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सार सङ्'ेप (Overview)
नेपालको संिवधानले जन.वा./यलाई सङ्घ, 'देश र ,थानीय तहका सरकारको साझा िज6मेवारीको 9पमा तोके को छ । बृहत् नीितगत काय@ह9
सङ्घ र Dदेशका GेHािधकारिभH पद@छन् भने Dाथिमक .वा./य तथा सरसफाइका काय@ह9 .थानीय सरकारका एकल अिधकारह9 हOन् । नेपालमा
कोिभड—१९को रोकथामका लािग चैत २०७६ देिख जेठ २०७७ स6म ग[रएको पणू @ ब^दाब^दीको दौरान अ`पंिaमा ग[रने िवपत् bयव.थापनका
लािग .थानीय सरकारह9 िज6मवार िथए । पणू @ ब^दाब^दीको अ^cय हOनअ
ु िघ, जेठ र असार मिहनामा हाeा अनसु ^धाताह9ले ब^दाब^दीको
दौरानमा कोिभड िनय^Hणका स5ब7धमा Dदेश र .थानीय सरकारको आवgयकता मhु याङ्कन गन@, उनीह;ले गरे का ि?याकलाप अिभलेखन गन@ र .वा./य
स6बि^धत िविiय Dब^ध बjु नका लािग ११३ पािलकाका .थानीय अिधकारीह9बीच एक सवlGण सmचालन गरे का िथए । साथै हामीले Dदेश
सरकारका अिधकारीह9सँग उनीह;को अनभु व र बझु ाइह9 संकलन गरे का िथयौ ँ ।

मु,य स.देशह2

!वा!$य िव(को +ब-धका मु1य िसकाइह5 (Insights on health financing)
• कोिभड-१९ स6बि^धत .वा./य िpयाकलापह9मा .थानीय सरकारह9 मqु यत: आsनै बजेटमा िनभ@र रहे र उिनह9ले पया@v बजेटको अभाव
Dमख
ु चनु ौती भएको बताए ।
• उwच कोिभड-१९ संpिमत िजhलाह9का .थानीय सरकारह9सँग तल
ु नाcमक 9पमा कम आिथ@क xोत रहेको देिख^छ । के िह हदस6म यो
असमानता देिखनक
ु ो कारण कोिभड-१९ को उwच संpमण तराईका .थानीय तहह9ले .थानीय िवपद् कोषको अिधकांश रकम बाढीज^य वा
अ^य िवपत् राहत र िनय^Hणका लािग खच@ ग[रसके का िथए ।
• Dदेश र संघीय सरकारले सहयोग गरे को कोिभड िनय^Hण काय@ह{ (ज.तै: }वारे ^टाइन के ^~ह9को .थापना) .थानीय सरकारह9ले काया@^वयन
गरे को िथए । तर .थानीय सरकारह9ले स6पणू @ {पमा आsनै आिथ@क xोतमा िनभ@र रिह सmचालन गरे को कोिभड िनय^Hण काय@ह9 (ज.तै:
.वा./य जनचेतना अिभयानह9) भने सीिमत {पमा काया@^वयन गरे को पाइयो ।
सझ
ु ावह5 (Recommendations)
• कोिभड-१९ अhपकालको लािग .वा./य सक
ं ट भएकाले उwच ;+qmमण भएका .थानीय सरकारह9लाई स6पक@ पिहचान (contact tracing)
ज.ता साव@जिनक .वा./य काय@ह9 गन@का लािग थप कोषको आवgयकता छ ।
• कोिभड-१९ को ;+qmिमत सङ्qया र भिवˆयको जोिखमलाई म‰यनजर गदŠ .थानीय सरकारह9का लािग िविनयोिजत बजेट िनयिमत {पमा
Dदान गन@ आवgयक छ ।
• Dदेश र संघीय सरकारले .थानीय सरकार, िजhलाका िनकाय र .वा./य सेवा के ^~ ज.ता .थानीय .तरका िविभ^न िनकायह9लाई आवgयकता
अन{ु प बजेट िविनयोजन गन@ उिचत मापदŒडको िवकास गन@पु द@छ र सो Dिpया सबै स6बि^धत िनकायका लािग पारदश• हOनपु द@छ ।

प4ृ भूिम

(Background)

