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भिन$छ, राजनीित&बना ूशासन अचेत हु$छ, ूशासन&बना राजनीित गितह)न । व&ृ-, अनशुासन, काय0�ेऽ, 

काय0ू णाली, काय0शैली र मू4यदश0नमा फरक भएर पिन यी दईु वग0 एकअका0सँगको सहकाय0मा समान 

उ:ेँयका लािग प<रचािलत हु$छन ्। अक> श?दमा राजनीितले उ:ेँय िनधा0रण गछ0, ूशासन सो उ:ेँय पूरा 

गन0 @बयाशील रह$छ । राजनीितले नीित काय0 र Bयवःथापन ूशासनले गछ0 । राजनीित र ूशासन आ–

आEनो काय0�ेऽमा सीमाFGकत भइकन अ$तस0IबF$धत हुन ु शासकJय ूणालीको वैिशंLय हो । @कन@क 

नीित र Bयवःथापनबीचको &वभाजन िनकै ज@टल पिन छ । राजनीित र ूशासनको सीमा र सIब$धका 

िनधा0रण ूाFMक &वषय&वधा माऽ नभई Bयावहा<रक ज@टलताको &वषय हो । यी दईु वग0बीचको सIब$ध र 

काय0सीमा िनधा0रणका लािग अमे<रकामा मौलाएको लुट ूणाली र वेलायतमा जरा गाडेको ूशासिनक 

संर�णवाद&वRSको वैचा<रक आ$दोलनको सफलता, श&T पथृकJकरणको िसSा$तलगायत इितहासका थुूै 

वैचा<रक घटना र अVयासले योगदान पु¥याएको छ । 

&व4सनको राजनीित र ूशासनको सीमा &वभाजनको िसSा$त ूचलनमा आउनअुिघ अमे<रकालगायतका 

लोकताF$ऽक मुलुकहRमा ‘&वजेताको प�मा इनाम हु$छ’ भ$ने अवधारणाले महWव पाएको िथयो जसका 

आधारमा राजनीितक काय0कार)ले आफूअनकूुलको सहयोगी आफ्◌्नो छा$ने गYया◌े, अक> श?दमा भ$दा 

पजनी ूथा ूचिलत िथयो । प<रणामतः ूशासन ूशासन जःतो भएन, राजनीितले राजनीित गरेन । &विध 

िनमा0ण, ूितिनिधWव र सरकारमािथ िनगरानी गन[ आEनो ूमुख काममा राजनीितको @बयाशीलता देFखएन 

भने ूशासन पेशागत िन]ा र Bयवःथापनमा भ$दा पिन राजनीितको अनुचरमाऽ ब$यो, संःथागत सIझना 

र िनंप� सेवा ूवाहको ूमुख काय0मा उसको @बयाशीलता देFखएन । कितपय ूशासन&व_का अनसुार 

ूशासन Bयावसाियक संय$ऽ भ$दा ‘पोिल@टकल वारफेर’ को संय$ऽ ब$ने गYयो । 

Wयसो त ूशासनले &वधागत अFःतWव पाएको पिन धेरै भएको छैन । ूाचीन पूव`य तथा पाaाWय 

राbयकौशलको इितहासमा ूशासन काममा देFख$छ तर नाममा भे@टँदैन । आ<रःटोटल (पोिल@टdस) र 

Iया@कयावेली (&ू$स) ले आआEना कृितमा ूशासनको काम उ4लेख गरेका छन ् तर ूशासन श?दको 

उ4लेख पाइँदैन । अठारg शताBद)मा hािम4टनले प@हलोपटक आEनो पुःतक फेडेरािलःटमा साव0जिनक 

ूशासनको काम र काय0�ेऽ उ4लेख गरेका िथए । Wयःतै ूशासनकै &वषयमा लेFखएको प@हलो @कताव भने 

चा4स @द बुिननको साव0जिनक ूशासनको िसSा$त हो । इशापूव0देFख बुिननसIम आइपुiदा ूशासन र 

राजनीितको सीमारेखा कोन[ काम नभए पिन नामकरण भने सIभव भयो । ूशासन भनेको Bयावसाियक 

�ेऽ हो र यो राजनीितक ूितःपधा0को रःसाकःसीबाट अलग रहनुपछ0 भ$ने &व4सनको ‘ पोिल@टdस 



एडिमिनःटे«सन @डकोटोमी’ िसSा$तले महWव पाएपिछ ब4ल ूशासनले &वधागत र काय0�ेऽगत अFःतWव 

