्ा र संघी्यता का्या्यन्ि्यनका क्रममा 
भएका प्रगवतका सा्ै संघ, प्रिशे र स्ानी्य सरकारबीचको 
अन्तरसमबन्धबारे विशे्षण गरेको छ । 

२. अधययनको उद्देशय ि विश्देषणका आधाि

डेमोके्रसी ररसोस्य सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले तीनै तिका सरकारले 
काम ्ालेिवेि नै संघी्यता का्या्यन्ि्यनका विवभन्न पक्बारे अध्य्यन 
गरररिकेो छ । प्रिशे र स्ानी्य तिमा स्लगत अध्य्यन गरी वतनको 
का्य्यसञचालनसमबन्धी आिवधक प्रवतिेिन पवन वनकालने गरेको 
छ ्यसले । सोिी शृिंला अन्तग्यतको ्यस प्रवतिेिन तीन तिका 
सरकारको अन्तरसमबन्धमा केवन्द्त छ । तीन तिका सरकारबीच 
संविधानले प्रिान गरेको का्य्यवजममिेारीको प्र्योगका क्रममा के-
कसता अनभुि रि,े के-कसता असपष्टताका बीचमा प्रिशे र स्ानी्य 
सरकारले काम गरररिकेा छन ्भन्ने विशे्षण ्यो प्रवतिेिनले गरेको 

छ । सा्ै, संघी्यताको का्या्यन्ि्यन कुन विशातफ्य  गइरिकेो छ भन्ने 
संकेत पवन ्यसले गरेको छ । संविधानका प्रािधान, काननूी संरचना, 
त्यसमा िवेिएका असपष्टता, नीवतगत व्यिस्ा, सम्य सम्यमा 
पररित्यन भएका ऐन-काननू, वित्ी्य व्यिस्ापनका प्रािधान आवि 
विष्यलाई केलाउने प्र्यास ्यिाँ गररएको छ । 

्यस अध्य्यनका लावग प्रा्वमक र वविती्य गरी ििु ैस्ोतबाट सचूना 
संकलन गररएको िो । सा्सा्ै, संविधानमा उललेि गररएका 
अवधकारक्ेत् र त्यस अन्तग्यतका प्रािधानको विशे्षण पवन गररएको 
छ । संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिको का्य्यसञचालनका लावग बनेका 
विवभन्न काननूिरू ; स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४; नयथाय 
प्रशथासन ऐन, २०७३; कर््म थारी सरथायोजन ऐन, २०७५; रथाष्ट्रिय 
प्रथाकृष्िक स्ोि ि्था ष्ित्त आयोग ऐन, २०७४; अनिरसरकथारी ष्ित्त 
वयिस्थापन ऐन, २०७४; नेपथाल सरकथार कथाय्मष्िभथाजन ष्नयरथािली, 
२०७४; लगा्यतका काननूिरू अध्य्यन गररएको व््यो । ्यस ैगरी 
प्रिशे त्ा स्ानी्य सरकारले जारी गरेका ऐन-काननू त्ा अन््य 
िसतािेजको पवन अध्य्यन गररएको व््यो । स्लगत अध्य्यनका 
क्रममा स्ानी्य र प्रिशे तिका विवभन्न सरोकारिालासँगको 
कुराकानीबाट प्राप्त सचूना र वििरणलाई पवन ्यिाँ विशे्षण गररएको 
छ । ्यसका सा्ै विवभन्न पत्पवत्कामा प्रकावशत लेि त्ा समाचार 
पवन ्यिाँ उप्योग गररएको छ । 

३. िाजयको पुन:सिंचना

संघी्यता र राज्य पनु:संरचनाको विष्य २०६२-६३ सालको 
राजनीवतक आन्िोलनको सफलतापवछ मात् मलूधारमा प्रिेश 
ग¥्यो तर संघी्यताको आिाज भने नौलो व्एन । वि.स.ं २००७ 
को राजनीवतक पररित्यनलगत् ै ततकालीन मधसेकेवन्द्त िल तराई 
काँग्ेसले संघी्यताको आिाज उठाएको व््यो ।1 २०४६ सालको 
जनआन्िोलन लगत् ै तराईकेवन्द्त िल नेपाल सि ्भािना पाटटीले 
संघी्यताको माग पनु: उठा्यो । सोिी सम्यमा क्ेत्ी्य रूपमा प्रभाि 
भएका रावट्रि्य जनमवुति पाटटी, र अन््य जनजावत समिूले पवन राज्यले 
जाती्य, भावषक, क्ेत्ी्य विविधतालाई पनु:संरचनामाफ्य त समबोधन 

1 २००७ सालपवछ, पञचा्यतकालमा र २०४६ साल पवछको िशकमा वजलला, 
अञचल, र विकास क्ेत्जसता संरचनामाफ्य त एकातमक र केन्द्ीकृत शासन व्यिस्ालाई 
विकेन्द्ीकरण गनने केिी अभ्यास भए । २०५५ सालमा स्ानी्य स्थानीय सिथायत्त शथासन 
ऐनले ततकालीन नगरपावलका, गाउँ विकास सवमवत र वजलला विकास सवमवत जसता 
स्ानी्य वनका्यलाई केिी बढी अवधकार वि्यो । तर पवन ्यी प्र्यासले राज्यप्रवत विवभन्न 
समिुा्यको असन्तवुष्टलाई कम गन्य सकेनन ्। 
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गनु्यपनने आिाज उठाएका व्ए ।2 ्यसरी विवभन्न सम्यमा राजनीवतक 
िल त्ा समिूले आन्िोलन गरे । अन्तत: २०६२-६३ मा सामवूिक 
आन्िोलनपवछ भने राज्य पनु:संरचना गनु्यपनने आिाजलाई सबै 
राजनीवतक िलिरूले सिीकारे । २०६३ सालमा जारी भएको 
नेपथालको अनिररर संष्िधथान, २०६३ लाई मधसे आन्िोलनपवछ 
संशोधन गरी संघी्यतालाई संस्ागत गरर्यो । आवििासी जनजावत, 
मधसेी र वपछवडएका जावतको माग समबोधन गनने उद्शे्य सिरूप 
सिा्यत् प्रिशेिरूको सीमा, संख्या र अवधकारको बाँडफाँट संविधान 
सभाबाट वनधा्यरण गररने व्यिस्ा भ्यो ।

संघी्य संरचनाका ति, एकाइ र सीमांकनका आधार के िुने भन्नेबारे 
पविलो र िोस्ो संविधान सभामा वनकै बिस भ्यो । तर संविधान 
जारी गनने बेलासमम पवन राजनीवतक िलिरूबीच मतैक्य व्एन । 
संविधान लेिन प्रवक्र्यामा वक्र्याशील विवभन्न सवमवतिरूमध्ेय राज्य 
पनु:संरचना र राज्यशवतिको बाँडफाँट सवमवतलाई संघी्य संरचना 
वनधा्यरण गनने, संघी्य एकाइको क्ेत् वनधा्यरण र नामकरण गनने, विवभन्न 
तिका सरकारबीच अवधकारको बाँडफाँट गनने, तिगत एकाइबीच 
उतपन्न िुन सकने वििािको समाधानको प्रािधान राखने वजममा 
तोवकएको व््यो । ्यो सवमवतले नेपालको मलू संरचना संघ, प्रिशे 
र स्ानी्य ति गरी तीन तिको बनाउने प्रसताि मस्यौिामा उललेि 
गरेको व््यो ।3 ्यसले धरैे वििावित विष्यमा बिुमती्य पद्वतविारा 
वनण्य्य गरेको व््यो । मधसेी िल र विवभन्न जाती्य संगठनले 
विशषेगरी प्रिशे सीमांकनमा विरोध जनाएका व्ए । अन्तत: बिस, 
वििाि र विवभन्न िल र समिूको असिमवत र विरोधका बीच िोस्ो 
संविधान सभाले २०७२ मा तीन तिको संरचना रिने गरी संघी्य 
संविधान जारी ग¥्यो र ्यसअन्तग्यत न्याँ सीमांकनको िाकासवित 
७ प्रिशे र ७५३ स्ानी्य एकाइ स्ापना भ्यो ।4 परुाना वजललालाई 
वमलाएर प्रिशेको न्याँ संरचना बनाइ्यो भने नगरपावलका र गाउँ 
विकास सवमवतिरूलाई गाभरे न्याँ स्ानी्य एकाइ बनाइ्यो । 

2 Khanal, Krishna. 2017. Federal Discourse. Accord (Two Steps 
Forward and One Step Back: The Nepal’s Peace Process) 26: 75-79; 
Thapa, Deepak. 2017. Mapping Federalism in Nepal. Accord (Two 
Steps Forward and One Step Back: The Nepal's Peace Process) 26: 
80-87. 

3 ्यो सवमवतले चौध प्रिशेको सीमांकन र राजधानीसवित प्रसताि पेश गरेको 
व््यो । संविधान वनमा्यण प्रवक्र्या, बिस र उपलव्धबारे विसततृ वििरणका लावग 
िनेु्यिोस ्मावट्यन चौतारीका नीवत पत् १, २, ३, ४, ५ । 

4 DRCN. 2015. Nepal’s Contested Constitution and 
Recommendations for Moving Forward: Policy Brief. Lalitpur: 
DRNC.

४. नदेपालको सघंीयताको सिैंधावनक पक्ष

संघी्यताको आधारभतू काननू संविधान िो र नेपाली सन्िभ्यमा 
संविधानका केिी मित्िपणू्य पक्िरू छन ् । प्र्मतः संविधानको 
अनसुचूी ५ िवेि ९ मा तीन तिका सरकारको अवधकार कसतो िुने 
भनी तोवकएको छ । अनसुचूी ५ ले संघ सरकारलाई ३५, अनसुचूी ६ 
ले प्रिशे सरकारलाई २१ र अनसुचूी ८ ले स्ानी्य सरकारलाई २२ 
विष्यमा एकल अवधकार प्रिान गरेको छ । ्यसै गरी अनसुचूी ७ ले 
संघ र प्रिशे सरकारले साझा रूपमा अवधकार प्र्योग गनने २५ विष्य 
र अनसुचूी ९ ले संघ, प्रिशे र स्ानी्य सरकारले साझा रूपमा प्र्योग 
गनने १५ विष्य तोवकविएको छ । संविधानको अनसुचूीअनसुार एकल 
र साझा अवधकारअन्तग्यत संघ, प्रिशे र स्नी्य सरकारले क्रमशः 
७५, ६१ र ३७ विष्यमा काननू बनाउन सकिछन ् ।5 नेपालको 
संविधानको धारा ५८ मा अवधकारिरूको सचूी उललेि गररएको छ 
तर अिवशष्ट अवधकार भने संघम ैराविएको छ ।6 

िोस्ो, नेपालमा संघी्यता न्याँ भएकाले ऐवतिावसक एिम ्संिैधावनक 
नवजरिरू छैनन ् । केिल ततकाल उपल्ध काननू र तीन तिका 
व्यिस्ावपकाले वनमा्यण गनने काननूिरूको आधारमा संघी्यता 
का्या्यन्ि्यन िुिँछै । ्यस ््य शरुूआती सम्यमा धरैे काननू वनमा्यण 
गनु्यपनने िबाब र असपष्टता िुन ुसिाभाविकै िो । व्याििाररक अनभुिको 
कमीका कारण पवन विशषे गरी प्रिशे र स्ानी्य सरकारिरूले आफनो 
अवधकार क्ेत्को प्र्योग सिज ैगन्य सकेका छैनन ्।

तेस्ो, संविधानको अनसुचूीिरूमा उवललवित अवधकारिरू एक 
आपसमा बावझएका िा जधुकेा छन ् (िनेु्यिोस,् तावलका १) । 
उिािरणको लावग, ‘रेवड्यो’ र ‘सिास्थ्य सेिा’ संघ र प्रिशे ििुैको 
एकल अवधकारअन्तग्यत र ‘सिकारी संस्ा’ प्रिशे र स्ानी्य ति 
ििुैको एकल अवधकारअन्तग्यत राविएको छ । ‘िणड जररिाना’ र 
‘सेिा शलुक’ िसतरु तीनै सरकारको एकल अवधकारमा पि्यछन ् । 
सा्ै, कुनै एक सरकारको एकल अवधकार अन्तग्यतको विष्य साझा 
अवधकारअन्तग्यत पवन छ । उिािरणको लावग, ‘विपि व्यिस्ापन’ 
र ‘िानेपानी’ स्ानी्य तिको एकल अवधकारका सा्ै संघ, प्रिशे र 
स्ानी्य तिको साझा अवधकारवभत् पवन परेको छ । त्यसै गरी एउटा 
सरकारलाई भएको एक अवधकारसँग समबवन्धत समान प्रकृवतका 

5 नेपालको संविधान, २०७२, अनसुचूी ५-९ । 
6 संघी्य व्यिस्ामा विवभन्न तिका सरकारको अवधकार क्ेत् संविधानमा नै 

सचूीकृत गनने प्रचलन सं्यतुि राज्य अमरेरकाले शरुू ग¥्यो । भारत र िवक्ण अवरिकाको 
संविधानमा पवन विवभन्न तिका सरकारिरूको अवधकारक्ेत् उललेि गरेको पाइन्छ । 
सं्यतुि राज्य अमरेरकाको संविधानले संघी्य सरकारको अवधकार क्ेत् मात् उललेि गरी 
अिवशष्ट अवधकार प्रिशे सरकारको िुने व्यिस्ा गरेको छ । 
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अवधकार अन््य िईु सरकारको एकल अवधकार िा साझा अवधकारमा 
पवन विभावजत गररएको छ । ‘िानेपानी’ स्ानी्य ति र संघको 
एकल अवधकारमा पि्यछ भने ‘वसँचाइ त्ा िानेपानी सेिा’ प्रिशेको 
एकल अवधकार र ‘िानेपानी त्ा सरसफाइ’ संघ र प्रिशेको साझा 
अवधकारमा समते पि्यछन ्। त्यसैले ्यसता अवधकारिरूको प्र्योगमा 
विवभन्न तिका सरकारबीच वििाि िुने समभािना धरैे छ भने प्रिशे 
र स्ानी्य सरकारको काननू बनाउने का्य्य पवन प्रभावित िुन सकछ ।

संघी्य काननू र स्ानी्य तिले संघी्य र प्रिशेको काननू नबावझने गरी 
काननू बनाउनपुनने व्यिस्ासमते संविधानले गरेको छ ।7 ्यस कारण 
संघ र अन््य सरकारिरूको अवधकार जधुमेा िा संविधानम ै साझा 
अवधकार भनी तोवकएका अवधकारिरूको प्र्योग कसरी गनने भन्ने 
असपष्टता छ । 

संविधानको ्यी जवटलतालाई समाधान गिदै संघ, प्रिशे र स्ानी्य 
तिको का्य्यवजममिेारीलाई प्रसट पान्यको वनवमत् प्रधानमन्त्ीको 

अध्यक्तामा २०७३ सालमा संघी्यता का्या्यन्ि्यन त्ा प्रशासन 
पनु:संरचना वनिनेशक सवमवत गठन भएको व््यो । सो सवमवतले 
संविधानको अनसुचूी ५-९ को अध्य्यन गरी का्य्य विसततृीकरण 
प्रवतिेिन त्यार पा¥्यो र मवन्त्पररषिले् त्यसलाई सिीकृतसमते ग¥्यो । 

7 नेपालको संविधान, २०७२,  धारा ५७ । 

तावलका १ : सघं, प्रददेश ि स्ानीय सिकािका उसतै प्रकृवतका क्षदेत्ावधकािको िर्गीकिण* 

क्र सं सघंको एकल अवधकाि, 
अनुसचूी (५)

प्रददेशको एकल 
अवधकाि,
अनुसचूी (६)

स्ानीय तहको एकल 
अवधकाि,
अनुसचूी (८)

सघं ि प्रददेशको 
साझा अवधकाि, 
अनुसचूी (७)

सघं, प्रददेश ि स्ानीय 
तहको साझा अवधकाि, 
अनुसचूी (९)

१ सेिा शलुक िसतरु सेिा शलुक िसतरु सेिा शलुक िसतरु सेिा शलुक, िसतरु

२ िणड जररिाना िणड जररिाना िणड जररिाना िणड जररिाना

३ रेवड्यो रेवड्यो 

४ प्य्यटन िसतरु प्य्यटन शलुक प्य्यटन शलुक 

५ सिास्थ्य सेिा सिास्थ्य सेिा आधारभतू सिास्थ्य र सरसफाइ सिास्थ्य 

६ भवूम व्यिस्ापन 
भवूम नीवत र सो 
समबन्धी काननू

७ िानी उतिनन 
िानी अन्िेषण र 
व्यिस्ापन

उद्ोग त्ा िवनज र भौवतक 
पिूा्यधार

िानी त्ा िवनज 
पिा ््यको संरक्ण

िानी त्ा िवनज 

८ रावट्रि्य िन नीवत
प्रिशेवभत्को रावट्रि्य 
िन

अन्तरप्रािवेशक रूपमा फैवलएको 
जंगल, विमाल, िन संरक्ण क्ेत्, 
जल उप्योग

िन

९ आधारभतू र माध्यवमक वशक्ा वशक्ा

१० विपि व्यिस्ापन विपि व्यिस्ापन 

११ सिकारी वन्यमन सिकारी संस्ा सिकारी सिकारी सिकारी

१२ कृवष त्ा पश ुविकास कृवष त्ा पशपुालन कृवष

१३
वसँचाइ र िानेपानी 
सेिा

िानेपानी
िानेपानी त्ा 
सरसफाइ

िानेपानी

* ्यस िगटीकरणमा तीन सरकारका सबै अवधकारलाई उललेि गररएको छैन । ्यसतै प्रकारको िगटीकरण डीआरसीएनको िोस्ो आिवधक प्रवतिेिनमा समते गररएको व््यो ।

चौ्ो, संविधानले संघी्य व्यिस्ावपकाले बनाएका काननूलाई 
सिवोचचता विएको छ । ्यसको धारा १३३ (१) मा प्रिशेले बनाएको 
कुनै काननू संघी्य काननूसँग बावझएमा िा स्ानी्य तिले बनाएको 
कुनै काननू संघी्य संसि िा प्रिशे सभाले बनाएको कुनै काननूसँग 
बावझएमा त्यसतो काननू िा त्यसको कुनै भाग अमान््य िा बिर िुन 
सकने व्यिस्ा छ । ्यसको अवतररति साझा अवधकारअन्तग्यत प्रिशेले 
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संघी्यताको का्या्यन्ि्यन र तीन सरकारबीचको अन्तरसमबन्धलाई 
प्रसट पान्य ्यस प्रवतिेिनले केिी ििसमम सघा्यो ।8 संविधानको 
जवटलतालाई वचन्य सो प्रवतिेिनले कोवसस गरे पवन ्यो पणू्य रूपमा 
सफल िुन भने सकेन । स्ानी्य सरकारको एकल अवधकारवभत्को 
आधारभतू र माध्यवमक वशक्ाको क्ेत्ावधकारलाई केिी सपष्ट पारर्यो 
तर अनसुचूी ९ मा उवललवित वशक्ाको साझा अवधकारको विष्यमा 
स्ानी्य सरकारको क्ेत्ावधकार उललेि गररएन । बरु माध्यवमक 
तिको वशक्क व्यिस्ापनको मापिणड वनधा्यरण र वन्यमन एिम ्
माध्यवमक तिको कक्ा १० को परीक्ा व्यिस्ापन जसतो विष्य 
स्ानी्य सरकारको नभई प्रिशे सरकारको एकल अवधकारमा 
उललेि गरर्यो ।

कुनै एक सरकारको अवधकारलाई अन््य सरकारको समते िुने गरी 
संविधानको अनसुचूीले गरेको व्यिस्ाले तीन सरकार बीचको 
अन्तरसमबन्धमा असर प¥ु्याउँछ । त्यवत मात् नभएर एकल 
अवधकारअन्तग्यत सितन्त् रूपमा काननू वनमा्यण गनु्य साटो अन््य 
सरकारसँग वनभ्यर रिनपुछ्य । उिािरणको लावग, भवूम व्यिस्ापन प्रिशे 
सरकारको एकल अवधकारमा त पि्यछ तर भवूम नीवत र सोसमबन्धी 
काननू प्रिशे त्ा संघको साझा अवधकारमा राविएको छ । ्यसले 
गिा्य प्रिशे सरकार संघसँग भर पनु्यपछ्य । त्यसैले संविधानको अनसुचूी 
७ र ९ का अवधकारको प्र्योगमा संविधानको धारा २३२ ले अपेक्ा 
गरेअनसुार सिकाररता, सिअवसतति र समन्ि्यको वसद्ान्तलाई 
आतमसात ् गनु्यपनने िवेिन्छ । विशषेतः संघले साझा अवधकारको 
विष्यमा काननू बनाउँिा तीन सरकारबीचको समबन्ध प्रभािकारी र 
सशति बनाउन प्रिशे र स्ानी्य तिसँग सिका्य्य गनु्य पि्यछ । 

पाँचौ,ँ नेपालको संघी्यताले न््या्य प्रणालीलाई एकातमक सिरूपमा 
कलपना गरेको छ । तीन तिलाई व्यिस्ावपकाको रूपमा काननू 
वनमा्यण गनने र का्य्यपावलकाको रूपमा सो काननू का्या्यन्ि्यन गनने 
अवधकार त छ तर सबै तिबाट बन्ने काननूको व्याख्या एिम ्काननूी 
वििािको समाधान गनने वजममिेारी बोकेको राज्यको तेस्ो अगं 
न््या्यपावलका भने एकातमक छ । िुन त पविलेका १६ पनुरािेिन 
अिालतको ठाउँमा अविले सात प्रिशेमा सात उचच अिालत गठन 
गररएको छ, र विवभन्न ठाउँमा उचच अिालतका अस्ा्यी इजलास 
र अन््य इजलासिरू स्ापना भएका छन ्। त्ावप न््या्य प्रशासनसँग 
समबवन्धत मखु्य काम-कारिािी, वन्यवुति, का्य्यविवध र काननूमा 
स्ानी्य िा प्रािवेशक वन्यन्त्ण नभई पणू्य एकातमक िा केन्द्ीकृत 
नै छ ।

8 डीआरसीएन (डेमोके्रसी ररसोस्य सेन्टर नेपाल) । २०७६ । संघीय संर्नथारथा 
प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र कथाय्मसञ्थालन । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

४.१ सिैंधावनक इजलास

नयथाय प्रशथासन ऐन, २०७३ को प्रमाणीकरणपश्ात ्संघी्य संरचनामा 
उचच अिालत र ्यीअन्तग्यतका केिी इजलास ्वपए भने िईु 
न्याँ वजललामा वजलला अिालत स्ापना गररए । ्यस अवतररति 
संविधानमा व्यिस्ा भएबमोवजम सिवोचच अिालतमातित 
संिैधावनक इजलाससमते गठन भ्यो ।9

