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१. परिचय 

कोभिड-१९ महामारी शरुू िएपभि नेपालमा तीनै तहका 
सरकारको समपपूर्ण ध्ान ्सको भन्न्त्रर तथा रोकथाममा केभन्रित 
ि्ो । जनताको नभजक रहरे प्रत्क्ष सेवा प्रवाह गनने दाभ्तव बोकेका 
सथानी् सरकारमाभथ ्स महामारीले अझ बढी दबाब प¥ु्ाएको 
भथ्ो । संक्रभमतको पभहचान र उपचारका साथै रोगभवरुद्ध सचतेना 
र पपूव्णत्ारीमा ध्ान भदनपुदा्ण सथानी् तहमा आभथ्णक वर्ण (आ.व.) 
२०७६/०७७ को सवास्थ् क्षेत्रको बजेट खच्ण अप्रत्ाभसत रूपमा 
बढ््ो । महामारीले भनमत्ाएको असामान्् पररभसथभतले सथानी् 
सरकारको आ.व. २०७६/०७७ को वाभर्णक बजेट खच्ण तथा ्ोजना 
का्ा्णन्व्न पभन प्रिाभवत िए । अककोतर्ण  महामारी व्ापक रूपमा 
रैभलरहकेो असहज पररभसथभतमा नै न्ाँ आ.व. २०७७/०७८ को 
नीभत तथा का ््णक्रम, बजेट भवभन्ोजन, भवर्गत क्षेत्रका प्राथभमकता 
भनरा्णरर र न्ाँ ्ोजना तजु्णमा गनु्णप¥्ो । 

सघं र प्रदशे सरकारले क्रमशः जठे १५ र असार १ गते वाभर्णक बजटे 
पेश गरेपभि असार १० मा सथानी् तहले न्ाँ आभथ्णक वर्णको बजटे 
प्रसततु गनु्णपनने प्रावरान ि । ररैेजसो सथानी् तहले सो काम सम्म ै
गरे िने केहीले गरेनन ्। कोभिड-१९ संक्रमर रैभलने दर कम गन्ण लागपू 
गररएको दशेव्ापी लकडाउनको कारर साव्णजभनक िटेघाट, सिा, 
सममलेन गन्ण बन्दजे गररएको भथ्ो ।1 ्स भवरम पररभसथभतमा 

1 नेपाल सरकार संघी् माभमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्राल्ले कोभिड-१९ 
को कारर उतपन्न असहज पररभसथभतमा गाउँपाभलका/नगरपाभलकाको ‘ततकालीन 
आवश्कता पभहचान तथा कोभिड-१९ संवेदनशील ्ोजना तजु्णमा ढाँचा’ उपलबर 
गराएको भथ्ो ।

सथानी् एकाइहरूले अभघललो आ.व. (२०७६/०७७) को बजेट 
का्ा्णन्व्नमा आएका चनुौती र चाल ुआ.व. (२०७७/०७८) को 
्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ामा अपनाइएको भवभरका साथै पाभलकाहरूले 
भनरा्णरर गरेको प्राथभमकता र चनुौती ्ो अध््नले समटेेको ि । 

्स अध््नका लाभग डेमोके्रसी ररसोस्ण सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) 
ले सातै प्रदशेका सथानी् एकाइको प्रभतभनभरतव हुने गरी नमनुा िनोट 
गरेको भथ्ो । कुल ७५३ पाभलकामध् े५२ ओटा (७%) पाभलका 
िनोटमा परेका भथए ।2 ती पाभलकाका भनवा्णभचत प्रभतभनभर भवशरेगरी 
सथानी् तहका प्रमखु/अध्क्ष, उपप्रमखु/उपाध्क्ष, वा प्रमखु 
प्रशासकी् अभरकृतमध्े कुनै एक जनासँग टेभलरोन अन्तवा्णता्ण 
गररएको भथ्ो ।3 कुल ५२ पाभलकामध्े ४२ ओटा पाभलकामा 
टेभलरोन समपक्ण  हुन सकेको भथ्ो । ्सबाहके परीक्षर अध््न 
चररमा कुराकानी िई आवश्क जानकारी प्राप्त िएकाले नमनुा 
िनोटको सपूचीमा नपरेका तीन पाभलकालाई पभन ्स अध््नमा 
समावेश गररएको ि । ्सरी कुल ४५ पाभलकाका उत्तरदातामा 
२६ जना प्रमखु/अध्क्ष, ११ उपप्रमखु/उपाध्क्ष, सात जना प्रमखु 
प्रशासकी् अभरकृत र एक जना लेखा अभरकृत भथए । केही 
पाभलकामा एक उत्तरदाताबाट पपूर्ण जानकारी प्राप्त निएको अवसथामा 
सोही पाभलकाका अन्् पदाभरकारीसँग पभन कुराकानी गररएको 
भथ्ो । अभतररक्त भवशे्रर, केस सटडी तथा गरुातमक र भवर्गत 
जानकारीका लाभग नमनुा िनोटमा नपरेका केही अन्् पाभलकाका 

2 नेपाल सरकारको संघी् माभमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्राल्ले ७५३ 
पाभलकामध्े १६२ पाभलकालाई (क) वग्ण (अभत दगु्णम) २१८ पाभलकालाई (ख) वग्ण 
(दगु्णम), २७५ पाभलकालाई (ग) वग्ण (मध्म) र ९८ पाभलकालाई (घ) वग्ण (सगुम) मा 
वगगीकरर गरेको ि । ्सअन्तग्णतका सबै वग्ण पनने गरी ्ो अध््नका लाभग सथानी् 
एकाइको नमनुा िनोट गररएको भथ्ो । ्द्यभप सगुम पाभलकाहरू समावेश िए पभन 
महानगरपाभलका र उप-महानगरपाभलका ्स अध््नमा परेका िैनन ्। 