पाएको हो । यस अथ0मा साव0जिनक ूशासनले छुjटै प@हचान पाएको १३० वष0 पुiदैछ । 

&व4सनले ूशासनलाई अलग &वधा र Bयावसाियक बनाउने वै◌ैचा<रक आ$दोलन गदा0 साव0जिनक ूशासनका 

काय0�ेऽ र व&ृ- अनशुासन पिन उ4लेख गरेका िथए । उनका अनसुार ूशासन भनेको कानुनको &वःततृ र 

BयवFःथत काया0$वन हो जसका लािग ूशासन ःवाय- पिन छ तर नीित यसको काम होइन, न आEनो 

काय0&विध र काय0�ेऽ िनधा0रण नै यसले गन0 पाउँछ, यो कामचा@हँ राजनीितको हो । &व4सनको ‘@डकोटोमी’ 

िसSा$तको Bयाlया गन[ बममा ूशासन&वm nेट वा4दोले ूशासन र राजनीितबीचको सीमा र सIब$धलाई 

अR वःतुगत बनाए । उनका अनसुार राजनीितले िनण0य गन[ हो, ूशासन Wयसको काया0$वयनमाऽ गछ0, 

राजनीित &वचार र मू4यबाट िन@द0o हु$छ तर मू4यतटःथ रहन ु नै ूशासनको मू4य हो, Wयसैले यो 

तpयबाट च4छ । ूशासनको व&ृ-अविध लामो हु$छ, राजनीित आविधकqपमा जनताबाट अनमुो@दत हुनपुछ0 

। राजनीितले सरकार (शासन)को नेतWृव गछ0 भने ूशासनले ूणालीको । लोक&ूयतामाफ0 त श&T आज0न 

गन[ rयाउ$नमा राजनीित लाiछ तर ूशासनको प@हचान नाममा होइन, काममा देFख$छ । यित हँुदाहँुदै 

पिन यी दईु वग0 यसर) जेिलएका छन ् @क एक अक>ूित अ&ूय ब$दा पिन एक अका0मा अ$यो$यािौत 

हुनबाट पर रहन ुसIभव छैन । BयवFःथत समाज र शासन Bयवःथामा यी दईु &वक4पह)न सIब$ध र 

सीमामा जेिलएका छन ्। यी दईु आआEनो सीमा र सIब$धमा रहेर न ैअसल राbयBयवःथा कायम गन0 

सdछन ्। 

यी दईु वग0ले एक अका0बाट िनFaत अपे�ा राखेका हु$छन,् जस&बना ियनीहRबीचको सIब$ध र सीमा ःवःथ 

रहन सdदैन । राजनीितले आफनो सहयोगी संय$ऽबाट जसर) िनFaत अपे�ा राlछ, ूशासनले पिन 

आपm्नो अिभभावक राजनीितक काय0कार)बाट यःतै अपे�ा राखेको हु$छ । प@हला राजनीितले ूशासनबाट 

गन[ अपे�ाको चचा0 गराँ◌ै । ूशासन &वM र ःथायी संय$ऽ भएकाले राजनीितले उसबाट ूणालीगत 

सूचनाको अपे�ा गरेको हु$छ । म$ऽी र संस_लाई सह), सा$दिभ0क र Bयावसाियक सूचना @दइरहनु 

ूशासनको कत0Bय हो । दोॐो, उसले राजनीितक काय0कार)लाई मागेको बेलामा स4लाह @दनुपछ0 । 

उ:ेँयपरक, &वक4पस@हत िनंप� र िनिभ0क स4लाह @दनु ूशासनको कत0Bय हो । लोक&ूयताका आधारमा 

जनतामाझबाट आएको राजनीितMमा &वMता रह$छ भ$ने छैन । िनिभ0क र Bयावसाियक स4लाह @दनबाट 

ूशासन चुdनहुु$न । तेॐो, आफूले गरेका िनण0य वा बनाएका नीित काय0बम तWकाल काया0$वयन होस ्भ$ने 

अपे�ा ूशासनमािथ रह$छ । 

BयवःथापकJय ू@बयाबाट वा काय0का<रणीबाट भएका िनण0यको ूितबS र ऊजा0शील भई काया0$वयन गन[ 

कामबाट ूशासन क@ह4य ै&वषया$तर रहँदैन भ$ने चाहना रा◌ाFख$छ । चौथो, ूशासनबाट ग<रएको कामको 

जवाफदे@हता पु&o होस ्भ$ने अपे�ा रा◌ाजनीितले राखेको हु$छ । आफूले सIपादन गनु0पन[ काम, िलनपुन[ 



भूिमका र ूयोग गरेको◌े अिधकार एवम ् साधनका लािग &वभागीय म$ऽी, संसm र सव0साधारणूित 

जवाफदेह) ब$न ु ूशासनको धम0 हो । पाँचv, अपे�ा आफूबाट जानी÷नजानी हुन लागेका गलत िनण0यमा 

