
जनउ�तरदायी �नजामती सेवा कसर� ? 
�व�ध, संय��, पर�परा र संगठन संरचनाको सेरोफेरोमा नेपालको �नजामती  

सेवा क�त उ�तरदायी छ? 

उमेश�साद मनैाल� 

नेपालको "शास�नक सयं�� $बर्'टस 'वे)ट*म�+टर मोडल'को भएकोले यसको म0ूय, मा�यता, 

�नय��ण र उ�तरदा�य�व स�ुनि4चत गन5 सयं��ह7 प�न "ायः $बर्'टस पर�पराअनु:प न ै

कायम हुनपुगेका छन।् बेलायतको ज+त ैससंद�य लोकताि��क प=�तलाई रा?य स@चालनलाई 

'+टेयAरङ गन5 मलूके�C मानी शासकDय सरंचना +थापना भएका छन।् जन"�त�न�धको थलो 

ससंद"�त राजनी�तक उ�तरदा�य�व स�ुनि4चत हुनेगर� "णाल�गत Fयव+थाह7, सयं��ह7 खडा 

भएका छन।् मि��पAरषदले कुन ै प�न अव+थामा ससंदको �व4वास "ाIत गAरन ै रहनुपन5, 

"�येक म��ी आKनो म��ालयको कामका ला�ग ससंद"�त FयिLतगत 7पमा उ�तरदायी 

हुनुपन5, सरकारको वा�षकM  नी�त तथा कायMNम रा)Oप�तमाफM त ससंदमा पेस गAरनुपन5, सरकार� 

कायMस�पादनका मह��वपूणM पPका "�तवेदनह7 र सवंैधा�नक �नकायह7का वा�षकM  "�तवेदन 

ससंदमा पेस गनुMपन5 Fयव+थाह7 $बर्'टस ससंद�य ढाँचाकै शिLतशाल� ससंदको झझ0को 

'द�छन।् यी सबै Fयव+था हेदाM सावMभौमस�ताको अUयास गAरने जन"�त�न�धह7को थलो ससंद 

नै सबै राजनी�तक एव ं शासकDय सरंचनाह7को उ�तरदा�य�व बहन गनुMपन5 मVुय के�Cको 

7पमा +वीकाAरएको देWख�छ। जन�नवाM�चत सरकार र सांसदह7को आव�धक �नवाMचनको बेला 

जनताले मतदानमाफM त उ�तरदा�य�वको अि�तम पर�Pण गन5 बाहेक अ: बेला ससंद न ै

उ�तरदा�य�वको पर�Pण गन5 �नकायको 7पमा रहेको छ। सावMभौमस�ता स�प�न 

नागAरकह7लाई अमूतM र का0प�नक कथाका महानायकको 7पमा मा� Fयवहार हुने गरेको छ । 

सावMज�नक पदा�धकार�ह7का ला�ग उ�तरदा�य�व *सजMना गAर'दने �व�वध सयं��ह7 छन।् 

स�ंवधान, "शास�नक काननु, सशुासन ऐन र �नयमावल�, सचूनाको हकस�ब�धी ऐन र 

�नयमावल�, आ�थMक "शासनस�ब�धी कानुनदेWख �व*भ�न नी�त, �नयम, आचारस'ंहता आ'द 

"श+त सयं��ह7ले कुनै प�न पदा�धकार�को कामकारबाह� र आचरणका ला�ग उ�तरदा�य�व 

*सजMना गAर'दएका हु�छन।् �नजामती कमMचार� र अ�य सावMज�नक सेवामा कायMरत 



कमMचार�ह7का ला�ग सगंठन सरंचना +वय�ले प�न उ�तरदा�य�व *सजMना गAर'द�छ। 

पदसोपान, आदेशको एकताज+ता सगंठनका *स=ा�तह7ले सहायक र सपुAरवेPक बीचको 

स�ब�ध तथा उ�तरदा�य�व रेखा �नि4चत गAर'द�छ। �यन ै �व�ध, सयं��, पर�परा र सगंठन 

सरंचनाको सेरोफेरोमा नेपालको �नजामती सेवा क�त उ�तरदायी छ? र को"�त उ�तरदायी छ? 