3 टेभलरोन अन्तवा्णता्ण िदौ १४ दभेख असोज ५, २०७७ समम गररएको भथ्ो । 

तालिका १ : प्रदेश सतिमा अधययनमा समावेश पालिका

क्र. स.ं प्रदेश कुि पालिका सखंया
नमुना छनोट पालिका 

सखंया
टेलिफोन समपक्क  भएका 

पालिका सखंया
टोलिफोन समपक्क  हुन 

नसकेको पालिका सखंया

१. प्रदशे १ १३७ १० ९ १

२. प्रदशे २ १३६ ९ ७ २

३. बागमती ११९ ८ ६ २

४. गणडकी ८५ ६ ६ ०

५. लभुमबनी १०९ ८ ६ २

६. करा्णली ७९ ५ २ ३

७. सदुपूरपभचिम ८८ ९ ६  +३*  ३

कुि ७५३ ५५ ४२ +३ = ४५ १३
*नमनुाछनोटमापरेकाबाहकेतीनपालिकासमावेश।
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प्रभतभनभरसँग पभन कुराकानी गररएको भथ्ो । भमभड्ा अनगुमनबाट 
प्राप्त जानकारीको पभन उप्ोग गररएको ि । ् सरी प्राप्त जानकारीलाई 
संख्ातमक र गरुातमक भवशे्रर गररएको ि ।

टेभलरोन अन्तवा्णता्णका लाभग सङ्भक्षप्त प्रश्ावली त्ार गररएको भथ्ो 
जसमा वसतगुतका साथै भवर्गत प्रश्हरू समावेश भथए । प्रश्ावलीमा 
पाभलकाको ्ोजना तजु्णमा तथा प्राथभमकीकरर, बजेट खच्ण तथा 
्ोजना का्ा्णन्व्न, र कोभिड-१९ ले ्ोजना का्ा्णन्व्नमा पारेको 
प्रिाव र कोभिड-१९ का कारर बदभलएको प्राथभमकतासमबन्री 
प्रश्हरू भथए । सङ्कलन गररएको जानकारीलाई ताभलकीकरर 
गरेर तलुनातमक भवशे्रर गरी कोभिड-१९ महामारीको सम्मा 
सथानी् तहको बजेट खच्ण तथा प्राथभमकतासमबन्री समग्र भचत्र 
प्रसततु गररएको ि । ्ो प्रभतवेदनको ्सपभिको खणडमा आ.व. 
२०७७/०७८ मा सथानी् तहको ्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ा र बजेटबारे 
चचा्ण गररएको ि । तेस्ो खणडमा बजेटको प्राथभमकताका आरार 
र ्ोजना तथा का ््णक्रमबारे व्ाख्ा गररएको ि । त्सपभिको 
खणडमा आ.व. २०७६/०७७ को बजेट खच्ण र का्ा्णन्व्नको 
पक्षलाई हरेरएको ि । अन्त्मा भनषकर्ण  समावेश ि ।

२. आ.व. २०७७/०७८ मा स्ानीय तहको 
योजना तजु्कमा 

कोभिड-१९ संक्रमर रोकथामका लाभग नेपाल सरकारले चतै ११, 
२०७६ दभेख दशेव्ापी लकडाउन गरेपभि सथानी् तहका समपपूर्ण 
भक्र्ाकलाप लगिग ठपप िए । भतनले आफनो ध्ान कोभिड-१९ 
भन्न्त्ररमा लगाए । न्ाँ आ.व. २०७७/०७८ को बजेटको पपूव्णत्ारी 
गनु्णपनने बेलामा सथानी् तहको कामकाज प्रिाभवत हुन पगु्ो । 

२.१ कोलभड-१९ िे जनसहभालिता प्रभालवत

साव्णजभनक िलेा र का ््णक्रम आ्ोजना गन्ण बन्दजे गररएकाले 
सथानी् तहमा बजेट तजु्णमाका लाभग साव्णजभनक िलरलमा 
नागररक सहिाभगता जटुाउन सहज िएन । कोभिड-१९ को 
त्रासभदपपूर्ण वातावररले गदा्ण वडाका प्रभतभनभर र अन्् सरोकारवाला 
व्भक्तहरू बीचको िलरलसमते प्रिाभवत िएको भथ्ो ।

कोभिड-१९ को सम्मा ् ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ामा के-कसता चनुौतीहरू 
दखेा परेका भथए िन्ने प्रश्मा ३८ प्रभतशत पाभलकाका प्रभतभनभरले 
आफनो पाभलकामा खासै चनुौती निोगकेो र आवश्क भवभर प¥ु्ाएर 
समपपूर्ण बजटेका काम र ्ोजना तजु्णमा गरेको बताए । “्ोजना 
तजु्णमा प्रभक्र्ामा वडा र बसती सतरमा जनसहिाभगता सभुनभचित गरी 
आवश्क सातै चरर पपूरा गरर्ो । सथानी् सरकार सञचालन ऐनका 
प्रावरानअनसुार नै गरर्ो,” रामिेापको गोकुलगगंा गाउँपाभलकाका 
प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले बताए । िौगोभलक रूपमा भवकट र 
कम जनसंख्ा िएका गाउँपाभलकाहरूमा कोभिड-१९ को प्रिाव 
कम िएको र ्ोजना िनोटमा नागररक सहिाभगतामा खासै ररक 
नपरेको दभेख्ो । कोभिड-१९ बाट प्रिाभवत निइसकेका त्सता 
कभतप् पाभलकामा सामाभजक दरुी पालना गरी वडा र बसती तहको 
जनसहिाभगतासभहत ्ोजना तजु्णमा गररएको उत्तरदाताहरूले बताए । 