नेपालले चैH ११, २०७६ देिख जेठ ३२, २०७७ स6म पणू @ ब^दाब^दी
लागू गरे को िथयो र cयसपŽात आिं शक 9पमा खल
ु ा गनl pम श9
ु
गरे को िथयो । असार ४ (सवlGणको अि^तम िमित) स6म आइप•ु दा
कोिभड-१९ संpिमतको सङ्qया ७,८४८ पगु ेको िथयो, जनु cयस
बेलास6मकै उwच सङ्qया िथयो । सp
ं िमतह9 ७४ िजhलामा
भेिटएका िथए भने मृतकको सङ्qया २२ पगु ेको िथयो र सीमा पारबाट
िभिHएको संpमण र यी िजhलाह9को उwच जनघनcव भएको
कारणले नेपालको तराई GेHमा सबैभ^दा बढी सp
ं मण देिखएको
िथयो साथै, सो िमितमा ११६,२१५ जना “यिaह9 }वारे ^टाइनमा
िथए ।1
चैH २०७६ मा .थानीय सरकारह9लाई Dदेश सरकारको
सहकाय@मा }वारे ^टाइन र होिhडङ्ग के ^~ह9को “यव.थापन गनl
तथा कोिभड-१९ परीGण गनl िज6मेवारी िदइएको िथयो । .थानीय
सरकारह9लाई कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय^Hणका िनि6त
जन.वा./य स6बि^ध िनदlशनह9 ज.तै सामािजक दरू ीको
सिु निŽतता गनl, साव@जिनक .थानमा िकटनासक औषिध छनl, र
मिहला .वा./य .वयंसेिवका ज.ता .वयंसेवकह9को प[रचालन
गनl िज6मेवारी पिन तोिकएको िथयो । .थानीय सरकारह9लाई
}वारे ^टाइन तथा होिhडङ्ग के ^~ह9को .थापना तथा सmचालनको
लािग संघीय सरकारबाट र राहत िवतरणको लािग Dदेश सरकारबाट
आिथ@क सहयोग Dाv भयो । यी उपलbध आिथ@क सहयोग बाहेक
.थानीय सरकारह9ले Dायः चालू बजेटको िवपद् “यव.थापन
कोषबाट ग[रएको रकमा^तरमा िनभ@र रहेका िथए ।

सव9'ण बारे

(About the Survey)

यो सवlGण नेपाल Dशासिनक DिशGण Dित–ान (ने.D.D.D) सँगको
सहकाय@मा लŒडन .कूल अफ इकोनोिम}स,् येल िव˜िव™ालय र गवनl^स
hयाबका अनसु ^धाताको टोलीले जेठ २० देिख असार २, २०७७ स6म ११३
वटा पािलकामा सmचालन गरे को िथयो । हामीले सन् २०१९ मा ने.D.D.D,
जिज@या .टेट िव˜िव™ालय, िव˜ बšक र सयं a
ु राˆ›सघं ीय िवकास काय@pमले
सmचालन गरे को नेपालमा संघीयता काया@^वयनका लािग आवgयक
Gमताको मhु याङ्कन (Federalism Capacity Needs Assessment
- FCNA) सवlGणको pममा अ‰ययन ग[रएका ११५ पािलकाका मेयर,
उप-मेयर र Dमख
ु Dशासकœय अिधकृ तलाई स6पक@ गरे का िथयौ ँ । हामी ८१%
उiरदातासँग अ^तवा@ता@ परू ा गन@ सGम रžौ ँ र एउटा पािलकामा उiरदाताको
औसत सङ्qया २.४५ रहेको िथयो । ९८% पािलकाह9मा हामीले क6तीमा
एक जना उiरदाताको अ^तवा@ता@ िलएका िथयौ ँ ।
हामीले सातै Dदेशका िविभ^न म^Hालयका अिधकारीह9सँग अ^तवा@ता@
िलएका िथयौ ँ । हामीले आिथ@क मािमला तथा योजना म^Hालय, सामािजक
िवकास म^Hालय, आ^त[रक मािमला तथा काननु म^Hालय र मqु य म^Hी
तथा मि^Hप[रषदक
् ो काया@लयका सिचव र उप-सिचव गरी १८ जनासँग
अ^तवा@ता@ िलएका िथयौ ँ ।
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तराई &े(मा कोिभड १९ का सबैभ4दा बढी सङ्:िमत छन।्

िव#े षण

(Analysis)

नितजा १: )थानीय सरकारह1बीच कोिभड-१९ को लािग उपल=ध आिथ@क Aोतमा असमान पहDच
ँ रहेको छ ।
.थानीय सरकारका अिधकारीह9ले औसतमा { ८३ लाख (Dित“यिa { २६१) बजेट उपलbध रहेको बताएका िथए, जनु Dित“यिa { ६० देिख
{ ५०४ स6महOन आउछ । { ६० चार वटा सिज@कल मा.क िक^नका लािग पया@v देिख^छ भने बढीमा ५२ Dितशत जनसङ्qयालाई आर. िड.
िट. परीGण गन@का लािग Dित“यिa { ५०४ पया@v देिख^छ । Dशासिनक त/याङ्क (Crisis Management Information System, CMIS) ले
पिन य.तै नितजा देखाएको छ ।2
िचH १: .थानीय सरकारलाई िविनयोजन ग[रएको बजेट रकम