�व4लेषण गनुMपन5 हु�छ। 

नेपालको अ�तAरम स�ंवधान, २०६३ ले मि��पAरषद, म��ीह7, रायका तीन अंगह7 र अ�य 

सवंैधा�नक अंगह7को उ�तरदा�य�व "�यP वा अ"�यP 7पमा उ0लेख भएको छ। मि��पAरषद 

साम'ूहक 7पमा र म��ीह7 FयिLतगत 7पमा ससंद"�त उ�तरदायी हुने, सवैधा�नक अंगह7 

रा?य"मखु माफM त ससंद"�त उ�तरदायी हुने सवंैधा�नक "ावधान रहेको छ। Fयव+था�पका 

ससंद र �यायपा*लका आआKना काननु �नमाMण र �यायस�पादनका ला�ग नेपाल� जनता"�त 

उ�तरदायी हुने कुरा भने स�ंवधानका अPरमा नभई भावनामा "�त�वि�बत भएको मा�न�छ। 

तर शासन-"शासन स@चालन गन5 र सशुासनको "मखु पा� मा�नने �नजामती सेवाको 

उ�तरदा�य�व स�ंवधानमा +प)ट छैन। स�ंवधानको धारा १५३ मा �नजामती सेवाको 

गठनस�ब�धी शीषMक 'दएर 'नेपाल सरकारले मलुकुको "शासन स@चालन गनM �नजामती सेवा 

र आव4यक अ�य सेवाह7ले गठन गनM सLनेछ, �य+ता सेवाह7को गठन, स@चालन र सेवाका 

सतMह7 ऐन_वारा �नधाMरण गAर'दए बमोिजम 

हुनेछन'् भ�ने उ0लेख गरेको छ। ऐन_वारा Fयवि+थत गन5 सतM राखेर ससंदले �नजामती सेवा र 

अ�य सेवाह7मा�थ सरकारले जथाभावी नगरोस ्भ�नेस�मको सवंैधा�नक आशय देWखए प�न 

यी सेवाह7का म0ूय, मा�यता, *स=ा�तह7 तथा यसले बहन गनुMपन5 उ�तरदा�य�वका �व�वध 

के�Cह7, उ�तरदा�य�व बहनमा _व�_व *सजMना भएको अव+थामा `यान 'दनुपन5 

उ�तरदा�य�वको Nमबारे स�ंवधानमा केह� उ0लेख 

भएको छैन। स�ंवधानका शaदह7को अथM लगाउँदा �नजामती सेवा लगायतका सरकार� सेवाह7 

सरकारको सहयोगी स+ंथाको 7पमा बुWझ�छ। 

�नजामती सेवा ऐन, २०४९ को "+तावनामा '�नजामती सेवालाई बढ� सPम, सdुढ, सेवामलूक र 

उ�तरदायी बनाउन....' भनेर ऐनको उeे4य लेWखए प�न ऐनका "ावधानह7 कह�ं कतै नेपाल� 

जनता"�त उ�तरदायी हुनुपन5 Fयव+था गरेको भे'टँदैन। यसबाट हाfो �नजामती सेवाले तहगत 

उ�तरदा�य�वमा� �नवाMह गरे पुgने देWख�छ। $बर्'टस ससंद�य "णाल�कै नLकल गन5 Nममा 

आ�थMक कानुनमा 'लेखा उ�तरदायी अ�धकृत'को पAरभाषामा म��ालयको स�चवलाई पारेर 



ससंदको सावMज�नक लेखा स*म�तमा स�चवह7लाई FयिLतगत 7पम ै म��ालयको आ�थMक 

कारोबारको ला�ग उ�तरदायी बनाउन था*लएको छ। यस स*म�तमा स�चवह7 �वभागीय 

म��ीको "�त�न�धको 7पमा नभई आफi  उ�तरदायी हुन उपि+थत हुने गछMन।् ससंदकै अ�य 

स*म�तह7मा भने म��ीलाई नै उ�तरदायी मानेर Fयवहार गन5 गAर�छ। तर आफूले सेवा 

'दनुपन5 सेवाjाह�"�त कमMचार�ह7लाई उ�तरदायी बनाउने "भावकार� सयं��ा�मक Fयव+था 

भने भइसकेको छैन। 

नागAरक बडाप�, सावMज�नक सनुवाइ, jाहक स�तुि)ट सव5Pणज+ता केह� Fयव+थाह7 हेदाM 

�नजामती कमMचार�ह7 प�न जनता"�त जवाफदेह� बनाउन खोिजएको हो lक भ�ने देWखए प�न 

यी Fयव+था केवल औपचाAरक र आलकंाAरकमा� देWखएका छन।् उ�तरदा�य�वका ४ पPह7 

हु�छन ् र तीम`ये एकको अभावमा प�न उ�तरदा�य�व स�ुनि4चत हुनसLदैन। मापदnड 

�नधाMरण, अनुस�धान, जवाफदे'हता र कायाM�वयन उ�तरदा�य�वको चार चरण हुन।् �व�वध 