कोभिड-१९ का कारर ्ोजना तजु्णमा भवभर केही पररमाज्णन गररएको 
र प्रभक्र्ागत िलरल र जनसहिाभगता पभहलेिन्दा खभुमचएको 
भथ्ो । ्द्यभप कतै सीभमत संख्ामा सामपूभहक िलेा गररएको, 
कतै टेभलरोनबाट रा् सझुाव माभगएको र कतै सव्ंसेवक तथा 
प्रभतभनभर पररचालन गरेर ्ोजना सङ्कलन गनने प्र्ास िएको पभन 
बताइ्ो । बागमती प्रदशेको राभ्सराङ गाउँपाभलकाका अध्क्षका 
अनसुार, “अरू चनुौती खासै भथएन तर पभहले १०० जना जभतको 
िलेा हुन््थ्ो िने ्सपाभल १० जना मात्र िए होलान ् कोरोनाको 
काररले गदा्ण ।” बागमतीकै शखंरापरु नगरपाभलकाले वडामा 
बजेट भसभलङ पठाएर, सपूचनापत्र जारी गरी रा् सझुाव भलएको 
नगरपाभलका प्रमखुले बताए । त्सतै सदुपूरपभचिमको भदपा्ल 
भसलगढी नगरपाभलकाले वडा र टोलहरूबाट एकएक जना 
प्रभतभनभरलाई समावेश गराई १० दभेख १५ जनासममको समपूह 
बनाएर िलरल गरी ्ोजना सङ्कलन गरेको भथ्ो । गणडकी 
प्रदशेको बभडगाड गाउँपाभलकामा सथानी् बभुद्धजीवी, राजनीभतक 
दलका प्रभतभनभर, संघ संसथाका प्रभतभनभरलाई रोन गरेर ्ोजना 
सङ्कलन गरी प्राथभमकीकरर गररएको अध्क्षले जानकारी भदए । 
कभतप् पाभलकामा सवास्थ् सव्ंसेभवका, कम्णचारी र वडा सभमभत 
सदस् पररचालन गरी टोल-टोलबाट नै ्ोजना सङ्कलन गररएको 
पाइ्ो । ्ी भवभर अपनाइए पभन ्ोजना िनोटमा सीभमत व्भक्त 
सहिागी िएका भथए जसले गदा्ण भवभिन्न लभक्षत वग्ण, मभहला, 
जनजाभत, दभलत लगा्तका भपिभडएका वग्ण र समदुा्का भवर् वा 
मागको उभचत प्रभतभनभरतव हुन सकेन । लभक्षत वग्णका लाभग भनभचित 
प्रभतशत बजेट िुट््ाउनपुनने प्रावरान निएकोले पभिलला वर्णहरूमा 
भतनका लाभग भनकै कम बजेट भवभन्ोजन हुने गरेको गनुासो भथ्ो 
नै । महामारीकालको प्रभतकपू ल पररभसथभतमा जनसहिाभगतामपूलक 
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कोभिड-१९ महामारीकालमा स्ानीय सरकारको बजेट प्ा्भमकता त्ा कायायान्वयन

्ोजना तजु्णमा झनै खभुमचन गएको हुदँा लभक्षत वग्णमा कसतो प्रिाव 
परेको ि िन्नेबारे बेगलै अध््न जरुरी ि ।  

जनसहिाभगतामपूलक तररकाबाट ्ोजना िनोट हुने व्वसथा िए 
पभन भनर््ण  भलने बेला जनप्रभतभनभरहरूले आफना चाहनाअनरुूपका 
्ोजनालाई प्राथभमकता भदने अभ्ास पभहले पभन भथ्ो । “वडा 
अध्क्षहरूले ५० प्रभतशत जभत ्ोजना आफनै व्भक्तगत रूभचका 
ल्ाउँिन,्” सदुपूरपभचिम प्रदशेको एक गाउँपाभलका अध्क्षले बताए । 
आफना ्ोजनालाई प्राथभमकता भदने ्सतो प्रवभृत्त वडाध्क्षमा मात्र 
निई का ््णपाभलकाका अन्् प्रभतभनभर, कम्णचारी र अध्क्ष/प्रमखु 
र उपाध्क्ष/उपप्रमखुमा पभन िएको त्थ् डीआरसीएनको एक 
अध््नले उललेख गरेको ि ।4 झन ्लकडाउनका बीच ् स आभथ्णक 
वर्णको बजेट तजु्णमा तथा ्ोजना िनोट प्रभक्र्ा समपन्न गररएका 
कारर पाभलका प्रभतभनभर र कम्णचारीले ्ोजना िनोटमा अभरकतम 
प्रिाव पारेको पाइ्ो । 

कररब १० प्रभतशत पाभलकाका प्रभतभनभरले अभघलला वर्ण ्ोजना 
तजु्णमा प्रभक्र्ामा ररैेजसो सथानी् सरोकारवाला र भवज्ञसँग 
िलरल गनने गररएको तर ्स वर्ण त्सो गन्ण नसभकएको बताए । 
केही पाभलकामा भवर्गत कम्णचारीहरू नहुदँा र लकडाउनका कारर 
कम्णचारी उपभसथत नहुदँा पभन ्ोजनामा प्ा्णप्त ध्ान प¥ु्ाउन 
नसकेको बताइ्ो । “संक्रमरका डरले गदा्ण कम्णचारी पभन का्ा्णल्मा 
िएनन ् । त्सैले भवर्गत क्षेत्रका ्ोजनामा ध्ान कम ि्ो भक 
िन्ने लागेको ि,” सदुपूरपभचिमको साइपाल गाउँपाभलकाका अध्क्षले 
बताए । ्सले सथानी् तहमा भवर्गत क्षेत्रहरूमा बजेट भवभन्ोजन 
र ्ोजना भनमा्णर गदा्ण कम्णचारी र भवज्ञहरूको आवश्कता दशा्णउँि । 

२.२ जनप्रलतलनलिबीच मतभेद 

भनवा्णभचत जनप्रभतभनभर बीचको असमझदारी र एकले अका्णको 
क्षेत्राभरकारमा गनने हसतक्षेपले पभन ्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ा प्रिाभवत 
िएको पाइ्ो । सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ले का ््णकारी 
भजममवेारी अध्क्ष/प्रमखु र उपाध्क्ष/उपप्रमखुबीच बाँडराँट गरेको 
ि जसअन्तग्णत उपाध्क्षले बजेट तथा ्ोजना तजु्णमा सभमभतको 
नेततृव गद्णिन ्। ् ो सभमभतमार्ण त नै पाभलकाको वाभर्णक ् ोजनाले पपूर्ण 
सवरूप पाउँि । तर केही पाभलकाहरूमा उपाध्क्ष र भवशरेगरी मभहला 

