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नेपालको प्ादशेिक संरचना र कार्यसञचालन

१. परिचय
मसंिर २०७४ मा िम्पन्न प्रदशे िभा िदस्य स्नरावाच्न्पश्ात ्िातै प्रदशेमा िरकार ब्ेन । सत्नका 

लासि आरश्यक िंरच्ना स्नमावाण िररए । असिकार िम्पन्न िंघी्य प्रशािस्नक ्प्ुनःिंरच्ना 

िसमसतको प्रसतरेद्न २०७४ ले प्रदशेमा िंक्रमणकाली्न िंरच्ना स्नमावाणका लासि आिार 

खडा िरेको सि्यो । उक्त प्रसतरेद्नले प्रदशेमा मखु्यमनत्ीिसित िात मनत्ाल्य सिफाररश िरेको 

सि्यो । प्रदशे प्रमखुको का्यावाल्य, प्रदशे िभा िसचराल्य, मखु्य न्या्यासिरक्ताको का्यावाल्य 

लिा्यतका अनतररम िंरच्नािसित प्रदशे िरकारले आफ्नो का्यवाभार िमिाले । 

प्रदशे िरकारले का्यवाभार िमिालेको एक ररवा्पसि डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल 

(डीआरिीए्न) ले प्रादसेशक स्नका्यको सिा्प्ना र का्यवािञचाल्नको च्ुनौतीबारे अध्य्य्न 

िरेको सि्यो ।1 प्रदशे िरकारिरूले त्यि्पसिका ररवामा ्पस्न िंरच्ना ि्पघ्ट िरे । प्रदशेमा 

के कसता िंरच्ना ब्ेन र सत्नको का्यवािञचाल्न कसतो रह्ो भन्ेनमा ्यो अध्य्य्न केसनरित ि । 

्यि अध्य्य्नमा प्रदशे का्यवा्पासलकाको िंरच्ना, प्रादसेशक ्परूावािारको अरसिा, मा्नरस्ोतको 

व्यरसिा्प्न, प्रदशेका आसिवाक स्ोत लिा्यतका ्पक्षलाई िमसे्टएको ि । ्यि अध्य्य्नका 

लासि िातै प्रदशेका सरसभन्न िरोकारराला – प्रदशे िरकारका मनत्ी, प्रदशे िभा िदस्य, प्रदशे 

मनत्ाल्य र मातितका स्नका्यमा का्यवारत कमवाचारी, प्रदशेका िंरैिास्नक अिंका ्पदासिकारी, 

राज्नीसतक दलका प्रसतस्नसि, ्नािररक िरी लिभि १५० ज्नािँि भदौ र अिोज २०७९ मा 

अनतरावातावा िररएको सि्यो । त्यिबािके, ्यि सरर्यिमबनिी का्न्ूनी दसतारेज, प्रदशे िरकार र 

स्नका्यका प्रकाश्न लिा्यत अन्य िनदभवा िामग्ी ्पस्न केलाइएको सि्यो । 

 

२. सवैंधानिक वयवस्ामा प्ादेनिक सिंचिा 
्ेन्पालको िंसरिा्नको िारा ५६ मा राज्यको मलू िंरच्ना िंघ, प्रदशे र सिा्नी्य िरी ती्न तिको 

िु्ेन व्यरसिा ि । िंसरिा्नको िारा ५७ अ्निुार ती्ैन तिले अ्निुचूी ५ दसेख ९ बमोसजमका 

एकल र िाझा असिकारको प्र्योि ि्नवा िक्ेन व्यरसिा ि । ्यी ती्ैन तिका असिकारलाई ्ेन्पाल 

िरकारले िठ्न िरेको िंघी्यता का्यावानर्य्न तिा प्रशाि्न ्प्ुनःिंरच्ना िसमसतले माघ २०७३ 

1 डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल । २०७६ । संघीय संरचनामा प्ादशेिक शनकायको स्ापना र 
काय्यसञचालन । काठमाडौ ँ: डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल ।
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मा त्यार ्पारेको प्रसतरेद्नमाफवा त प्रस््ट्याएको सि्यो ।2 ्यिले प्रदशेका असिकारक्षेत्लाई ्पस्न 

ि्प प्रस््ट्या्यो । 

प्रदशेले िंसरिा्नको िारा ५९ बमोसजम आसिवाक असिकार उ्प्योि िददै रासरवाक बजे्ट 

ब्नाई ्नीसत तिा का्यवाक्रम र ्योज्ना का्यावानर्य्न ि्नवा िकि्न ् । प्रदशेले आफ्नो आसिवाक 

असिकार क्षेत् सभत्का सरर्यमा कर लिाउ्न र राजसर उठाउ्न िक्ेन व्यरसिा िंसरिा्नको 

िारा ६० ले िरेको ि । प्रदशे व्यरसिास्पकाको असिकार एक िद्नातमक प्रदशे िभामा 

स्नसित ि । उक्त िभाले मलूतः का्न्ून स्नमावाण ििवा र सत्नको का्यावानर्य्न ि्नने प्रदशे िरकार 

्पस्न ब्नाउँि । त्यिबािके, िरकारलाई आरश्यक स्नदनेश्न तिा िझुार सद्ेन, उिको कामको 

स्निरा्नी ि्नने, बजे्ट तिा का्यवाक्रममासि िलफल ि्नने आसद काम ्पस्न ्यिैको िो ।

िंसरिा्नले प्रदशे का्यवा्पासलकाको असिकार प्रदशे मसनत््परररद ्मा िु्ेन व्यरसिा िरेको 

ि । िंसरिा्नको िारा १६३ मा िंघ िरकारको प्रसतस्नसिको रू्पमा प्रदशेमा प्रदशे प्रमखु रि्ेन 

व्यरसिा ि । प्रदशे िभामा बिुमत प्राप्त िंिदी्य दलको ्ेनतालाई प्रदशे प्रमखुले मखु्यमनत्ी 

स्न्यकु्त ि्नने र उिको अध्यक्षतामा प्रदशे मसनत््परररद ्िठ्न िु्ेन प्रारिा्न ि ।3 मखु्यमनत्ीिसित 

मनत्ी, राज्यमनत्ी, ििा्यक मनत्ीको िंख्या प्रदशे िभाका कुल िदस्य िंख्याको २० 

प्रसतशतभनदा बढी िु्न ुिुदँ्ैन । 

िंसरिा्नको भाि ११ मा न्या्य्पासलकाबारे व्याख्या ि । िंसरिा्नको िारा १२७(१) 

ले ्ेन्पालमा िरवोचच अदालत, उचच अदालत र सजलला अदालत रि्ेन व्यरसिा िरेको ि । 

्यद्यस्प, न्या्य्पासलकाको का्यवाप्रणाली भ्ेन एकातमक प्रकृसतको ि । िंसरिा्नको िारा १३९ 

मा प्रदशे तिमा एक उचच अदालत रि्ेन उललेख ि । िोिीअ्निुार िातै प्रदशेमा असिा्यी 

2 उचचसतरी्य िघंी्यता का्यावानर्य्न तिा प्रशाि्न ्प्ुनःिरंच्ना स्नदनेशक 
िसमसत । २०७३ । ्ेन्पालको िसंरिा्नको अ्निुचूी ५, ६, ७, ८ र ९ मा उललेसखत िघं, प्रदशे र 
सिा्नी्य तिको असिकारिरूको का्यवासरसततृीकरण िमबनिी ्ेन्पाल िरकार मनत्ी्परररद ्बा्ट सरीकृत 
प्रसतरदे्न । www.opmcm.gov.np/userfiles/documents/const/Cabinet20%unbundling.docx 
मा उ्पलबि; अिोज ११, २०७९ मा िरेरएको ।

3 प्रदशे िभामा कु्ैन दलको स्पष्ट बिुमत ्नभए दईु रा दईुभनदा बढी दलको िमिवा्नमा बिुमत प्राप्त 
ि्नवा िक्ेन दलको ्ेनततृरमा प्रदशे िभा िदस्यलाई मखु्यमनत्ी स्न्यकु्त ि्नने व्यरसिा ि । ्यिरी स्न्यकु्त भएको 
मखु्यमनत्ीले ३० सद्नसभत् सरश्ािको मत सल्न्ुपिवा । ्निकेमा प्रदशे िभा सरघ्ट्न िरी स्नरावाच्न घोरणा िु्ेन 
व्यरसिा ि ।
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राजिा्नी तोसक्नअुिार ैभदौ २०७३ मा उचच अदालत रि्ेन सिा्न तोसकएको सि्यो । प्रादसेशक 

राजिा्नी िु्ेन िमभार्ना भएका ठाउँमा ती िंरच्ना खडा िररएका सिए ।4 

३. प्ादेनिक सिंचिा ि काय्यसञचालि

प्देि प्मुखको काया्यलय
िातै प्रदशेमा िंघ िरकारको सिफाररशमा राष्ट्र्पसतले प्रदशे प्रमखु स्न्यकु्त ििवा्न ् । प्रदशे 

प्रमखुको मखु्य भसूमका मखु्यमनत्ी तिा मखु्य न्या्यासिरक्ताको स्न्यसुक्त तिा राजी्नामा 

सरीकृत ि्नने, प्रदशे िभा िसचरको स्न्यसुक्त, प्रदशे िभा असिरेश्न आह्ा्न तिा अनत्य, प्रदशे 

िभा बैठकलाई िमबोि्न, सरि्ेयक प्रमाणीकरण आसद िु्न ्। 

प्रदशे प्रमखुको का्यवाकाल ्पाँच ररवा भए ्पस्न िंघ िरकार बदसल्नािाि प्रदशे प्रमखु 

फेररए ।5 िंसरिा्नले मसनत््परररद ्को सिफाररशमा प्रदशे प्रमखुलाई ्पदमकु्त ि्नने असिकार 