नेपालको न््याव्यक इवतिासमा संिैधावनक इजलासको व्यिस्ा 
नेपालको संविधानले पविलो पटक गरेको िो । संघ, प्रिशे त्ा 
स्ानी्य तिमा बन्ने काननू परीक्ण गनने गिन मित्िको वजममिेारी 
संिैधावनक इजलाससँग छ । ्यसको अवतररति संिैधावनक इजलासले 
संघ र प्रिशे, प्रिशे र प्रिशे, प्रिशे र स्ानी्य ति त्ा स्ानी्य 
तििरूबीच अवधकारक्ेत्बारे वििाि भएमा सनुिुाइ गरी अवन्तम 
वनरुपण पवन ्यिी अिालतले गछ्य । त्यसतै कुनै गमभीर संिैधावनक 
व्याख्याको वििाि भएमा त्यसको अवन्तम वनरुपण गनने भवूमका 
पवन ्यसले नै पाएको छ । तस ््य संिैधावनक इजलासको सञचालन 
प्रवक्र्या र वनण्य्यिरूले नेपालको संघी्यतालाई प्रत्यक् प्रभाि पानने 
िवेिन्छ । ्यद्वप िालसमम त्यसता अवधकार क्ेत्का वििािमा ्यसले 
वनण्य्य गररसकेको छैन र विवभन्न तििरू बीचको समबन्धमा ्यसको 
प्रभाि िने्य बाँकी नै छ । 

संिैधावनक इजलासमा मदु्ा भने आउन ्ालेका छन ् । प्रिशे 
२ मातितको सागरना् िन परर्योजनालाई संघ सरकारको 
मवन्त्पररषिले् संघअन्तग्यत ल्याउने भनी गरेको वनण्य्य संविधान 
विपरीत भ्यो भनी प्रिशे २ को उद्ोग, प्य्यटन, िन त्ा िातािरण 
मन्त्ाल्यले साउन १६, २०७६ मा सिवोचच अिालतमा मदु्ा िालेको 
व््यो । संविधानले प्रत्याभतू गरेको िनसमबन्धी प्रिशेको अवधकार 
संघी्य सरकारले पाररत गरेको िन ऐन, २०७६ ले कटौती गनने भनी 
सोिी वनिेिकले संघ सरकारलाई विपक्ी बनाई अकवो मदु्ासमते 
िालेको व््यो । ्यी मदु्ामा उठान भएका प्रश्नप्रवत अन््य प्रिशेका 
प्रवतवनवधसमतेले ऐक्यबद्ता जनाएका व्ए ।10 ्यी ििुै मदु्ा 
िाल (भिौ २०७७) सिवोचच अिालतको संिैधावनक इजलासमा 
विचाराधीन छन ् । तीन सरकारका क्ेत्ावधकारबारे अन््य केिी 
मदु्ािरू पवन संिैधावनक इजलासमा विचाराधीन छन ् जसमध्ेय 

9 नेपालको संविधान, २०७२,  धारा १३७ । 
10 Pradhan, Tika R. 2019. On a Collision Course? Legal Battle 

Likely to Intensify Between Provinces and Kathmandu. https://
kathmandupost.com/national/2019/08/03/on-a-collision-course-sub-
national-governments-likely-to-file-cases-in-court-against-federal-
government मा उपल्ध; असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 
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धरैेजसो वशक्ासँग समबवन्धत छन ् । फागनु २०, २०७४ मा संघ 
सरकारले स्ानी्य तिलाई एकलौटी ढंगबाट काननू, वनिनेवशका र 
पररपत् जारी गरेको, संघ सरकारले संविधानको धारा २३२ अनसुार 
सिकाररता, सिअवसतति र समन्ि्यको वसद्ान्तको पालना नगरेको 
लगा्यतका विष्य उठाई धवुलिले नगरपावलकाका म्ेयर त्ा नेपाल 
नगरपावलका संघका अध्यक्ले सिवोचच अिालतमा िता्य गरेको 
मदु्ासमते अविलेसमम संिैधावनक इजलासमा विचाराधीन छ । तस ््य 
भविट््यमा संघी्यताको का्या्यन्ि्यन र तीन सरकारको अन्तरसमबन्ध 
पररभावषत गन्य संिैधावनक इजलासको भवूमका ज्याि ै मित्िपणू्य 
िुने िवेिन्छ । सा्ै, संिैधावनक इजलासमा विचाराधीन ्यी मदु्ाको 
वनण्य्यले संघी्यता र तीन सरकारको अन्तरसमबन्धलाई माग्यवनिनेश 
गनने िुिँा ्यी मदु्ाको चाँडोभन्िा चाँडो टंुगो लगाइन ु पवन त्यवत नै 
अपररिा्य्य छ ।

 

४.२ प्रददेश ि स्ानीय तहमा कानून वनमामाण 

संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिले आफना का्य्यवजममिेारी परूा गन्य काननू 
वनमा्यण गन्य आिश्यक छ तर अवधकार बाँडफाँटको जवटलताले गिा्य 
अपेवक्त रूपमा काननू बन्न सकेको छैन । संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिले 
आफनो एकल अवधकारका विष्यमा काननू वनमा्यण गरेका त छन ्तर 
कवतप्य प्रिशे र स्ानी्य तिले एकल अवधकारका केिी विष्यमा 
संघी्य काननू नबनेकाले काननू वनमा्यण गन्य सकेका छैनन ्। संविधानले 
वसद्ान्तत: एकल अवधकारवभत्का विष्यमा काननू बनाउन र 
का्य्यवजममिेारी बिन गन्य सरकार सितन्त् छन ्भने पवन व्यििारमा 
भने त्यसो िुन सकेको छैन । स्ानी्य तिले वशक्ासमबन्धी काननू 
बनाउन र प्रिशेले प्रिरी प्रशासन र वनजामती सेिासमबन्धी काननू 
बनाउन संघी्य काननू कुिदै बसेको त्थ्य डीआरसीएनका ्यस अवघका 
प्रवतिेिनमा छ ।11 झन,् साझा अवधकारका विष्यमा त संघी्य 
काननू नबन्नाले प्रिशे र स्ानी्य तिले काननू जारी गन्य िास ैजाँगर 
ििेाएका छैनन ्।

केिी प्रिशे र स्ानी्य तिले भने साझा सचूीका विष्यमा संघी्य 
काननूसँग नबावझने गरी केिी काननू बनाए । “साझा अवधकार सचूीको 
नमनूाका आधारमा सिकारी ऐन बनाएका छौ ँ । त्यो बावझएको 
िणडमा िारेज िुने गरी का्या्यन्ि्यन भएको छ,” सिुनेतको लेकबेशी 

11 डीआरसीएन । २०७६ । ष्िद्थालय ष्शक्था र स्थानीय सरकथार । लवलतपरु : 
डीआरसीएन । र, डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा 
र कथाय्मसञ्थालन । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

नगरपावलकाका एक प्रवतवनवधले बताए । त्यस ै गरी स्याङ्जाको 
पतुलीबजार नगरपावलकाका एक कम्यचारीले भने, “िामीले वशक्ा 
ऐन र सिकारी ऐन पास गरेका छौ ँ। संघी्य र प्रािवेशक काननू बनेका 
छैनन ् भन्िमैा कुरेर बसने कुरा भएन । काम त गनदै प¥्यो । संघ र 
प्रिशेसँग बावझएमा पवछ संशोधन गन्य सवकिावलन्छ ।” गणडकी 
प्रिशेले साझा अवधकार अन्तग्यतका विष्यमा काननू वनमा्यण शरुू 
गरेको पाइ्यो । त्यिाँको मखु्यमन्त्ी त्ा मवन्त्पररषिक्ो का्या्यल्यका 
एक उपसवचिका अनसुार संघी्य मापिणडअनसुार नै काननू बनाउँि ै
जाने र आिश्यक परे संशोधन गिदै जाने ्योजना छ र त्यसको लावग 
मखु्य न््या्यावधितिाको सं्योजकतिमा काननू मस्यौिा त्ा सझुाि 
का्य्यिल गठन पवन भएको छ । 

आधारभतू र माध्यवमक वशक्ा स्ानी्य सरकारको एकल अवधकारमा 
रि ेपवन संघले वशक्ा ऐन जारी नगरेकाले स्ानी्य तिमा वशक्कको 
वन्यवुति, विद्ाल्य व्यिस्ापन, स्ानी्य पाठ््यक्रम वनमा्यणजसता 
काम गन्य स्ानी्य जनप्रवतवनवधलाई चनुौती भएको नेपाल 
नगरपावलका संघका एक प्रवतवनवधले बताए । सिुनेतको गभुा्यकोट 
नगरपावलकाका एक प्रवतवनवधका अनसुार जगगा रवजट्रेिशन प्रिशेको 
एकल अवधकारको विष्य भए पवन ्यसमा प्रिशेले काननू नबनाएकोले 
उति नगरपावलकामा धरैे व्यवति जगगाको कागजातवििीन छन ् । 
कमतीमा का्य्यविवध मात्ै भए पवन बनाउन आिश्यक रिकेो उनको 
वजवकर व््यो । संविधानले स्ानी्य तिलाई लालपजूा्य वितरण गनने 
अवधकार विएको छ । त्ावप त्यसको लावग भवूमसमबन्धी र जगगा 
प्रावप्तसमबन्धी परुाना काननू संशोधन नभएकोले केिी गन्य नसवकएको 
स्ानी्य जनप्रवतवनवधले बताए । 

्यसतो समस्या प्रिशेमा पवन िवेि्यो । संघले वनजामती सेिासमबन्धी 
काननू नबनाएकोले प्रिशेले सोिीबमोवजमको काननू जारी गन्य 
सकेको छैन र प्रिशेले लोक सेिा आ्योग गठन गरे पवन आफै 
कम्यचारी भना्य गन्य असम ््य छ । ्यसले गिा्य प्रिशे प्रशासन चलाउन 
कवठन भएको एक मखु्य न््या्यावधितिाले बताए । संघले नमनुा काननू 
बनाएर प्रिशेलाई सि्योग गरे पवन साझा अवधकारका विष्यमा काननू 
नबनाएर असि्योग गरेको प्रिशे २ को मखु्यमन्त्ी त्ा मवन्त्पररषि ्
का्या्यल्यका एक सवचिले बताए । “साझा अवधकारका विष्यमा 
काननू बनाएर तीन सरकारको समबन्ध राम्ो बनाउनकुो साटो संघ 
सरकार प्रिशेलाई सितन्त् रूपमा अवघ बढ्न नविन िोजिछै,” उनले 
िाबी गरे । प्रिशे २ ले प्रदशे प्रहरी सेिथासम्बनधी वयिस्था गन्म ्बनेको 
ऐन, २०७५ संघी्य प्रिरी ऐन नबन्ि ैजारी ग¥्यो । ्यसले प्रिशे २ र 



6 डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

संघ बीचको अन्तरसमबन्धमा केिी अविश्ास र िरूीसमते पैिा भएको 
वनट्कष्य डीआरसीएनको पवछललो प्रवतिेिनमा व््यो ।12

पविलेको संरचनामा संघ-संस्ा, घरेल ु त्ा साना उद्ोग र अन््य 
प्रकारका उद्ोगको िता्य एिम ् व्यिस्ापन गनने काम वजललावस्त 
का्या्यल्यको व््यो । अविले ्यसता काम प्रिशे र स्ानी्य तिले 
पाएका छन ् र वतनले त्यसका लावग का्या्यल्य त्ा शािािरू 
िोलेका छन ् । तर सरकारबीच काननूी समन्ि्य नभएकाले संघ-
संस्ा र उद्ोग िता्यको काममा िोिोरोपन रिकेो र सेिाग्ािी मारमा 
परेको स्ानी्य जनप्रवतवनवधिरूले बताए । कणा्यलीको एक स्ानी्य 
तिका प्रमिु प्रशासकी्य अवधकृतका अनसुार घरेल ु त्ा साना 
उद्ोगको शािा पावलकामा छ र प्रिशेले पवन ्यसतै का्या्यल्य 
वजललामासमते रािकेो छ । सा्ै, प्रिशेको का्या्यल्यले कागजात 
स्ानी्य तिलाई िसतान्तरण नगरेकोले काम गन्य गाह्ो भएको र 
सेिाग्ािीले उिी कामको लावग िोिोरो शलुकसमते वतनु्यपरेको उनले 
बताए । झणडै ्यसतै उिािरण प्रिशे ५ मा पवन भवेट्यो । प्रिशे ५ ले 
काननू बनाई आन्तररक मावमला त्ा काननू मन्त्ाल्यमा संस्ा िता्य 
गनने व्यिस्ा वमला्यो तर साविकका संघ संस्ा वजलला प्रशासन 
का्या्यल्यमा मात् िता्य गन्य वमलने भनी वजलला प्रशासन का्या्यल्य 
रुकुम पिू्यले संघ सरकार अन्तग्यतको गिृ मन्त्ाल्यलाई पत् पठा्यो । 
सो पत्पश्ात ् गिृ मन्त्ाल्यले संविधानको अनसुचूी ५-९ मा कतै 
पवन ‘संघ संस्ा’ उललेि नभएको र संविधानअनसुार अिवशष्ट 
अवधकार संघमा रिने व्यिस्ा भएको उललेि गिदै कावत्क १८, 
२०७६ मा सबै वजलला प्रशासन का्या्यल्यलाई पत् पठा्यो । 
मन्त्ीसतरी्य वनण्य्यानसुार “संघको उति अवधकार िाल समबवन्धत 
वजलला प्रशासन का्या्यल्यले प्र्योग गरररिकेोले साविकबमोवजम 
नै उति अवधकार प्र्योग गनू्य” भनी गिृ मन्त्ाल्यले पठाएको पत्मा 
उललेि छ ।13 काननू वनमा्यण र प्र्योगमा तीन सरकारबीच उवचत 
समन्ि्य िुन नसकेको ्यी उिािरणिरूबाट सपष्ट िुन्छ । 

सबै प्रिशेले संिैधावनक व्यिस्ाअनसुार गाउँ/नगर सभा 
सञचालनसमबन्धी ऐन जारी गरेका छन ् । ्यसले स्ानी्य तिको 
विधा्यकी अवधकार र प्रवक्र्या सपष्ट पान्य सि्योग गरेको छ । ्यस 
अवतररति, प्रिशेले स्ानी्य तिसँग काननू वनमा्यणमा समन्ि्य र 
सि्योगका प्र्यास गरेको पवन पाइ्यो । जसतै, प्रिशे १ ले स्ानी्य 
तिसँग काननू वनमा्यणमा समन्ि्य गनने अवभप्रा्यले रकम नै छुट््याएर 
का्य्यक्रम गन्य िोजेको व््यो भने प्रिशे ५ ले सबै स्ानी्य तिबाट 

12 डीआरसीएन । २०७५ । नेपथालरथा स्थानीय र प्रदशे सरकथारको कथाय्मसञ्थालन । 
आिवधक प्रवतिेिन  ३, प.ृ ४ । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

13 नेपाल सरकार, गिृ मन्त्ाल्यले ‘संघ संस्ा समबन्धमा’ सबै वजलला प्रशासन 
का्या्यल्यलाई पठाएको पत् २०७६-७७, चलानी नं. ३५२ । 

पाररत भएका काननूको संकलन, अवभलेिीकरण र विशे्षण गरी 
सोको आधारमा स्ानी्य तिलाई आिश्यक सझुाि विने ्योजना 
२०७६-७७ को नीवत त्ा का्य्यक्रममा समािेश गरेको व््यो । 
गणडकी प्रिशेले स्ानी्य तिमा काननू तजु्यमाको क्मता अवभिवृद् 
गन्य मखु्य न््या्यावधितिाको सं्योजकतिमा काननू तजु्यमा सिजीकरण 
सवमवत गठन गरी सोमाफ्य त प्रिशेका सबै स्ानी्य तिका जनप्रवतवनवध 
र कम्यचारीलाई काननू तजु्यमासमबन्धी व्याििाररक अभ्याससवित 
प्रवशक्ण का्य्यक्रम गरेको व््यो । 

्यद्वप प्रिशेले स्ानी्य तिका लावग बनाएको काननूका केिी 
प्रािधानमाव् प्रश्न उठेको पाइ्यो । स्ानी्य तिका केिी प्रवतवनवधले 
संघ र प्रिशेले वबना समन्ि्य र सिका्य्य स्ानी्य तिका लावग 
काननू जारी गरेको बताए । त्यसता काननू स्ानी्य पररिेशलाई 
अध्य्यन नगरी बनाइएको उललेि गिदै प्रिशे २ की एक उपम्ेयरले 
वतनको का्या्यन्ि्यनमा कवठनाइ आउने आशकंा गररन ्। सला्यिीको 
लालबन्िी नगरपावलकाकी एक कम्यचारीको भनाइ पवन ्यसतै व््यो । 
उनले उिािरणसवित प्रसट््याइन,् “प्रिशेले कृवष अनिुानबारे बनाएको 
काननूमा स्ानी्य विपन्न वकसानलाई रु  ५० िजारको अनिुानको 
व्यिस्ा छ तर त्यसको लावग वकसानसँग १० कठ्ा ितेी्योग्य 
जवमन िुनैपछ्य । तराईमा १० कठ्ा ितेी्योग्य जवमन विपन्न वकसानले 
किाँबाट ल्याउने ?”

त्यसतै, सातै प्रिशेले स्ानी्य तिका जनप्रवतवनवधलाई पाररश्रवमक 
वलन वमलने काननू जारी गरी लागसुमते त गरे तर कावत्क २०७६ 
मा सिवोचच अिालतले प्रिशे १ बािके अन््य छ प्रिशेको काननूले 
संविधान उललङ्घन ग¥्यो भनी वनण्य्य गिदै ती काननू िारेज ग¥्यो ।14 
ततपश्ात ्स्ानी्य तिका केिी प्रवतवनवधले प्रिशेले पाररश्रवमक वलन 
वमलने काननू आफूिरूसँग समन्ि्य नगरी बनाएकोले सिवोचचबाट 
त्यसतो वनण्य्य भएको तक्य  डीआरसीएनसँग गरे । “प्रिशेले बनाएको 
काननूअनसुार जनप्रवतवनवधिरूले सेिा सवुिधा वलए पवन मदु्ा 
परेपवछ रोवकएको छ । त्यो काननू बनाउँिा कुनै िालको सललाि 
वलइएको व्एन । ्यसतो सवुिधाको व्यिस्ा िुनपुछ्य । प्रिशेकाले 
वलने, िामीले नवलने त ठीक भएन,” कणा्यली प्रिशेको लेकबेशी 
नगरपावलकाकी एक जनप्रवतवनवधको भनाइ व््यो । 

संघी्य सरकारले स्ानी्य तिलाई जारी गरेको पररपत् र वनिनेवशकाले 
समते स्ानी्य आिश्यकता र स्ानी्य तिको संिैधावनक 
अवधकारलाई कुवणठत गरेको भनी स्ानी्य जनप्रवतवनवधिरूले 

14 प्रिशे १ ले संविधानको धारा २२७ बमोवजम स्ानी्य जनप्रवतवनवधलाई 
‘सवुिधा’ विने गरी काननू बना्यो तर अन््य प्रिशेले भने सो धाराको मम्यविपरीत 
‘पाररश्रवमक’ विने गरी काननू बनाए ।
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गनुासो गरेको पाइ्यो । वशक्ा, सिास्थ्य, िन, उद्ोग जसता विष्यमा 
संघी्य सरकारले स्ानी्य तिलाई सितन्त् रूपमा काम गन्य नविएको 
भनी गाउँपावलका रावट्रि्य मिासंघ नेपाल र नेपाल नगरपावलका 
संघले चतै १७, २०७५ मा पे्रस विज्ञवप्तमाफ्य त संघी्य सरकारको 
ध्यानाकष्यण गराएका व्ए । स्ानी्य सरकारको एकल अवधकारको 
क्ेत्मा संघी्य काननूले िसतक्ेप नगन्य र साझा अवधकारको बाँडफाँट, 
नीवत, र मापिणड वनमा्यण गन्य अवन तीन तिकै सरकारसँग समन्ि्य 
र सिकाररताका वसद्ान्तअनरुूप अवघ बढ्न उति विज्ञवप्तमा संघी्य 
सरकारलाई आग्ि गररएको व््यो ।15

केिी प्रिशे र स्ानी्य तिले साझा अवधकारका विष्यमा आिश्यक 
काननू जारी गरे तापवन अवधकांश प्रिशे र स्ानी्य तिले भने संघी्य 
काननूको प्रतीक्ा गरररिकेा छन ्। साझा अवधकारका विष्यमा काननू 
बनाउन संघी्य सरकार तिारुक निुन ुर समान विष्यको क्ेत्ावधकारमा 
सरकारिरूबीच सिका्य्य र समन्ि्य निुनाले पवन काननू वनमा्यणमा 
चनुौती िवेिन्छ । प्रिशे र स्ानी्य तिजसता न्याँ संरचनासँग काननू 
जारी गनने अवधकार भए पवन आिश्यकताअनरुूप काननू वनमा्यण 
भएको छैन । संिैधावनक जवटलता र संघी्य उिावसनताले गिा्य प्रिशे 
र स्ानी्य तिले प्या्यप्त काननू बनाउन नसकेका िुन ्।

५. सघंीयता कायामानियनमा िाजनीवतक दल  

संघी्य अभ्यासमा राजनीवतक िलिरूको भवूमका कसतो रह्ो र 
िलिरूले तीन तिको संघी्य संरचनामा आफूलाई कसरी रूपान्तरण 
गरे भन्ने प्रश्नले पवन संघी्यता का्या्यन्ि्यनको विशा पविल्याउन मद्त 
गि्यछ । राजनीवतक िलिरूले नै संघी्यता र राज्य पनु:संरचनालाई 
राजनीवतक मदु्ाबाट संविधानमा संस्ागत गरेका िुन ् । फलसिरूप 
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भ्यो र तीन 
तिको संघी्य संरचना स्ावपत भ्यो । संविधानका प्रािधान र 
प्रिशे सीमांकनप्रवत मधसेकेवन्द्त िलिरूको असिमवत र विरोधका 
बीच संविधान जारी भएको व््यो । अन्तत: राजनीवतक िलिरू 
तीनै तिको वनिा्यचनमा सिभागी भएर सरकार गठनसमते गरेपवछ 
संघी्यता का्या्यन्ि्यनले बाटो समात्यो ।16 तर सबैजसो राजनीवतक 
िलिरूले संविधानलाई वसद्ान्तत: सिीकारे पवन आफनो िली्य 