4 डीआरसीएन । सन ् २०१९ । सथानी् तहको बजेट भवभन्ोजन तथा 
का्ा्णन्व्न । काठमाडौ ँ: डीआरसीएन ।

उपाध्क्षलाई ् ो प्रभक्र्ाबाट वभञचत गरेको पाइ्ो । प्रदशे २ को एक 
गाउँपाभलकाकी उपाध्क्षले पाभलका अध्क्ष, प्रमखु प्रशासकी् 
अभरकृतलगा्त अन्् परुुर नेततृवले उनीजसता मभहलाको नेततृव 
र िपूभमकालाई कम आकँलन गनने र बजेट प्रभक्र्ाबारे उनको िपूभमका 
मखु् हुदँाहुदँ ै पभन कुनै जानकारी नभदने गरेको आरोप लगाइन ् । 
उनले आफनो भिमकेी पाभलकाका लगिग सबै मभहला उपाध्क्षहरू 
्ही समस्ाबाट गजु्केो पभन बताइन ्। “परुुर प्रभतभनभरको दबाबमा 
हामीजसता मभहलाले काम गनु्ण परेको ि । बहुमतले जे गि्णन ्त्ही 
िइरहकेो ि । हाम्ो मनोबल भगरेको ि । हामीले कसलाई िन्ने ? 
अध्क्षले जे िन््ो त्ही हुन्ि । पाभलकाका लाभग िनेर गाडी भकन्िन ्
अभन आफना काममा उप्ोग गि्णन,्” ती उपाध्क्षले िभनन ्। प्रदशे 
२ कै अकको एक पाभलकाका अध्क्षले पभन आरपू  र उपाध्क्षबीच 
भववाद रहकेो जानकारी भदए । उक्त पाभलकामा असोजको पभहलो 
सातासमम पभन बजेट पाररत हुन सकेको भथएन । “बजेट बाँडराँटको 
बेला उपाध्क्षहरू आरैले िनेको जसतो मात्र ैहोस ्िन्ने चाहन्िन ्। 
उनीहरूमा अनिुवको पभन कमी ि । त्सले समस्ा ल्ाउँि,” उनले 
आफनो िनाइ राख े । अन्् प्रदशेको तलुनामा प्रदशे २ मा अध्क्ष 
र उपाध्क्ष बीचको भववाद र असमझदारी अझ बढी रहकेो र 
्सले गदा्ण पभन ्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ा प्रिाभवत िई बजेट पास गन्ण 
पभन भढलो िएको पाइ्ो (हनेु्णहोस,् केस सटडी १) । प्रदशे २ का 
उपाध्क्ष मभहलाहरूले बजेट प्रभक्र्ामा आरपू हरू उपेभक्षत हुने गरेको 
अनिुव ्स अध््नका क्रममा सनुाएका भथए । ्सले पाभलकाका 
काम कारबाहीमा भनगरानी तथा भन्न्त्ररका साथै पारदभश्णताका 
अभ्ासमा असर पारेको ि । का ््णभविाजन व्वहारमा सथाभपत 
नहुदँा कुनै एक प्रभतभनभरले एकलौटी भनर््ण  भलने र अभन्भमतता 
बढ्न स्ने समिावना दभेखन्ि । 

२.३. बजेट पारित प्रलक्रयामा लििाइ

्ोजना तजु्णमापचिात ्असार १० मा सथानी् तहले बजेट भवभन्ोजन 
प्रसताव गाउँ/नगर सिामा पेश गरी असार मसान्तसमम पाररत 
गररस्नपुनने प्रावरान ि । संघी् माभमला तथा सामान्् प्रशासन 
मन्त्राल्को त्थ्ाङ्कअनसुार दशेिरका ७७ प्रभतशत पाभलकाहरूले 
मात्र असार १० भित्रै सथानी् सिामा बजेट पेश गरेका भथए । असार 
मसान्त (३१ गते) समम ९२ प्रभतशत पाभलकाले पेश गरे िने साउन 
मसान्त (३२ गते) समम ९४ प्रभतशतले बजेट पेश गरेका भथए । 
भनरा्णररत सम्मा बजेट पेश नगनने ररैेजसो पाभलका प्रदशे २ का 
भथए । त्हाँका झणडै आराजसो पाभलकाले असार १० 
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

तालिका २ : िाउँ/निि सभामा बजेट पेश ििेका पालिका सखंया

क्र.स.ं प्रदेश
पालिका 
सखंया

असाि १०समम 
बजेट पेश ििेका 

पालिका
प्रलतशत

असाि ३० 
समम बजेट पेश 
ििेका पालिका

प्रलतशत
साउन ३२ समम 
बजेट पेश ििेका 

पालिका
प्रलतशत
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स्ोत:संघीयमालमिातथासामानयप्रशासनमनत्ािय।

बढ्ने दभेख्ो । जनप्रभतभनभर बहुमत/अलपमतमा भविाभजत हुदँा र 
सम्म ैभववाद नसभलटँदा बजेट पेश गनने र पास गनने भमभत पभन पभि 
रकेभलएको भथ्ो (हनेु्णहोस,् केस सटडी १) । 

प्रदशे १ को मोरङको केराबारी गाउँपाभलका प्रमखुका अनसुार टोल 
सभमभतहरूबाट बजेटले नरान्ने गरी अत्भरक ्ोजनाहरूको माग 
हुने हुदँा कभत बजेट कुन का ््णक्रमको लाभग िुट््ाउने िन्ने कुरामा 
भववाद हुने गरेको भथ्ो । सीभमत बजेटमा ररैे ्ोजनाको माग हुदँा 
जनप्रभतभनभरलाई सबै माग समबोरन गन्ण गाह्ो परेको भथ्ो । ्स 
पटक ररैे पाभलकामा अभतररक्त बजेट कोभिड-१९ रोकथाममा खच्ण 
िएकाले पभन अन्् ्ोजनाका लाभग बजेट कम ि्ो । 