4 िदुरू्पसश्म प्रदशेको सद्पा्यल, कणावाली प्रदशेको िखुनेत, लसुमब्नी प्रदशेको तलुिी्परु, िणडकी 
प्रदशेको ्पोखरा, मिशे प्रदशेको ज्नक्परु, र प्रदशे १ को सररा्ट्निरमा उचच अदालत रि्ेन तोसकएको सि्यो 
(सिमालखबर । २०७३ । िातै प्रदशेमा उचच अदालत रि्ेन सिा्न त्य । २९ भदौ । www.himalkhabar.
com/news/531 मा उ्पलबि; अिोज ११, २०७९ मा िरेरएको) । 

5 ततकाली्न प्रिा्नमनत्ी शरेबिादरु दउेरा ्ेनततृरको िरकारले माघ ३, २०७४ मा िातै प्रदशेमा प्रदशे 
प्रमखु स्न्यकु्त िरेको सि्यो । ्यी प्रदशे प्रमखुिरू ततकाली्न रासष्ट्र्य ज्नता ्पा्टटी (राज्पा) र िंघी्य िमाजरादी 
फोरमका एक-एक र ्ेन्पाली काँग्ेिको सिफाररशमा ्पाँच प्रदशे प्रमखु स्न्यकु्त िररएका सिए । त्यि्पसि 
२०७४ को स्नरावाच्नबा्ट ्ेन्पाल कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी (एकीकृत माकिवारादी-लेस्न्नरादी) [्ेनक्पा (एमाले)] र 
्ेन्पाल कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी (माओरादी केनरि) [्ेनक्पा (माओरादी केनरि)] को िठबनि्नले बिुमत ्पाए्पसि िंघमा 
खड्िप्रिाद शमावा ओली (के्पी शमावा ओली) ्ेनततृरको िरकार िठ्न भ्यो । के्पी शमावा ओलीको ्ेनततृरमा 
िरकार िठ्न भएको कररब २२ मसि्ना्पसि कासतिक १६, २०७६ मा असघललो िरकारले स्न्यकु्त िरेका िबै 
प्रदशे प्रमखुलाई ्पदमकु्त िरी ्न्याँ प्रदशे प्रमखु स्न्यक्त िऱ्यो । त्यिबेला प्रदशे १ का प्रमखु िोसरनदबिादरु 
तमुबिाङ, मिशे प्रदशेका रत्ेनश्रलाल का्यसि, बािमती प्रदशेकी अ्नरुािा कोइराला, िणडकी प्रदशेका 
बाबरुाम कँुरर, लसुमब्नी प्रदशेका उमाकानत झा, कणावाली प्रदशेका दिुावाकेशर ख्नाल र िदुरू्पसश्म प्रदशेका 
मोि्नराज मलल ्पदमकु्त िररए । ्न्याँ प्रदशे प्रमखुिरू प्रदशे १ मा िोम्नाि असिकारी, मिशे प्रदशेमा सतलक 
्परर्यार, बािमती प्रदशेमा सरष्ण ुप्रिाई, िणडकी प्रदशेमा असमक शरेच्न, लसुमब्नी प्रदशेमा िमवा्नाि ्यादर, 
कणावाली प्रदशेमा िोसरनद कलौ्नी र िदुरू्पसश्म प्रदशेमा शसमवाला सत््पाठी स्न्यकु्त भए । ्ेनक्पा (एमाले) र ्ेनक्पा 
(माओरादी केनरि) को च्ुनारी िठबनि्निँि ै्यी दईु ्पा्टटीबीच एकीकरण भएर ्ेन्पाल कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी (्ेनक्पा) 
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राष्ट्र्पसतलाई प्रदा्न िरे ्पस्न, त्यो असिकार ‘दली्य अ्नकूुल’ िलत तररकाले प्र्योि भएको भ्नी 

आलोच्ना भ्यो ।6 खड्िप्रिाद शमावा ओली (के्पी शमावा ओली) ्ेनततृरको िरकारले ्पसिलो 

्प्टक प्रदशे प्रमखु ि्टाउँदा ्ेन्पाली काँग्ेिले िरकारको उक्त कदमलाई ‘राज्नीसतक ्परूावाग्ि’ 

भनद ैआलोच्ना िरेको सि्यो ।7 तर आफू िरकारमा ्पगुदा उिी ्परम्परा दोिोऱ्या्यो । ्यिरी 

िरकार ्परररतवा्न िु्नािाि प्रदशे प्रमखु फेरबदल िदावा प्रादसेशक िंरच्ना र का्यवािञचाल्नमा 

िंघको िसतक्षे्प िु्न ्पिुेको र ्यिले प्रदशेको सरा्यति भसूमकामा प्रभार ्पारेको आरो्प लाग्यो । 

अकवोतफवा , प्रदशे प्रमखुिरूको भसूमका ्पस्न सररादमकु्त रि्ेन । आफ्नो ्परूवारत ्राज्नीसतक 

आसिा भएको दलको ‘्पक्षिरता’ दसेख्ेन िरी िघाउ्ेन रा स्नणवा्य सल्ेन िरेको भ्नी ती सररासदत 

भए । बिुमत एकासतर िुदँािुदँ ै अकवो मखु्यमनत्ी स्न्यकु्त ि्नवा िघाएको र मखु्यमनत्ी ि्नो्ट 

प्रसक्र्यामा स्नणवा्य सल्न सढला िरेको आरो्प ्पस्न सत्नलाई लाग्यो । लसुमब्नी प्रदशेमा रैशाख 

९, २०७८ मा ततकाली्न मखु्यमनत्ी शकंर ्पोखरेलसररुद्ध ्परेको असरश्ािको प्रसतारमासि 

प्रदशे िभामा िलफल ि्नने का्यवािचूी भएको बेला उ्नले राजी्नामा सदए । त्यि्पसि सर्पक्षी 

दलिरूले िं्यकु्त रू्पमा बिुमत िदस्यको िमिवा्नको दाबी िददै ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) का 

कुलप्रिाद केिीलाई मखु्यमनत्ी प्रसतार िरे । तर ततकाली्न प्रदशे प्रमखुले शकंर ्पोखरेललाई 

्ैन मखु्यमनत्ीमा स्न्यकु्त िरे । सर्पक्षी दलिरूले प्रसततु िरेको बिुमतको दाबीलाई ‘रासता 

बन्यो । िरवोचच अदालतले ्पा्टटीको ्नामबारे ्परेको रर्टउ्पर फैिला िददै ्ेनक्पा खारेज िरी ्ेनक्पा (एमाले) 
र ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) लाई ्परूवारत ्अरसिामा ्पऱु्याइसद्यो । ततकाली्न ्ेनक्पा सरभाज्न भएर ्ेनक्पा 
(एमाले) र ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) ब्यूँसतएिँिै के्पी शमावा ओली प्रिा्नमनत्ी िुदँा ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) 
को सिफाररशमा स्न्यकु्त भएका प्रदशे प्रमखु (मिशे प्रदशे, िणडकी प्रदशे र िदुरू्पसश्म प्रदशेमा) ि्टाइए । 
त्यि्पसि शरेबिादरु दउेरा प्रिा्नमनत्ी भए्पसि ्प्ुनः प्रदशे प्रमखु बदसलए । 

6 बीबीिी ्ेन्पाली । ि्न ्२०१९ । िबै प्रदशे प्रमखुलाई एकैचोस्ट ्पदमकु्त ि्नुवाको राज्नीसतक र िंरैिास्नक 
अिवा । ४ ्नोभमेबर । www.bbc.com/nepali/news-50285445 मा उ्पलबि; अिोज ११, २०७९ मा 
िरेरएको । 

7 अ्नलाइ्नखबर । २०७६ । प्रदशे प्रमखुिरुलाई ि्टाउ्न ुराज्नीसतक ्परूावाग्ि : काँग्ेि । कासतिक १७ । 
www.onlinekhabar.com/2019/11/808308 मा उ्पलबि; अिोज ११, २०७९ मा िरेरएको । 
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्निरी’ मखु्यमनत्ी स्न्यकु्त िरेर श्पि खरुाएको आरो्प प्रदशे प्रमखुलाई लाग्यो ।8 ्यसतै 

्पक्ष्पातको आरो्प िणडकी प्रदशे प्रमखु िीता ्पौडेललाई ्पस्न लािेको सि्यो ।9 

त्यि ैिरी मिशे प्रदशेमा ततकाली्न प्रदशे प्रमखु राजेश झाले फाि्ुन २६, २०७८ मा प्रदशे 

िभाले ्पाररत िरेका दईु सरि्ेयक – सरास्थ्यिमबनिी व्यरसिा्प्न ि्नवा ब्ेनको सरि्ेयक र प्रदशे 

्पदक िमबनिमा व्यरसिा ि्नवा ब्ेनको सरि्ेयक – प्रमाणीकरण ्निरी ्प्ुनरारलोक्न ि्नवा सफतावा 

्पठाए । सरि्ेयक ्प्ुनरारलोक्न ि्नवा िझुार र स्टप्पणीिसित एक ्प्टकिमम सफतावा ्पठाउ्ेन प्रदशे 

प्रमखुको दास्यतरमा ्परे ्पस्न, दरु ै सरि्ेयक दईु ्प्टक सफतावा िदावा प्रदशे प्रमखुको का्यावाल्य 

र प्रदशे िरकारबीच ख्ट्प्टको ससिसत सिजवा्ना भ्यो । “प्रदशे प्रमखु स्न्यकु्त भएर आउँि्न,् 

आफू िमिवाक दल अ्नकूुल भएमा सरि्ेयक भ्टाभ्ट प्रमाणीकरण ििवा्न,् अ्नकूुल ्नदखेमेा 

्प्टक्प्टक सफतावा ििवा्न ्। ्यिले प्रदशे िरकार र प्रदशे प्रमखुबीच द्वनद्वको ससिसत स्नमत्याएको 