15 गाउँपावलका रावट्रि्य मिासंघ नेपाल र नेपाल नगरपावलका संघले फागनु १७, 

२०७५ मा जारी गरेको सं्यतुि पे्रस विज्ञवप्त । 
16 स्ानी्य तिको वनिा्यचन २०७४ मा तीन चरणमा भएको व््यो । पविलो चरण 

िशैाि ३१, िसे्ो चरण असार १४ र तेस्ो चरण असोज २ मा समपन्न भएको व््यो । नेपाल 
कम्यवुनष्ट पाटटी (विपलि समिू) ले वनिा्यचन पणू्य बविट्कार गरेको व््यो भने अवघलला िईु चरण 

संगठन संरचना भने संघी्य संरचनाअनरुूप रूपान्तरण गररसकेका 
छैनन ्। िलको नेततृिमा पविलेको संरचना राखने वक न्याँ संरचनामा 
जाने भन्ने अलमल िवेिन्छ । संघी्य संरचनाअनरुूप िलका न्याँ 
संगठन बनाउन र नेततृि च्यन गन्य विलमब गिा्य संस्ागत वनण्य्य गनने 
संरचनाको अभाि िट्केको पाइन्छ । ्यसले संघी्यता का्या्यन्ि्यनमा 
पवन प्रभाि पारेको छ ।

िल एकीकरण भएको झणडै िईु िष्य परूा भइसकिा नेपाल कम्यवुनष्ट 
पाटटी (नेकपा) ले केिी व्यवतिलाई प्रिशे र स्ानी्य तिको वजममिेारी 
तोके पवन विवभन्न संगठनमा पिावधकारी वन्यतुि भएका छैनन ् ।17 
पविलेको िली्य संगठन संरचना प्रा्य: वनवट्क्र्य भइसकेको तर न्याँ 
संगठनका पिावधकारी सबै तिमा वन्यवुति नभइसकेको अिस्ामा 
िलका धरैेजसो वनण्य्य केिी सीवमत प्रभािशाली व्यवतििरूको 
तजवबजमा िुन ुसिाभाविकै िो । एकीकृत िलको सांगठवनक संरचना 
लामो सम्य वनवट्क्र्य रििँा िल र सरकार ििुैको का्य्यसञचालन 
प्रभावित भएको छ । शीष्य नेता र वतनका प्रभािशाली समिू बवल्या 
बन्न पगुिा िली्य संगठन र सरकार सञचालनमा विवध र प्रवक्र्याको 
अिमलू्यन भएको छ । नेकपाको नेततृिको का्य्यशलैी सांगठवनक 
प्रवक्र्या र पद्वतअनसुार नभएर व्यवतिकेवन्द्त भएको भनी िलकै 
नेततृि पंवतिले नै आपवत् प्रकट पवन गरेका व्ए ।18 ्यसतो अिस्ामा 
नेकपा र तीनै तिका सरकारबीच िुनपुनने समन्ि्य प्रभावित बनेको 
छ । समग्मा, संघी्य संरचनालाई व्यिवस्त गनने विशामा नेकपा केिी 
अलमवलएको छ। 

अकवो प्रमिु िल नेपाली काँग्ेसले पवन सांगठवनक विवध र प्रवक्र्यालाई 
संस्ागत गन्य सकेको छैन । आफनो िलका विवभन्न तिका संगठनमा 
पिावधकारी वन्यवुति गन्य ्यसले पवन वढलाइ गरररिकेो छ ।19 नेततृिले 

बविट्कार गरेको रावट्रि्य जनता पाटटी (राजपा) ले प्रिशे २ मा समपन्न तेस्ो चरणको वनिा्यचनमा 
भाग वलएको व््यो । 

17 नेपाल, फवणन्द् । नेकपा एकता प्रवक्र्याका २१ मविना: मखु्य काम सवकए पवन 
अझ ै छन ् बाँकी धरैे काम । https://ratopati.com/story/116817/2020/2/4/
cpn मा उपल्ध; असार २१, २०७७ मा िरेरएको । र, Setopati. 2076 B.S. 
Organizational Unification of CPN by April 22 after Truce between 
Oli and Nepal; https://en.setopati.com/political/144121 मा उपल्ध; 
असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 

18 Pradhan, Tika R. 2019. Ruling Party Says Unification 
Concludes, but Leaders See More Challenges. https://kathmandupost.
com/politics/2019/04/23/ruling-party-says-unification-concludes-
but-leaders-see-more-challenges मा उपल्ध; असार २१, २०७७ मा 
िरेरएको ।

19 राजिंशी, वनरञजन । सन ् २०१८ । काङ्ग्ेस कमजोर बन्नकुा पाँच 
कारण । https://www.bbc.com/nepali/news-46246794 मा उपल्ध; िैशाि 
३०, २०७७ मा िरेरएको । 
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विवध र प्रवक्र्या पालना नगरेको, संविधानअनसुार िलको विधान 
वनमा्यण नगरेको र गटुगत सिा ््यमा अलमवलएको भन्ने आरोप 
्यसका विवभन्न तिका नेततृिले लगाउने गरेका छन ्।20 अका्यवतर, 
तीन तिको चनुािको पररणामतः कमजोर प्रवतपक्ीको भवूमकामा 
्यो िल िवुमचएको छ । ्यी ििु ै कारणले गिा्य नेपाली काँग्ेसले 
संघी्यता का्या्यन्ि्यनको विशामा प्रभािकारी भवूमका वनिा्यि गन्य 
सकेको छैन ।21 त्यसतै, आन्िोलनमाफ्य त संघी्यतालाई संस्ागत 
गन्य मखु्य भवूमका िलेेका मधसेकेवन्द्त िलिरू पवन विभाजन र 
आपसी विचातानीको प्रवक्र्याबाट गवुरिए । २०६५ साल ्यता मधसेी 
िलले वनिा्यचन वजतेर आफनो प्रवतवनवधति क्ेत्ी्य रूपमा लगातार 
सवुनवश्त गरररि े । तर मधसेी िलमा पवन संगठन, मानवसकता र 
अभ्यास केन्द्ीकृत नै रह्ो । त्यसमाव् मधसेी िलिरू आफै पवन 
एकीकरण र विभाजनको चककरमा अवलझरि े।22 कविले सरकारमा 
र कविले प्रवतपक्मा भए पवन संघी्यता संस्ागत गनने विष्यमा मधसेी 
िलिरूसमते अलमलमा परेको िवेिन्छ । संविधानका प्रािधानमा 
वचत् नबझुकेाले ती संशोधन गररनपुनने माग उठाए पवन संसिको 
अकंगवणती्य प्रवतवनवधतिले ्यी िलको आिाज कमजोर पाररविएको 
छ । संघी्यता नै िारेज गनु्यपनने एजेणडा वलएको रावट्रि्य जनमोचा्य 
झन ् कमजोर अिस्ामा छ । विद्मान राजनीवतक िलिरूप्रवत 
असन्तवुष्टको बीचमा गठन भएका केिी न्याँ राजनीवतक िलिरूको 
प्रभाि भने सीवमत छ । ्यसरी समग्मा संघी्यताको अपनति वलने 
राजनीवतक शवति कमजोर भएको िवेिन्छ । 

राजनीवतक िलिरू प्रा्य: केन्द्ीकृत का्य्यप्रणाली र नेततृिमा रिकेा 
सीवमत व्यवतिबाट वनिनेवशत छन ् । ्यसको प्रभाि प्रिशे तिमा पवन 
परेको िवेिन्छ । प्रिशेका मित्िपणू्य विष्यमा वनण्य्य गिा्य पवन केन्द्ी्य 
तिको नेततृिले प्रभाि पानने गरेको िा िलको वविप लागने गरेको प्रिशे 
तिका सिस्यले बताए । प्रिशे सतरको नेततृि र संसिी्य सवमवतलाई 
बागमती प्रिशेको नाम र राजधानी तोकनेसमबन्धमा नेकपा र नेपाली 

20 राजिंशी, वनरञजन । सन ् २०१८ । काङ्ग्ेस कमजोर बन्नकुा पाँच 
कारण ।  https://www.bbc.com/nepali/news-46246794; वनरौला, विक्रम । 
सन ्२०२० । शरेबिािरु िउेिा: नेपाली कांग्ेसका सभापवत भन्छन,् ‘पाटटीको वनण्य्य 
सबैले मान्नपुछ्य’ । https://www.bbc.com/nepali/news-50963690 मा 
उपल्ध; िैशाि ३०, २०७७ मा िरेरएको । 

21 Pradhan, Tika R. 2019. A Weak Opposition is Only Emboldening 
the Ruling Party. https://kathmandupost.com/politics/2019/12/30/a-
weak-opposition-is-only-emboldening-the-ruling-party मा उपल्ध; 
असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 

22 झा, निीन । २०७५ । संघी्य अभ्यासमा मधसे । http://annapurnapost.
com/news/118088 मा उपल्ध; िैशाि ३०, २०७७ मा िरेरएको । 

काँग्ेस ििु ैिलका केन्द्ी्य नेततृिले आफना वनण्य्य लािकेा व्ए ।23 
प्रिशे सरकारको सिा्यत्ता र संघी्यताको मम्यविपरीत भनी ्यस 
का्य्यको आलोचना पवन भएको व््यो ।24 तीनै तिमा वनण्य्य वलने 
विष्यमा नेततृिमा रिकेा सीवमत व्यवतिको प्रभािले िल, संगठन 
र पद्वतको अिमलू्यन भएको छ र संघी्यताको जग बसालने 
राजनीवतक शवति कमजोर बन्न पगुेको छ । 

संघी्यता नेपालका लावग न्याँ प्रणाली भएकाले ्यसबारे प्या्यप्त बिस 
िुन जरुरी छ । संघी्यताको मित्ि बझुाउन र संघी्यताबारे उठेका 
भ्रम वचन्य राजनीवतक िलले प्रभािकारी भवूमका िलेन सक्े । 
तर त्यसो िुन सकेको छैन । केिी नागररकमा संघी्यताप्रवत संश्य 
उ्जेको छ । अध्य्यनका क्रममा धरैे नागररकिरूले प्रिशे सरकारको 
उपवस्वत मिससु गन्य नसकेको अवभव्यवति विएका व्ए र प्रिशेको 
‘आिश्यकता’ नभएको पवन औलँ्याएका व्ए । स्ानी्य तिमा 
पवन “वनिा्यवचत प्रवतवनवध लगाम विनाका घोडा भए” भन्ने आिाज 
आम नागररकबाट बारमबार सवुनएको व््यो । स्ानी्य तिका 
राजनीवतक िलका नेता त्ा का्य्यकता्यले राजनीवतक िलले आफना 
जनप्रवतवनवधलाई उत्रिा्यी बनाउन िास ैनसकेको बताए । नेपाली 
काँग्ेसका सिुरूपवश्म प्रिशेका एक प्रवतवनवधका अनसुार िल र 
स्ानी्य तिमा वनिा्यवचत आफना प्रवतवनवधिरूबीच पवन सरसललाि 
भएको व्एन । िलका तफ्य बाट वनिा्यवचत प्रवतवनवधसँग केिी छलफल 
गिा्य र सचूना मागिा ‘िशुमनी कमाइने’ र ‘अन ््य’ को रूपमा बवुझविने 
गरेको गनुासो ती नेपाली काँग्ेसका प्रवतवनवधको व््यो । 

राजनीवतक नेततृिले संघी्यतालाई सपष्ट विशा विन नसकिा 
कम्यचारीतन्त्ले आफनो प्रभाि विसतार गरेको संकेत पाइन्छ । संघी्यता 
स्ापनामा भवूमका िलेेका राजनीवतक िल पषृ्ठभवूममा बसने र लामो 
सम्य केन्द्ीकृत संरचनामा काम गरेको कम्यचारीतन्त्को प्रभाि 
बढ्िा अपेवक्त पररणाम िावसल निुन सकछ । संघ तिको कम्यचारी 
संरचनाको ढाँचा ‘ठूलो र भद्ा’ बनाइ्यो । कम्यचारी समा्योजनपश्ात ्
सबै तिमा कम्यचारी संख्या अपगु भए । प्रिशे र स्ानी्य ति 
धरैेजसो वसवन्यर कम्यचारीको रोजाइमा परेनन ् ।25 कम्यचारीको 
आकष्यणमा नपरेकाले प्रिशे र स्ानी्य तिमा कम्यचारीको अभाि 
झन ्िट्वक्यो । संघी्य संरचनाअनरुूप कम्यचारीतन्त्को पनु:संरचना 

23 डीआरसीएन । २०७६ । प्रदशे सभथाको कथाय्मप्रणथाली र सहभथाष्गिथा । प.ृ १८ । 
लवलतपरु : डीआरसीएन । 

24 Giri, Anil and Bista, Pratap. 2019. NCP’s Decision to Impose 
Name and Capital of Province 3 is Unconstitutional, Experts Say. 
https://tkpo.st/2MC1Hmm मा उपल्ध; असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 

25 डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र 
कथाय्मसञ्थालन । प.ृ ७ । लवलतपरु : डीआरसीएन ।
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नभई विद्मान कम्यचारीको ‘व्यिस्ापन’ मात् भ्यो । कम्यचारीतन्त् 
र राजनीवतक नेततृि शवति आ-आफनो सिा ््य परूा गन्य एक अका्यको 
पररपरूक बनेका छन ्र संघी्य सरकारले जारी गररसकनपुनने वनजामती 
सेिा ऐन कम्यचारीको सिा ््यमा अड्वकरिकेो छ भन्ने एक राजनीवतक 
विशे्षकको िाबी छ ।26 

राजनीवतक िलको भवूमका कमजोर िुिँा मित्िपणू्य साधन स्ोत 
वन्यन्त्णमा संघ सरकारको िात माव् पान्य लगातार कोवशस भइरिकेो 
र अन्तत: ‘केन्द्ीकृत संघी्यता’ अ्ा्यत नाममा ‘संघी्यता’ तर सारमा 
‘एकातमक राज्य’ को सिरूपमा विकवसत िुिँ ैगइरिकेो िो वक भन्ने 
शकंा उतपन्न भएको छ ।27 प्रिशे र स्ानी्य तिले पाएको अवधकार 
संघ सरकारले विवभन्न तररकाले िमुच्याउन िोजेको आरोप प्रिशे 
सरकारका प्रवतवनवधले बेला बेलामा व्यति गरररिकेा छन ् । सबै 
ठूला िलिरू ित्यमान संक्रमणलाई शरुूिवेि नै वन्यावलरिकेा र सबै 
पररित्यनबारे जानकार छन ् । २०६२-६३ सालको आन्िोलनपवछ 
राज्यका िरेक अगं र िली्य संरचनाले मविला, िवलत, जनजावत, र 
अन््य सीमान्तकृत समिुा्यलाई पवन समािेश गनु्यपनने आिाज व्यापक 
रूपमा उठेको व््यो तर राजनीवतक िलिरू सि्ंय भने समािेवशताको 
आन्तररक अभ्यासमा अनिुार िवेिन्छन ् । नेपालमा राजनीवतक 
पररित्यन भएर संघी्यता का्या्यन्ि्यन भइसकिा पवन पररित्यनको 
फाइिा अलपसंख्यक र सीमान्तकृत समिुा्यमा पगुन सकेको छैन । 
समग्मा, आफना िली्य संगठनलाई संघी्य चररत्अनरुूप रूपान्तरण 
गन्य राजनीवतक िलिरूले आलटाल गरररिकेा छन ् जसको असर 
संघी्यता का्या्यन्ि्यनमा परेको छ । 

६. प्रशासवनक पक्ष ि कममाचािी वयिस्ापन

संघी्यताको शरुूआती का्या्यन्ि्यनका लावग समपणू्य संक्रमणकालीन 
प्रशासवनक व्यिस्ा संघ सरकारको नेततृिमा भ्यो । लामो 

26 िनाल, कृट्ण । २०७६ । वनजामती सेिा विध्ेयकमा िलेबाड वकन ? 
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/38972/2020-03-18 
मा उपल्ध; चतै ५, २०७६ मा िरेरएको । 

27 ्यसता केिी केन्द्ीकृत संघी्य राज्यिरूमा मलेवश्या, भारत, नाइजेरर्या पि्यछन ्
जिाँ संिैधावनक रूपमा 'संघी्य सरकार' रि ेपवन शवतिशाली केन्द् सरकारको उपवस्वत 
छ । सामावजक, राजनीवतक र आव ््यक रूपले पछावड परेका िशेमा जाती्य र क्ेत्ी्य 
विविधता, सापेवक्त गरीिी, कमजोर प्रशासवनक क्मता, राजनीवतक नेततृिको सतर 
लगा्यतका कारणले संघी्य संरचनाको का्या्यन्ि्यन तलुनातमक रूपमा कमजोर िुन्छ 
भन्ने केिी अध्य्यनको वनट्कष्य छ । Mawhood, Philip. 1984. The Politics of 
Survival: Federal States in the Third World. International Political 
Science Review, 5(4): 521-531 । 

सम्यसमम एकातमक व्यिस्ामा अभ्यसत प्रशासवनक संरचनामा 
पनुरािलोकन गरी न्याँ संगठन संरचना त्यार पानने काम चनुौतीपणू्य 
व््यो । प्रशासवनक दृवष्टकोणले प्रिशे सरकार शनू््यमा व््यो भने 
स्ानी्य सरकारसँग कमजोर प्रशासवनक सं्यन्त् व्ए । सेिा प्रिािको 
व्यिस्ा ततकाल वमलाउन सि्यप्र्म कम्यचारी चाविन््थ्यो । तस ््य 
सरकारी कम्यचारीलाई संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिमा समा्योजन गन्य 
सकने संिैधावनक प्रािधानअनरुूप कर््म थारी सरथायोजन ऐन, २०७५ 
पाररत गरर्यो ।28 ्यो ऐनअनसुार संगठन त्ा व्यिस्ापन सिनेक्ण 
सवमवत गठन गरर्यो र सोिी सवमवतको वसफाररशको आधारमा 
नेपाल सरकारले तीनै तिको संगठन संरचना र कम्यचारी िरबन्िी 
सिीकृत ग¥्यो ।29 ्यद्वप कम्यचारी समा्योजनको प्रवक्र्या शरुूिवेि 
नै अन््योलपणू्य र वििावित बनेको व््यो । एकावतर ्यो प्रवक्र्यामा संघ 
सरकारको पणू्य वन्यन्त्ण रह्ो भने अकवोवतर पिू्य-त्यारी र सपष्टताको 
कमी पवन भ्यो । वि.सं. २०७४ म ैपाररत गररएको समा्योजन ऐन 
वििावित बनेपवछ अध्यािशे र त्यो पवन वििावित बनेपवछ २०७५ 
सालको अन्त्यवतर मात्ै समा्योजन ऐनको अवन्तम टुङ्गो लागेको 
व््यो जसका कारण समग् प्रवक्र्या नै वढलो भ्यो ।30 संगठन त्ा 
व्यिस्ापन सिनेक्ण सवमवतले संघमा ४८,४०९; प्रिशेमा २२,२९७ 
र स्ानी्य तिमा ६६,९०८ िरबन्िी सिीकृत ग¥्यो । ्यसरी संघमा 
ठूलो संख्यामा (३५ प्रवतशत) र सात प्रिशेमा सानो संख्यामा 
(१६ प्रवतशत) रिने गरी भएको कम्यचारी समा्योजनले संघलाई 
शवतिशाली बनाउने र ्यो संघी्य संविधानको मम्यअनसुार नभएको 
प्रिशे सरकारका प्रवतवनवध र केिी विशे्षकिरूको रा्य व््यो ।31 
संघमा एउटा सेिा समिूमा का्य्य गरररिकेा कम्यचारीलाई प्रिशे र 
स्ानी्य तिमा अकदै  सेिा समिूमा िटाइएकाले ती कम्यचारीलाई 
काम गन्य कवठनाइ भएको गनुासो पवन व्याप्त व््यो ।

28 नेपालको संविधान, २०७२, धारा ३०२ ।
29 संघी्य मावमला त्ा सामान््य प्रशासन मन्त्ाल्यका सवचिको सं्योजकतिमा 

बनेको उति सवमवतमा विवभन्न मन्त्ाल्यका सिसवचि सिस्य रिने व्यिस्ा व््यो । 
िनेु्यिोस,् डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र 
कथाय्मसञ्थालन । प.ृ ५ । लवलतपरु : डीआरसीएन ।

30 डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र 
कथाय्मसञ्थालन । प.ृ ७ । लवलतपरु : डीआरसीएन ।

31 डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र 
कथाय्मसञ्थालन । लवलतपरु : डीआरसीएन ।
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कदे स स्टडी १ : कममाचािी समायोजनसम्बनधी प्रािधान ि चुनौती

संविधानको धारा २४४(३) मा प्रिशे लोक सेिा आ्योगले अनसुरण गनु्यपनने आधार र मापिणड संघी्य काननूबमोवजम िुनपुनने उललेि छ । 
तर त्यसतो आधार र मापिणड िालसमम पवन वनमा्यण िुन सकेको छैन । त्यसैले संघी्य सरकारले संघमा रिकेा कम्यचारीिरूलाई प्रिशे र 
स्ानी्य सरकारमा समा्योजन गरी ततकालका लावग कम्यचारी व्यिस्ापन गरेको िो ।

कर््म थारी सरथायोजन ऐन, २०७५ ले मलूत: िईु तररकाबाट प्रिशे र स्ानी्य तिमा कम्यचारी व्यिस्ापनको प्र्यतन गरेको व््यो । पविलो 
तररकामाफ्य त ऐनले वनधा्यरण गरेको का्य्यविवध त्ा प्रवक्र्याबाट संघी्य सरकारी सेिा (ष्नजथारिी सेिथा ऐन, २०४९; नेपथाल सिथास्थय सेिथा 
ऐन, २०५३ त्ा वयिस्थाष्पकथा संसदसम्बनधी ऐन, २०६४ बमोवजम गठन भएका सेिा) मा का्य्यरत कम्यचारीलाई प्रिशे त्ा स्ानी्य 
वनका्यमा समा्योजन गरेर । िोस्ो तररकाअन्तग्यत कुनै िास सम्यको लावग संघी्य सरकारी सेिामा का्य्यरत कम्यचारीलाई प्रिशे र स्ानी्य 
तिमा िटाई काममा लगाउने व्यिस्ा गरेर । 