२.४ आ.व. २०७७/०७८ मा बजेटको आकाि

लगिग सबै पाभलकामा आभथ्णक वर्ण २०७७/०७८ मा सथानी् 
तहको बजेटमा गत आभथ्णक वर्णिन्दा केही प्रभतशतले वभृद्ध िएको 
जनप्रभतभनभरले बताए (हनेु्णहोस,् भचत्र १) । औसतमा गत आ.व. 
िन्दा कररब १४ प्रभतशतले अनमुाभनत बजेट वभृद्ध िएको दभेखन्ि ।5 
मखु्तः सशत्ण अनदुानतर्ण  बजेट बढेको भथ्ो । केही पाभलकामा 
भवशरे अनदुान र समपपूरक अनदुान वभृद्ध िएर पभन बजेटको आकार 
बढेको भथ्ो । भवगतका वर्णमा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने समपपूरक 

5 अध््नमा समावेश ४५ पाभलकामध्े ४० पाभलकाका प्रभतभनभरले आ.व. 
२०७६/०७७ र २०७७/०७८ को अनमुाभनत बजेटबारे जानकारी भदएका आरारमा 
औसत भहसाब गररएको । 

मा बजेट पेश गन्ण सकेनन ्। कररब दईु मभहनापभि (साउन ३२ समम) 
पभन लगिग २६ प्रभतशत पाभलकाले बजेट पेश गरेका भथएनन ्। साउन 
मसान्तसमममा अन्् प्रदशेमा िने ९५ प्रभतशतिन्दा बढी पाभलकाले 
बजेट पेश गरेका भथए ।

्स अध््नमा समावेश ४५ पाभलकामध्े चार (९%) पाभलकामा 
िदौ मसान्तमा पभन आभथ्णक वर्ण २०७७/०७८ को बजेट पाररत  
हुन सकेको भथएन । केही पाभलकामा कोभिड-१९ का कारर भढलो 
िएको जनप्रभतभनभरको रा् भथ्ो (हनेु्णहोस,् कोलिडिेयोजनातजुजुमा
प्रलरियामा पारेको प्रिाव) । तर ररैे पाभलकामा बजेट पेश भढलो 
हुनमुा जनप्रभतभनभर बीचको का ््णक्षेत्राभरकार र भजममवेारीका साथै 
्ोजना िनोटका भवर्मा भववाद र मतिदे नै मखु् कारर भथए । ् स 
अध््नमा समावेश गररएका पाभलकामध्े कररब २० प्रभतशतमा 
्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ामा सबै पक्षको माग पपूरा गन्ण नसकेर भववाद हुने 
गरेको, जनप्रभतभनभरबीच द्वन्द्व हुने गरेको र सबै पक्षलाई भचत्त बझुाउन 
गाह्ो हुने उत्तरदाताले बताए । 

सामान््त्ा टोल-बसती सतरमा िलरलमार्ण त ्ोजना िनोट 
गररन्ि र भतनलाई वडा सभमभतले प्राथभमकीकरर गरी पाभलकालाई 
पठाउने गद्णि । ती ्ोजना पाभलका केन्रिमा रेरर भवभिन्न भवर्गत 
सभमभत र उपप्रमखु/उपाध्क्षको नेततृवमा रहकेो बजेट तथा का ््णक्रम 
तजु्णमा सभमभतले पनु: प्राथभमकीकरर गि्णन ् । संघ सरकारले 
प्राथभमकीकररका केही आरारहरू त् गरे पभन ्स प्रभक्र्ामा 
भनरा्ण्क िपूभमका जनप्रभतभनभरकै रहन्ि । ्सले गदा्ण आफना 
अनकुपू लका ्ोजना पान्ण जनप्रभतभनभरबीच प्रभतसपरा्ण र भववाद हुने 
गरेको पाइ्ो । जनप्रभतभनभर भिन्न-भिन्न पाटगीका िएमा पभन बजेट 
भवभन्ोजन तथा ्ोजना तजु्णमा प्रभक्र्ामा भववादको समिावना 
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केस सटडी १ : जनप्रलतलनलिबीचको लववादिे बजेट लवलनयोजन प्रभालवत 

प्रदशे २ को सामसी गाउँपाभलकाले भढलो गरी २०७७ असोजको अभन्तम साता बजेट पेश ग¥्ो । तर त्ो पभन भववादरभहत हुन सकेन । 
पाभलकामा भवभिन्न राजनीभतक दलको भमभरित प्रभतभनभरतव ि । अध्क्ष र उपाध्क्ष नेपाल कम्भुनष्ट पाटगीका हुन ्िने कुल सात वडामध्े 
तीन ओटामा नेपाल कम्भुनष्ट पाटगी, दईु ओटामा नेपाली काँग्रेस र अन्् दईु वडामा जनता समाजवादी पाटगीको प्रभतभनभरतव ि । अध्क्ष र 
उपाध्क्ष एउटै पाटगीका िए पभन एकअका्णबीच भववाद ि र अन्् जनप्रभतभनभरहरू ररकररक दलका हुनाले दईु वर्णदभेख नै मतिदे का्म 
ि । ्सको असर सेवा प्रवाहमा पभन परेको ि । “अध्क्ष र उपाध्क्षबीचको मनमटुावको काररले भनरा्णररत ्ोजना का ््णन्व्नमा समस्ा 
ि । गत वर्ण (२०७६/०७७) भवद्याथगीहरूले सकुलमा खाजासमते खान पाएनन ्। भवकासका कुनै काम िएको िैन ।” एक सथानी् पत्रकारले 
बताए । 