ि,” मिशे प्रदशेकी एक प्रदशे िभा िदस्यले भस्न्न ्। 

प्देि मनत्रिपरिषद् ि काय्यसञचालि

िुरूआती सिंचिा
मसंिर २०७४ मा प्रदशे िभा स्नरावाच्न्पश्ात ््ेनक्पा (एमाले) र ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) को 

िठबनि्नले बिुमत ल्याए्पसि मिशे प्रदशेबािके ि प्रदशेमा उक्त िठबनि्नले प्रदशे िरकार 

8 Republica. 2021. Opposition Parties to Initiate Legal Battle Against CM Pokharel 
of Lumbini Province. 3 May. Available at https://myrepublica.nagariknetwork.com/
news/opposition-parties-to-initiate-legal-battle-against-cm-pokharel-of-lumbini-
province/; accessed on September 14, 2022, 

9 प्रदशे प्रमखु िीता ्पौडेलले जेठ २९, २०७८ मा ्न्याँ मखु्यमनत्ी च्य्नका लासि दलिरूलाई बिुमत 
िदस्यिसित दाबी ्पेश ि्नवा आह्ा्न िरर्न ्। ततकाली्न सर्पक्षी दलिरूले प्रदशे िभा िदस्य िंख्यामा बिुमत 
्पऱु्याउँदा ्पस्न ्न्याँ मखु्यमनत्ी स्न्यकु्त ि्नवा सढलाइ िरेको र ततकाली्न मखु्यमनत्ी ्प्ृथरी िबुबा िरुुङको ‘्पक्ष 
सलएको’ आरो्प उ्नलाई लाग्यो । बाह्रखरी । २०७८ । िीता ्पौडेल प्रदशे प्रमखु सक एमाले ओली ्पक्षको 
प्ररक्ता ? रैशाख २२ । https://baahrakhari.com/detail/316685 उ्पलबि; अिोज १२, २०७९ मा 
िरेरएको ।
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िठ्न िऱ्यो ।10 मिशे प्रदशेमा भ्ेन ततकाली्न िंघी्य िमाजरादी फोरम ्ेन्पाल र रासष्ट्र्य 

ज्नता ्पा्टटी ्ेन्पाल समलेर िरकार िठ्न िरे । िबै प्रदशेमा िात मनत्ाल्यको मसनत््परररद ्िठ्न 

िरर्यो । प्रदशे मनत्ाल्यको िंख्या, ्नाम र का्यवासजममरेारी असिकार िम्पन्न िंघी्य प्रशािस्नक 

्प्ुनःिंरच्ना िसमसतले सिफाररश िरेको प्रसतरेद्नले िझुाएअ्निुार सि्यो । प्रसतरेद्नले प्रदशेमा 

िकेिमम िा्नो आकारको मसनत्मणडल ब्नाउ्ेन, उ्पलबि स्ोतिाि्न ्पररचाल्न िरी मनत्ाल्य 

तिा मातितका स्नका्यको न्य्ूनतम िंख्या िझुाएको सि्यो ।11 िोिी प्रसतरेद्नको आिारमा 

माघ १०, २०७४ मा िंघी्य मसनत््परररदले् प्रदशेमा रि्ेन मनत्ाल्य र प्रदशे िभा िसचराल्यको 

अनतररम िङ्िठ्न िंरच्ना र असिा्यी दरबनदी सरीकृत िरेको सि्यो । ्यी िंरच्ना िातै प्रदशेमा 

झनडै िाढे ती्न ररवािमम रि े। 

सिंचिामा फेिबदल 
प्रदशे िरकारको ्पसिलो ्पाँचररने का्यवाकालमा िदुरू्पसश्म प्रदशेबािके अन्य िबै प्रदशेमा 

मनत्ाल्यको िंख्या िातबा्ट बढोतिरी भएर बढीमा १४ ओ्टािमम ब्नाइएका ि्न ्। मसनत्मणडल 

तिा मनत्ाल्यको िंख्यामा भएको रसृद्ध मलूत: राज्नीसतक िमीकरणमा आएको ्परररतवा्नले 

िो । राज्नीसतक िमीकरणमा फेरबदल दलिरूको सरभाज्नले स्नसमतएको सि्यो ।12 के्पी 

10 िदुरू्पसश्म प्रदशे र कणावाली प्रदशेमा िठबनि्नको एउ्टा घ्टक ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) को 
्ेनततृरमा प्रदशे िरकार िठ्न भएको सि्यो । प्रदशे १, बािमती प्रदशे, लसुमब्नी प्रदशे र िणडकी प्रदशेमा ्ेनक्पा 
(एमाले) को ्ेनततृरमा प्रदशे िरकार िठ्न भएको सि्यो । िठबनि्नका ्यी दईु दल समलेर जेठ २०७५ मा ्पा्टटी 
एकीकरण िरी ्ेन्पाल कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी (्ेनक्पा) िठ्न िरेका सिए । ्ेन्पाली काँग्ेि िंघ र प्रदशे तिमा प्रमखु 
प्रसत्पक्ष दलको भसूमकामा रह्ो । 

11 असिकार िम्पन्न िंघी्य प्रशािस्नक ्प्ुनःिंरच्ना िसमसत । २०७५ । असिकार िम्पन्न िंघी्य 
प्रशािस्नक ्प्ुनःिंरच्ना िसमसतको प्रसतरेद्न २०७४ । काठमाडौ ँ : असिकार िम्पन्न िंघी्य प्रशािस्नक 
्प्ुनःिंरच्ना िसमसत । https://mofald.gov.np/sites/default/files/Resources/असिकार िम्पन्न%20
िंघी्य%20प्रशािस्नक%20्प्ुनिंरच्ना%20िसमसतको%20प्रसतरेद्न%20२०७४.pdf मा उ्पलबि; 
अिोज ११, २०७९ मा िरेरएको । 

12 ततकाली्न ्ेनक्पा (एमाले) र ्ेनक्पा (माओरादी केनरि) को एकीकरण भई ्ेन्पाल कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी 
(्ेनक्पा) ब्ेनको सि्यो । ततकाली्न ्ेनक्पा सभत्को ्ेनततृरमा दसेखएको आनतररक शसक्त िंघरवाका कारण 
ततकाली्न प्रिा्नमनत्ी के्पी शमावा ओलीले प्रसतस्नसि िभा ्पसिलो ्प्टक सरघ्ट्न िरे । ओलीको उक्त 
कदमलाई िरवोचच अदालतले अिंरैिास्नक भएको फैिला िददै िंिद ््प्ुनःसिा्प्ना िररसद्यो । त्यिलिति ै
िरवोचच अदालतले ्ेनक्पाको ्नामिमबनिी ्परेको रर्ट उ्पर फैिला िददै ्ेनक्पा खारेज िरी ्ेनक्पा (एमाले) र 
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शमावा ओलीले प्रसतस्नसि िभा सरघ्ट्न िरे्पसि उ्नको उक्त कदमसररुद्ध ब्ेनको ्पाँच दली्य 

िठबनि्नले शरेबिादरु दउेरालाई िंघी्य िरकारको प्रिा्नमनत्ी चनु्यो ।13 

तानलका १ : प्देि सिकािका िुरूआती मत्रिालय ि नतिको काय्यके्रि
क्र.स.ं मत्रिालयको िाम काय्यके्रि

१.
मखु्यमनत्ी तिा 
मसनत््परररदक्ो का्यावाल्य

प्रदशे मखु्यमनत्ीको का्यावाल्य, प्रदशे मसनत््परररद,् प्रदशे सभत्को 
शाि्न व्यरसिाको िामान्य स्नदनेश्न, स्न्यनत्ण, िञचाल्न, 
िञचार, भ्रष्टाचार स्न्यनत्ण र िंघ र सिा्नी्य तििँिको िम्पकवा  
र िमनर्य

२.
आनतररक मासमला तिा 
का्न्ून मनत्ाल्य

शासनत िरुक्षा, प्रदशे प्रिरी, प्रदशे अ्निुनिा्न ब्यरुो, सर्पद ्
व्यरसिा्प्न, द्वनद्व व्यरसिा्प्न, का्न्ून न्या्य तिा प्रदशे िभा 
मासमला र प्रदशे कमवाचारी प्रशाि्न

३.
आसिवाक मासमला तिा 
्योज्ना मनत्ाल्य

अिवा, ्योज्ना तिा बजे्ट, सरतिी्य िंसिा र त्थ्याङ्क

४.
भौसतक ्परूावािार सरकाि 
मनत्ाल्य

िडक, खा्ेन्पा्नी, जलस्ोत, उजावा, सिंचाई र ्याता्यात

५.
िामासजक सरकाि मनत्ाल्य सशक्षा, सरास्थ्य, िरिफाइ, मसिला, ्यरुा तिा खलेकुद, 

िामासजक िरुक्षा, भारा, िंसकृसत, श्रम तिा रोजिार

६.
उद्योि, ्प्यवा्ट्न, र्न तिा 
राताररण मनत्ाल्य 

उद्योि, रासणज्य, आ्पसूतवा, ्प्यवा्ट्न, र्न, सरज्ा्न, राताररण र 
जलरा्यु

७
भसूम व्यरसिा, कृसर तिा 
ििकारी मनत्ाल्य 

भसूम व्यरसिा्प्न, िठुी व्यरसिा्प्न, कृसर, ्पश्ुपंक्षी, ििकारी र 
िररबी स्नरारण

स्ोत : अशिकार समपनन संघीय प्िासशनक पनुःसंरचना सशमशतको प्शतवेदन २०७४, प.ृ ७५ ।

्ेनक्पा (माओरादी केनरि) लाई ्परूवारत ्अरसिामा ्पऱु्याइसद्यो । ततकाली्न प्रिा्नमनत्ी के्पी शमावा ओलीले 
दोस्ो ्प्टक प्रसतस्नसि िभा सरघ्ट्न िरे्पसि ्ेनक्पा (एमाले) को मािर ्ेन्पाल िमिूले ्पा्टटी फु्टाएर ्ेन्पाल 
कम्यसु्नष्ट ्पा्टटी (एकीकृत िमाजरादी) [्ेनक्पा (एकीकृत िमाजरादी)] िठ्न िऱ्यो । ज्नता िमाजरादी 
्पा्टटीबा्ट ्पस्न मिनि ठाकुरको िमिू अलि भएर लोकतासनत्क िमाजरादी ्पा्टटी िठ्न िरे ।