नितजा २: )वा)Jय काय@Kम सLचालनको लािग अपया@M बजेट एक Pयवधान हो ।
.थानीय अिधकारीह9Ÿारा Dायः उhलेख ग[रएका दईु वटा सम.याह9 बजेटको अभाव र .वा./यकम• तथा .वा./य सिु वधाह9को अभाव रहेका
छन् ।
िचH २: .थानीय सरकारह9ले सामना गरे का चनु ौतीह9

नितजा ३: )थानीय सरकारह1ले कोिभड-१९ सँग सQबिRधत गितिविधह1का लािग मुTयUपमा आVनै िवपद् =यब)थापन कोषबाट
खच@ गरेका छन् ।
िचH ३ ले .थानीय सरकारह9सँग उपलbध रहेको कोषको ८०% उनीह9को आsनै बजेटबाट ग[रएको रकमा^तरबाट आएको देखाउँछ । कोिभड-१९ को
लािग खच@ ग[रएको रकम थोरै छ; औसतमा, .थानीय सरकारह9ले उनीह9को वािष@क बजेटको १.९% कोिभड-१९ का लािग खच@ गरे का छन् ।
िचH ३: .थानीय सरकारका लािग िविनयोजन ग[रएको कोिभड-१९ का लािग बजेट

नितजा ४ : सK
ं िमतको सङ्Tया उ^च भएका )थानीय सरकारह1सँग कोिभड-१९ को लािग कम रकम उपल=ध भएको देिखRछ ।
िचH ४ ले Dायः संpमणको दर उwच भएका तराईका पािलकाह{सँग िवपद् राहत कोषको रकम कम उपलbध रहेको देखाउँछ । यसको स6भािवत कारण
तराईका .थानीय सरकारह{ले िवपत् कोषको रकम बाढी लगायतका िवपत् राहतमा खच@ भएको हOनस}छ । अक¡तफ@ , भक
ू 6प, पिहरो ज.ता Dाकृ ितक
िवपदक
ु नामा कोिभड-१९ स6ब^धी काय@ह9का लािग क[रब २.५ गणु ा बढी
् ालािग कम खच@ गन@ु भएकाले िहमाली GेHका पािलकाह9सँग तराई GेHको तल
बजेट उपलbध भएको देिख^छ ।
िचH ४: भगू ोल अनसु ार कोिभड-१९ का लािग िविनयोिजत रकम

नितजा ५ : _देश र सघं ीय सरकारको सहयोगमा गbरएका राहतका _ावधानह1 )थानीय सरकारह1ले िनयिमत Uपमा काया@Rवयन गरेको
देिखRछ । तर आVनै िजQमेवारीमा रहेका काय@ह1को काय@Rवयनमा )थानीय तहह1 तुलनाcमक 1पमा पिछ रहेको देिखRछ ।
Dाय:सबै पािलकाह9ले संpमणको दरलाई घटाउनका लािग Dयास गरे को देिख^छ । िचH ५ ले देखाए अनसु ार ९७% .थानीय तहह9ले }वारे ^टाइन
.थापना गरे को देिख^छ । यEिप जन.वा./य स6ब^धी अिभयानका िवषयमा काया@^वयनको दर ५०% भ^दा तल रहेको देिख^छ ।
}वारे ^टाइन के ^~ह9को सmचालनका लािग सङ्घीय सरकारले पािलकाह9बाट आएको जानकारीको आधारमा रकमको िविनयोजन गरे को िथयो ।
यसरी िविनयोिजत रकम कोिभड-१९ संpिमतको सङ्qयाको अनपु ातसँग मेल खा^छ । यसले सबैभ^दा बढी आवgयकता भएको .थानीय तहमा बजेट Dदान
गन@ स6भव छ भ^ने देखाउछ, जनु धेरै सरकारह9ले ग[ररहेका पिन छन् ।
िचH ५: कोिभड-१९ रोकथामका काय@ह9

<देश सरकारको सव9'णबाट <ा@ सिं '@ नितजा (Brief insights from Provincial government survey)
Dादेिशक सरकारह9ले आफूसँग उपलbध बजेट, संघीय सरकारबाट Dाv रकम र दाताह9को सहयोगमा कोिभड-१९ “यब.थापन कोष खडा गरे का छन् ।
पाँचवटा Dदेशह9ले .थानीय तहह9लाई रकम .थना^तरण (मqु यत: खा™ा^न राहत र }वारे ^टाइन गितिविधह9का लािग) गरे तापिन २ वटा Dदेशले भने
पािलकाह9लाई नभई िजhला र .वा./य के ^~ह9मा िसधै रकम Dदान गरे को पाइयो । कोिभड-१९ को “यव.थापनका लािग सबै Dदेशह9ले िजhलाका
िनकायह9सँग सम^वय गरे को देिख^छ ।