पाभलकाका जनप्रभतभनभर अध्क्ष वा उपाध्क्षको पक्ष भलई झणडै आराआरीको समपूहमा भविाभजत भथए । उपाध्क्षले आफनो रिीमानसँग 
भमलेर का ््णपाभलकाको काममा हसतक्षेप गरेको अध्क्ष पक्षको आरोप भथ्ो । उपाध्क्ष पक्षले अध्क्षले कुनै जानकारी नभदई एकलौटी 
भहसाबले बजेट पररचालन र भनर््ण  गरेको आरोप लगाएका भथए । राजसव परामश्ण सभमभतको बैठक नै नगररएको, सबै सभमभतमा अध्क्षको 
नै बोलबाला रहकेोजसता थप आरोप उपाध्क्षको भथ्ो । सामसी गाउँपाभलकामा २०७६ पसुमा पभिललो गाउँसिा िएपचिात ्कुनै सिा 
हुन सकेको भथएन । 

जनप्रभतभनभर र ततकालीन प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतबीचको अकको द्वन्द्वका काररसमते प्रशासभनक काम, कोभिड-१९ समबभन्रत 
व्वसथापन र साव्णजभनक सेवा प्रवाह अवरुद्ध िएको पाइ्ो ।* आ.व. २०७७/०७८ को ्ोजना तजु्णमा गनने प्रभक्र्ामा प्रमखु प्रशासकी् 
अभरकृतभवहीन भथ्ो गाउँपाभलका । हाल का ््णरत प्रमखु प्रशासकी् अभरकृत असोजको पभहलो साताबाट गाउँपाभलकामा हाभजर िएका 
भथए । गाउँपाभलकामा आएपचिात ्संघ, प्रदशे र भजललासतरी् नेताहरूसँग समपक्ण  गरी आरपू ले दवुै पक्षलाई भमलाउन खोजे पभन सरल 
निएको प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले बताए । बजेट पेश गन्ण भढलो िएकाले असोज २१ गतेको लाभग गाउँ सिाको बैठक आह्ान ि्ो । 
तर उपाध्क्ष समभथ्णत पक्षले केही भदनको सम् मागेकाले असोज २८ गते पनु: गाउँसिाको बैठक आह्ान गररएको भथ्ो । तर उपाध्क्ष 
समपूहका कोही नआएको र बहुमत प्रभतभनभर प¥ु्ाएर बजेट पाररत गररएको प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले बताए । सदस्हरूलाई जबज्णसती 
हसताक्षर गन्ण लगाई बजेट पेश गरेको र भबनाजानकारी बजेट पेश गरेको िन्ने मखु् दईु आरारमा जनकपरु उचच अदालतमा उपाध्क्ष 
पक्षररले मदु्ा हाले । सो मदु्ा जनकपरु उचच अदालतमा भवचारारीन नै ि । उपाध्क्षले आरपू लाई बजेटबारे कुनै जानकारी नभदइएको, बजेट 
पेश िएको हलला मात्र सनेुको र नीभत तथा का ््णक्रम प्रसततु नै निएको बताइन ्। “केही सीभमत पाभलका सदस्को घर-घरमा गई हसताक्षर 
गरेर र उनीहरूलाई आभथ्णक प्रलोिनमा पारेर बजेट पाररत गरर्ो । लोकतन्त्रमा पालना गनु्णपनने न््पूनतम मान््ता पभन अपनाइएको िैन ।” 
एक वडा अध्क्षले िने ।

अध्क्ष र उपाध्क्षबीचको द्वन्द्व पाभलकाका हरेक भक्र्ाकलापमा दभेखन्ि । ्सले आ.व. २०७७/०७८ को ्ोजना तजु्णमामा समते असर 
गरेको दभेख्ो । “पाभलकाका सात वडामध्े जममा चार वडाबाट मात्र ्ोजना माग िएको भथ्ो । त्सैलाई आरार मानी बजेट भवभन्ोजन 
गररएको र बाँकी वडामा जनसंख्ा एवम ्िपूगोललाई ध्ान भददँ ैअध्क्षको तजभवजमा एकमषु्ट रकम भवभन्ोजन गररएको ि,” प्रमखु 
प्रशासकी् अभरकृतले बताए । उपाध्क्षले ्ोजना का्ा्णन्व्नको अनगुमन गनने कानपूनी व्वसथा रहकेो तर उपाध्क्ष र अध्क्षबीच द्वन्द्व 
रहकेाले ्ोजना अनगुमन कसरी हुने हो िन्ने भचन्ता उनले व्क्त गरे ।    
* पलथक, नवराज । २०७७ । जनप्रलतलनलि र कमजुचारीबीच जहुारी, सामसी गाउँपालिकामा बढ्यो बेलथलत । https://sunrisekhabar.com/en/news-
details/14-06-2020/14516माउपिबि;पसु२९,२०७७माहरेरएको।

बागमतीको सनुकोशी गाउँपाभलकाका प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले 
बताए । 

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनदुान बढे पभन खासमा त्ो रकमको 
मखु् भहससा सशत्ण अनदुानतर्ण  बढेको हुनाले सथानी् तहको 

अनदुान र त्सको अनमुाभनत भसभलङ आभथ्णक वर्णको मध्भतर प्राप्त 
हुने गरेको तर ्ो वर्ण बजेट भसभलङ पभन शरुूमा नै प्राप्त िएकाले पभन 
सथानी् तहको बजेटको आकारमा वभृद्ध िएको दभेखन्ि । “समपपूरक 
अनदुान पभहलेपभहले वर्णको बीचमा मात्र आउँ्थ्ो । अभहले 
शरुूम ैआएकाले बजेटमा समावेश गरर्ो । त्सैले बजेट बढ््ो,” 
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छ भने समानीकरण अनदुान ०.२ अबर्ले मात्र बढेको छ । संघ सरकारले सशतर् अनदुानलाई प्राथिमकतामा राख्दा �थानीय तहको आ�ना प्राथिमकता 
स�बोधन गनेर् आिथर्क �ोत तलुना�मक �पमा कम हुने दिेखयो ।  
 