13 ्पाँच दली्य िठबनि्नमा ्ेन्पाली काँग्ेि, ्ेनक्पा (माओरादी केनरि), ्ेनक्पा (एकीकृत िमाजरादी), 
ज्नता िमाजरादी ्पा्टटी र रासष्ट्र्य ज्नमोचावा सिए । 
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दल सरभाज्नको अिर प्रदशे िभा सभत्को राज्नीसतक िमीकरणमा ्पस्न ्पऱ्यो । प्रदशे 

िभामा बिुमत ज्ुटाउ्न चासि्ेन िदस्य िंख्यामा िरेफेर भ्यो । एकै दलले प्रदशे िभामा 

बिुमत िदस्यको िमिवा्न ज्ुटाउ्न ्निके्पसि िठबनि्न िरेर ितिा िञचाल्न ि्नुवा्प्नने अरसिा 

आ्यो । प्रदशे िभामा बिुमत ज्ुटाउ्न एक रा बढी दलको िमिवा्नका लासि मनत्ाल्यको 

िंख्या रसृद्ध ि्नने कामको शरुूआत िणडकी प्रदशेको ततकाली्न ्ेनक्पा (एमाले) को ्ेनततृरको 

िरकारलेे िऱ्यो । उ्नले िामासजक सरकाि मनत्ाल्य ्ुटक्राएर खलेकुद मनत्ाल्य ब्नाए । त्यसतै 

बािमती प्रदशेको ततकाली्न ्ेनक्पा (एमाले) को ्ेनततृरको िरकारले ्पस्न िामासजक सरकाि 

मनत्ाल्य सरभाज्न िरेर सरास्थ्य मनत्ाल्य ब्नाइ्न ्। िंघमा ्पाँच दली्य िठबनि्नको िरकार 

ब्ेन्पसि िठबनि्न सभत्का दलबीच प्रदशे िरकारको मसनत््परररद ्मा ्पस्न भािबणडा समलाउ्न 

मनत्ाल्यको िंख्या रसृद्ध ि्नने शङ्ृखला शरुू भ्यो । मिशे प्रदशेमा राजिा्नी र ्नामको ्ुटङ्िो 

लिाउ्नका लासि प्रदशे िभामा दईु सतिाइ िमिवा्न ज्ुटाउ्न िकि ्परेको सि्यो । ितिामा रिकेा 

राज्नीसतक दलले प्रदशे ्नामकरण र राजिा्नीका लासि िमिवा्न ज्ुटाउ्न ्पस्न मनत्ाल्य ि्प 

िरेर ततकाली्न सर्पक्षी दल ्ेन्पाली काँग्ेिलाई िरकारमा िामले िराएको एक भतू्परूवा प्रदशे 

मनत्ीले बताए । 

प्रदशे मनत्ाल्य तिा मातितका स्नका्यका ्पदासिकारीले ्पस्न दलिरूबीच राज्नीसतक 

भािबणडा समलाउ्न प्रदशे मनत्ाल्यको िंख्या बढाएको सरीकारे । तिास्प, ्यिरी िस्पएका 

प्रदशे मनत्ाल्यबा्ट सरर्यित सरसशष्टीकरण िुदँा का्यवािञचाल्नमा िकारातमक ्पररणाम 

आएको प्रदशेका ्पदासिकारीको अ्नभुर सि्यो । मिशे प्रदशेमा िासबकका मनत्ाल्यको 

का्यवासजममरेारी िरेफेर ि्नुवा्प्नने आरश्यकता ्पसिलदसेख ्ैन मिििु िररएको उद्योि, ्प्यवा्ट्न तिा 

र्न मनत्ी शत्िु्न मितो र भसूम व्यरसिा, कृसर तिा ििकारी मनत्ी सरज्यकुमार ्यादरले 

बताए । राज्नीसतक भािबनडा समलाई ितिा स्टकाउ्न मात् ्नभएर स्नसश्त मनत्ाल्यको का्यवाभार 

कम िरी िेरा प्रराि ििज र िरल ब्नाउ्नका लासि मनत्ाल्यको िंख्या िप्न्ुपरेको बिालराला 

दरुै मनत्ीको भ्नाई सि्यो । 

प्रदशे १ को मखु्यमनत्ी तिा मसनत््परररदक्ो का्यावाल्यका एक कमवाचारीका अ्निुार 

मनत्ाल्य सरभाज्न राज्नीसतक भािबनडाको लासि िरेको जसतो दसेखए ्पस्न त्यिका कारणले 

प्रदशेको आरश्यकतािमते िमबोि्न िु्न ्पिुेको ि । त्यिाँ शरुूको िामासजक सरकाि 

मनत्ाल्यलाई ्ुटक्राएर सरास्थ्य मनत्ाल्य र ्पसिलेको उद्योि, ्प्यवा्ट्न, र्न तिा राताररण 

मनत्ाल्यबा्ट ्ुटक्राएर ्प्यवा्ट्न तिा िंसकृसत मनत्ाल्य ब्नाइएको ि । ्पसिला िरैे सरर्यित 
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नेपालको प्ादशेिक संरचना र कार्यसञचालन

क्षेत् एउ्ैट मनत्ाल्यमा िुदँा कु्ैनले बढी बजे्ट र मित्र ्पाउ्ेन अस्न कु्ैनमा बजे्टको अभार िु्ेन 

िमस्या सि्यो भ्ेन असिले ्न्याँ मनत्ाल्य िस्पए्पसि काम सि्टो िररतो भएको ती कमवाचारीको 

दाबी सि्यो । कणावाली प्रदशेमा ्पस्न जलस्ोत र उजावा मनत्ाल्य सिा्प्ना भए्पसि ्यि क्षेत्मा 

केसनरित रिरे काम ि्नवा िसजलो भएको एक कमवाचारीले बताए । सरसभन्न सरर्य िमसे्टएको 

मनत्ाल्यमा िुदँा प्रासरसिक कमवाचारीले िमते प्रशािस्नक काम िमिाल्न्ुपरेको तर मनत्ाल्य 

िुरटिए्पसि आफ्नो सरर्यिँि िमबसनित काम ि्नवा ्पाएको प्रासरसिक कमवाचारीिरूको भ्नाइ 

सि्यो । 

केिी प्रदशेमा भ्ेन सरर्यित सििाबले मनत्ाल्य सरभाज्न िररए ्पस्न असतररक्त र 

अिमबसनित का्यवासजममरेारी िस्पएको उदािरण ्पस्न ्पाइ्यो । लसुमब्नी प्रदशेमा िामासजक 

सरकाि मनत्ाल्यअनतिवात रिकेो मसिला, बालबासलका तिा ज्ेयष्ठ ्नािररकको मासमला ि्ेनने 

िरी ‘मसिला, बालबासलका तिा ज्ेयष्ठ ्नािररक मनत्ाल्य’ ब्नाइ्यो । तर ्पसि ्यि मनत्ाल्यले 

्ैन ि्ेनने िरी ्पाल्पा दरबार िंग्िाल्य व्यरसिा्प्नको सजममरेारी ्पस्न िस्प्यो । त्यििँि ैभारा, 

सलस्प, िंसकृसत, लसलतकला, िमवा, रासत,ु ्परुातासतरक सिल, ऐसतिासिक तिा िासमवाक 

िम्पदा, प्राची्न समारक तिा िंग्िाल्य, िांसकृसतक िरोिर, जात्ा तिा ्परवाको व्यरसिा्प्न 

तिा िञचाल्न जसता ि्प सरर्य ्पस्न आए । उक्त मनत्ाल्यमा का्यवारत एक कमवाचारीले भ्ेन 

“का्यवासजममरेारी बाँडफाँ्टका सििाबले िदेावा ्यि मनत्ाल्यको काम ्प्यवा्ट्न, ग्ामीण तिा शिरी 

सरकाि मनत्ाल्यिँि जिुकेो ि ।” ती कमवाचारीका अ्निुार प्राची्न दरबार तिा िंग्िाल्य 

व्यरसिा्प्निमबनिी काम ्प्यवा्ट्न तिा िंसकृसत ि्ेनने स्नका्य मातित िु्न्ुप्नने िो ।

मत्रिालय मातहतका निकाय
प्रादसेशक स्नका्यको का्यवािञचाल्न र िेरा प्ररािका लासि प्रदशे मनत्ाल्यका तिा त्यि 

अनतिवातका मिाशाखा, शाखा, स्नदनेश्नाल्य तिा मातितका अन्य का्यावाल्यिरू कु्न तिमा 

के रि्ेन भन्ेन स्नणवा्य प्रदशेले आफ्नो िङ्िठ्न तिा व्यरसिा्प्न िरनेक्षणका आिारमा ि्नवा 

िकि्न ्। त्यिैका आिारमा कु्न-कु्न िेरा का्यावाल्यमा कु्न ्पदका के कसत कमवाचारी रि्ेन 