सझ
ु ावहL

(Recommendations)

कोिभड—१९ को संpमण रो}न आवgयक जन.वा./यस6ब^धी
काय@ह9का लािग बजेट र कम@चारीको आवgयकता पद@छ । सामािजक
दरु ी, FयिGगत सरसफाई र स6पक@ मा आएका “यिaह9को खोजी ज.ता
काय@pमह9 Dभावकारी {पमा काया@^वयन गन@ .थानीय तहको भिू मका
महcवपणू @ हO^छ । .थानीय सरकारह9ले जन.वा./यका िविभ^न
िpयाकलापह9सmचालन गरी नाग[रकको .वा./यको हक सरु Gा गन@
भिू मका िनवा@ह गन@ स}दछन् ।
ताcकािलन समयका लािग (अथा@त २०२० को अविधभर) .थानीय
सरकारको बजेट अपया@v छ, जसका कारण संघीय र Dदेश सरकारले थप
रकम Dदान गन@ आवgयक छ । य.तो लगानीको Dितफल राeो हOने
स6भावना धेरै छ । अ‰ययनह9ले देखाएअनसु ार उiरदायी र िव˜ािसला
.थानीय सरकारह9ले सङ्कटको समयमा समदु ायको .वा./य अव.थामा
सधु ार hयाउन स}छन् । िकनभने नाग[रकले उiरदायी .थानीय सरकारसँग
परीGण तथा आइसोलेसन ज.ता काय@ह9मा सहकाय@ गनl स6भावना बढी
हOने गद@छ ।4,5
सवlGणले पािलकाह9मा संघ तथा Dदेशबाट Dाv हOने बजेटको Dवाहमा
.प¢ मापदŒड र पारदिश@ताको आवgयकता देखाएको छ । थप रकमले
अिहले देिखएको .थानीय िविiय Dणािल र संpमण सङ्qया (के सलोड)
बीचको बेमल
े लाई स6बोधन गन@पु द@छ । उwच कोिभड संpिमत भएका
पािलकाह9ले .वा./यमा कम@चारी र सिु वधाह9को अभाव चनु ैाित हOने
स6भावना बढी छ । पािलकाह9ले एउटै आिथ@क वष@को बजेटिभH रहेर दईु
ठुला िवपदह् 9, बाढी र कोिभडको सामना गन@पु रे को देिख^छ ।
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तराई GेHको लािग नेपालको आपतकालीन पवू ा@धारको िवकास बाढीलाई
माH ‰यानमा राखेर बनाईएको छ । य™िप यो आिथ@क वष@को श{ु मा नै बाढी
Dकोपमा राहत कोषबाट खच@ भइसके को छ । आिथ@क वष@को उiराध@मा
आएको अक¡ कोिभड-१९को चनु ौतीका कारण हालको बजेट िविनयोजन
अDभावी र अपया@v देिखएको छ । नयाँ आिथ@क वष@को Dार6भसँगै
कोिभड-१९ र बाढी तथा अ^य िवपतक
् ा लािग िवपद् कोषको
Dित.पधा@cमक माग बढ्ने देिख^छ ।
खेती गदा@ कृ षकह9 एक-अका@को निजकै रहेर काम गन@पु नl र चाडपव@को
समयमा मािनस ज6मा हOने भएकाले नेपालमा जोिखम के िह समय अझै रह^छ
। .थानीय सरकारको िसधै राज˜ सक
ं लन गनl सीिमत Gमता भएको
स^दभ@मा, संघ सरकारले कोिभड-१९ को संpमण दर र वा.तिवक समयमा
साब@जिनक हOने DGेपणको िव£े षणका आधारमा संघीय कोष िविनयोजन
गनl रणनीित अपनाउन उपयa
ु हO^छ । यसका साथै गणु .तरीय त/याङ्क
Dणालीमा लगानी र .वा./य सेवा Dणालीको स¤ु ढीकरण अcयावgयक
रहेकोले cयसमा संघ, Dदेश र .थानीय सरकार र अ^य िवकास
साझेदारह{को ‰यान जना ज{री छ।
~ुत गितमा फै िलरहेको यो सङ्कटDित िव˜भ[रका सरकारह9ले आफू
अनक
ु ू ल कदम चाhन अcयावgयक छ । नेपालको अनक
ु ू लतामा संघीय
आपतकालीन कोषको Dभावकारी काय@^वयनका, साथ-साथै Dदेश र
.थानीय सरकारलाई िछटो-छ[रतो आिथ@क xोत उपलbध गराउन कुशल
माग@िनदlशनको िनमा@ण र .थानीय तहमा .वा./य सेवाको Gमताको
स¤ु िढकरणका लािग िबशेष लगानीको आवgयकता रहेको छ ।
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