समा्योजन गिा्य समबवन्धत कम्यचारीको प्रा्वमकतासवित वनिेिन माग गरेको व््यो । समा्योजनको आधार ऐनको िफा ८ मा उललेि भए 
तापवन मखु्यतः समबवन्धत कम्यचारीको प्रा्वमकताबमोवजम समा्योजन भएको व््यो । प्रिशे र स्ानी्य तिमा समा्योजन िुिँा एक ति 
बढुिा िा ग्ेड ्पको पवन व्यिस्ा गरी कम्यचारीलाई आक  ष्यण गन्य िोवजएको व््यो । त्ावप आिश्यक सङ्ख्याभन्िा ्ोरै कम्यचारीिरूले 
प्रिशे र स्ानी्य ति रोज े । प्रिशे सरकारको मखु्य सवचि त्ा प्रिशे मन्त्ाल्यका सवचि संघले नै िटाउने व्यिस्ा ऐनमा उललेि 
भएको* र स्ानी्य वनका्यमा समबवन्धत काननू नबनञुजेल प्रमिु प्रशासकी्य अवधकृत पवन संघी्य वनजामती सेिाबाट नै िटाइने िुिँा 
धरैे कम्यचारीिरू प्रिशे त्ा स्ानी्य तिमा जान नरुचाएको बताइ्यो । िासतिमा प्रिशे मन्त्ाल्यको सवचिमा िाललाई संघी्य वनजामती 
सेिाको राजपत्ाङ्वकत प्र्म श्रणेी िटाउने व्यिस्ाको कारणबाट केिी अपिाि बािके संघी्य वनजामती सेिाको राजपत्ाङ्वकत प्र्म 
श्रणेी कम्यचारीिरूले समा्योजन रोजेनन ्। 

प्रिशे सरकारले संविधान र प्रिशे काननूबमोवजम प्रिशे वनजामती सेिाको गठन नगरेसमम संघी्य सरकारले कम्यचारीको समा्योजन िा 
कम्यचारी िटाई प्रिशेमा कम्यचारीको व्यिस्ापन गनु्य सकारातमक पक् िो । त्ावप समा्योजनको मापिणड र प्रवक्र्यामा पिू्य त्यारी र 
सपष्टताको अभाि िवेिन्छ । शरुूमा २०७४ मा एउटा ऐन, फेरर अध्यािशे र २०७५ को अन्त्यमा मात् समा्योजनसमबन्धी ऐन आएकाले 
प्रिशे र स्ानी्य सरकारले वनिा्यचनको कररब िईु िष्यपवछ पवन आिश्यक कम्यचारीिरू प्राप्त गन्य सकेनन ्। त्यस अवतररति समा्योजनको 
प्रवक्र्या वििािरवित िुन नसकेको एिम ्प्या्यप्त कम्यचारीिरू समा्योजनप्रवत आकवष्यत िुन नसकेको कारण प्रिशे त्ा स्ानी्य सरकारको 
सञचालनमा मात् नभई कम्यचारीको मनोिलमा पवन असर परेको िवेिन्छ । तीन िष्य व्यवतत िुिँा पवन प्रिशे लोक सेिाले कम्यचारी भना्य गिा्य 
अनसुरण गनु्यपनने आधार र मापिणडसमबन्धी ऐन संघी्य संसिले नबनाएकाले प्रिशेले आफूलाई आिश्यक कम्यचारी वन्यतुि गन्य पाएको छैन 
र ्यसले प्रिशे सरकार सञचालनलाई ्प पेवचलो बनाएको छ । 

* ऐनको दफथा ११ (३) अनसुथार यो वयिस्था अनिररर जसिो दषे्िन्छ । प्रदशे सरकथारले प्रदशे कथाननू्बरोष्जर प्रदशे रनत्थालयको सष््िको पदपषू्ि्म गरेपश्थाि ्प्रदशे 
रनत्थालयको सष््ि पद सिि: प्रदशे ष्नजथारिी सेिथाको रथाष्नने वयिस्था ऐनरथा उललेि ्छ ।

स्ानी्य सरकारको संगठन संरचना र कम्यचारी व्यिस्ापनका 
शरुूआती विन अन््योलपणू्य रि े । वनिा्यचनपवछ संघ सरकारलाई 
समा्योजन ऐन बनाउन झणडै एक िष्य लाग्यो । स्ानी्य र प्रिशे 
सरकार ििुैले कम्यचारी र संगठन संरचनाको व्यिस्ापनमा भएको 
वढलाइलाई संघी्यता का्या्यन्ि्यनप्रवत संघ सरकारको उिावसनता 
भनी अ्थ्या्यए । वबलकुलै न्याँ संरचना रिकेो प्रिशेको का्य्यसञचालन 
झनै प्रभावित भ्यो । प्रिशे र संघ सरकारको समबन्धमा अविश्ासको 
िाडल बन््यो ।32 संघी्य मावमला त्ा सामान््य प्रशासन मन्त्ाल्यले 

32 डीआरसीएन । २०७६ । संघीय संर्नथारथा प्रथादषे्शक ष्नकथायको स्थापनथा र 
कथाय्मसञ्थालन । लवलतपरु : डीआरसीएन ।

वढलो गरी चतै १४, २०७५ मा कम्यचारी समा्योजन प्रवक्र्या 
टुङ्वगएको औपचाररक घोषणा गरे पवन त्यसपवछका विनमा 
डीआरसीएनले गरेको स्लगत अध्य्यनमा कम्यचारी व्यिस्ापनको 
समस्या प्रिशे र स्ानी्य तिमा विद्मान रिकेो पाइ्यो । ्यसबाट प्रिशे 
र स्ानी्य सरकार ििुैका काननू वनमा्यण र नीवत त्ा का्य्यक्रमका 
का्या्यन्ि्यनजसता मित्िपणू्य कामिरू प्रभावित भइरि े।

समा्योजन प्रवक्र्या त्वुटपणू्य रिकेो र संघले िटाउने कम्यचारी संघ 
सरकारप्रवत मात् जिाफििेी िुने गरेको प्रिशे र स्ानी्य तिका 
जनप्रवतवनवधको अनभुि व््यो । “अवधकांश कम्यचारी प्रिशेमा 
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िटाइएपवछ बाध्य भएर आउँछन ्र िईु-तीन मविनाम ैसरुिा िोजछन ्। 
त्यसता कम्यचारीको कामप्रवत कुनै लगाि नै िुिँनै,” बागमती प्रिशे 
सभाका एक सिस्यले बताए । कम्यचारी आफनो प्रिशेमा आउनै 
निोजने र आएकाले पवन असि्योग गनने गनुासो प्रिशे २ मा झन ्धरैे 
व््यो । प्रिशे सरकारका वनण्य्य का्या्यन्ि्यन गन्य सघाउनकुो सटा उचच 
तिका केिी कम्यचारीले जानीजानी असि्योग गरेको आरोप प्रिशे २ 
का एक मन्त्ीले लगाए । उनले भने, “प्रिशे प्रिरीसमबन्धी विध्ेयकको 
सैद्ावन्तक छलफलका लावग सिमवत विने क्रममा संघ सरकारको 
उकसािटमा सवचिले िसताक्र गन्य मानेनन ् ।” कै्यौपँटक अनरुोध 
गिा्य पवन संघ सरकारबाट आिश्यक कम्यचारी उपल्ध नभएको 
भन्ि ैप्रिशे २ ले मवंसर १०, २०७५ मा करारबाट कम्यचारी भना्य गनने 
काननू पास गरेको व््यो । कम्यचारीको अभािमा विकाससमबन्धी 
मित्िपणू्य काम रोवकएकाले बाध्य भएर उति काननू पास गनु्यपरेको 
प्रवतवक्र्या त्यिाँका मखु्यमन्त्ीले विएका व्ए ।33 कणा्यली प्रिशेको 
्योजना आ्योगका एक प्रवतवनवधका अनसुार संघले कम्यचारी 
आफनो वन्यन्त्णमा रािकेोले प्रिशे सरकारसँग उनीिरूको अपनति 
जोवडएको छैन । “आफू त केन्द्को कम्यचारी, व्यनलाई वकन टेनने” 
भन्ने मानवसकताले गिा्य प्रिशे मन्त्ाल्य र मातितका का्या्यल्यमा 
काम गन्य गाह्ो परेको उनको वजवकर व््यो ।

्यसैगरी, संघ सरकारका पिावधकारीसँगको वमलेमतोमा कम्यचारी 
बारमबार सरुिा भइरिनाले सातै प्रिशेका धरैे स्ानी्य सरकारमा 
कामकारिािी प्रभावित भएको व््यो । कणा्यली प्रिशेवस्त एक 
गाउँपावलकाका अध्यक्ले भने, “स्ानी्य सरकार पवन सरकार नै 
िो तर संघप्रवत उत्रिा्यी कम्यचारी स्ानी्य तिका नीवत वन्यममा 
बाँवधन रुचाउँिनैन ् । आिश्यक सेिा प्रिािमा स्ोतसाधनलाई 
मापन गरी कम्यचारी िटाइनपुछ्य तर ्यिाँ जोसकैु कम्यचारी िचिुाका 
भरमा िटाइएको छ । विष्यगत कम्यचारी छैनन ् । त्यसैले कवतप्य 
अिस्ामा करारका कम्यचारीका भरमा काम चलाउने गररएको छ ।”

६.१ सिंचना हसतानतिणका चुनौती

सावबकको संरचनामा केन्द्मातितका वजलला, अञचल र क्ेत्ी्य 
का्या्यल्यिरू स्ानी्य र प्रिशे सरकारिरूलाई िसतान्तरण गनने 
प्रवक्र्या संघी्यता का्या्यन्ि्यनको अकवो मित्िपणू्य पाटो व््यो । सपष्ट 

33 अनलाइनिबर । “प्रिशे २ मा करार कम्यचारी भना्यसमबन्धी विध्ेयक पाररत” । 
https://www.onlinekhabar.com/722585/11/2018 मा उपल्ध; िैशाि ३०, 
२०७७ मा िरेरएको । 

नीवत र पिू्य-त्यारीको कमी एकावतर व््यो भने अका्यवतर स्ानी्य 
र प्रिशे सरकारसँग प्या्यप्त सिका्य्य िुन सकेको व्एन । त्यसैले ्यो 
प्रवक्र्या पवन अन््योलग्सत र चनुौतीपणू्य रह्ो । 

सिास्थ्य र वशक्ा क्ते्का का्या्यल्य िसतान्तरणमा ्यी चनुौती अझ प्रगाढ 
बनेका व्ए । उिािरणका लावग, सघं सरकारले सावबकका वजलला 
जनसिास्थ्य का्या्यल्यलाई ३५ ओटा सिास्थ्य का्या्यल्यमा पररणत 
गनने प्रारवमभक वनण्य्य ग¥्यो । तर एउटै का्या्यल्यले िईु िा िईुभन्िा बढी 
वजलला िनेु्यपिा्य व्यिस्ापकी्य चनुौती बढेको गनुासोपवछ सो वनण्य्य 
उलट््याइ्यो र प्रिशेको सामावजक विकास मन्त्ाल्यअन्तग्यत सिास्थ्य 
वनिनेशनाल्यको मातितमा सबै ७७ वजललामा ‘सिास्थ्य का्या्यल्य’ 
रिने व्यिस्ा भ्यो ।34 त्यसैगरी, सावबकका वशक्ा का्या्यल्यलाई 
शरुूमा वजलला प्रशासन का्या्यल्यमा गावभ्यो तर सो वनण्य्यको 
चौतफटी विरोध भएपवछ वशक्ा विकास त्ा समन्ि्य एकाइका 
रूपमा सबै वजललामा पनुःस्ापना गरर्यो । वशक्क भना्य त्ा सरुिा 
लगा्यतका मित्िपणू्य विष्यमा स्ानी्य ति र वशक्ा विकास त्ा 
समन्ि्य एकाइबीच कै्यौ ँविन्वि वसज्यना भए ।35 स्ानी्य सरकारका 
प्रवतवनवधिरू विद्ाल्य वशक्ाको व्यिस्ापन आफनो सिंधैावनक 
अवधकार रिकेो वजवकर ग न्े भने संघी्य वशक्ा ऐन नबवनसकेको 
अिस्ामा स्ानी्य सरकारका वनण्य्य िधैावनक निुने तक्य  संघका सा्ै 
वजललावस्त वशक्ा विकास त्ा समन्ि्य एकाइका प्रवतवनवधिरूको 
व््यो । विगतका मित्िपणू्य त्थ्यांकिरू वजलला का्या्यल्यम ैरिकेाले 
पवन स्ानी्य तिको नीवतवनमा्यणमा प्रभाि पारेको बताइएको व््यो । 
“विगत २५ िष्यिवेि कक्ा ८ को वजललासतरी्य परीक्ा सञचालन 
सावबकको वजलला वशक्ा का्या्यल्यले ग¥्यो र ्यी सबै परीक्ाका 
वििरण वजललाम ैछ । नागररकिरूलाई मित्िपणू्य शवैक्क कागजात 
चाविएमा वजललाम ैआउनपुछ्य,” प्रिशे १ अन्तग्यत उि्यपरु वजलला 
वशक्ा विकास त्ा समन्ि्य एकाइका एक अवधकारीले भने ।

प्रिशेले न्याँ का्या्यल्य स्ापना गिा्य स्ानी्य सरकारसँग प्या्यप्त समन्ि्य 
गरेन जसका कारण कसले के गनने भन्ने असपष्टता र का्य्यक्रम िोिोररने 
जसता समस्यािरू ििेा परे । वशक्ा, सिास्थ्य र कृवषका वनिनेशनाल्य 
तिका का्या्यल्य प्रिशेमातित आए पवन त्यिाँका कम्यचारी संघ 
सरकारप्रवत जिाफििेी िुनाले ‘चने अफ कमान्ड’ नवमलेको गनुासो 
सबै प्रिशेमा व््यो । आिश्यक संरचना र कम्यचारीको अभािमा प्रिशे 

34 Provincial Public Health Office P roposed in All 77 
Districts. Available at https://myrepublica.nagariknetwork.com/
news/provincial-public-health-office-proposed-in-all-77-districts/; 
accessed on December 19, 2019. 

35 डीआरसीएन । २०७६ । ष्िद्थालय ष्शक्था र स्थानीय सरकथार । लवलतपरु : 
डीआरसीएन । 
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सरकारले आफना नीवत त्ा का्य्यक्रम का्या्यन्ि्यन गन्य कवठन भएका 
उिािरण पवन व्ए । आव ््यक िष्य (२०७५-७६) मा प्रिशे १ को 
सामावजक विकास मन्त्ाल्यले आफनै सं्यन्त् र जनशवतिको अभािमा 
विद्ाल्यमा िानेपानी, प्र्योगशाला र पसुतकाल्य स्ापना जसता 
भौवतक पिूा्यधार वनमा्यणका कामिरू वजललावस्त वशक्ा विकास 
त्ा समन्ि्य एकाइमाफ्य त गराएको व््यो । 

सावबकका वजलला का्या्यल्यका भिन र भौवतक पिूा्यधार प्र्योगमा 
पवन प्रिशे सरकारका वनका्य र स्ानी्य सरकारबीच वििाि भएका 
व्ए । िोटाङमा सावबकका वजलला कृवष, वशक्ा, मविला त्ा 
बालविकास लगा्यतका का्या्यल्य भिन प्रिशे सरकारले प्र्योग गनने 
भएपवछ ती का्या्यल्यमा आफनो िक लागने िाबी वितेिलमझिुागढी 
नगरपावलकाले गरेको व््यो । ्यसतै समस्या गणडकी प्रिशेको 
बागलङुमा पवन िवेिएको व््यो । “प्रिशेले िामीसँग समन्ि्य नगरी 
िाम्ो पावलकामा रिकेो का्या्यल्य भिन प्र्योग गरी कृवष ज्ञान केन्द् 
स्ापना गरेको छ,” बागलङु नगरपावलकाकी एक प्रवतवनवधले 
भवनन ् । प्या्यप्त पिू्यत्यारी र समन्ि्य नगरी स्ापना भएकाले न्याँ 
प्रािवेशक का्या्यल्यले प्रभािकारी रूपमा काम गन्य सकेका व्एनन ्। 
“स्ानी्य ति आफैमा सरकार िुन ्र उनीिरूलाई ्यसो गर उसो गर 
भन्ने प्रािधान र अवधकार प्रिशेसँग छैन । स्ानी्य सरकार प्रिशेप्रवत 
जिाफििेी नभएकाले समन्ि्य गन्य गाह्ो छ,” प्रिशे १ मा स्ावपत 
एक कृवष ज्ञान केन्द्का प्रमिुले भने । 

समन्ि्य नगरी र का्य्यके्त् सपष्ट नगरी प्रािवेशक का्या्यल्य स्ापना 
गररएकाले स्ानी्य सरकार सशवंकत बनेका व्ए र वतनलाई आफनो 
प्रवतसपधटीको रूपमा िरेेका व्ए । प्रािवेशक का्या्यल्य र स्ानी्य 
सरकारबीचको जवटल अन्तरसमबन्धको चरुो बजटेको अवखत्यारी 
पवन व््यो । प्रािवेशक ्योजनाको बजटेसमबन्धी अवखत्यारी आफनै 
िुनपुनने िाबी केिी स्ानी्य प्रवतवनवधको व््यो । सोलिुमुबकुा एक 
गाउँपावलका अध्यक्ले भने, “सघंी्यताको मम्यअनसुार विकासका 
्योजनािरू वनिा्यवचत प्रवतवनवधको नेततृ्िमा िुनपुछ्य । वनिा्यवचत 
प्रवतवनवध नभएका प्रािवेशक का्या्यल्यको औवचत्य छैन । िामीसँग 
समन्ि्यविना गररने का्य्यक्रम िामीलाई मान््य िुनेछैन ।” तर प्रिशे 
सरकारका प्रवतवनवधिरूले भने प्रिशेका का्या्यल्य र स्ानी्य 
सरकारले का्या्यन्ि्यन गनने ्योजनासमबन्धी प्रसट प्रािधान रिकेो र ्यो 
क्रमशः सपष्ट िुिँ ैजाने रा्य प्रकट गरे । प्रिशे १ का एक मन्त्ीले भने, 
“स्ानी्य सरकारले विवभन्न वित्ी्य अनिुान अन्तग्यतका ्योजनािरू 
का्या्यन्ि्यन गनने िो । त्यसबािके प्रिशेका रेड बकुमा परेका ्योजनािरू 
प्रिशेमातितका का्या्यल्यले का्या्यन्ि्यन गछ्यन ् ।” आफनै कै्यौ ँ
्योजनािरू का्या्यन्ि्यन िुन नसवकरिकेो अिस्ामा स्ानी्य सरकारले 
प्रिशेका ्योजना का्या्यन्ि्यन गन्य नसकने उनको वजवकर व््यो । 

७. वित्ीय सघंीयताका पक्ष

संघी्य व्यिस्ामा िरेक तिका सरकारसँग वनधा्यररत विष्य 
र क्ेत्मा राजसि पररचालन गनने अवधकार िुन्छ । सबै तिको 
राजसिसमबन्धी अवधकार, अन्तर-सरकारी वित्ी्य िसतान्तरणको 
व्यिस्ा र साि्यजवनक (बजेट) िच्यसमबन्धी व्यिस्ाले नै तीन 
तिका सरकारको का्य्यवजममिेारी र त्यसका लावग आिश्यक स्ोत 
व्यिस्ापन गि्यछन ् । ्यी विष्यको समवष्टगत सिरूप नै वित्ी्य 
संघी्यता िो, जनु संघी्य व्यिस्ा सञचालनका लावग अत्यािश्यक 
िुन्छ । नेपालको संघी्य व्यिस्ामा तीन तिको राजसिसमबन्धी 
अवधकार र का्य्यवजममिेारीमा सन्तलुन िवेििँनै । राजसिका मखु्य 
स्ोत संघी्य सरकारअन्तग्यत नै भएकाले कररब ८० िवेि ८५ प्रवतशत 
राजसि संघी्य सरकारसँग ै िुन्छ ।36 तर धरैे का्य्यवजममिेारी भने 
स्ानी्य र प्रिशे सरकारलाई िसतान्तरण भएका िुिँा ्यसले वित्ी्य 
असन्तलुन पैिा गरेको छ । प्रिशे र स्ानी्य ति का्य्यवजममिेारी परूा 
गन्यका लावग संघी्य सरकारले प्रिान गनने वित्ी्य िसतान्तरणमा वनभ्यर 
िुनपुि्यछ । त्यसबािके, विवभन्न प्रिशेिरूबीच र स्ानी्य तििरूबीच 
विकासको सतर पवन फरकफरक र राजसि पररचालन क्मतामा पवन 
असन्तलुन छ । ्यसले गिा्य प्रिशे-प्रिशेबीच र स्ानी्य तििरूबीच 
पवन परसपर वित्ी्य असन्तलुन िवेिन्छ ।

ििुै वकवसमको असन्तलुनलाई िटाएर राजसि र अन््य स्ोतको 
समन््याव्यक वितरण गनने संिैधावनक वनका्यको रूपमा रावट्रि्य 
प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग स्ावपत छ।37 आ्योगले 
पवन आफनो भवूमकालाई वित्ी्य संघी्यताको ‘संरक्क’ सा्ै 
‘वित्ी्य संघी्यता संस्ागत गन्यका लावग व्यिस्ा गररएको 

36 The World Bank. 2017. Nepal Development Update: Fiscal 
Architecture for Federal Nepal, 2017. p. 19. Washington D.C.: 
World Bank Group. 