जसता सरर्य ्ुटङ्िो लिाउ्न िकि्न ्। प्रदशे िरकारले आफ्ैन ्न्याँ िंरच्ना ्नब्नाउँदा िममको 

िंक्रमणलाई व्यरसिा्प्न ि्नवा ्ेन्पाल िरकारले िंसरिा्नको िारा ३०२(२) र कम्यचारी 

समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३(१) ले स्नदनेसशत िङ्िठ्न तिा व्यरसिा्प्न िरनेक्षण 

िसमसत िठ्न िरेको सि्यो । िंघी्य मासमला तिा िामान्य प्रशाि्न मनत्ाल्यका िसचरको 
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िं्योजकतरमा सरसभन्न मनत्ाल्यका िििसचर िदस्य रि्ेन िरी िसठत उक्त िसमसतले िंघ, 

प्रदशे र सिा्नी्य तिमा िेरा प्ररािका लासि आरश्यक ्प्नने िङ्िठ्न िंरच्ना तिा कमवाचारी 

दरबनदी स्निावारण िऱ्यो । 

प्रदशेका िंरच्ना ्परुा्नो व्यरसिामा भएका िंरच्नाभनदा फरक िु्न्ुपिवा भ्ेनर ्पररकल्प्ना 

िररएको सि्यो । प्रदशेका कै्यौ ँ स्नका्य ्पसिलेको केनरिीकृत िंरच्नामा जसतो प्रत्ेयक 

सजललामा का्यावाल्य सिा्प्ना ्निरी दईु रा दईुभनदा बढी सजलला ि्ेनने िरी शरुूआतमा िंरच्ना 

ब्नाइ्यो । िासबकका सजललाससित कृसर, सरास्थ्य, ्पशिुेरा लिा्यतका कै्यौ ँ स्नका्यबा्ट 

आिारभतू िेरा सिा्नी्य तिमा िसतानतरण िरर्यो ।14 तर िम्यक्रममा सिा्नी्य ति र प्रदशे 

िरकारबीच िमनर्य ्निुदँा तिा सरराद बढ्द ैजाँदा त्यसता िंरच्ना सजललामा ्प्ुनः ब्युँताए । 

प्रदशे मनत्ाल्य मातितमा सरर्यित अ्निुनिा्न तिा प्रसशक्षण केनरि, सरकाि केनरि जसता 

स्नका्य सिा्प्ना िरे । ्यी िरैेजिो स्नका्य तिा का्यावाल्य िंघ मातितका िंरच्नाकै सररू्पमा 

प्रदशेमा ्प्ुनःसिास्पत भए । 

असिले प्रादसेशक िंरच्नामा प्रदशे मनत्ाल्यम ै मिाशाखा/शाखा, अस्न सरर्यित 

स्नदनेश्नाल्य र ती स्नदनेश्नाल्य मातित रि्ेन िरी सरर्यित का्यावाल्यिरू सजलला तििमम ि्न ्। 

केिी मनत्ाल्यमा दईु रा बढी सजलला ि्ेनने िरी सरर्यित सडसभज्न का्यावाल्यिरू ब्नाइएको ि । 

सरित ्पाँच ररवामा प्रदशेले केिी स्नका्य एकीकरण रा खारेज िरेर िंरच्ना बदलेका ्पस्न ि्न ्। 

जसतै, प्रदशे १ मा िुटैि स्नका्यको रू्पमा सिा्प्ना िररएको प्रादसेशक सरशरे िडक स्नमावाण 

आ्योज्ना िमबसनित मनत्ाल्यले ि्ेनने िरी का्यावाल्य खारेज िररएको ि । िोिी प्रदशेमा िुटैि 

का्यावाल्यको रू्पमा सिास्पत कोशी ररफे्िमने्ट िेन्टर ्पस्न खारेज िरी िमबसनित मनत्ाल्यले 

ि्ेनने व्यरसिा समलाइएको ि । ि्नकु्टा र इ्टिरीससित रेशम प्रशोि्न का्यवाक्रम, इलामससित 

बािरा्नी केनरि, िोलखुमुबसुसित बािरा्नी केनरि िमबसनित सजललाका कृसर ज्ा्न केनरिबा्ट 

िञचाल्न िु्ेन िरी स्नणवा्य िररएको ि । त्यसतै प्रदशेले ्याता्यात, सरास्थ्य, ििकारीिमबनिी 

का्यावाल्यिरूमा फेरबदल िरेको ि । शरुूमा ११ सजललामा सिा्प्ना िररएको कृसर ज्ा्न केनरि 

िाल प्रदशेका िबै (१४) सजललामा सरसतार िररएको ि । 

प्रदशेका मनत्ाल्य र मातितका स्नका्य/का्यावाल्यिरूको िङ्िठ्न िंरच्ना, कमवाचारीको 

्पद तिा दरबनदी व्यरसिा्प्न ि्नवा िङ्िठ्न तिा व्यरसिा्प्न िरनेक्षण िराई केिीले प्रसतरेद्न 

14 डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल । २०७६ । संघीय संरचनामा प्ादशेिक शनकायको स्ापना र 
काय्यसञचालन । काठमाडौ ँ: डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल । 
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त्यार िरेका ि्न ्।15 तर ती प्रसतरेद्न प्रदशेले का्यावानर्य्नमा लसििकेका िै्न्न ्। िबै प्रदशेले 

िंक्रमणकाली्न िंरच्नाम ैका्यवािञचाल्न िरररिकेा ि्न ्। 

४. प्देिमा ्नपएका सिंचिा
शरुूआतमा सिा्प्ना भएका प्रदशे प्रमखुको का्यावाल्य, प्रदशे िभा, प्रदशे मखु्यमनत्ीिसित 

िातओ्टा मनत्ाल्य र तीअनतिवात सरसभन्न स्नका्यबािके ्पस्न ि्प िंरच्ना प्रदशे तिमा 

स्नमावाण िररए । ती ्न्याँ िंरच्नामध्ेय िरैेजिो प्रदशे मनत्ाल्यअनतिवात ि्न ्भ्ेन बाँकी प्रादसेशक 

िंरैिास्नक अङ्िका रू्पमा सरा्यति ि्न ्। प्रदशे ्नीसत तिा ्योज्ना आ्योि, प्रदशे लोक िेरा 

आ्योि िातै प्रदशेमा सिा्प्ना भई का्यवािञचाल्न िालेका प्रादसेशक िंरैिास्नक िंरच्ना िु्न ्। 

प्रदशे आसिवाक मासमला रा अिवा मनत्ाल्यअनतिवात रि्ेन िरी प्रदशे लेखा स्न्यनत्क का्यावाल्य 

्पस्न िातै प्रदशेमा िञचाल्नमा ि्न ्। 

केिी प्रदशेले सरर्यित मनत्ाल्य िुट्ि्याई मातितका ि्प िंरच्ना ्पस्न स्नमावाण िरेका 

ि्न ्। ्यसता िंरच्ना मिशे प्रदशेमा बढी दसेखएको ि । ्यिाँ मिशे कृसर सरश्सरद्याल्य, मिशे 

प्रासरसिक सरश्सरद्याल्य र मिशे सरास्थ्य सरज्ा्न प्रसतष्ठा्न िरी ती्न सरश्सरद्याल्य ि्न ् । 

्यद्यस्प, प्रदशेमा सरश्सरद्याल्य सिा्प्नाको िाल्नी िणडकी प्रदशेबा्ट भएको सि्यो । अन्य 

प्रदशेमा प्रदशे सरश्सरद्याल्यको सिा्प्नाको का्यवा िाल्नी भएको ि । मिशे प्रदशेले िचू्ना 

तिा िञचार क्षेत्को सरकािका लासि भ्ेनर आम िञचार प्रासिकरण, चलसचत् तिा लोक 

िञचार प्ररद्धवा्न बोडवा र समसड्या काउसनिल सिा्प्ना िरेको ि । त्यिाँ असखत्यार दरुु्प्योि 

अ्निुनिा्न आ्योिको काम ि्नने िरी ज्न लोक्पाल आ्योि सिा्प्ना भएको ि । त्यसतै 

मिशेी शसिद प्रसतष्ठा्न र मिशेी दसलत सरकाि प्रसतष्ठा्न ्पस्न सिास्पत ि्न ्। तर आसिवाक तिा 

मा्नरी्य स्ोतको अभार र का्यवाित अस्पष्टताले िदावा का्यावाल्य सिा्प्ना भए ्पस्न िसक्र्यताका 

िाि का्यवािञचाल्न िु्न ्निकेको त्यिाँका ्पदासिकारीले बताए । 

प्रदशे तिा सिा्नी्य तिका स्नरावासचत, म्नोस्नत रा स्न्यकु्त ्पदासिकारी तिा प्रशाि्नका 

कमवाचारीको प्रशािस्नक एरं व्यरसिा्पकी्य दक्षता असभरसृद्धका लासि प्रसशक्षणको व्यरसिा 

ि्नने उद्शे्य राखी मिशे प्रदशेका िािै िणडकी र लसुमब्नी प्रदशेले प्रदशे अ्निुनिा्न तिा 

प्रसशक्षण केनरि सिा्प्ना िरेका ि्न ्। बािमती प्रदशेले ्यसतै िंरच्नालाई प्रदशे िशुाि्न केनरि 

15 प्रदशेको िङ्िठ्न तिा व्यरसिा्प्न िरनेक्षण प्रसतरेद्न प्रदशे १ बािके अन्य प्रदशेले उ्पलबि 
िराए्न्न ्। 
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्नाम सदई िञचाल्न िरेको ि । प्रदशेिरूमा प्रदशे लोक िेरा आ्योि सिा्प्ना भई प्रदशे र 

सिा्नी्य तिमा सरसभन्न िेरा िमिूका कमवाचारी भ्नावा प्रसक्र्या शरुू िरेका ि्न ् । तर िंघी्य 