आफूलाई सचेत गराओस ्भ$नेमा रह$छ । खास अवःथामा राजनीितक काय0का<रणीबाट गलत िनण0य हुन 

लागेमा Wयस &वषयमा िशoतापवू0क सचेत गराउन ूशासनले सdनपुछ0, यो उसको Bयावसाियक र निैतक 

दाियWव पिन हो । तेॐो &वxका मुलुक, जहाँ लोकताF$ऽक संःकार संःथागत भइसकको छैन, Wयहाँ यस 

ूकारको दाियWव न ूशासनले िनभाएको छ, न यसर) दाियWव िनवा0ह गन[ ूशासकहR जोFखममTु न ैछन ्

। Wयसैले ूशासनिभऽ अनुचरवाद पिन हावी देFखएको छ । अमे<रकJ राyपित &बल Fdल$टनले ूशासन 

सुधारको ूितवेदन बुभm्ने बममा भनेका िथए– मलाई हस ्भ$ने होइन @क नाई भ$न सdने ूशासक खाँचो 

छ । 

ूशासनले पिन राजनीितबाट थुूै अपे�ा राzे गछ0 । राजनीितको सहयोग र ूोWसाहन&बना ूशासनले 

िनरो&पत भूिमका िनवा0ह गन0 सTैन । ूशासन सध{ राजनीितक ूणालीबाट िन@द0o रह$छ र उसले गन[ 

कामका स$दभ0मा अF$तम जवाफदे@हता राजनीितले न ै बहन गनु0पन[ हु$छ । ूशासनले काम गन[ 

वातावरणको आधार पिन राजनीित हो । यसथ0 ूशासनले राजनीितबाट योiयता ूणालीको संर�ण, व&ृ- 

सुर�ा, समान Bयवहार, पया0| सेवा÷सु&वधा, अिभभावकWव, काय0ू ोWसाहन, काय0ःवाय-ता, @दशावोध र नेतWृव 

अपे�ा गरेको हु$छ । ूशासकले आफूबाट सदाशयसाथ गरेका काममा हुने मानवीय ग4तीको FजIमेवार) 

पिन राजनीितक काय0कार)बाट िनवा0ह भए हु$pयो भ$ने आशा गरेको हु$छ । राजनेताहR कुशल ूशासकबाट 

रा&yय ःवाथ0 र आमनाग<रकका @हतमा गन[ काममा कथम ्ग4ती भएमा पिन आEना ूशासकको संर�ण 

गछ0न ् । तेॐो &वxमा यःता उदाहरण अपवादका qपमा रहे पिन लोकताF$ऽक संःकार र Bयावसाियक 

िनजामती सेवाको सIब$ध यसैका आधारमा मजबुत हुने गछ0 । सरकार) नीित र िनण0यका लािग 

जस÷अपजसको अF$तम जवाफदेह) &वभागीय म$ऽी न ै हुने वेःट िमिनःटर मोडेलको मा$यता हो भने 

पेशागत िन]ा र &वMतासाथ ूःतुत हुन ुयोiयता ूणालीको मा$यता हो । यी दईु वग0मा एकअका0का अपे�ा 

एकअका0बाट पूरा हु$छन ्भ$ने &वxासमा न ै राbयूणालीको वैधता र नाग<रक सेवाको ूभावका<रता पु&o 

हु$छ । सैSाF$तकqपमा िनजामती ूशासन र राजनीितको काय0&वभाजन ग<रँदै आए पिन ूशासन र 

राजनीितबीचको सIब$धमा केह) Bयावहा<रक सवाल बाँकJ छन ्। राजनीितक संःकृित &वकास भइनसकेको 

मुलुकमा ूशासनलाई यसका म4ूय आदश0अनqुप संःथागत गनु0 अR चुनौतीूm देFखएको छ । ूशासिनक 

अवधारणामा आएका प<रवत0नले पिन राजनीित र ूशासनको परIपरागत सीमा र सIब$ध बद4ने गरेको छ 

। चाहे जो होस,् राजनीित र ूशासनको सIब$धको सार भनेको ‘नेताहRले राज गन[ र ूशासकहRले शासन’ 

गन[ हो । काय0भूिमकाको अVयासबाट प<रमाFज0त हँुदै आउँदा @दनका लािग सवल ूणाली ःथापना गन[ 

दाियWवबाट ूशासन र राजनीित क@ह4य ैपिन पF$छन सTैनन,् यो उनीहRबाट जनताले गरेको अपे�ा हो । 
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