37 संविधानको धारा २५१ अनसुार आ्योगको मखु्य कत्यव्यमा तीन तिका 
सरकारबीचको राजसि बाँडफाँट गनने विसततृ ढाँचा वनधा्यरण गनने, संघी्य सवञचत 
कोषबाट प्रिशे र स्ानी्य सरकारलाई प्रिान गररने समानीकरण अनिुान समबन्धमा 
वसफाररस गनने, प्रिशे र स्ानी्य सरकारलाई प्रिान गररने सशत्य अनिुानको समबन्धमा 
अध्य्यन अनसुन्धान गरी आधार त्यार गनने, तीन तिका सरकारको िच्यको वजममिेारी 
र राजसि असलुीमा सधुार गनु्यपनने उपा्यिरू वसफाररस गनने, तीन तिका सरकारले वलन 
सकने आन्तररक ॠणको सीमा वसफाररस गनने, तीन तिका सरकारले प्राकृवतक स्ोत 
पररचालन गिा्यको लगानी र प्रवतफलको विससा वनधा्यरणको आधार त्य गरी वसफाररस 
गनने र प्राकृवतक स्ोत बाँडफाँट गिा्य तीन तिबीच उठ्न सकने समभावित वििािको 
विष्यमा अध्य्यन अनसुन्धान गरी त्यसको वनिारण गन्य समन्ि्यातमक रूपमा काम गन्य 
सझुाि विने रिकेो छ । 
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एक संिैधावनक आ्योग’ का रूपमा अ्थ्या्यएको छ ।38 वित्ी्य 
संघी्यता का्या्यन्ि्यनका लावग स्ा्यी संिैधावनक आ्योगका रूपमा 
स्ापना भए पवन ्यसका काम कारिािी संघी्य काननूबमोवजम 
िुने व्यिस्ा छ । िालसमम वित्ी्य संघी्यता का्या्यन्ि्यनका लावग 
संघ सरकारले िईु काननू बनाएको छ । आ्योगको काम कत्यव्य र 
अवधकार समबन्धमा आिश्यक व्यिस्ा गन्य रथाष्ट्रिय प्रथाकृष्िक 
स्ोि ि्था ष्ित्तीय आयोग ऐन, २०७४ जारी भएको व््यो । त्यसतै 
अनिरसरकथारी ष्ित्त वयिस्थापन ऐन, २०७४ नेपाल सरकार, प्रिशे 
त्ा स्ानी्य तिको राजसिको अवधकार, राजसि बाँडफाँट, अनिुान, 
ॠण, बजेट व्यिस्ापन, साि्यजवनक िच्य त्ा वित्ी्य अनशुासन 
समबन्धमा आिश्यक व्यिस्ा गन्य जारी भएको व््यो । ्यी िईु ऐनकै 
आधारमा आ्योगले वित्ी्य संघी्यता का्या्यन्ि्यनलाई अगावड 
बढाएको छ । ्यद्वप ्यी ऐनले आ्योगको भवूमकामा असर पारेको 
बताइन्छ । संविधानले वनिनेशन गरेबमोवजम वित्ी्य त्ा प्राकृवतक 
स्ोतको समन््याव्यक बाँडफाँटका लावग आिश्यक व्यिस्ा ्यी 
ऐनमा छैन (िनेु्यिोस,् केस सटडी २) । सा्ै आ्योगका पिावधकारी 
वन्यवुतिमा संिैधावनक पररषिले् ििेाएको वढलाइले पवन ्यसको 
प्रभािकाररतालाई संकुवचत पारेको छ । सोिी विष्यलाई उठाउँि ै
आ्योगको प्र्म प्रवतिेिनमा, “संविधानबमोवजम अध्यक्सवित ५ 
सिस्यी्य आ्योगले तीव्रताका सा् आफनो वजममिेारी परूा गनु्यपनने 
अिस्ामा िाल आ्योगमा अध्यक्को मात् वन्यतुि भई सञचालन 
भइरिकेो अिस्ा रिकेाले बाँकी पिावधकारीिरूको समते सम्यम ै
वन्यवुति िुन सके का्य्यसमपािन सिज िुने िवेिन्छ” भन्ने उललेि छ । 
संविधान जारी भएको धरैे पवछ प्र्म अन्तर प्रिशे पररषिक्ो बैठकमा 
माग भएपवछ मात् आ्योगका अध्यक्को वन्यवुति भएको व््यो । 

्यो पररपे्रक््यमा तीन तिबीच वित्ी्य असन्तलुन र पावलका-पावलका 
त्ा प्रिशे-प्रिशेबीचको वित्ी्य असन्तलुन कसतो छ, ्यो सच्याउन 
कसता प्र्यास भएका छन ्र तीन तिको बजेट प्रवक्र्या र का्या्यन्ि्यनमा 
िवेिएको विकासक्रम एिम ् चनुौतीबारे पवन ्यस िणडमा चचा्य 
गररएको छ । 

७.१ तहर्त वित्ीय असनतुलन

प्रिशे र स्ानी्य सरकारले राजसि पररचालनको सीवमत अवधकार 
पाए पवन संघी्यता का्या्यन्ि्यनपवछ स्ानी्य तिमा िुने वित्ी्य 

38 रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग । २०७६ । रथाष्ट्रिय प्रथाकृष्िक स्ोि 
ि्था ष्ित्त आयोगको प्र्र िथाष्््मक प्रष्ििेदन, २०७६ । काठमाडौं : रावट्रि्य प्राकृवतक 
स्ोत त्ा वित् आ्योग । 

िसतान्तरणमा उललेख्य िवृद् भएको छ । संघी्यता आउनपुिू्य कुल 
रावट्रि्य राजसिको १० प्रवतशतभन्िा कम ततकालीन स्ानी्य 
वनका्यमा जान््थ्यो भने अविले प्रिशे र स्ानी्य तिमा गरी कररब 
४० प्रवतशत पगुेको छ ।39 त्यसतै कुल रावट्रि्य िच्यमा पवन स्ानी्य 
र प्रिशे सरकारको विससा बढेको छ ।40 केिी संघी्य िशेमा विवभन्न 
तिले पाउने जममा राजसि काननूी रूपमा नै वनवश्त प्रवतशत तोवकएको 
िुन्छ । नेपालमा भने त्यसतो छैन । संविधानले रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत 
त्ा वित् आ्योगलाई विवभन्न तिको विससा कवत िुने भन्ने वनधा्यरण 
गनने अवधकार विएको छैन । सा्ै विवभन्न तिको का्य्यवजममिेारी 
बिन गन्य लागने रकमबारे आ्योगले अध्य्यन गरररिकेो जनाए पवन 
िालसमम त्यसको लेिाजोिा भइसकेको छैन । त्यसतो अध्य्यनका 
आधारमा विवभन्न तिलाई का्य्यवजममिेारी परूा गन्य आिश्यक पनने 
रकम वनधा्यरण गन्य सवकन््थ्यो । अविलेको अिस्ामा तिगत वित्ी्य 
असन्तलुन छ भन्ने साधारण िकेका रि ेपवन त्यसतो असन्तलुनको 
वनवश्त ठम्याइ भने िुन बाँकी नै छ । 

संघी्य सरकारले कररब ४० प्रवतशत राजसि स्ानी्य र प्रिशे 
सरकारलाई वित्ी्य िसतान्तरणमाफ्य त वििँ ै आएको छ । तर ्यो 
रकम आउने िष्यिरूमा उललेख्य विसाबले िवृद् िुने समभािना 
कम रिकेो संघी्य अ ््य मन्त्ाल्यका एक अवधकारीले िाबी गरे । 
“राजसि पररचालनको आधारमा संघी्य सरकारले अवनिा्य्य बिन 
गनु्यपनने वजममिेारी जसतै, ॠण र ््याज, तलबभत्ा र अन्तरा्यवट्रि्य 
सवन्धिरूमा गररएको प्रवतज्ञा आवि परूा गन्य पवन सरिरमा राजसिको 
५० िवेि ६० प्रवतशत लागछ,” उनले भने । सोिी विष्यलाई उठाउँि ै
रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योगका एक अवधकारीले 
तक्य  गरे, “िामीले संघी्य सरकारसँग िाबी गनने उसले आफनो पणू्य 
िच्य वजममिेारी परूा गन्य त्य गरेको रकमबाट बचकेो रकममा िो । 
आ्योगले संघी्य सरकारबाट स्ानी्य र प्रिशेमा जाने वनवश्त प्रवतशत 
तोवकविन ुप¥्यो भनेर स्ानी्य र प्रिशेका प्रवतवनवधिरूले भन्निुुन्छ, 
तर त्यसतो अवधकार आ्योगलाई प्राप्त छैन” । उनको भनाइको तातप्य्य 
संघ सरकारले आफनो िच्यको सीमा आफैले वनधा्यरण गछ्य र बचकेो 
रकम मात् स्ानी्य र प्रिशेलाई विन्छ भन्ने व््यो । 

39 आव ््यक िष्य २०७५-०७६ मा स्ानी्य ति र प्रिशेले संघी्य सरकारको कुल 
राजसिमध्ेय ४० प्रवतशत प्राप्त गरेका व्ए । International Alert. 2020. Fiscal 
Federalism: An Analysis of Its Initial Implementation in Nepal, 
Federalism in Nepal. Volume 6. https://www.international-alert.org/
sites/default/files/Nepal-Federalism-Vol6-EN-2019.pdf मा उपल्ध; 
असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 

40 The World Bank. 2017. Nepal Development Update: Fiscal 
Architecture for Federal Nepal, 2017. p. 19. Washington D.C.: 
World Bank Group. 
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त्यसतै, प्रिशे र स्ानी्य सरकारको बजेट का्या्यन्ि्यन र बजेट िच्य 
पवन नाजकु िवेिएको छ ।41 “न्याँ व्यिस्ा भएकाले त्यसका लावग 
आिश्यक िक्, सक्म, र क्मतािान कम्यचारी छैनन ् । वनिा्यवचत 
जनप्रवतवनवध पवन त्यसतै छन ्। पररित्यन नसिीकानने र व्यििार अवन 
व्यिस्ाबारे असपसष्ट । ्यो अिस्ामा बजेट का्या्यन्ि्यन नाजकु नै 
रिन्छ,” कणा्यली प्रिशेको एक नगरपावलकाका प्रमिु प्रशासकी्य 
अवधकृतले भने । वनधा्यररत बजेट नै िच्य गन्य नसकेका िुनाले संघी्य 
सरकारले प्रिशे र स्ानी्य तिलाई वित्ी्य िसतान्तरणको आ्यतन 
िवृद् गररिालने अिस्ा पवन िवेििँनै । ्यद्वप प्रिशे र स्ानी्य 
जनप्रवतवनवधले आफूलाई प्राप्त बजेट अपगु रिकेो र संघी्य सरकारले 
वित्ी्य िसतान्तरण बढाउनपुनने वजवकर भने गरररिकेा छन ्। “स्ानी्य 
सरकारलाई अवधकार र बजेट संघले पठाएको छ तर स्ानी्यको माग 
र अपेक्ाअनसुार बजेट र अवधकार अप्या्यप्त छ”, गणडकी प्रिशेको 
एक नगरपावलकाका प्रमिु प्रशासकी्य अवधकृतले बताए । अझ 
साझा र एकल अवधकारका विष्य प्रिशे र स्ानी्य तिमा पणू्य रूपमा 
िसतान्तरण भएपश्ात ् आफूले पाउने वित्ी्य िसतान्तरणमा िवृद् 
िुनपुछ्य भन्ने माग झन बढ्ने िवेिन्छ । 

समग्मा पविलो, तिगत वित्ी्य असन्तलुन कसतो र कवत छ भन्ने 
अध्य्यन भइसकेको छैन । िोस्ो, त्यसतो तिगत असन्तलुन सच्याउने 
रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योगको का्य्यक्ते् रि ेपवन त्यो 
अवधकार संघी्य काननूले संकुवचत पारेको छ । ्यसैले भविट््यमा 
प्रिशे र स्ानी्य तिलाई बढी रकम आिश्यक परेको िणडमा रावट्रि्य 
प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योगले त्यसतो आिश्यकता पवूत्यको 
लावग सघंी्य सरकारलाई बाध्य बनाउन सकने िवेििँनै । ्यवि संघ, 
प्रिशे र स्ानी्य तिबीच ्यो विष्यमा वििाि वसज्यना भएमा त्यसको 
समाधानमा आ्योगको भवूमकाभन्िा राजनीवतक विचातानी मित्िपणू्य 
िुने िवेिन्छ, जनु सिका्य्य्यतुि सघंी्यताको वसद्ान्तअनरुूप छैन ।

७.२ अनति प्रददेश ि अनति पावलकासतिीय वित्ीय 
असनतुलन

राजसिको पररचालन क्मतासँगसँगै विकासको सतरमा िशेभरका 
पावलकािरूबीच असन्तलुन छ । त्यसतै वित्ी्य असन्तलुन प्रिशे-
प्रिशेबीच पवन छ । गएको िश िष्यमा कणा्यली प्रिशेबाट उठेको सबै 

41 The World Bank. 2019. South Asia Chief Economist Office 
and Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice. Making 
(De) centralization Work. Washington D.C.: World Bank Group. 

राजसि कुल रावट्रि्य राजसिको जममा ०.२४ प्रवतशत मात् व््यो भने, 
बागमती प्रिशे र प्रिशे २ को क्रमशः ५२ प्रवतशत र ३० प्रवतशत 
व््यो । त्यसतै असन्तलुन साि्यजवनक िच्यमा पवन िवेिन्छ । गएको 
िश िष्यमा कणा्यली र सिुरूपवश्म प्रिशेको कुल रावट्रि्य िच्यमा 
विससा क्रमशः ५.५ र ४.७ प्रवतशत व््यो भने बागमती प्रिशेको 
५८.४ प्रवतशत व््यो ।42 ्यसतो असन्तलुन वित्ी्य क्ेत्मा मात् नभई 
सामावजक, आव ््यक, मानि विकास र गररिीका क्ेत्मा पवन छ ।

विद्मान वित्ी्य असन्तलुन सच्याउने उद्शे्यले संविधानमा वित्ी्य 
समानीकरण अनिुान र राजसि बाँडफाँटको व्यिस्ा गररएको 
छ । रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योगले ्यी िईु वित्ी्य 
िसतान्तरणका माध्यमलाई विवभन्न सचूकाङ्किरूको प्र्योग गरेको 
छ (िनेु्यिोस,् तावलका १ र २) । वनवश्त विवध प्र्योग गररएकाले 
वित्ी्य िसतान्तरण पारिशटी भएको सरोकारिाला र विज्ञिरूको िाबी 
व््यो । “िाल प्र्योगमा रिकेो विवध एकिम ैसबल रिकेो िाम्ो मात् 
िाबी िोइन, अन््य विज्ञले पवन बताएका छन,्” रावट्रि्य प्राकृवतक 
स्ोत त्ा विज्ञ आ्योगका एक अवधकारीले बताए । तर त्यवत 
िुिँािुिँ ै पवन ्यो विवध जनप्रवतवनवधलाई बझुनका लावग जवटल पन्य 
सकने उनको अनमुान व््यो । ्यो विवधबारे प्रश्न भने धरैे पावलकामा 
उठेका व्एनन ् । तर केिी पावलकाका प्रवतवनवधले नवजकको 
पावलकाले पाएको वित्ी्य िसतान्तरण रकम आफनो पावलकासँग 
तलुना गरेर केिी प्रश्न उठाएका व्ए । नेपाल गाउँपावलका रावट्रि्य 
मिासंघका प्रवतवनवधले जानकारी विए, “एक गाउँपावलकाका 
अध्यक् आफनोभन्िा सानो गाउँपावलकाले धरैे बजेट वकन पा्यो भनेर 
आउनभुएको व््यो । िामीले रावट्रि्य प्राकृवतक त्ा वित् आ्योगलाई 
िबर ग्य्य ँ । उनीिरूले सबै सचूकाङ्क र विवधबारे व्याख्या 
गररविए । त्यसपवछ अध्यक्ज्य ूपवन वचत् बझुाएर जान ुभ्यो ।” ्यसता 
उिािरणले स्ानी्य जनप्रवतवनवधमा पवन वित्ी्य संघी्यताका न्याँ 
संरचना र विवधबारे सपष्ट ज्ञान नभइसकेको ििेाउँछ । 

पावलकािरूबीच िाललाई कुनै वििाि नरि ेपवन वित्ी्य िसतान्तरण 
गिा्य जनसङ्ख्या र क्ेत्फलमध्ेय केलाई धरैे प्रा्वमकता विने भन्ने 
विष्यमा वििाि िुन सकने आशकंा रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् 
आ्योगमा का्य्यरत एक विज्ञले गरे । िाल भइरिकेो राजसि बाँडफाँटमा 
जनसंख्या र जनसाङ्वख्यक वििरणलाई ७० प्रवतशत प्रा्वमकता 
विइएको छ भने, क्ेत्फललाई १५ प्रवतशत (िनेु्यिोस,् तावलका १ 
र २) । विवभन्न पावलकाका जनप्रवतवनवधले आफना असन्तवुष्ट 

42 NRB. 2018. Fiscal Imbalance in Nepal’s Federalism: An 
Empirical Analysis. Economic Review. Volume 30-1. Kathmandu: 
Nepal Rastra Bank. 
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पवन सनुाएका व्ए । “वित्ी्य िसतान्तरण गिा्य भगूोललाई मखु्य 
आधार मान्न ुपछ्य । बझाङजसता विकट ठाउँलाई अरू वजललासँग 
िाँजन वमलिनै,” बझाङको ज्यप्ृथिी नगरपावलका प्रमिुले वजवकर 
गरे । तलुनातमक रूपमा ठूलो जनसंख्या भएका नगरपावलकािरू 
्ोरै जनसंख्या भएका पावलका र नवजकको गाउँपावलकाको 
जवत नै वित्ी्य िसतान्तरण िुिँा असन्तषु्ट व्ए । “गाउँपावलका र 
नगरपावलकामा आउने बजेटमा िासै फरक छैन तर नगरपावलकामा 
जनसंख्या धरैे िुने भएर आिश्यकता पवन धरैे िुन्छ । ्यो कुरा बझुन ु
आिश्यक छ । उसो त बजेट अभाि सबैवतर िो,” कणा्यली प्रिशेको 
एक नगरपावलकाका प्रमिु प्रशासकी्य अवधकृतले तक्य  गरे । 

तावलका २ : िाजसि ्बाँडफाँ्टका आधािहरू43

क्र. स. आधािहरू प्रददेश (%) स्ानीय (%)

१
जनसङ्ख्या र जनसाङ्वख्यक 
वििरण 

७० ७०

२ क्ेत्फल १५ १५

३ मानि विकास सचूकाङ्क ५ ५

४ न््यनू विकास सचूकाङ्क १० १०

जममा १०० १००

43 रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग । २०७६ । रथाष्ट्रिय प्रथाकृष्िक स्ोि 
ि्था ष्ित्त आयोगको प्र्र िथाष्््मक प्रष्ििेदन, २०७६ । प.ृ ३१ । काठमाडौं : रावट्रि्य 
प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग । 

कदे स स्टडी २ : िावट्रिय प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आयोर्को क्षदेत्ावधकाि ि स्ोत ्बाँडफाँ्टका आधाि

संविधानले तीनै तिको आव ््यक अवधकार अनसुचूीमा उललेि गरेअनरुूप रिने त्ा आफनो आव ््यक अवधकार वभत्को विष्यमा तीनै 
तिले कर लगाउन र राजसि उठाउन सकने व्यिस्ा गरेको छ । अनिर ष्ित्त वयिस्थापन ऐन, २०७४ को िफा ३ (५) मा रावट्रि्य नीवत, िसत ु
त्ा सेिाको ओसारपसार, पूँजी त्ा श्रम बजार, वछमकेी प्रिशे र स्ानी्य तिलाई प्रवतकूल निुने गरी प्रिशे एिम ्स्ानी्य सरकारले कर 
लगाउनपुनने व्यिस्ा छ । ्यसरी आफनो एकल आव ््यक अवधकारको विष्यमा कर लगाउँिा समते प्रिशे र स्ानी्य सरकारलाई अिरोध 
वसज्यना गन्य िोवजएको छ ।

साझा अवधकार सचूीवभत्को विष्यमा कर लगाउने त्ा राजसि उठाउने अवधकार संघी्य सरकारलाई संविधानको धारा ६० (१) को 
प्रवतिन्धातमक व्यिस्ाले प्रिान गरेको छ । त्यसतै संघले साझा अवधकार सचूीका विष्यमा र आव ््यक अवधकारका अन््य क्ेत्मा प्रिशेलाई 
समते लाग ुिुने गरी “नीवत, मापिणड र काननू” बनाउन सकने व्यिस्ा संविधानको धारा ५९ (२) ले गरेको छ । 

संघले संकलन गरेको राजसि तीन तिलाई न््या्योवचत वितरण गनु्यपनने व्यिस्ा संविधानले गरेको छ । त्ावप अनिर ष्ित्त वयिस्थापन ऐन, 
२०७४ को िफा ६(४) मा मलू्य अवभिवृद् कर र आन्तररक उतपािनबाट उठेको अन्त:शलुक रकम प्रिशे र स्ानी्य विभाज्य कोषमा जममा 
गरी रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योगले वनधा्यरण गरेको आधार र ढाँचा बमोवजम प्रत्ेयक प्रिशे र स्ानी्य तिलाई बाँडफाँट गनने 
व्यिस्ा रिकेो छ । ्यसतो आधार र ढाँचा रथाष्ट्रिय प्रथाकृष्िक स्ोि ि्था ष्ित्त आयोग ऐन, २०७४ को िफा १५ बमोवजम त्यार गनु्यपछ्य । 
त्ावप संविधानको धारा २५१ (१) (क) बमोवजम त्यसतो आधार र ढाँचा आ्योग आफैले त्यार गनु्यपनने िवेिन्छ । ्यसतो आधार र ढाँचा 
पाँच िष्यपवछ मात् पनुरािलोकन िुने भएकाले आ्योगले गविरो अध्य्यन गरी त्यसलाई त्यार पािदैछ ।

िोयल्टी

संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिले प्राकृवतक स्ोतको प्र्योग िा विकासबाट प्राप्त लाभको समन््याव्यक वितरण गनु्यपनने संविधानले व्यिस्ा गरेको 
छ । धारा २५१ (१) (ज) मा आ्योगले वसफाररस गरेको आधारमा लगानी र प्रवतफलको विससा वनधा्यरणको आधार त्य गरी वसफाररस 
गनु्यपनने उललेि छ । अनिर ष्ित्त वयिस्थापन ऐन, २०७४ को िफा ७ र अनसुचूी ४ ले प्राकृवतक स्ोतबाट प्राप्त रो्यलटी बाँडफाँटको प्रवतशत 
नै तोवकविएको छ । एकावतर अनसुचूीले रो्यलटी बाँडफाँटको प्रवतशत तोकने र अका्यवतर आ्योगलाई बाँडफाँटको वसफाररस गनने वजममिेारी 
विएकाले ्यो विरोधाभाषपणू्य छ । आ्योगलाई ्यसमा सन्तलुन का्यम गन्य चनुौती छ । संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिले प्राकृवतक स्ोतको प्र्योग 
िा विकासबाट प्राप्त लाभलाई परर्योजना प्रभावित क्ेत् र स्ानी्य समिुा्यलाई रो्यलटी, सेिा िा िसतकुो रूपमा वितरण गनु्यपनने व्यिस्ा 
सवंिधानको धारा ५९ (४) मा गररएको छ । तर अनिर ष्ित्त वयिस्थापन ऐन, २०७४ को िफा ७ मा भने समबवन्धत प्रिशे र स्ानी्य तिलाई मात्ै 
लाभ वितरण गनने उललेि छ । परर्योजना प्रभावित क्ेत् र स्ानी्य समिुा्यलाई रो्यलटी, सेिा िा िसतकुो रूपमा वितरण गनु्यपनने लाभको
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समबन्धमा ्यस ऐनमा व्यिस्ा छैन । प्रभावित क्ेत् र स्ानी्य समिुा्य भन्नाले समबवन्धत प्रिशे र स्ानी्य ति नै िुन ्भन्ने आधार संविधान र 
ऐनमा िवेििँनै । तस ््य ्यसले अन््योल उ्जाएको छ । त्यस अवतररति रो्यलटीसमते उललेि भए पवन सेिा िा िसतकुो वितरणको समबन्धमा 
ऐन मौन छ । 