स्नजामती ऐ्न लिा्यतका आरश्यक का्न्ूनको अभारमा कमवाचारी ्पद्पसूतवा, िरुरा, बढुरा 

लिा्यतका काम भ्ेन प्रभासरत भएका ि्न ्। 

प्रदशे मातित िु्न्ुप्नने अकवो आिारभतू िंरच्ना प्रदशे प्रिरी ्पस्न िो । तर प्रदशे िरकार 

िञचाल्न भएको ्पाँच ररवा सबतदा ्पस्न िंघ िरकारले प्रदशे प्रिरी िंरच्ना िसतानतरण िरेको 

िै्न । िाउ्न २०७९ मा िातै प्रदशेका आनतररक मासमला मनत्ीिरूले मिशे प्रदशेको राजिा्नी 

ज्नक्परुमा भलेा िरी प्रदशे प्रिरी िमा्योज्न सि्टो ्ुटङ्ग्याउ्न र प्रदशेलाई िसतानतरण ि्नवा 

माि िरेका सिए । तर त्यिको ि्ुनरुाइ भएको िै्न । ्यिले िदावा प्रदशेको शासनत िरुक्षा तिा 

अ्पराि स्न्यनत्ण, सर्पद ् व्यरसिा्प्न जसता िंरच्नािरूलाई सक्र्याशील ्पा्नवा बािा ्पिुेको 

प्रदशे िरकारका प्रसतस्नसिको बझुाइ ि । 

५. प्ादेनिक सिंचिासगँ जोनिएका पक्

भौनतक पूवा्यधाि वयवस्ापि
िातै प्रदशेले राजिा्नी ्ुटङ्िो लिाइिकेका ि्न ्। ्यिले प्रदशे िरकारका लासि आरश्यक 

सिा्यी भौसतक िंरच्ना ब्नाउ्ेन बा्टो खोसलसद्यो । तर प्रदशेिरूले सिा्यी भौसतक िंरच्ना 

स्नमावाणका लासि जगिाको सरासमतर ्पाउ्न िकेका िै्न्न ् । िणडकी प्रदशेले आसिवाक ररवा 

२०७५/०७६ दसेख ्ैन भर्न स्नमावाणका लासि रकम सरस्न्योज्न ि्नने िरेको भए ्पस्न जगिाको 

सरासमतर प्राप्त ्निुदँा िरेक ररवा सरस्न्योसजत रकम सफ्ज िु्ेन िरेको ि । िदुरू्पसश्म प्रदशे 

िरकारले जगिा ्न्पाउँदा ्परूावािार स्नमावाण िु्न ्निकेको प्रदशे मनत्ाल्यका एक कमवाचारीले 

बताए । उ्नका अ्निुार आसिवाक ररवा २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को ्नीसत तिा का्यवाक्रममा 

प्रदशे राजिा्नी तोसकएको क्षेत्मा राताररणी्य प्रभार मलू्याङ्क्न, सरसततृ ्परर्योज्ना 

प्रसतरेद्न स्नमावाण, त्टबनि्न, घरेा, ्पखावाल जसता ्योज्नाका लासि बजे्ट सरस्न्योज्न िररएको 

सि्यो । तर िंघ िरकारले राजिा्नी तोसकएको क्षेत्को जगिा िसतानतरण िरेको िै्न र िोिी 

सरर्यमा उक्त क्षेत्मा राजिा्नी ब्नाउँदा जंिल फँडा्नी िु्ेन, जैसरक मािवा अररुद्ध िु्ेन, भसूमित 

जलस्ोतको भणडार मासि्ेन भ्ेनर अदालतमा मदु्ा ्परेको ि । उक्त मदु्ा फैिला ्निुदँा ्पस्न 

सरस्न्योज्न िररएको बजे्ट खचवा ्नभएको बताइ्यो । 



13 

नेपालको प्ादशेिक संरचना र कार्यसञचालन

मिशे प्रदशेमा माघ, २०७८ मा प्रदशेको राजिा्नी ज्नक्परु तोसकए्पसि ज्नक्परु चरुो्ट 

कारखा्नाको ३७ सबघा जसम्नलाई प्रदशे िरकार मातित ल्याउ्ेन र िोिी ठाउँमा सिा्यी 

भौसतक िंरच्ना ब्नाउ्ेन स्नणवा्य भएको ि । तर जसम्न िंघ िरकारबा्ट प्रदशे िरकार मातित 

िसतानतरण ्नभइिकेकाले प्रदशे अनतिवातका मनत्ाल्य र अन्य स्नका्यको भौसतक िंरच्ना 

स्नमावाण ि्नने काम असघ बढेको िै्न । लसुमब्नी प्रदशेले सिा्यी राजिा्नी तोसकएको दाङको 

दउेखरुी क्षेत्मा जसम्नको सरासमतर र भोिासिकार ्पाएको ि । सिा्यी िंरच्ना स्नमावाणका 

लासि ठेकका िमझौता िम्पन्न िररिकेको ि । तर ठेकेदारले िम्यमा काम िम्पन्न ्निररसददँा 

प्रदशेको सिा्यी राजिा्नीको आरश्यक ्परूावािार त्यार ्नभिैकेको बताइ्यो । 

िालिमम प्रदशेका मनत्ाल्य र मातितका स्नका्यिरू प्रा्यः िंघी्य िरकारका सजलला रा 

क्षेत्ी्य तिका िरकारी का्यावाल्यका भर्नमा ि्न ्। अझ केिी स्नका्य त भाडाका भर्नबा्ैट 

का्यवािञचाल्न िरररिकेा ि्न ् । मनत्ाल्यको िंख्या ि्प िुदँा एकै भर्नमा िरैे मनत्ाल्य 

राख्न्ुपरेको ि । बािमती प्रदशे र मिशे प्रदशेमा चार मनत्ाल्य एकै भर्नमा ि्न ्। प्रदशे १ 

का एक िसचरले भ्ेन, “प्रदशेका मनत्ाल्यिरू रिकेा भौसतक िंरच्ना अ्प्यावाप्त ि्न ्। उ्पलबि 

भर्न ्पस्न स्नकै ्परुा्ना र िा्ना ि्न ्। ्यी िंरच्नाले प्रदशेको आरश्यकता िमबोि्न िददै्न्न ्। 

सरित ्पाँच ररवामा िामीले िंरच्ना स्नमावाणमा खाि ैप्रिसत ि्नवा िके्नौ ँ।” प्रदशे १ मा रिकेा 

१३ मनत्ाल्य ्ैन सरसभन्न िरकारी का्यावाल्यको ्परुा्नो भर्नमा िञचाल्न िररएको ्पाइ्यो । 

भौसतक ्परूावािार मनत्ाल्यलाई सरभाज्न िरेर िडक ्परूावािार तिा शिरी सरकाि मनत्ाल्य 

र खा्ेन्पा्नी, सिंचाई तिा उजावा मनत्ाल्य एउ्ैट भर्नमा रासखएको ि । िाँघरुो कोठामा ती्न 

ज्ना कमवाचारी बिेर काम िरेको दखेाउँद ैखा्ेन्पा्नी, सिंचाई तिा उजावा मनत्ाल्यका प्ररक्ताले 

का्यवाकक्ष अभारले काम ि्नवा िमस्या भएको बताए । अन्य मनत्ाल्यको ्पस्न अरसिा उसतै 

सि्यो । 

कम्यचािी वयवस्ापि 
िंसरिा्नको िारा ३०२ मा व्यरसिा भएबमोसजम िंक्रमणकाली्न िम्यका लासि सरसभन्न 

िरकारी िेरामा का्यवारत कमवाचारीलाई िंघ, प्रदशे र सिा्नी्य तिमा िमा्योज्न ि्नवा कम्यचारी 

समायोजन ऐन, २०७५ ्पाररत िरर्यो । ती्ैन तिमा कुल १,३७,६१४ दरबनदी (१००%) 

का्यम िरी िंघमा ४८,४०९ (३५%), िातै प्रदशेमा २२,२९७ (१६%) र ७५३ सिा्नी्य 

तिमा ६६,९०८ (४९%) का्यम िरर्यो । उ्पलबि कुल कमवाचारी ९७,५८८ मध्ेय प्रदशेमा 



14 

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

१३,८२१, िंघमा ३९,९६० र सिा्नी्य तिमा ४३,८०७ िमा्योज्न भए । प्रदशेमा सरीकृत 

दरबनदीभनदा कररब ३८ प्रसतशत कमवाचारी अ्पिु भए । असिकांश कमवाचारीको रोजाइ िंघमा 

्परे्पसि प्रदशे र सिा्नी्य तिमा स्नकै कम कमवाचारी आकसरवात भए । प्रदशे र सिा्नी्य तिमा 

आकरवाण बढाउ्न एक ति बढुरा रा ग्ेड ि्पको व्यरसिा िररएको सि्यो । तर ्पस्न कमवाचारीको 

आकरवाण बढे्न । िमा्योज्न रोजेकामध्ेय िरैेले बािमती प्रदशे रोज ेभ्ेन कणावाली र िदुरू्पसश्म 

प्रदशे रोज्ेन कमवाचारी स्नकै कम सिए ।16 

िातै प्रदशेमा कमवाचारीको अभार ि । प्रदशे १ को सरीकृत कुल दरबनदी ४,३५२ मध्ेय 

२,३६४ ्पद्पसूतवा ि । मनत्ाल्य र मातितका स्नका्यमा ४० प्रसतशतभनदा बढी कमवाचारी अ्पिु 

ि । त्यिै िरी िदुरू्पसश्म प्रदशेमा कुल ३,११५ सरीकृत दरबनदीमा २,५३३ कमवाचारी ्पद्पसूतवा 