कानुनह7मा �नजामती सेवाले 'दने सेवाह7को मापदnड उ0लेख भएका छन,् अनुस�धान वा 

पर�Pण गन5 आ�तAरक र बाoय, औपचाAरक र अनौपचाAरक सयं��ह7 प�न छन,् जनताले 

आKनो आवाज राVने केह� म@चह7 प�न छन।् तर 

उनीह7का गुनासाह7लाई स�बोधन गन5, कायाM�वयन गन5 Fयव+था नहँुदा मा�थ उ0लेख भएका 

Fयव+था जनतालाई अलम0याउने मा`यममा सी*मत भएका छन।् नागAरक बडाप�मा उ0लेख 

भएका मापदnड अनु:प सेवा नपाएकोमा सशुासन �नयमावल�अनुसार P�तपू�त M दाबी गनM पाउने 

र पाँच हजारस�म P�तपू�त M 'दने Fयव+था भए प�न अ'हलेस�म Fयवहारमा कायाM�वयन भएको 

छैन। ब: सचूनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ ले सावMज�नक सरोकारका �वषयह7मा सचूना 

माgने, सो "ाIत नभएमा उजुर� गन5, आयोगमा पुनरावेदन गन5, P�तपू�त M दाबी गन5 र आयोगले 

P�तपू�त M 'दलाइ'दने �व+ततृ कानुनी Fयव+था गरेको देWख�छ। यस अ�तगMत केह� मह��वपूणM 

सचूनाह7को स�ब�धमा आयोगले स�बि�धत �नकायह7लाई आदेश 'दएको प�न देWख�छ। तर 

नागAरक सचेतनाको कमीले होला, P�तपू�त M दाबी खास भएको देWखदैँन। जनता"�त सावMज�नक 

�नकायह7मा कायMरत कमMचार�ह7लाई उ�तरदायी बनाउने य�त Fयव+था प�न अ�य सेवा 

सतMस�ब�धी कानुनमा छैनन।् गुनासाका सनुवाइ र सुझावह7को कायाM�वयन नहँुदा 

कमMचार�ह7 प�न जनता"�त उ�तरदायी हुनछाडकेो र जनताले उजुर�, गुनासा गनM प�न कम गदp 

गएको ि+थ�त छ। यसले �नजामती कमMचार� र नागAरकह7बीच �व4वासको सकंट बढाउँदै 



लगेको देWख�छ। कायाM�वयनको "भावकार� Fयव+था नगर� लागू गAरएका अ*भयानह7 

शqृगाAरकमा� हु�छन।् 

नेपाल 'सघंीय लोकताि��क गणत��' भएको घोषणा नेपालको अ�तAरम स�ंवधानमा गAरएको 

छ। लोकताि��क गणत�� भ�नु नै लोकत��को सवs�कृ)ट अUयास हो, जहाँ काननु र �यायको 

dि)टमा कुन ैप�न FयिLत असमान हँुदैनन।् सावMभौमस�ता साँtचै जनतामा �न'हत हुने यस 

Fयव+थामा जनताभ�दा मा�थ कोह� हुनसLदैन। जनतामा �न'हत सावMभौमस�ताको 

"�यायोजन हुनसLदैन (म�टे+Lयु)। �यसलेै �नवाM�चत जन"�त�न�ध हुन ् वा �नयुLत 

कमMचार�ह7 दवु ै वगM जनताका 'एजे�ट'को 7पमा काम गनुMपछM। यी दवुै वगM जनता"�त 

उ�तरदायी हुनुपछM  भ�ने मा�यता +था�पत भएको छ। जनताको नाममा ससंदले होस ् वा 

म��ीह7ले �नजामती कमMचार�ह7लाई आफू"�त मा� उ�तरदायी बनाउने काम अ'हलेको 

आधु�नक लोकत��ले +वीकादpन। प'हलेका कमMचार�ह7ले शासन गरेर सेवा 'द�थे भने अ'हले 

सेवा 'दएर शासन गनM *सकाउनुपछM। �नजामती कमMचार�ह7ले सावMज�नक सेवा �वतरणमा� 

गदpनन,् लोकत��का म0ूय-मा�यताह7 नै �वतरण गछMन ् भ�ने +वीकाAरएको छ। अझ 

�नजामती कमMचार�ह7ले जनता र जन"�त�न�धह7बीच म`यवतu भ*ूमका खे0नुपन5 नया ँ

िज�मेवार�लाई प�न +वीकादp गएको देWख�छ। जनता"�त उ�तरदायी �नजामती सेवा 

नबनाइएमा य+तो गहन िज�मेवार� �नवाMचनमा जान ुनै नपन5 वगMबाट कसर� स�भव हु�छ? 