वित्ीय हसतानतिण

संविधानमा आ्योगको वसफाररसबमोवजम प्रिशे र स्ानी्य तिले वित्ी्य िसतान्तरणको पररमाण प्राप्त गनने भवनए पवन ऐनमा आ्योगले 
केिल बाँडफाँटको “आधार र ढाँचा” वनधा्यरण गनने मात् उललेि छ । ्यस अवतररति ऐनमा वित्ी्य समानीकरण अनिुान र सशत्य अनिुान 
मात् उललेि गररएको छ । संविधानमा सबै प्रकारको वित्ी्य िसतान्तरणको पररणाम आ्योगको वसफाररसबमोवजम िुने प्रािधान छ ।

तावलका ३ : वित्ीय समानीकिण अनुदान वसफारिसको 
आधाि ि ढाँचा44

स्ानी्य ति प्रिशे ति

आधार
ढाँचाको 
रूपमा 

प्रवतशत
आधार 

ढाँचाको 
रूपमा 

प्रवतशत

िच्यको आिश्यकता र 
राजसि क्मताबीच अन्तर

७०
सेिा लागत 
सचूकाङ्क

६०

मानि गररबी सचूकाङ्क १५
बिुआ्यावमक गररबी 
सचूकाङ्क

१५

आव ््यक सामावजक विभिे 
सचूकाङ्क

५
आव ््यक सामावजक 
विभिे सचूकाङ्क 

१५

पिूा्यधार सचूकाङ्क १० पिूा्यधार सचूकाङ्क १०

७.३ तीन तहको ्बजदे्ट ि कायामानियन

सघंी्य सरकारको राजसि र व्य्यको अनमुान प्रत्ेयक िष्य जठे १५ गते 
सघंी्य संसिमा पेश गनने व्यिस्ा संविधानमा छ । सोिीअनरुूप संघी्य 
सरकारको बजटे आएपश्ात ् प्रिशे र स्ानी्य तिको बजटे क्रमश: 
असार १ र असार १० गते आउने गरेको छ । केिी स्ानी्य सरकारले 
गाउँ/नगर सभा बैठक बसन नसकेर सम्यम ै िावष्यक बजटे जारी गन्य 
सकेका व्एनन ्। सघंी्य अ ््य मन्त्ाल्यका एक कम्यचारीका अनसुार 
सम्यमा बजटे पाररत नगनने त्यसता पावलकाको सघं सरकारबाट जाने 
अनिुान रोकका गरी वनरूतसावित गनने गररएको छ । ्यो समस्या पविलेको 
तलुनामा कम िुिँ ैगएको िवेिन्छ । अवघललो िष्यको वबल फर््य्यट 

44 रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग । २०७६ । रथाष्ट्रिय प्रथाकृष्िक स्ोि 
ि्था ष्ित्त आयोगको प्र्र िथाष्््मक प्रष्ििेदन, २०७६ । प.ृ ३५ । काठमाडौं : रावट्रि्य 
प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग ।

सम्यमा गन्य नसकेर, जनप्रवतवनवधबीच वििाि चवक्य एर, र प्रमिु 
प्रशासकी्य अवधकृत, लेिाका कम्यचारी आविको अभाि िा बारमबार 
सरुिा जसता कारणले गिा्य पावलकािरूले बजटे पास गन्य नसकेको 
डीआरसीएनले ्यसअवघ गरेका अध्य्यन प्रवतििेनमा उललेि गरेको 
व््यो ।45 प्रिशेले बजटे सम्यमा नै ल्याए तापवन बजटे का्या्यन्ि्यनको 
वस्वत भने कमजोर िवेिन्छ । सातमध्ेय तीन प्रिशेले वनधा्यररत बजटेको 
आधा पवन िच्य गन्य सकेका व्एनन ्।46 

दोहोिो योजना नयूनीकिणका प्रयास

संघ, प्रिशे र स्ानी्य तिका ्योजनामा िोिोरोपना आएपवछ प्रिशे 
समन्ि्य पररषि ् र वित् पररषि ्मा ्यसबारे प्रश्न उठेको व््यो । ्यिी 
समस्यालाई सलुझाउन रावट्रि्य ्योजना आ्योगले संघ, प्रदशे र स्थानीय 
िहको कथाय्मष्जमरिेथारी पनने ष्िकथास कथाय्मक्रर ि्था आयोजनथाको 
िगगीकरण ि्था ्बथँाडफथँाटसम्बनधी रथापदणड, २०७६ लाग ु गरेको 
छ । त्यसैगरी संघी्य मन्त्ाल्यिरूले पवन तीन तिले का्या्यन्ि्यन गनने 
्योजना िोिोररन नविने व्यिस्ा गरेका छन ्। जसतै, संघी्य िानेपानी 
मन्त्ाल्यले विमाल, पिाड र तराई गरी जनसंख्याका आधारमा संघ, 
प्रिशे र स्ानी्य तिले ्योजना का्या्यन्ि्यन गनने विज्ञवप्त वनकालेको 
व््यो ।47 त्यसतै प्रिशे सतरमा पवन ्योजना ््याङ्क बनाएर िोिोरो 
्योजना रोकने प्र्यास भएका छन ् । ्यवत िुिँािुिँ ैपवन एकै प्रकृवतका 

45 डीआरसीएन । २०७६ । नेपथालरथा स्थानीय ि्था प्रदशे सरकथारको 
कथाय्मसञ्थालन । आिवधक प्रवतिेिन ४ । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

46 The World Bank. 2019. South Asia Chief Economist Office 
and Mccroeconomics, Trade and Investment Global Practice. Making 
(De) centralization Work. Washington D.C.: World Bank Group. 

47 नेपाल सरकारको िानेपानी मन्त्ाल्यले जारी गरेको विज्ञवप्त: https://mows.
gov.np/wp-content/uploads/2019/07/_-1.pdf मा उपल्ध; असार २१, 
२०७७ मा िरेरएको । 
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्योजनामा तीनै तिबाट बजेट विवन्योजन र का्या्यन्ि्यन भने भइरिकैे 
पाइन्छ । 

संविधानमा नै अवधकार क्ेत् सपष्ट िुन नसकन ु र संघी्य सरकारले 
सम्यमा नै संघी्य काननू बनाएर प्रिशे र स्ानी्य सरकारको माग्य 
प्रशसत नगनु्यले पवन आफनो वजममिेारी के िो भन्ने ्यवकन गन्य ्यी 
सरकारलाई गाह्ो भएको िो । िानेपानीकै कुरा गनने िो भने पवन 
संविधानले ्यसलाई स्ानी्य तिको एकल अवधकारमा र संघ, 
प्रिशे र स्ानी्य तिको साझा अवधकार ििुैमा समािेश गरेको 
छ । ्यो अन््योलको बीचमा संघ सरकारले ्योजनाको सकेलका 
आधारमा तीन तिलाई छुट््याएको छ । ्यसरी असपष्टता र अन््योल 
ििेाउँि ै संघी्य सरकारका मन्त्ाल्यले संविधानत: स्ानी्य र 
प्रिशे सरकारको क्ेत्ावधकार रिकेा विष्यमा ्योजना वनमा्यण र 
का्या्यन्ि्यनको वजममिेारी आफूमातित नै राखने गरेको पाइ्यो । 
संघले स्ानी्य तिलाई विश्ास गन्य नसकेकाले ्यसो गररएको तक्य  
नेपाल नगरपावलका मिासंघकी एक प्रवतवनवधले गररन ् । “्योजना-
अवधकार स्ानी्य तिलाई वि्यो भने स्ानी्य प्रवतवनवधले पैसा 
िान्छन—्भ्रट्रिाचार गछ्यन—्भन्ने शकंा संघी्य जनप्रवतवनवधमा छ । 
स्ानी्य सतरमा ्यो समस्या निवेिएको पवन िोइन । ्यिी बझुाइले संघ 
सरकारले—बारमबार विवभन्न काननू र वनिनेशनमाफ्य त—स्ानी्य 
तिको अवधकार कटौती गनने प्र्यास गरेको छ”, उनले भवनन ्। 

योजना मार्को अभयास 

धरैे स्ानी्य सरकारका जनप्रवतवनवधले बजेट ल्याउने क्रम उलटो 
भएको तक्य  गरे । उनीिरूका अनसुार पविले स्ानी्य तिको बजेट, 
त्यसपवछ क्रमश: प्रिशे र संघी्य सरकारको बजेट ल्याउँिा स्ानी्य 
तिको बजेटले नपगुने ्योजनामा प्रिशे र संघी्य सरकारले बजेट 
विवन्योजन गन्य सक्े । तर स्ानी्य सरकारको बजेट संघ र प्रिशेको 
अनिुानमा वनभ्यर िुने िुिँा त्यसतो गन्य असमभि छ । “का्य्यरत 
प्रवतवनवधलाई न्याँ व्यिस्ाबारे अनभुि नभएर पवन स्ानी्य तिमा 
्यसतो तक्य  उठेको िो । परुानो व्यिस्ामा स्ानी्य तिले ्योजना 
छनोट गरेर केन्द् सरकारलाई पठाउँ्थ्यो र केन्द् सरकारले बजेट 
िाल्थ्यो । तर अविले स्ानी्य तिको ्योजना छनोट र विवन्योजन 
स्ानी्य सतरम ै टुङ्वगन्छ,” गाउँपावलका रावट्रि्य मिासंघ नेपालका 
एक प्रवतवनवधले बताए । त्यसतै वित्ी्य िसतान्तरण कवत, कसरी र 
के-का आधारमा िुनपुछ्य भन्ने विष्यमा बिस गनु्यपननेमा त्यसो नगरी 
स्ानी्य जनप्रवतवनवधले अझ ैपविलेको संरचनामा जसतै संघ र प्रिशे 
सरकारसँग ्योजना माग गनने गरेको पाइन्छ । धरैे पावलकाका बजेट 

बकुमा अझै पवन ‘संघ र प्रिशे सरकारलाई माग गररएका ्योजनािरू’ 
भनी बजेट विवन्योजन नगरेका ्योजनाको सचूी रािकेो पाइ्यो । 

स्ानी्य ति आफना नीवत त्ा ्योजना ल्याउन र का्या्यन्ि्यन गन्य 
सिा्यत् छन ्। तर वतनले लागतका विसाबले ठूला ्योजनामा प्रिशे 
र संघ सरकारसँग बजेट माग गनने गरेका छन ् । ्यसरी गररने माग र 
आपवूत्य वित्ी्य िसतान्तरणको औपचाररक सं्यन्त्बािके व्यवतिगत 
र िली्य पिुचँका आधारमा पवन िुने गरेको बताइ्यो । सनुसरीको 
एक नगरपावलकाका प्रमिुले प्रिशे र संघ सरकारका ्योजनािरू 
िली्य पिूा्यग्िका आधारमा िुने िाबी गरे । सोिी नगरपावलकाका 
प्रमिु प्रशासकी्य अवधकृतले पवन सो पावलकाका—प्रिशे र संघ 
सरकारभन्िा वभन्न िलबाट रिकेा—प्रमिु र उपप्रमिुले प्रिशे र 
संघसँग समुधरु समबन्ध राखन र लवब गन्य नसकिा पावलकामा प्रिशे 
र संघका ्योजना नपरेको वजवकर गरे । अकवोतफ्य , रुपन्ििेी वजललाको 
एक गाउँपावलकाका अध्यक्ले उनको पावलकामा संघ र प्रिशे ििुैका 
्योजनािरू भएको बताए । कररब २० ओटा प्रािवेशक ्योजनािरू 
गाउँपावलकामा सञचावलत छन ् जसबारे उनीिरूलाई औपचाररक 
जानकारी छैन । संघले पवन वसध ै ठाउँ तोकेर २ लािसममका 
कलिट्यका ्योजनािरू पारेको छ । “्यो पावलकामा संघी्य समाजिािी 
फोरमको सरकार भएकोले संघ र प्रिशे ििुैले आगामी चनुािमा 
फोरमलाई िराउन जानी जानी भोट तान्नको लावग ्यसो गरेको िो” 
अध्यक्ले आरोप लगाए । ्यसता उिािरणले स्ानी्य सतरमा प्रिशे र 
संघ सरकारबाट विवन्योजन िुने बजेट र ्योजना छनोटमा संरचनागत 
र नीवतगत सपष्टता निुिँा िली्य पिूा्यग्ि िािी िुनसकने संकेत गछ्यन ्।

 

योजना कायामानियन

्योजना र का्य्यक्रम का्या्यन्ि्यन गनने तललो सरकारको रूपमा 
स्ानी्य ति स्ावपत भएको छ । संघ र प्रिशे सरकारसँग सबै 
का्य्यक्रम का्या्यन्ि्यन गनने वनका्य स्ानी्य सतरमा नभएकाले वतनका 
का्य्यक्रम पवन स्ानी्य तिले नै का्या्यन्ि्यन गनु्यपरेको छ । तर ्यसता 
्योजना आव ््यक िष्यको शरुूमा सशत्य अनिुानलगा्यतको वित्ी्य 
िसतान्तरणमाफ्य त जानकुा साटो आव ््यक िष्यको बीचमा स्ानी्य 
सरकारलाई िच्यको अवखत्यारी वििँ ैका्या्यन्ि्यनका लावग पत्ाचार 
गरेको पाइ्यो । ्यसतै एक उिािरण इवंगत गिदै बागमती प्रिशेको 
एक नगरपावलका प्रमिुले भने, “प्रिशे सरकारको भौवतक पिूा्यधार 
त्ा विकास मन्त्ाल्यले रू ५० लािको एक िानेपानी ्योजना 
कुनै सललाि वबना आव ््यक िष्यको अवन्तमवतर पठा्यो । अवन्तममा 
आएको भए पवन िामीलाई ्योजना वफता्य नजाओस ् भन्ने व््यो । 
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त्यसैले उपभोतिा सवमवत गठन गरेर अनबुन्ध पत् बना्यौ ँतर प्रिशे 
सरकारको तफ्य बाट कसले िसताक्र गनने भन्ने ् ािा व्एन । पवछ बलल 
्ािा भ्यो । पविले संघमातित रिकेो िानेपानी का्या्यल्यमाफ्य त 
गनु्यपनने रिछे ।” 

संघ सरकारले पवन आव ््यक िष्यको बीचवतर िच्यको अवखत्यारी 
विई ्योजना का्या्यन्ि्यन गराएको पाइ्यो । आव ््यक िष्य २०७५-
७६ मा स्ानी्य सरकारलाई सबै स्ोतबाट प्राप्त बजेट रकममा संघ 
सरकारले िच्यको अवखत्यारी विएर पठाएको रकम कररब १५ 
प्रवतशत व््यो ।48 रुकुम पवश्मको आठविसकोट नगरपावलकाले 
पवन ्यसतै समस्यालाई औलं्याउँि ै सो विष्यलाई आफनो २०७६-
७७ को नीवत त्ा का्य्यक्रममा का्य्यसमपािनका चनुौतीमा समािेश 
गरेको व््यो: “संघी्य सरकार र प्रिशे सरकारबाट सम्यमा बजेट त्ा 
का्य्यक्रमको अवखत्यारी नआई आव ््यक िष्यको अन्त्यवतर आउँिा 
ठेकका प्रवक्र्या परूा नगरी आव ््यक िष्यको अन्त्यवतर का्य्यसमपन्न 
िुने अिस्ा नभएको एिम ् ितारमा गररएका कामबाट उपलव्ध 
अपेवक्त निुने, बजेट िरुुप्योग िुन सकने अिस्ा वसज्यना भएको 
छ” । परुानो व्यिस्ामा पवन आव ््यक िष्यको बीच िा अन्त्यवतर 
िच्यको अवखत्यारी विने प्रचलन व््यो । तर ्यसतो अभ्यासले 
्योजना का्या्यन्ि्यनको प्रभािकाररतामा प्रश्न उ्जाउँछ । सा्ै, 
्यसरी अप्रत्यावशत ्योजना का्या्यन्ि्यन गिा्य साि्यजवनक सेिा प्रिाि 
एिम ् वित्ी्य व्यिस्ापनको पारिवश्यता र जिाफिवेितालाई समते 
नकारातमक असर पाछ्य । 

अकवोतफ्य , प्रिशेले कुनै स्ानी्य एकाइमा समबवन्धत स्ानी्य 
सरकारसँग समन्ि्य नगरी ्योजना का्या्यन्ि्यन गरेको धरैे स्ानी्य 
जनप्रवतवनवधले सनुाए । ्यसतो गनुासोमा आफनो क्ेत्वभत् आफूलाई 
जानकारी नविई प्रिशेले ्योजना का्या्यन्ि्यन गन्य पाउँिनै भन्ने बझुाइ 
व््यो भने अका्यवतर प्रिशेले आफनो छुटै वनका्य स्ापना गरेर ्योजना 
का्या्यन्ि्यन गरी स्ानी्य तिसँग प्रवतसपधा्य गन्य िोजेको भन्ने बझुाइ 
पवन व््यो । रुपन्ििेीको एक एफएम रेवड्योका सटेसन म्यानेजरले 
बताए, “्यिाँ (बिृत बटुिल क्ेत्मा) चक्रप् वनमा्यणको काम पविले 
संघ सरकारबाट नै सरुू गनने भन्ने व््यो जनु अलपत् प¥्यो । पवछ 
प्रिशे र स्ानी्य तिको सिका्य्यमा प्रिशेले ्योजना लागत पिूा्यनमुान 
र प्राविवधक पक् सवितको काम ्ालनी गनने र स्ानी्य सरकारले 
त्यसको प्रारवमभक िातािरणी्य मलू्यांकन गनने भन्ने व््यो । तर 
स्ानी्य सरकारले मलू्यांकन नगिदै प्रिशेले ्योजना शरुू ग¥्यो” । 
्यसतै विष्य उठाउँि ै रुपन्ििेीको एक नगरपावलकाका म्ेयरले भने, 
“स्ानी्य सरकार आफूमातित छ भन्ने गलत बझुाइ प्रिशेको छ । 

48 स्ानी्य तििरूको आव ््यक िष्य २०७५-७६ को आव ््यक वििरण । 

स्ानी्य सरकारलाई प्रिशेले वनिनेशन विन सकिनै, बजेट र ्योजनाबारे 
पवन प्रिशे सरकारको गलत बझुाइले गिा्य सिका्य्य िुन सकेको 
छैन । िाम्ो नगरपावलकावभत् प्रिशेले पाँच ओटा सडकको काम 
एकलै गरररिकेो छ । त्यसमा िामीलाई सवममवलत गररएको छैन । 
िामीले िाम्ो पवन भवूमका िुनपुछ्य भनेर ती सडकिरूको अनगुमन 
शरुू गरेका छौ ँ।” ्यी सन्िभ्यले प्रिशे र स्ानी्य तिबीच विशषेगरी 
प्रािवेशक ्योजना का्या्यन्ि्यनमा समन्ि्यको अभाि रिकेो त्थ्य सपष्ट 
पाछ्यन ्। 

प्रिशेका प्रवतवनवधले पवन समन्ि्य र सिका्य्यमा केिी कमी भएको 
सिीकारे । सिुरूपवश्म प्रिशेको एक कृवष ज्ञान केन्द्का प्रमिुले भने, 
“स्ानी्य तिसँग नीवतगत समन्ि्य छैन, व्यवतिगत समन्ि्य िासै 
प्रभािकारी िुन्न । संघी्य सरकारले नै नीवतगत वनण्य्य गरेर समन्ि्य 
गराउन सक्यो भने राम्ो िुन्छ । समन्ि्य िोिोरो िुनपुछ्य, चाकरी गन्य 
सवकन्न । ्योजना का्या्यन्ि्यनकै लावग भन्ने िो भने अविले स्ानी्य 
सरकारसँग वसफाररस वलने काम पछ्य तर त्यो त्यिाँका पिावधकारीले 
विन्नँ भनेको िणडमा कुनै बाध्यकारी अिस्ा छैन ।” कणा्यली 
प्रिशेको िलेैिमा अिवस्त कृवष विकास का्या्यल्यका एक 
अवधकृतले प्रिशेले स्ानी्य तिसँग प्रवतसपधा्य गन्य िोज्यो भन्ने 
आरोपको प्रत्यतू्रमा भने, “प्रिशेका सं्यन्त्िरूले प्रिशे सरकार र 
स्ानी्य तिबीचको पलुको रूपमा काम गछ्यन ्। िामीले िाम्ा काम 
स्ानी्य तिसँग निोिोररऊन ्भनेर बारमबार छलफल गछछौं ।”

समग्मा प्रिशे र स्ानी्य तिबीच आपसी विश्ासको िातािरण 
विकास िुन नसकेको िवेिन्छ । ्यसअवघ चचा्य गरेझै ँ का्य्यक्रम 
निोिोररऊन ्भन्ने विष्यमा केिी समन्ि्य िुन ्ाले पवन, िीघ्यकालीन 
रूपमा प्रिशेका नीवत त्ा ्योजना का्या्यन्ि्यनका लावग कसरी 
सिका्य्य गनने भन्नेबारे भने स्ानी्य ति र प्रिशेबीच समन्ि्य र 
सिमवतको अभाि ैिवेिन्छ ।

७.४ योजना कायामानियनमा अनति पावलका समनिय

स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ को दफथा २६ मा 
पावलकाले आफनो का्य्य सञचालन गिा्य विवभन्न १४ विष्यमा 
अन््य गाउँपावलका िा नगरपावलकसँग साझिेारी, समझौता िा 
सं्यतुि व्यिस्ापन गन्यसकने उललेि गरेको छ । सोिीबमोवजम 
केिी पावलकाले सिका्य्य गरेका उिािरणिरू भवेट्यो । रूपन्ििेी 
वजललाका तीन गाउँपावलकाले सं्यतुि रूपमा िारुण ्यन्त् िररि 
गरेको सैनामनैा नगरपावलकाका एक प्रवतवनवधले जानकारी 
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विए । सोिी वजललामा बटुिल उप-मिानगरपावलकालगा्यतका 
चार पावलका वमलेर डवमपङ साइट वनमा्यण गनने र फोिोर प्रशोधन 
गरी विद्तु वनकालने ्योजना रिकेो व््यो । त्यसतै निलपरासी पिू्यको 
ििेचलुी नगरपावलका र बवुलङ्टार गाउँपावलकाको सीमानामा 
पनने ििेचलुी पिाडको वसरानमा प्य्यटन प्रिद््यन गन्य ििुै स्ानी्य 
ति सिमत भएका व्ए । ििेचलुी नगरपावलकाले िानेपानीको 
व्यिस्ा गनने र बवुलङ्टार गाउँपावलकाले त्यिाँ बाटो प¥ु्याउने 
सिमवत भएको जानकारी ििेचलुी नगरपावलकाका म्ेयर र 
बवुलङ्टार गाउँपावलकाका अध्यक्ले विए । त्यसतै गलुमीको गलुमी 
िरबार गाउँपावलकाका अध्यक्का अनसुार वससने िोलामा छत्कोट 
गाउँपावलका र गलुमी िरबार गाउँपावलकाको सं्यतुि लगानीमा एक 
कलभट्य बन्ि ैव््यो जसमा छत्कोटले चार लाि र गलुमी िरबारले 