ि । ्यिाँ लिभि २० प्रसतशत कमवाचारीको कमी ि । िदुरू्पसश्म प्रदशेले करारमा कमवाचारी 

भ्नावा िरी असिा्यी िमािा्न िरेको ि । ्यिरी प्रदशेमा तोसकएको दरबनदीअ्निुार कमवाचारी 

्निुदँा एउ्ैट कमवाचारीले दईु रा िोभनदा बढी ्पदी्य सजममरेारी िमिालेका ि्न ्। ्यिले िदावा 

सत्नको का्यवाबोझ बढेको ि र िेरा प्रराि प्रभासरत भएको ि । प्रदशे १ को उद्योि, श्रम 

तिा रोजिार मनत्ाल्य अनतिवातका दईु मिाशाखा र एक स्नदनेश्नाल्यको कामको सजममरेारी 

सलएका एक उ्पिसचरले भ्ेन “आरश्यक कमवाचारी िै्न्न,् असिले प्रशाि्न, ्योज्ना तिा 

अ्निुम्न मिाशाखा; उद्योि, श्रम तिा रोजिार मिाशाखा र उद्योि, रासणज्य तिा उ्पभोक्ता 

सित िंरक्षण स्नदनेश्नाल्य ती्न ओ्ैटको कामको सजममरेारी म आफैले सलएको िु । ्यिले 

िदावा काम त प्रभासरत िु्ेन ्ैन भ्यो, िामी काम ि्ननेलाई ्पस्न भार एकदम ैबढी ि ।” त्यिै िरी 

लसुमब्नी प्रदशेमा र्न मनत्ाल्यका एक िसचरले उद्योि मनत्ाल्यको िसचरको ्पस्न सजममरेारी 

िमिाल्न ु्परेको सि्यो । िोिी प्रदशेमा मखु्यमनत्ी का्यावाल्यका दईु िसचरमध्ेय एकले श्रम 

मनत्ाल्य र अकवोले का्न्ून मनत्ाल्यको ्पस्न िसचरको सजममरेारी िमिालेका सिए । अन्य 

प्रदशेमा ्पस्न कमवाचारी अभारको ससिसत उसतै रिकेो िुदँा कै्यौ ँ कमवाचारीले दोिोरो ्पदी्य 

सजममरेारी िमिाल्न्ुपरेको सि्यो । कमवाचारीले दोिोरो ्पदी्य सजममरेारी िमिाल्न्ुपदावा आफ्नो 

सरर्य सरज्ताभनदा फरक कामको सजममरेारी रि्न ि्नुवा्परेको सि्यो । 

प्रदशेमा िसचर सतरका कमवाचारी िंघबा्ैट ख्टाइ्ेन भएकोले उ्पललो तिका कमवाचारीको 

अभार िु्ेन िरेको ्पाइ्यो । त्यिले िदावा कस्नष्ठ कमवाचारीले का्यावाल्यका सजममरेारी 

16 डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल । २०७६ । संघीय संरचनामा प्ादशेिक शनकायको स्ापना र 
काय्यसञचालन । काठमाडौ ँ: डेमोके्रिी ररिोिवा िेन्टर ्ेन्पाल । 
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िमिाल्न्ुपरेको सि्यो । ती कस्नष्ठ कमवाचारीले बजे्ट सरस्न्योज्नदसेख ्योज्ना का्यावानर्य्न र 

्नीसतित स्नणवा्य सल्न िकेका सिए्न्न ् । कणावाली प्रदशेको आनतररक मासमला तिा का्न्ून 

मनत्ाल्यमा चार उ्पिसचरको दरबनदीमा एक ज्ना का्यवारत रिकेो र उद्योि, ्प्यवा्ट्न, र्न 

तिा राताररण मनत्ाल्यमा ्पाँच मिाशाखामा उ्पिसचरको दरबनदी रिकेोमा एक ज्ना ्पस्न 

उ्पलबि ्नभएको ्पाइ्यो । त्यसतै िदुरू्पसश्म प्रदशेको भसूम व्यरसिा, कृसर तिा ििकारी 

मनत्ाल्यको ि ओ्टा मिाशाखामा उ्पिसचर सतरको कमवाचारी उ्पलबि सिए्न्न ् । त्यसतै 

िामासजक सरकाि मनत्ाल्यका िात मिाशाखामा दईु ज्ना मात् उ्पिसचर (सशक्षा तफवा का) 

उ्पलबि सिए । िदुरू्पसश्म प्रदशेम ैअिवा िसचर िरुरा भए्पसि लामो िम्यिमम िंघबा्ट 

अकवो िसचर ्न्पठाइदँा मनत्ाल्यका का्यवाक्रमिरू ठप्प िु्न ्पिुेको त्यिाँ का्यवारत कमवाचारीले 

बताए । मखु्यमनत्ी का्यावाल्यका उ्पिसचरलाई आसिवाक असखत्यारीिसित स्नसमति िसचरको 

सजममरेारी सद्न ु ्परेको आसिवाक मासमला तिा का्न्ून मनत्ाल्यमा का्यवारत एक कमवाचारीले 

बताए । िदुरू्पसश्म प्रदशे िरकारले सर्पत ्व्यरसिा्प्नको लासि बजे्ट िुट्ि्याए ्पस्न आसिवाक 

असखत्यार प्राप्त कमवाचारीको अभारले ्पीसडतका लासि राित सरतरण ि्नवा ्निसकएको त्यिाँका 

एक प्रदशे िभा िदस्यले भ्ेन । प्रदशे १ को आनतररक मासमला तिा ्योज्ना मनत्ाल्यमा िसचर 

्नभएकै कारण ‘िीमा िरुसक्षत जीर्न’ का्यवाक्रमको बजे्ट सफ्ज भएको उक्त मनत्ाल्यका एक 

कमवाचारीले बताए । कसत्प्य अरसिामा उ्पलबि कमवाचारी ्पस्न अन्य प्र्योज्नमा ख्टाइदँा 

मनत्ाल्यका काम रोसक्न ्पिुेको ि्ुनािो प्रदशे मनत्ाल्यका ्पदासिकारीको सि्यो । प्रदशे १ 

को एक मनत्ाल्यका कमवाचारीका अ्निुार २०७९ को सिा्नी्य स्नरावाच्नमा प्रदशेका दईु ओ्टा 

मिाशाखा प्रमखुलाई दईु मसि्ना स्नरावाच्नको लासि ख्टाए्पसि मनत्ाल्यको ८० प्रसतशत काम 

रोसकएको सि्यो ।

प्रदशे िरकारका मनत्ी र कमवाचारीबीच काम ि्नने शलैीमा तालमले ्निुदँा कमवाचारीको 

बारमबार िरुरा िु्ेन िरेको र ्यिले प्रदशे िरकारको का्यवािञचाल्नमा िमस्या िु्ेन िरेको 

बताइ्यो । प्रदशे िरकारका मनत्ीले कमवाचारीलाई ‘काम ि्नदै्प्नने दबाब’ सद्ेन िरेको र त्यिो 

्निरेमा िरुराका लासि दबाब सद्ेन रा कमवाचारी आफैले िरुरा रोज्ेन अरसिा सिजवा्ना िु्ेन 

िरेको ्पाइ्यो । प्रदशेमा खस्टएका कमवाचारी िो्टो िम्यम ैिरुरा िु्ेन िरेका सिए । कसत्प्य 

अरसिामा उचच ्पदसि कमवाचारी िरुरा िुदँा मनत्ीिरूलाई िमते केिी िािा ्निु्ेन बताइ्यो । 

सरित ्पाँच ररवामा मिशे प्रदशेको मखु्यमनत्ी तिा मसनत््परररद ्का्यावाल्यका प्रमखु िसचर 

्पाँच ्प्टक ्परररतवा्न भइिकेको ्पाइ्यो । प्रदशे िरकारले ्पस्न बारमबार कमवाचारी िरुरा ि्नने 
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िरेको भ्नी का्यवारत कमवाचारीले ि्ुनािो िरे । लसुमब्नी प्रदशे िरकारले प्रदशे लेखा आ्योिका 

८२ ज्ना कमवाचारीलाई िरुरा िरे्पसि फाि्ुन २०७८ मा कमवाचारीले आनदोल्न ्ैन िरेका 

सिए । एक्प्टक िरुरा िरे्पसि कमतीमा दईु ररवािमम िरुरा ि्नवा ्न्पाउ्ेन स्न्यम भए ्पस्न कै्यौ ँ

कमवाचारीलाई एक ररवा ्नसबतद ैिरुरा िरे्पसि ती आनदोसलत भएका सिए ।17 

प्रदशेमा कमवाचारी अभारको अरसिालाई िमबोि्न ि्नवा प्रदशे लोक िेरा आ्योिले प्रदशे 

अनतिवातका केिी स्नका्यमा कमवाचारी र सिा्नी्य तिमा कमवाचारी भ्नावा शरुू िरेका ि्न ्। तर 

िंघी्य स्नजामती ऐ्न जारी ्निुदँा प्रदशे स्नजामती कमवाचारी ऐ्न ब्नाउ्न तिा का्यावानर्य्न ि्नवा 

िकेका िै्न्न ्। केिीले प्रदशे स्नजामती िेरा ऐ्न ब्नाएका ि्न ्तर का्यावानर्य्नमा ल्याउ्न भ्ेन 

िकेका िै्न्न ्। मिशे प्रदशेले प्रदशे स्नजामती ऐ्न ब्नाएको ि । ‘आफ्ैन का्न्ून ्निुदँा प्रदशेले 

चािकेो ठाउँ र ्पदमा कमवाचारीको ्पद्पसूतवा ि्नवा ्न्पाउँदा कमवाचारी अभार र काम प्रभासरत 