गत आ.व. मा खचर् नभएको बजेट चाल ुआ.व. मा समावेश भएर पिन बजेटको आकार बढेको दिेख�छ । कितपय पािलकाले आ�तिरक राज�वमा 
विृद्ध हुने प्रके्षपण पिन गरेका िथए । करीब २० प्रितशत पािलकाकाले राज�व सङ्कलनको ल�य बढाएका िथए । यसरी राज�व सङ्कलन विृद्ध गनेर् 
योजना बनाएका कितपय पािलकामा खिनज पदाथर् उ�खनन तथा स�चालन ज�ता आय�ोतका नयाँ मा�यम िथए । केही पािलकामा आ�नो 
पािलकामा रहकेा नदी-खोलाका िगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा आिदबाट राज�व बढ्ने प्रके्षपण गरेका िथए । कितपय पािलकामा भने धरैे योजनाको माग 
भएपिछ सबैलाई िच� बझुाउने भनेर आ�तिरक राज�वको प्रके्षपण अ�वाभािवक ढंगले बढी गरेका िथए । “माग धरैे आउँछन ्। वा�तिवक आयले 
सबैको माग परूा गनर् सिकँदनै । �यसैले आ�तिरक राज�व उठ्न सक्नेभ�दा बढी दखेाउनपुनेर् हु�छ,” ग�डकी प्रदशेको एक पािलकाका प्रमखु 
प्रशासकीय अिधकृतले भने । यसरी सबैको माग परूा गरेज�तो दिेखए पिन पिछ कायार्�वयन चरणमा रकमको अभावले गदार् केही योजना कािट�छन ्
। कोिभड-१९ का कारण संघ र प्रदशेबाट हुने राज�व बाँडफाँटको रकम पिन कम हुनसक्ने भएकाले िवनाआधार आ�तिरक राज�व विृद्ध हुने अनमुान 
गरेका पािलकालाई आ�ना योजना पणूर् कायार्�वयन गनर् गा�ो हुने दिेख�छ ।  
 
 
िचत्र १ : आ.व. २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा पािलकाह�को औसत बजेट रकम (� करोडमा)*  

 

* िचत्रमा प्रदशे १ को ८, प्रदशे २ को ६, बागमतीको ६, ग��क�को ५, लिु�बनीको ५, कणार्लीको २ र सदुरूपि�मको ८ पािलका गरी कुल ४० 
पािलकाका प्रितिनिधले बताएको त��ा�्कका आधारमा । 
 
नदीज�य पदाथर्माफर् त आउने राज�व �थानीय तहका लािग गितलो आिथर्क �ोत हो र यसले बजेटको आकारमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको पाइ�छ 
। संघ सरकारले पािरत गरेको ढंुगा, िगट्टी, बालवुा आिदको उ�खनन, िवक्री तथा �यव�थापनस�ब�धी मापद�ड, २०७७ र प्रदशे सरकारले पािरत 
गरेका नदीज�य पदाथर् �यव�थापन कायर्िविध, �थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ र संिवधानले समेत नदीज�य पदाथर्को �यव�थापनमा �थानीय 
तहको अिधकार सिुनि�त गरेको हुदँा �थानीय तहले आ�नो इलाकािभत्र पनेर् नदीका य�ता सामग्रीलाई मखु्य आिथर्क �ोत मानेका छन ्। तर ितनको 
उपयोगमा �थानीय तहह�बीच िववाद पिन उि�कै दिेखएका छन ्(हनेुर्होस ्केस �टडी २) ।  
 
केस �टडी २ : नदीज�य पदाथर्को उ�खनन र उपभोगमा �थानीय सरकारबीच ���  
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आ.व. २०७६/०७७ को औसत बजेट रकम आ.व. २०७७/०७८ को औसत बजेट रकम

*लचत्माप्रदशे१कोआठ,प्रदशे२कोछ,बागमतीकोछ,गणडकीकोपाँच,िलुमबनीकोपाँच,कराजुिीकोदईुरसदुरूपलचिमकोआठपालिकागरीकुि४०
पालिकाकाप्रलतलनलििेबताएकोतथयाङ्ककाआिारमा।

प्रक्षेपर गरेका भथए । कभतप् पाभलकामा िने ररैे ्ोजनाको माग 
िएपभि सबैलाई भचत्त बझुाउने िनेर आन्तररक राजसवको प्रक्षेपर 
असवािाभवक ढंगले बढी गरेका भथए । “माग ररैे आउँिन ् । 
वासतभवक आ्ले सबैको माग पपूरा गन्ण सभकँदनै । त्सैले आन्तररक 
राजसव उठ्न स्नेिन्दा बढी दखेाउनपुनने हुन्ि,” गणडकी प्रदशेको 
एक पाभलकाका प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले िने । ्सरी सबैको 
माग पपूरा गरेजसतो दभेखए पभन पभि का्ा्णन्व्न चररमा रकमको 
अिावले गदा्ण केही ्ोजना काभटन्िन ् । कोभिड-१९ का कारर 
संघ र प्रदशेबाट हुने राजसव बाँडराँटको रकम पभन कम हुनस्ने 
िएकाले भबनाआरार आन्तररक राजसव वभृद्ध हुने अनमुान गरेका 
पाभलकालाई आफना ्ोजना पपूर्ण का्ा्णन्व्न गन्ण गाह्ो हुने दभेखन्ि । 

नदीजन्् पदाथ्णमार्ण त आउने राजसव सथानी् तहका लाभग गभतलो 
आभथ्णक स्ोत हो र ्सले बजेटको आकारमा समते ठपूलो प्रिाव 
पारेको पाइन्ि । संघ सरकारले पाररत गरेको ढंुगा, भगटी, बालवुा 
आभदको उतखनन, भवक्री तथा व्वसथापनसमबन्री मापदणड, 
२०७७ र प्रदशे सरकारले पाररत गरेका नदीजन्् पदाथ्ण व्वसथापन 
का ््णभवभर, सथानी् सरकार सञचालन ऐन २०७४ र संभवरानले 
समते नदीजन्् पदाथ्णको व्वसथापनमा सथानी् तहको अभरकार 
सभुनभचित गरेको हुदँा सथानी् एकाइले आफनो इलाकाभित्र पनने 
नदीका ्सता सामग्रीलाई मखु् आभथ्णक स्ोत मानेका िन ् । तर 
भतनको उप्ोगमा सथानी् एकाइहरूबीच भववाद पभन उभत्तकै 
दभेखएका िन ्(हनेु्णहोस,् केस सटडी २) । 