तीन लाि िच्य गन्यलाई बजेट विवन्योजन गरेका व्ए । निलपरासी 
पिू्यकै गैडँाकोट नगरपावलकाका प्रशासकी्य अवधकृतका अनसुार 
ििेचलुी, गैडँाकोट र कािासोती नगरपावलकाले ररङरोड बनाउनका 
लावग सिका्य्य गरररिकेा व्ए र सिनेक्णको काम समपन्न भइसकेको 
व््यो । 

अन््य विवभन्न पावलकािरूबीच पवन औपचाररक र अनौपचाररक 
रूपमा समन्ि्य भएको र सो समन्ि्य अत्यािश्यक रिकेो 
जनप्रवतवनवधले बताए । सिुनेतको गभुा्यकोट नगरपावलकाका प्रमिुका 
अनसुार, “सामावजक संसकार, भौवतक पिूा्यधारका काम, प्राकृवतक 
स्ोतिरूजसता विष्यमा िईु ्या सोभन्िा बढी पावलकािरू जोवडएका 
िुन सकछन ्। वतनको व्यिस्ापन, संरक्ण र संिद््यनका लावग अन्तर 
पावलका समबन्ध जरुरी छ । अविले नेततृि तिबाट आिश्यक पिा्य 

कदे स स्टडी ३ : नदीजनय पदा म्ाको व्बक्ररी ि वयिस्ापनमा अनतिसिकािी समनिय

स्ानी्य तिका लावग निीजन््य पिा ््य राजसिको एक मखु्य स्ोत बनेको छ र सोिी विष्यमा विवभन्न वििाि पवन वसज्यना भएका छन ्। पविलेको 
संरचनामा वजलला विकास सवमवतले आफनो क्ेत्वभत्को िोला-निीको ढुङ्गा, वगटी, बालिुा आवि वबक्री गि्य्थ्यो र प्राप्त रकममध्ेय ३५ 
िवेि ५० प्रवतशतसमम रकम समबवन्धत गाउँ विकास सवमवत िा नगरपावलकालाई विन््थ्यो । तर संघी्य संरचनामा स्थानीय सरकथार सञ्थालन 
ऐन, २०७४ ले निीजन््य पिा ््यको संकलन र वबक्रीको अवधकार स्ानी्य तिलाई र त्यसको िर तोकी वबक्री गनने प्रवक्र्या वनधा्यरण गनने 
वजममा प्रिशेलाई विएको छ । वबक्रीबाट प्राप्त रकमको ६० प्रवतशत स्ानी्य तिले राखने र ४० प्रवतशत प्रिशेलाई िसतान्तरण गनने व्यिस्ा 
छ । स्ानी्य सरकारले निीजन््य पिा ््य संकलनबाट पन्य जाने िातािरणी्य असरको विसततृ अध्य्यन गरेर प्रारवमभक िातािरण परीक्ण 
प्रवतिेिन वजलला समन्ि्य सवमवत (वजसस) मा पेश गरेर सिीकृवत वलनपुछ्य । ्यसरी तीन वनका्यको समन्ि्यमा ढंुगा, वगटी, बालिुा संकलन, 
वबक्री, अनगुमन र प्राप्त रकम बाँडफाँट गनने व्यिस्ा गररएको छ । तर ्यस विष्यमा अन्तरसरकारी सिका्य्यमा समस्या िवेिएका छन ्। 

कवतप्य स्ानी्य तिले प्रिशेले बनाएको का्य्यविवधअनसुार काम गरररिकेा व्एनन ् । प्रिशे ५ को वतनाउ गाउँपावलकाका एक 
कम्यचारीले पालपा वजललाभररमा सो गाउँपावलकाले मात् निीजन््य पिा ््यबाट प्राप्त रकम प्रिशेको विभाज्य कोषमा जममा गरेको 
बताए । वमवड्या ररपोट्यलाई आधार मान्ने िो भने पवन सो प्रिशेका अन््य पावलकाबाट प्रिशेको का्य्यविवध पालना नभएको र प्राप्त 
राजसि पवन प्रिशेसँग बाँडफाँट नगरेको िवेिन्छ ।* वतनाउ गाउँपावलकाका सोिी कम्यचारीले प्रिशेले बनाएको का्य्यविवध पालना गन्य 
गाह्ो भएको जानकारी विए । उनले भने, “वजलला समन्ि्य सवमवत र प्रिशे सरकारले घाटगद्ी गराएर मात् निीजन््य पिा ््य उतिनन 
गनने भन्छ । तर ्यसो गिा्य उपभोतिालाई मिगँो पन्य जान्छ र घाटगद्ी गनने ठाउँ पवन छैन” । ्यसतो व्यिस्ा व्याििाररक भएन र सबै  
स्ानी्य तिलाई एउटै नजरमा िने्य िुिँनै भन्ने उनको तक्य  व््यो । अनगुमन र वन्यन्त्ण पवन चसुत निुिँा अिैध उतिननको समस्या व्याप्त व््यो 
जसबाट राज्यलाई आउनपुनने राजसिको चिुािट भइरिकेो व््यो ।** अनगुमनको वजममिेारी पाएको वजसस र स्ानी्य तिबीच पवन टकराि 
रिकेो पाइ्यो । निलपरासी पवश्मका पावलका प्रवतवनवधिरूले वजससले स्ानी्य सरकारलाई वनिनेवशत गन्य िोजेको र सम्यमा नै निीजन््य 
पिा ््य उतिनन गन्य वजसस बाधक बनेको िािी गरे । अकवोतफ्य , प्रिशे ५ का एक वजसस प्रमिुका अनसुार, “स्ानी्य ति भ्रष्ट बन्िछैन ्। 
निीजन््य पिा ््यको उप्योगमा भ्रष्टाचार चरम छ । िामीलाई अनगुमन त गन्य भनेको छ तर कारबािी गन्य पाइिँनै । िामी मकुिश्यक बनेका छौ ँ।”   

* नियगु सिंथाददथािथा । २०७६ । प्रदशे ३ को ४९ स्थानीय िहले प्रदशेलथाई ्बझुथाएनन ्रथाजसि । https://www.nawayug.com/?p=23959 रथा उपलबध; िैशथाि 

३०, २०७७ रथा हरेरएको ।
** ज्ञिथाली दीपक । २०७५ । प्रदशे र स्थानीय सरकथार्बी्को द्वनद्वले अ्बबौंको रथाजसि गमुद ै। https://www.himalkhabar.com/news/10768 रथा उपलबध; 
िैशथाि ३०, २०७७ रथा हरेरएको ।
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अनौपचाररक सरसललािबाट समन्ि्य गररन्छ तर ्यसलाई 
औपचाररक माध्यमबाट गिा्य िीघ्यकालीन रूपमा सि्योगी 
िुन्छ ।” त्यसैगरी सिुनेतकै लेकबेशी नगरपावलका प्रमिु प्रशासकी्य 
अवधकृतले अन्तर पावलका समन्ि्य एकअका्यको समझिारीमा 
िुने गरेको, कुनै लेख्य व्यिस्ा नभएको भन्ि ैउिािरण प्रसततु गरे, 
“रामघाटमा िईु पावलका जोड्ने पलु वनमा्यणको काम भइरिकेो 
छ । प्रिशेको ४० प्रवतशत र स्ानी्यको ६० प्रवतशत लागतमा त्यार 
िुने िो । स्ानी्यको लागतलाई िईु पावलकामा आधाआधा गरेर 
बाँवडएको छ ।” 

८. अनतिसिकािी समनिय 

संघी्य प्रणालीमा सरकारबीचको अन्तरसमबन्धलाई चसुत र 
प्रभािकारी बनाउने आधार र सं्यन्त्िरू आिश्यक िुन्छन ् । 
सरकारिरूबीच  औपचाररक, अनौपचाररक िा   ििुै माध्यमबाट 
समबन्ध स्ावपत िुन्छ । संविधान र काननूले औपचाररक 
अन्तरसमबन्धलाई पररभावषत र वनिनेवशत गि्यछन ्भने बैठक, भलेा 
िा समपक्य का अन््य माध्यममाफ्य त अनौपचाररक समबन्ध बन्छ । 
सा्ै, संघी्य प्रणालीमा सरकारबीच अन्तरसमबन्ध समन्ि्यातमक 
िा विन्विातमक िुन्छ । समन्ि्यातमक समबन्ध सि वनण्य्य, समन्ि्य 
र अन्तरवक्र्याबाट उतपन्न िुन्छ भने विन्विातमक समबन्ध प्रवतसपधा्य, 
वन्यन्त्ण र िबाबको उपज िो ।49 प्रभािकारी अन्तरसरकारी 
समबन्ध स्ापनाका लावग औपचाररक केिी संरचना संविधानले नै 
व्यिस्ा गरेको छ । संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रिशेबीच 
त्ा प्रिशे-प्रिशेबीच उतपन्न राजनीवतक वििाि समाधान गन्य अन्तर 
प्रिशे पररषिक्ो पररकलपना गररएको छ । सा्ै प्रिशे त्ा स्ानी्य 
तिले गनने काम कारबािीसमबन्धी विवभन्न विष्यमा समन्ि्य का्यम 
गन्य स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ को िफा १०५ मा 
प्रिशे समन्ि्य पररषिक्ो प्रािधान छ । तीन तिका सरकारिीचको 
का्य्यवजममिेारी सपष्ट पान्य संघ, प्रदशे र स्थानीय िहिी्को सरनिय 
ि्था अनिरसम्बनध सम्बनधरथा वयिस्था गन्म ्बनेको ऐन, २०७७ 
संघी्य संसि ्बाट पाररत भएको छ । ्यो ऐनको का्या्यन्ि्यनले 
संविधानको मम्यअनरुूप तीन सरकारबीच सिकाररता,  सिअवसतति, 
समन्ि्यका सा्ै पारसपररक सि्योग िुने अपेक्ा गररएको छ ।

49 International Idea and Institute for Autonomy and Governance. 
2019. Federal Systems, Intergovernmental Relations and Federated 
Regions: Charter Change Issues Brief No. 5. 

८.१ अनति प्रददेश परिषद्

संविधानबमोवजम प्रधानमन्त्ीको अध्यक्तामा अन्तर प्रिशे पररषि ्
गठन भई ्यसको बैठक तीन पटक बवससकेको छ । ्यस पररषिक्ो 
अन््य सिस्यिरूमा संघ सरकारका गिृमन्त्ी, अ ््यमन्त्ी र सात 
प्रिशेका मखु्यमन्त्ी रिने व्यिस्ा छ । संघ र प्रिशे त्ा प्रिशे-
प्रिशेबीच उतपन्न वििाि समाधान गनने उद्शे्यले संविधानमा ्यो 
पररषिक्ो प्रािधान राविएको व््यो । 

अन्तर प्रिशे पररषिक्ो मखु्य वजममिेारी राजनीवतक वििािको 
समाधान भए तापवन ्यसको बैठकमाफ्य त संघी्यता का्या्यन्ि्यनको 
माग्यवनिनेशन प्र्यास पवन भएको छ । मवंसर २३, २०७५ मा समपन्न 
पविलो पररषिक्ो बैठकमा संघी्यता का्या्यन्ि्यनमा संघ सरकारको 
उिावसनताबारे प्रिशेका मखु्यमन्त्ीिरूले गनुासो गरेका व्ए । ्यसतो 
गनुासोको समबोधन गन्य संघी्य गिृमन्त्ीको सं्योजकत्िमा एक 
सवमवत बनाइ्यो जसले २९ बुँि े का्य्य्योजना बनाएको व््यो ।50 
संघी्यता का्या्यन्ि्यनका विष्यलाई समटेेर बनाइएको का्य्य्योजनामा 
रिकेा लगभग सबै काम २०७५ को चतै् मसान्तसमम परूा गनने 
मितिाकांक्ी सम्यसीमा तोकेको व््यो ।51 कम्यचारी समा्योजन, 
वशक्ा, संघी्य सेिा आ्योग, प्रिरीलगा्यतका विष्यमा संघी्य 
काननू बनाउने, वित् आ्योगको गठन गनने आवि काम का्य्य्योजनामा 
समािेश व्ए । तीमध्ेय धरैेजसो काम तोवकएको सम्यािवधमा 
समपन्न भएनन ् । कवतप्य त अझ ैपवन परूा भइसकेका छैनन ् । सो 
का्य्य्योजनामा उवललवित वजममिेारीमा विशषेत: संघी्य सरकारको 
भवूमका बढी व््यो । त्यसपवछका बैठकमा पवन सोिी विष्यले 
प्रा्वमकता पाएका छन ्। तीन तिको िावष्यक नीवत, ्योजना, का्य्यक्रम 
र बजेटमा सामञजस्यता ल्याउने र प्रिशेसँग समबवन्धत विवभन्न 
विष्यिसत ुउठाउन पररषिक्ो बैठकले काम गरेको प्रधानमन्त्ी त्ा 
मवन्त्पररषिक्ो का्या्यल्यमा रिकेो प्रिशे समन्ि्य मिाशािाका एक 
कम्यचारीले जानकारी विए । 

अन्तर प्रिशे पररषिले् गरेका वनण्य्यिरू संघी्यतालाई संस्ागत गन्यका 
लावग मित्िपणू्य छन ् । तर वतनको का्या्यन्ि्यनमा संघ सरकारको 
भवूमका नै वनराशाजनक िवेिएको छ । त्यसतै, संघ र प्रिशेबीचको 
समबन्धमा संघी्य सरकारले नै प्रभतुि जमाउन िोजेको एक दृष्टान्तले 

50 डीआरसीएन । २०७५ । नेपथालरथा स्थानीय ि्था प्रदशे सरकथारको 
कथाय्मसञ्थालन । आिवधक प्रवतिेिन ३, प.ृ ३ । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

51 Sapkota, Rewati. 2018. PM, Chief Ministers Endorse Plan to 
Implement Federalism. https://thehimalayantimes.com/nepal/prime-
minister-chief-ministers-endorse-plan-to-implement-federalism/ मा 
उपल्ध; असार २१, २०७७ मा िरेरएको । 
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ििेाउँछ । पविलो बैठकको घोवषत वमवतभन्िा िईु विनअगावड 
सातमध्ेय छ मखु्य मन्त्ीले बैठक गरेका व्ए । उति बैठकमा प्रधानमन्त्ी 
साम ुराखनलाई नौ ँबुँि ेमाग त्यार पारेका व्ए । तर मखु्यमन्त्ीिरूको 
बैठक र मागबाट असन्तषु्ट प्रधानमन्त्ीले पररषिक्ो बैठक रद् गरे । 
पवछ तीन मविना वढलो गरी मवंसरमा मात् ैपविलो बैठक िुन सक्यो ।52 
अध्यक्का िवैस्यतले प्रधानमन्त्ीले पररषिक्ो बैठक स्गन गनु्यले 
उनले संघी्यता का्या्यन्ि्यन प्रवक्र्यालाई प्रा्वमकतामा नरािकेो 
बझुन सवकन्छ । ्यसतो पररपे्रक््यमा अन्तर प्रिशे पररषिले् राजनीवतक 
वििाि सलुझाउन कवत प्रभािकारी िोला भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । 

८.२ प्रददेश समनिय परिषद्

स्ानी्य सरकार सञचालन ऐनको िफा १०५ ले िरेक प्रिशेमा 
मखु्यमन्त्ीको सं्योजकतिमा प्रिशे समन्ि्य पररषि ् िुने व्यिस्ा 
गरेको छ । ्यसमा प्रिशेका मन्त्ीिरू, मखु्य सवचि, सवचििरू, 
प्रिशेवभत्का वजसस प्रमिु त्ा उपप्रमिु, गाउँपावलकाका अध्यक् 
त्ा उपाध्यक् र नगरपावलकाका म्ेयर त्ा उपम्ेयर सिस्य िुन्छन ्
भने स्ानी्य ति िनेने मन्त्ाल्यको सवचि ्यसको सिस्य सवचि िुने 
प्रािधान छ । ्यस पररषिक्ो उद्शे्य स्ानी्य र प्रिशे सरकारबीच 
नीवतमा सामञजस्यता ल्याउने, ्योजना व्यिस्ापनमा रणनीवतक 
साझिेारी गनने, साझा अवधकारको प्र्योग, प्राकृवतक स्ोत साधनको 
उप्योग र बाँडफाँटसमबन्धी विष्यमा समन्ि्य गनने िो ।53 िरेक 
प्रिशेले ्यस पररषिक्ो बैठक कमतीमा िईु पटकसमम गररसकेका 
छन ्। ती बैठकबाट प्रिशे १, गणडकी प्रिशे, प्रिशे ५ र सिुरूपवश्म 
प्रिशेले पररषिक्ो बैठक सञचालन गन्य का्य्यविवधसमते जारी 
गररसकेको पाइ्यो । त्यसता का्य्यविवधले विशषेत: बैठक कसरी 
सञचालन र व्यिवस्त गनने भन्नेमा जोड विएको छ । िरेक प्रिशेले 
सो पररषि ्माफ्य त साझा प्रवतबद्ता जािरेसमते गरेका छन ्। 

 बजेट त्ा वित् व्यिस्ापनबारे पास गरेका नीवत त्ा का्य्यक्रम र 
बजेट वन्यवमत रूपमा एकअका्यलाई पठाउने, नीवत वनमा्यण र त्यसबाट 
िावसल भएको पररणाम मापन गन्य स्ानी्य तिले प्रिशे सरकारलाई 
त्थ्यांक उपल्ध गराउने, संघबाट प्रिान गररने सशत्य अनिुान धरैे 
सानो बजेट आकार त्ा क्ेत् भएको र पररणाम ििेाउन गाह्ो िुनेिुिँा 
संघ सरकारलाई ध्यानाकष्यण गराउने आवि वनण्य्य ्यी पररषि ्माफ्य त 

52 भट, लोकेन्द् । २०७५ । अन्तर प्रिशे पररषि ्बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्ीको 
अलमल, मखु्यमन्त्ीिरू भन्छन ्-िाम्ा िात बाँवधए । http://www.ratopati.com/
story/67379 मा उपल्ध; िैशाि ३०, २०७७ मा िरेरएको । 

53 स्ानी्य सरकार सञचालन ऐन, २०७४, िफा १०५ ।

भएका व्ए । पररषिक्ा अन््य केिी वनण्य्यमा करको वकवसम त्ा िर 
वनधा्यरण गिा्य एकअका्यको अवधकारमा िसतक्ेप नगनने, िोिोरो कर 
नलगाउने र राजसि बाँडफाँटमा एकअका्यलाई उपल्ध नगराएको 
राजसि उपल्ध गराउनेजसता विष्य व्ए । साझा अवधकारबारे संघले 
काननू नबनाएसमम प्रिशे र स्ानी्य तिले काननू बनाउन नसकने 
त्थ्य मिससु गरी पररषिि्रुले साझा अवधकारका विष्यमा प्रिशे 
र स्ानी्य तिको अवधकार सपष्ट िुने गरी काननू बनाउन संघलाई 
सझुाि पठाउने वनण्य्य पवन गरेका व्ए । प्रिशे समन्ि्य पररषिले् 
गरेका धरैेजसो वनण्य्य वमलिाजलुिा छन ्। त्यसतै, प्रशासवनक पक्तफ्य  
प्रिशे र स्ानी्य तिमा िाल सिीकृत िरबन्िीमा ररति जनशवतिको 
पवूत्यको लावग प्रिशे लोक सेिा आ्योगमा समपक्य  गनने र प्रिशेले 
स्ानी्य तिलाई आिश्यक स्ानी्य सेिा ऐन ततकाल पाररत गनने र 
सेिा प्रिािमा प्रशासवनक सिजीकरण गनने जसता विष्यमा पररषिक्ो 
वनण्य्य भएको िवेिन्छ । ्यी बािके स्ानी्य तििरूमा सञचावलत‚ 
समपावित सेिा प्रिाि त्ा विकास वनमा्यणका का्य्यिरूको अनगुमन 
त्ा वन्यमन गनने का्य्य वजममिेारी वजससलाई विने, प्राकृवतक स्ोत 
त्ा समपािन समिद् वििाििरूको वनरुपण गनने र प्रिशे र स्ानी्य 
तिबीच समन्ि्य गन्य प्रिशेको मखु्यमन्त्ी त्ा मवन्त्पररषिक्ो 
का्या्यल्यमा समपक्य  एकाइ स्ापना गनने र प्रिशेको िरेक मन्त्ाल्यमा 
समपक्य  व्यवति वन्यतुि गनने विष्यमा समते वनण्य्य भएको पाइ्यो ।

पररषि ्बाट ्यसता विविध वनण्य्यिरू भए तापवन ्यसको औवचत्यबारे 
अवधकांश स्ानी्य जनप्रवतवनवधिरूले प्रश्न उठाए । पररषिक्ो 
बैठक वन्यवमत निुने, बैठक मलेा जसतो िुने, बैठकमा सबै स्ानी्य 
जनप्रवतवनवधिरूले आफनो कुरा राखन नपाउने, प्रिशे सरकारको कुरा 
मात् सनु्न आएझै ँ िुने, पररषिक्ो वनण्य्य का्या्यन्ि्यन निुने जसता 
विष्यमा स्ानी्य तिका जनप्रवतवनवध र कम्यचारी ििुैले गनुासो 
गरे । सिुनेतको भरेीगंगा नगरपावलकाका एक कम्यचारीले भने, “प्रिशे 
समन्ि्य पररषिक्ो उपाि्ेयता छैन, भटेघाटको माध्यम मात् भएको 
छ । प्रिशेवभत्का िरेक पावलकाका समस्या साटासाट गनने मञच 
बन्नपुननेमा सो िुन सकेको छैन भने पररषि ्मा उठेका कुरा व्यििारमा 
कम ै उताररन्छ ।” निलपरासी पिू्यको बवुलङटार गाउँपावलका र 
पालपाको वतनाउ गाउँपावलकाका जनप्रवतवनवधले पररषिक्ो बैठकमा 
आफूिरू सिभागी भए पवन प्रिशेका प्रवतवनवधको कुरा सनु्ने अवन 
फक्य ने गरेको अनभुि पोि े। प्रिशे र स्ानी्य सरकारबीच समन्ि्य 
गनने र एक अका्यको असमझिारीलाई सलुझाउने उद्शे्य रि े पवन 
पररषिक्ो ठोस उपलव्ध िुन सकेको स्ानी्य जनप्रवतवनवधको रा्य 
व््यो । स्याङ्जाको अजु्यनचौपारी गाउँपवलकाकी एक जनप्रवतवनवधले 
िष्यमा तीन पटक िुने भवनएको प्रिशे समन्ि्य पररषिक्ो बैठक िईु 
िष्यमा बलल तीन पटक िुन सकेको त्थ्य उजागर गररन ्। उनको भनाइ 
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व््यो, “िामीले आफनो समस्यािरू पररषिक्ो बैठकको रािकेा 
छौ ँ । िरेक गाउँपावलकामा न््याव्यक सवमवतको लावग एक काननूी 
सललािकार अवनिा्य्य रूपमा व्यिस्ा गन्य माग गरेका छौ ँ। त्यसको 
सनुिाइ कविले िुने िो ्ािा छैन ।” बागमती प्रिशेका मखु्यमन्त्ी 
त्ा मवन्त्पररषि ्का्या्यल्यका एक उपसवचिले पवन प्रिशे समन्ि्य 
पररषिक्ो िोस्ो बैठकमा विवभन्न वनण्य्य र प्रवतबद्ता त जारी भएको 
तर त्यसको का्या्यन्ि्यन नभएको िलुासा गरे ।