िुदँ ैआएको’ भनद ैिणडकी प्रदशेले अल्पकाली्न िमािा्नको लासि प्रदशे स्नजामती िेरा र 

सिा्नी्य िेरा (िठ्न तिा िञचाल्न) को अध्यादशे जारी िरेको ि । प्रदशे स्नजामती कमवाचारी 

ऐ्न ्निुदँा ्न्याँ कमवाचारी भ्नावा तिा बिालराला कमवाचारीको बढुरा तिा रसृति सरकािमा अिर 

्परेको प्रदशेका ्पदासिकारीले बताए । ्यि ैिमस्यालाई ध्या्नमा राखरे िदुरू्पसश्म प्रदशेले 

करार कमवाचारीलाई सिा्यी ि्नने प्रारिा्निसित प्रदशे स्नजामती िेरा ऐ्न भदौ २०७९ मा ्पाररत 

िऱ्यो । प्रदशेले स्नजामती ऐ्न ्पाररत िरे ्पस्न िंघ िरकारले िंघी्य स्नजामती ऐ्न ्पाररत ्निदावा 

का्यावानर्य्नमा िमस्या िु्ेन िरेको प्रदशे िरकारका प्रसतस्नसि बताउँि्न ्। 

आन ््यक त्ा िाजसवका स्ोत
प्रदशेिरूलाई आफ्नो आसिवाक असिकारक्षेत्मा ्प्नने सरर्यमा कर लिाउ्न र राजसर उठाउ्न 

्पाउ्ेन िंरैिास्नक असिकार ि ।18 ्यद्यस्प, प्रदशेका कसत्प्य आमदा्नीका स्ोत जसतै ्प्यवा्ट्न 

17 आचा्यवा, रामप्रिाद । २०७८ । लसुमब्नी िरकारसररुद्ध कमवाचारी आनदोल्नमा । नेपाल पे्स, फाि्ुन 
१ । www.nepalpress.com/2022/02/13/155177/ मा उ्पलबि; अिोज १२, २०७९ मा िरेरएको । 

18 िंसरिा्नले भनिार, अनत:शलुक, मलू्य असभरसृद्ध कर, िंसिाित आ्यकर, व्यसक्तित आ्यकर, 
्पाररश्रसमक कर, रािदा्नी शलुक, सभिा शलुक, ्प्यवा्ट्न दसतरु, िेरा शलुक दसतरु, दणड जरररा्ना िंघ िरकारको 
एकल असिकार िचूीमा राखकेो ि । त्यि ैिरी प्रदशेको एकल असिकार िचूीमा घर जगिा रसजष्टे्रश्न शलुक, 
िरारी िाि्न कर, म्नोरञज्न कर, सरज्ा्प्न कर, ्प्यवा्ट्न, कृसर आ्यमा कर, िेरा शलुक दसतरु, दणड जरररा्ना 
राखकेो ि । र सिा्नी्य िरकारको एकल असिकारमा सिा्नी्य कर (िम्पसति कर, घर बिाल कर, घर जगिा 
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शलुक, िेरा शलुक दसतरु, दणड जरररा्ना आसद िंघ िरकारको सजममरेारीमा ्पस्न ्परेका ि्न ्। 

त्यसतै प्रदशेले िङ्कल्न ि्नने सिा्नी्य कर (िम्पसति कर, घर बिाल कर, िरारी िाि्न कर, 

घर जगिा रसजष्टे्रश्न शलुक), िेरा शलुक दसतरु, ्प्यवा्ट्न शलुक, म्नोरञज्न कर, सरज्ा्प्न कर, 

दणड जरररा्ना आसद सिा्नी्य तििँि ्पस्न दोिोररएका ि्न ्। ्यिरी िंघ, प्रदशे रा सिा्नी्य 

तिमध्ेय कु्ैन दईु तिले उठाउ्न ्पाउ्ेन केिी करका सशरवाक प्रदशे रा सिा्नी्य तिले एकल 

कर प्रशाि्निमबनिी व्यरसिा बमोसजम उठाउ्न्ुप्नने तोकेको ि । उदािरणको लासि प्रदशेले 

िरारी िाि्न कर उठाउँदा सिा्नी्य तिले लिाएको करिमते प्रदशेले ्ैन उठाउ्न्ुप्नने िुनि भ्ेन 

सिा्नी्य तिले घर जगिा रसजष्टे्रश्न शलुक उठाउँदा प्रदशेले लिाएको शलुकिमते िमारेश िरेर 

उठाउ्न्ुप्नने िुनि ।19 ्यिरी कु्ैन दईु तििँि जोसडएका िाझा करका सरर्यमा असिकारक्षेत्को 

अस्पष्टता र एकरू्पता ्निुदँा कु्न तिले कर/शलुक उठाउ्ेन र सरतरण ि्नने भन्ेन सरर्यमा प्रदशे 

र सिा्नी्य ति रा िंघ र प्रदशेबीच द्वनद्वको ससिसत दसेखएको ि । 

प्रदशेले ्पाएको एकल असिकारमा कृसर आ्य कर ्परेको ि । तर िबैजिो प्रदशेमा 

स्नरावािमखुी कृसर ्ैन अत्यसिक भएकोले ्यिमा कर लिाउ्न िरैे िाह्रो ि । िदुरू्पसश्म प्रदशेको 

आसिवाक मासमला मनत्ाल्यका एक कमवाचारीले भ्ेन, “्यि प्रदशेमा व्यारिास्यक र िङ्िसठत 

कृसरभनदा ्पस्न स्नरावािमखुी कृसरमा िरैे ज्नता आसश्रत िु्नाले िरकारले ज्नतािँि कृसरमा कर 

अिलु्न िकद्ैन । त्यिैले कृसर क्षेत्बा्ट कर िङ्कल्न िुदँ्ैन ।” अन्य प्रदशेका उतिरदाताले ्पस्न 

कृसर क्षेत्बा्ट कर िङ्कल्न ्निु्ेन रा ्निण्य कर िङ्कल्न िु्ेन बताए । बािमती प्रदशेले प्रदशे 

िभामा कृसर आ्य कर रसृद्धबारे एउ्टा सरि्ेयक िलफलमा ल्याएको तर उक्त सरि्ेयकको 

िलफलमा प्रदशे िभा िदस्यिरूले सररोि िरे्पसि ्पाररत िु्न िके्न । कृसरमा कर लिाउँदा 

मलू्यरसृद्ध िु्ेन र कृरकिरू कृसर ्पेशाबा्ट स्नरुतिासित िु्ेन तकवा  प्रदशे िभा िदस्यले िरे । कृसर 

उत्पाद्न बढाउ्न, खाली जसम्नमा खतेी्पासत बढाउ्न प्रोतिाि्न ि्नुवाको िा्टो कर लिाउँदा 

सकिा्न र स्नम्न आ्य भएका ्नािररकलाई मार ्प्नने बािमती प्रदशे िभा िदस्यिरूको तकवा  

सि्यो । 

प्रदशेको राजसरको मखु्य स्ोत िरारी िाि्न कर रिकेो ि । िरारी िाि्न कर प्रदशेले 

उठाए ्पस्न सिा्नी्य तििँि त्यिलाई सरतरण ि्नुवा्पिवा । त्यिमासि ्पस्न िरारी िाि्न दतावा र 

रसजष्टे्रश्न शलुक, िरारी िाि्न कर), िेरा शलुक दसतरु, ्प्यवा्ट्न शलुक, सरज्ा्प्न कर, व्यरिा्य कर, भसूमकर 
(माल्पोत), दणड जरररा्ना, म्नोरञज्न कर, माल्पोत िङ्कल्न राखकेो ि । 

19 अनतर-सरकारी शवत्त वयवस्ापन ऐन, २०७४, दफा ५ (१) 



18 

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

कर अिलुीमा प्रदशे-प्रदशेबीच अिनतलु्न दसेखनि । िात प्रदशेमध्ेय िरारी िाि्न दतावाको 

ठूलो सिसिा बािमती प्रदशेमा ि । ्यिाँको आनतररक आमदा्नीम ै ्पस्न ७०-८० प्रसतशत 

राजसर िरारी िाि्न करबा्ट आउ्ेन िरेको प्रदशेको श्रम, रोजिार तिा ्याता्यात मनत्ाल्यका 

एक कमवाचारीले बताए । तर अन्य प्रदशेमा भ्ेन िरारी िाि्न कर कम िङ्कल्न िु्ेन िरेको 

दसेखनि । 

प्रदशेले करको दा्यरा बढाउ्ेन कोसिि िरे ्पस्न िफल ्नभएको प्रदशेका ्पदासिकारी 

बताउँि्न ्। कसत्प्य करबा्ट िु्ेन आ्य सिा्नी्य तििमम ्पस्न जा्ेन भएकाले िमनर्य ि्नवा कसठ्न 

भएको ि । लसुमब्नी प्रदशेमा ्नदीजन्य ्पदािवाबा्ट प्राप्त िु्ेन आ्य र सरज्ा्प्न तिा म्नोरञज्न 

करको दा्यरा बढाउ्न कोसिि िरेको तर सिा्नी्य तिििँको ििका्यवामा बाँडफाँ्ट िु्ेन भएकोले 

ििका्यवा ि्नवा ्निसकएको त्यिाँको मनत्ाल्यमा का्यवारत एक कमवाचारीले बताए । प्रभारकारी 

ििका्यवा र िमनर्य ्निुदँा िालिमम सिसमत आ्यस्ोतमा मात् प्रदशे केसनरित भएको दसेखनि । 

“घर जगिाको िरकारी मलू्यांक्न र बजारमा चलेको रासतसरक मलू्यिँि तादातम्य समलाउ्न 

्निकदा घर जगिा रसजष्टे्रश्न शलुकबा्ट आमदा्नी बढाउ्न िसकएको िै्न,” ती कमवाचारीले भ्ेन ।
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