एक हदस�म जनताले म0ूयांकन र �नय��ण गनMसLने �व�ध अवल�बन गनMसकेमा यो सेवा 

जनता"�त उ�तरदायी हुनसLछ। 

�नजामती सेवालाई जनउ�तरदायी बनाउने �व�ध, "lNया �नमाMण �नकै हो*शयार�पूवMक गनुM 

आव4यक हु�छ। म��ीह7को FयिLतगत उ�तरदा�य�व र शासकDय "lNयामा ससंद�य 

�नय��णलाई कमजोर नबनाई थप "ब�धह7 गनुM उ�चत हु�छ। नेपालको �व_यमान �नजामती 

सेवालाई जनउ�तरदायी बनाउन प'हलो कदमको 7पमा सरकार� �नकायह7को सरंचना र 

"lNयामा सेवाjाह� जनताको "�त�न�ध�व गराउनुपछM। यसो भएमा �व+तारै कमMचार�ह7 

जनता"�त उ�तरदायी हुनजा�छन।् अjपंिLतमा सेवा 'दने कायाMलयह7मा नागAरक परामशM 

स*म�त, सेवाjाह� पAरषद, स0लाहकार मnडल, नागAरक *सनेट आ'द जे नाम 'दएर भए प�न 

सेवाjाह� नागAरकह7का "�त�न�धह7लाई सेवा 'दने कामको "lNयामा सलंgन गराउनुपछM। 

सरकारले यसका ला�ग स+ंथा गठन गनM सघाउनुपछM। नी�त �नमाMण गन5 �नकायह7मा  



�वशषेvह7को स*म�तभ�दा मा�थ नी�त समदुायको नाममा सरोकारवालाह7को "�त�न�ध�व 

अ�नवायM 7पमा गराउने Fयव+था गAरनुपछM। 
 

jामीण समदुायह7को हरेक गाउँमा 'नागAरक कचहर�को गठन गर� सरकार� कायMNम, सेवाको 

म0ूयांकन, सामािजक मागको "ाथ*मकDकरण, झiझगडा, मeुामा*मलाको "ारि�भक सनुवाइ 

गन5 काम तोlकनु उपयुLत हु�छ। अपवादको 7पमा बाहेक जुर�को �नणMय, *सफाAरसलाई 

मा�नैपन5 नी�त तय गAरनुपछM। अ�य मलुुकह7मा सफल भएको 'नागAरक "�तवेदन सकंलनको 

"योग केह� सहर� Pे� र छा�नएका िज0लाह7मा गनM आव4यक देWख�छ। यसको "भाव 

म0ूयांकनका आधारमा Nमशः सबै िज0लाह7मा �व+तार गदp जानुपछM। सशुासन ऐन र 

�नयमावल�मा Fयव+था भएको सावMज�नक सेवा"वाहको िज0ला अनुगमन स*म�त खारेज गर� 

यसमा समाजका "बु= FयिLतह7, नागAरक समाजका "�त�न�ध, उपभोLता सघं-स+ंथाका 

"�त�न�धह7मा रहेको सामािजक पर�Pण स*म�तमा 7पा�तरण गAरनुपछM। 
 

यसका साथै �नजामती कमMचार�ह7 लगायत सबै सावMज�नक पदा�धकार�ह7को अि�तम 

उ�तरदा�य�व जनता"�त हुनेगर� उ�तरदा�य�व स�ब�धी छुwै ऐन तजुMमा गनM आव4यक भएको 

छ। यसमा एकभ�दा बढ� के�C"�त उ�तरदायी हुनुपदाM _व�_वा�मक ि+थ�त *सजMना भएमा 

को"�त उ�तरदायी हुने हो? +प)ट गAरनुपछM। �नजामती सेवालाई �न)पP र तट+थ राVन अब 

ब�ने स�ंवधानमा यसका म0ूय र +था�पत मा�यतालाई समावेश गAरएमा स+ंथा सdुढ हँुदै जान 

सLछ। अ��यमा, लोकत��मा "शासकह7 अि�तम 7पमा नागAरकह7"�त उ�तरदायी हुनुपछM  

र �न)पP, सह� र सम�या�यक �नणMय तथा Fयवहारका ला�ग िज�मेवार प�न हुनुपछM। 

 