प्रिशे समन्ि्य पररषिक्ो बैठकमा आफनो कुरा िलेुर राखने अिसर 
निुनाले समस्या समाधानको समभािन न््यनू रिकेो, बरु अनौपचाररक 
भटेघाट र समपक्य बाट नै प्रिशेबाट काम वलन सवकने वजवकर केिी 
स्ानी्य जनप्रवतवनवधको व््यो । “प्रिशेसँग स्ानी्य तिको कुनै 
गनुासो भ्यो भने पररषिक्ो बैठक कुिदै स्ानी्य जनप्रवतवनवध 
बसिनैन,् बरु वसध ैप्रिशेमा गएर आफना गनुासो व्यति गछ्यन,्” नेपाल 
नगरपावलका संघकी एक प्रवतवनवधले बताइन ्। उनले ् वपन,् “प्रिशे र 
स्ानी्य ति ििुैका जनप्रवतवनवधको राजनीवतक समबन्ध भइिालछ । 
त्यसैले बजेट र ्योजना वनमा्यण त्ा का्या्यन्ि्यन गिा्य केिी समस्या 
आ्यो भने राजनीवतक रूपमा नै समाधान गनु्यिुन्छ ।”

प्रिशे समन्ि्य पररषि ्वनण्य्य गनने ्लोमा सीवमत िुन पगुिा प्रिशे र 
स्ानी्य तिका अन्तरसमबन्धबारे ्यसले ठोस मापिणड, का्य्यविवध, 
माग्यिश्यन आवि जारी गन्य सकेको छैन । पररषिक्ा बैठकबाट एकै 
वजललाका िईु िा सोभन्िा बढी स्ानी्य तिबीच राजनीवतक वििाि 
समाधान गन्य वजससलाई अवधकार त विएको छ तर वजसससँग 
काननूी आधार र स्ोत नभएकोले त्यो पवन प्रभािकारी निुने धरैे 
जनप्रवतवनवधले बताए । 

८.३ वजलला समनिय सवमवत (वजसस)

नेपालको संविधानको धारा २२० ले कुनै एक वजललाका समपणू्य 
स्ानी्य तिको प्रमिु र उपप्रमिुबाट वनिा्यवचत वजसस गठन िुने 
व्यिस्ा गरेको छ । उति धाराले वजससलाई वजललाका स्ानी्य 
तिबीच समन्ि्य गनने, विकास वनमा्यणसमबन्धी का्य्यमा अनगुमन गनने 
र वजललामा रिकेा संघी्य र प्रािवेशक सरकारी का्या्यल्य र स्ानी्य 
तिबीच समन्ि्य गनने वजममा विएको छ । ्यसले स्ानी्य तििरूबीच 
िा संघ र प्रिशे सरकार अन्तग्यतका का्या्यल्य र स्ानी्य तिबीच 
िुने असमझिारीको समाधान गन्य मित्िपणू्य भवूमका वनिा्यि गन्य 
सकिछ । तर, वजससको िासतविक भवूमकाबारे सि्यम ् वजससका 

सिस्यलगा्यत अन््य धरैेमा अन््योलता पाइ्यो ।54 ्यसलाई स्ोत 
साधन, काननू र वनण्य्य का्या्यन्ि्यन गनने अवधकारको अभाि छ । 
्यसले गिा्य वजससको प्रभािकारी भवूमकाबारे प्रश्न उठेका छन ् ।55 
“िामीसँग गनने काम केिी पवन छैन । अवफस आउँछौ,ँ िावजर गछ्य,ँ 
घर जान्छौ ँ । कविलेकािी ँ निीजन््य िसतकुो ठेककापटा समबन्धमा 
कुराकानी नवमलिा स्ानी्य तिले वजससले कुरा गररविए िुन््थ्यो 
भन्ने सोचिछन ् । त्यसतोमा िरेरविन्छौ,ँ” कञचनपरु वजससका एक 
पिावधकारीले बताए । त्यसतै, कणा्यली प्रिशेको पवछललो सम्यमा 
प्रिशे समन्ि्य पररषिक्ो बैठकमा वजससले स्ानी्य तिबाट 
का्या्यन्ि्यन िुने ्योजनाको अनगुमन गनने कुरा उठे तापवन वजसससँग 
साधन स्ोत निुनाले सो प्रभािकारी िुन नसकेको सिुनेतको लेकबेशी 
नगरपावलकाका एक प्रवतवनवधले बताए ।

्यद्वप वजससले स्ानी्य तिको विकास वनमा्यण, बजेट का्या्यन्ि्यन, 
स्ानी्य प्राकृवतक स्ोतको उतिननजसता विष्यमा अनगुमन गरेको 
पाइ्यो । तर त्यसतो अनगुमनलाई स्ानी्य तिले मन नपराएको र 
अनगुमनका क्रममा त्वुट नै ििेा परे पवन कारबािी गनने का्य्यकारी 
अवधकार वजससलाई नभएकोले अनगुमन वफतलो भएको गनुासो 
सवुन्यो । वजसस र स्ानी्य तिबीच वििाि रिकेो समते भवेट्यो 
(िनेु्यिोस,् केस सटडी ३) । वजससका केिी प्रवतवनवधिरूका अनसुार 
स्ानी्य तिका प्रवतवनवधिरू एकावतर के वजसस चौ्ो सरकार िो 
भनेर प्रश्न गनने गछ्यन ्भने अका्यवतर वजससले नसघाएकाले आफूिरूले 
सम्यमा काम समपन्न गन्य नसकेको बताउँछन ् । ्यद्वप, वजससले 
स्ानी्य ति बीचको वििाि वमलाएको र वमलाउने प्र्यास गरररिकेो 
उिािरण भने भवेटए । सिुरूपवश्म प्रिशेको मिाकाली नगरपावलका र 
वभमित् नगरपावलकाको सीमानामा मिाकाली निीको ढंुगा, वगटी, 
बालिुा आविको उप्योगमा समस्या भएको र त्यसमा वजससले 
कुरा वमलाएको व््यो । सोिी प्रिशेको लालझाडी गाउँपावलका र 
कृट्णपरु गाउँपावलका बीचमा अिवस्त गडवबजलुा ताल कसको 
भन्ने वििािमा नकसा वझकाउने र संिाि गराउने काम वजससले 
गरररिकेो पाइ्यो । बागमती प्रिशेअन्तग्यत काठमाडौमँा सञचालनमा 
रिकेो चन्द्ावगरर विलसको केिलकारको करसमबन्धी वििाि पवन 
वजससमाफ्य त समाधान भएको व््यो । 

प्रिशेको ्योजना त्ा का्य्यक्रम र प्रिशे समन्ि्य पररषिक्ो बैठकका 
वनण्य्य िनेने िो भने पवछलला सम्यमा प्रिशेले वजससलाई अनगुमन 
र समन्ि्यको प्रभािकारी एकाइको रूपमा विकास गनने ्योजना 

54 िनेु्यिोस,् डीआरसीएन । २०७६ । नेपथालरथा स्थानीय ि्था प्रदशे सरकथारको 
कथाय्मसञ्थालन । आिवधक प्रवतिेिन ४ । प.ृ ११ । लवलतपरु : डीआरसीएन । 

55 बसनेत, लक्मी । २०७६ । फुस्यविला वजसस । http://nepalihimal.com/
article/18111 मा उपल्ध; िैशाि २९, २०७७ मा िरेरएको । 
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बनाएको िवेिन्छ । प्रिशेले वजससको अवधकार र भवूमकालाई सपष्ट 
पान्य काननू, का्य्यविवध र बजेटसमते जारी गरेको पाइ्यो । उिािरणको 
लावग प्रिशे १ र सिुरूपवश्म प्रिशेले वजसससमबन्धी ऐन र बागमती 
प्रिशेले वजसस वन्यमािली र का्य्यविवध जारी गरेका व्ए । ्यद्वप 
वजससको राजनीवतक औवचत्य र भवूमकाबारे प्रिशे सतरमा समते प्रश्न 
उठेको पाइ्यो । “नेपालको संविधानको धारा २२० बमोवजम गठन 
िुने वजससिरू राजनीवतक रूपले संघी्यताका तीन तििरूका लावग 
अपररभावषत जसतो िवेिन गएकोले उति सवमवतका अवधकारिरू 
संविधान संशोधन गरी वमलान गनु्यपनने िवेिन्छ,” भनी प्रिशे ५ 
ले संघी्यता का्या्यन्ि्यनका समस्या त्ा चनुौतीको रूपमा उठान 
गरेको छ ।56 त्यसकारण वजससको अवधकार, भवूमका र राजनीवतक 
िवैस्यतबारे तीनै सरकारबीच उवचत छलफल, समन्ि्य र वनण्य्य िुन 
जरुरी िवेिन्छ ।

९. वनट्कषमा ि सझुाि

९.१ वनट्कषमा

संघी्य पनु:संरचनापवछ नेपालमा तीन तिका सरकार अवसततिमा 
आए । प्रािवेशक संरचना वनतान्त न्याँ िो भने पविलेका स्ानी्य 
वनका्यलाई पनु:संरचना गरी न्याँ स्ानी्य ति बनाइएको िो । 
संविधानले तीनै तिको साझा र एकल अवधकार छुट््याएको छ र 
अिवशष्ट अवधकार भने संघ सरकारमातित रािकेो छ । तर कवतप्य 
अिस्ामा साझा र एकल अवधकारका सचूी पवन सपष्ट छैनन ्र एक 
अका्यसँग जधुकेा छन ्। ्यसकारण प्रिशे र स्ानी्य तिमा विशषेगरी 
साझा अवधकारका क्ेत्मा काननू वनमा्यण गन्य सिज छैन । संविधानले 
संघको काननूी सिवोचचता स्ावपत गरे पवन संघले संविधान जारी 
भएको चार िष्य वबवतसकिा पवन मित्िपणू्य संरचनागत काननू पास 
गरेको छैन । तस ््य प्रिशे र स्ानी्य तिले आफनो अवधकार सचूीका 
आधारमा कम र संघले िसतान्तरण गरेका क्ेत्मा बढी आफनो 
का्य्यवजममिेारी बिन गरररिकेा छन ्। 

प्रिशे र स्ानी्य सरकारको प्रशासन व्यिस्ापन गन्य संघी्य 
सरकारमातितका संरचनािरू िसतान्तरण गनु्यका सा्ै कम्यचारीको 
समा्योजन गरर्यो । ्यो समा्योजनले स्ानी्य र प्रिशे तिमा 

56 प्रिशे सरकार, प्रिशे ५, मखु्यमन्त्ी त्ा मन्त्ी पररषिक्ो का्या्यल्य । २०७६ । 
प्रदशे स्थापनथाको दईु ि््म, प्रदशे ५ । बटुिल : मखु्यमन्त्ी त्ा मन्त्ी पररषिक्ो का्या्यल्य ।

कम्यचारीको अभािलाई केिी ििसमम समबोधन गरे पवन कम्यचारी 
अभाि अद्ावप छ । कामको वजममिेारी प्रिशे र स्ानी्य तिमा धरैे 
नै सरेको भए पवन संघमा ठूलो संख्यामा कम्यचारी राविएको छ । 
प्रिशे तिका मन्त्ाल्यका प्रमिु र स्ानी्य तिको प्रमिु प्रशासकी्य 
अवधकृत संघ सरकारले नै िटाउने व्यिस्ा भएकाले पवन माव्ललो 
तिका कम्यचारीिरूले प्रिशे ्या स्ानी्य ति रोजेनन ्। प्रिशे र स्ानी्य 
तिका प्रमिु कम्यचारी संघबाट नै िवटएर आउँिा उनीिरूको 
जिाफिवेिता पवन उतै िुने िवेिन्छ । अका्यवतर, संघले बारमबार 
कम्यचारीको सरूिा गररविनाले स्ानी्य ति र प्रािवेशक मन्त्ाल्यका 
कामकारिािी प्रभावित भएको छ । वित्ी्य संघी्यता का्या्यन्ि्यन 
गन्य पररकलपना गररएको रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा वित् आ्योग 
स्ापना भई वनवश्त विवध र सचूकाङ्कका आधारमा विवभन्न वित्ी्य 
िसतान्तरणको आधार र ढाँचा वनधा्यरण गिदैछ । तर वित्ी्य संघी्यता 
का्या्यन्ि्यन गन्य बनेका कवतप्य काननूले नै आ्योगको क्ेत्ावधकार 
सीवमत पारेका छन ्। संविधानले सोचजेसतो राजसि र राज्य स्ोतको 
समन््याव्यक वितरण गन्य ती काननू बाधक बनेका छन ्।

संिैधावनक रूपमा नै काननूी सिवोचचता र अिवशष्ट अवधकार 
पाएको संघ सरकारको बच्यसि संघी्यता का्या्यन्ि्यनको प्रवक्र्यामा 
सपष्ट िवेिन्छ । ्यसको असर तीन तिको बजेट प्रवक्र्या र ्योजना 
का्या्यन्ि्यनमा सपष्ट िवेिन्छ । वित्ी्य िसतान्तरणका औपचाररक 
व्यिस्ा प्र्योग गरी स्ानी्य र प्रिशे सरकारलाई पणू्य अवधकार 
िसतान्तरण गनु्यका साटो संघी्य सरकार िच्यको अवखत्यारी वििँ ै
स्ानी्य तिमाफ्य त सानािवेि ठूला ्योजना का्या्यन्ि्यन गिदै आइरिकेो 
छ । अकवोतफ्य  प्रिशे र स्ानी्य तिबीच पवन समुधर समबन्ध स्ापना 
िुन सकेको छैन । ्योजनामा िोिोरोपना आउन नविन केिी प्र्यासिरू 
भए पवन ििुैले आफू सिा्यत् रिकेो ठान्ि ैएकअका्यलाई प्रवतसपधटी 
मानेको पाइन्छ । 

तीन तिबीचको समबन्धलाई व्यिवस्त गन्य अन्तरसरकारी सं्यन्त्िरू 
स्ापना भएका छन ्। अन्तर प्रिशे पररषि ्र प्रिशे समन्ि्य पररषि ्
जसता सं्यन्त्ले संघी्यता का्या्यन्ि्यनमा सकरातमक भवूमका िलेेका 
छन ् । अन्तर प्रिशे पररषि ्माफ्य त प्रिशेिरूले संघी्यता का्या्यन्ि्यन 
प्रवक्र्यालाई प्रभािकारी बनाउन संघ सरकारलाई िबाब विन पाएका 
छन ्। तर अन्तर प्रिशे पररषि ्मा गररएका प्रवतबद्ता संघ सरकारविारा 
नै पालना नगररएकाले पररषिक्ो प्रभािकाररता कमजोर बन्न पगुेको 
छ । प्रिशे र स्ानी्य तिबीच काम कारिािी र चनुौतीबारे सचूना 
आिानप्रिान गन्यलाई प्रिशे समन्ि्य पररषि ् उवचत मञच बनेको 
छ । ्यद्वप ्यी िईु तिबीच नीवतगत सिका्य्य र समन्ि्यका लावग 
आिश्यक पनने वमविन विमश्य गन्य भने धरैे प्रवतवनवधको उपवस्वत 
रिने ्यो पररषि ्असम ््य िवेिन्छ । ्यी चनुौतीका कारणले विद्मान 
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अन्तरसरकारी सं्यन्त् तीन तिबीच सिका्य्य्यतुि समबन्ध स्ावपत 
गन्य असम ््य िवेिएका छन ्। फलसिरूप संघी्य सरकारकै मलू्यांकन 
र वनण्य्यमा संघी्यता का्या्यन्ि्यन प्रवक्र्या अवघ बवढरिकेो छ । अझ 
संघी्य सतरको राजनीवतक नेततृिले संघी्यता का्या्यन्ि्यनबारे सपष्ट 
विशा विन नसकिा केन्द्ीकृत संरचनाको का्य्यशलैी र प्रचलन नै 
संघी्य व्यिस्ामा पवन िािी िवेिन्छ । 

९.२ सझुाि

सघं सिकािका लावर् 
 संविधानको अनसुचूीमा उवललवित तीन सरकारको अवधकार 

एक आपसमा जधुकेा र असपष्ट भएकाले वतनमा सपष्टता ल्याउन ु
पि्यछ र साझा अवधकारबारे काननू बनाउँिा सघंी्य सरकारले प्रिशे 
र स्ानी्य सरकारसँग समन्ि्य गन्य जरुरी छ । 

 प्राकृवतक स्ोतसमबन्धी काननू बनाई रावट्रि्य प्राकृवतक स्ोत त्ा 
वित् आ्योगलाई तीन तिबीच राज्य स्ोतको समन््याव्यक वितरण 
गनने आधार र ढाँचा त्य गनने सिा्यत्ता सवुनवश्त गनु्यपछ्य । 

 आव ््यक िष्यको मध्य िा अन्त्यमा िच्यको अवखत्यारी विएर 
स्ानी्य तिलाई ्योजना का्या्यन्ि्यन गराउनकुो साटो आव ््यक 
िष्यको शरुूआतमा नै सशत्य, समपरूक र विशषे अनिुानमाफ्य त 
्योजना का्या्यन्ि्यनका लावग पठाउन ु आिश्यक छ । ्योजना 
छनोट र का्या्यन्ि्यनको वजममा प्रिशे र स्ानी्य तिमा िसतान्तरण 
गनु्यपछ्य र संघ सरकारको प्रा्वमकता समग् नीवत वनमा्यण र 
मापिणड वनधा्यरणका विष्यमा केवन्द्त िुनपुछ्य । 

 अन्तर प्रिशे पररषिल्ाई प्रिशे-प्रिशे एिम ् संघ र प्रिशेबीच 
राजनीवतक लगा्यतका वििाि समाधानका लावग प्र्योग गररनपुछ्य 
र ्यसका वनण्य्यिरू संघ सरकारले प्रा्वमकताका सा् पालना 
गनु्यपछ्य । 

 तीन तिबीच सिका्य्य  र समन्ि्य गन्य  बनेका वित्ी्य 
संघी्यतासमबन्धी व्यिस्ा र प्रािधान सरल, सपष्ट र सबै तिका 
जनप्रवतवनवधले बझुने िुनपुछ्य ।

 

प्रददेश सिकािका लावर् 
 प्रिशे सरकारले साझा अवधकारका विष्यमा संघका संरचनागत 

कानून कुनु्यको साटो त्यसता विष्य संविधानको मम्यअनुरूप 

जारी गरी का्या्यन्ि्यनमा अगावड बढाउन ुउप्यतुि िुन्छ । आफनो 
क्ते्ावधकारका विष्यमा काननू वनमा्यण र का्या्यन्ि्यन गन्य दृढताका 
सा् लागनपुछ्य । 

 स्ानी्य तिसँग िीघ्यकालीन रूपमा नीवतगत समन्ि्य गन्य बिृत 
परामश्य गिदै का्य्य्योजना त्यार गरी लाग ूगनु्यपछ्य ।

 प्रिेश समन्ि्य पररषि्को बैठक वन्यवमत गनने‚ स्ानी्य 
सरकारसँगको समस्यालाई वमविन विमश्य गन्यका लावग 
प्रवतवनवधमलूक छररतो उपसवमवत वनमा्यण गनने, बारमबार छलफल 
गनने र ्यसका वनण्य्य पररषिक्ो बैठकमा पास गरी सबै स्ानी्य 
सरकारलाई ससुवूचत गररनपुछ्य । ।

स्ानीय सिकािका लावर् 
 संघ र प्रिेश सरकारसँग नीवतगत समन्ि्यका लावग परामश्य 

अगावड बढाउनपुछ्य ।
 व्यवतिगत र राजनीवतक वनकटताका आधारमा संघ सरकारसँग 

्योजना माग गननेजसता अभ्यास अनसुरण नगरी राज्य स्ोतको 
समन््याव्यक वितरणका लावग आिश्यक व्यिस्ा गन्य संघ र 
प्रिशे सरकारसँग माग गनु्यपछ्य । 

 प्रिशे समन्ि्य पररषिकै् बैठक मात् ैनकुरी अनभुि आिानप्रिान 
र समस्याबारे विमश्य गन्य नवजकका पावलकाबीच अनौपचाररक 
बैठक गरररिन ुपछ्य । ्यसमा उठेका गमभीर सिाललाई पररषिक्ो 
बैठकमा उठाउन ुपछ्य ।

सिवोचच अदालतका लावर्
 सघंी्यता, तीन सरकारको अवधकार र अन्तरसमबन्धसमबन्धी िता्य 

भएका मदु्ािरूको वछटो वकनारा लगाउन ुपि्यछ ।

िाजनीवतक दलहरूलाई
 संघी्यतालाई विशावनिनेश गन्य राजनीवतक िलको भूवमका 

मित्िपणू्य भएकाले सबै िलिरूले प्रिशे र स्ानी्य तिका आफना 
नेता‚ का्य्यकता्यका सा्ै जनतालाई संघी्यताबारे उठेका भ्रम 
िटाउँि ै्यसको मित्ि बझुाउन जरुरी छ । 

 संविधानको मम्य र संघी्य संरचनाअनुरूप िली्य संगठन र 
सरंचनालाई पनु:सरंवचत गन्य जरुरी छ । िलका सगंठनलाई पणू्यता 
विई केन्द्ीकृत र व्यवति प्रमिु का्य्यप्रणालीबाट मतुि भई विवध र 
पद्वत बसालन ुपछ्य । 
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