आवश्कता अनसुारको ्ोजना तजु्णमा गन्ण त्सले नसघाउने 
जनप्रभतभनभरको रा् भथ्ो । “सथानी् तहको बजटे आकारमा ठपूलो 
दभेखन्ि तर ्ोजनामा हदेा्ण सशत्णका ररैे ्ोजना हुन्िन,्” दोगडाकेदार 
गाउँपाभलकका अध्क्षले बताए । आ.व. २०७६/७७ मा समानीकरर 
अनदुान र सशत्ण अनदुान गरी २१३.८ अब्ण अनदुान सथानी् तहमा 
गएको भथ्ो ।6 ्स वर्ण सो रकम वभृद्ध िई २५१.२ अब्ण पगुकेो 
ि । सशत्ण अनदुान ३७.२ अब्णले वभृद्ध िएको ि िने समानीकरर 
अनदुान ०.२ अब्णले मात्र बढेको ि । संघ सरकारले सशत्ण अनदुानलाई 
प्राथभमकतामा राखदा सथानी् तहको आफना प्राथभमकता समबोरन 
गनने आभथ्णक स्ोत तलुनातमक रूपमा कम हुने दभेख्ो । 

गत आ.व. मा खच्ण निएको बजेट चाल ु आ.व. मा समावेश 
िएर पभन बजेटको आकार बढेको दभेखन्ि । कभतप् पाभलकाले 
आन्तररक राजसवमा वभृद्ध हुने प्रक्षेपर पभन गरेका भथए । कररब 
२० प्रभतशत पाभलकाकाले राजसव सङ्कलनको लक्् बढाएका 
भथए । ्सरी राजसव सङ्कलन वभृद्ध गनने ्ोजना बनाएका 
कभतप् पाभलकामा खभनज पदाथ्ण उतखनन तथा सञचालनजसता 
आ्स्ोतका न्ाँ माध्म भथए । केही पाभलकामा आफनो पाभलकामा 
रहकेा नदी-खोलाका भगटी, ढुङ्गा, बालवुा आभदबाट राजसव बढ्ने 

6 आ. व. २०७७/७८ को वाभर्णक बजेट वक्तव् : https://mof.gov.np/
uploads/document/file/AD_website_20201118075339.pdf मा उपलबर; 
पसु २९, २०७७ मा हरेरएको ।
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कोभिड-१९ महामारीकालमा स्ानीय सरकारको बजेट प्ा्भमकता त्ा कायायान्वयन

केस सटडी २ : नदीजनय पदा ््कको उत्खनन ि उपभोिमा स्ानीय सिकािबीच द्वनद्व 

नदीजन्् पदाथ्ण (ढंुगा, भगटी, बालवुालगा्त) को उतखनन, व्वसथापन र त्समार्ण त कर सङ्कलनको अभरकार सथानी् तहले पाएको 
ि । २०७५ सालमा दाङको राप्ती गाउँपाभलकाले राप्ती नदीको चार सथानमा नदीजन्् पदाथ्ण उतखननका लाभग बोलपत्र आह्ान ग¥्ो । 
राप्ती गाउँपाभलकाले नदीजन्् पदाथ्ण उतखनन गन्ण बोलपत्र आह्ान गरेको उक्त क्षेत्र गढवा गाउँपाभलकाले आफनो क्षेत्रमा पनने दाबी गरेपभि 
दईु गाउँपाभलकाबीच भववाद िएको भथ्ो । दईु गाउँपाभलकाबीच सीमानाको भववाद समते चभक्ण ्ो । तर, उक्त भववाद २०७५ सालम ैदाङ 
भजलला समन्व् सभमभतका सिापभत, प्रदशेका जनप्रभतभनभर र दवुै गाउँपाभलका प्रभतभनभरबीच िएको बैठकबाट सहमभतमा टुङ्गो लागेको 
भथ्ो । राप्ती गाउँपाभलकाले बोलपत्र आह्ान गरेको नदीको चार सथानमध्े तीनमा राप्ती गाउँपाभलका र बाँकी एकमा गढवा गाउँपाभलकाले 
वातावररी् प्रिाव मपूल्ांकनका साथै नदीजन्् वसत ुउतखनन गनने सहमभत िएको भथ्ो ।

संभवरान जारी हुनिुन्दा अभघको व्वसथाअनसुार भजलला भवकास सभमभत (भजभवस) लाई नदीजन्् पदाथ्णको व्वसथापनको अभरकार 
भथ्ो । त्सैले दाङ भजभवसले भजललामा नदीजन्् पदाथ्णको उतखननपपूव्ण गररनपुनने प्रारभमिक वातावररी् मपूल्ांकनसमते गररसकेको 
भथ्ो । संभवरान जारी िएपचिात ्भजभवसको परुानो संरचना र अभरकार सथानी् तहमा हसतान्तरर ि्ो । राप्ती नदीको अभरकांश क्षेत्र 
गढवा गाउँपाभलकामा पनने हुदँा राप्ती नदीबाट ्सता पदाथ्ण भनकालने अभरकार दाङ भजभवसले गढवा गाउँपाभलकालाई हसतान्तरर ग¥्ो । 
भजभवसले संभवरान जारी हुनपुपूव्ण नै गररसकेको प्रारभमिक वातावररी् मपूल्ांकनको म्ाद का्म ैरहकेो हुदँा त्सैलाई आरार मानी गढवा 
गाउँपाभलकाले राजसव उठाउन नदीजन्् पदाथ्णको उतखननको लाभग बोलपत्र आह्ान ग¥्ो । तर २०७५ पसुमा गढवा गाउँपाभलकाले 
प्रारभमिक वातावररी् मपूल्ाङ्कन नै नगरी बोलपत्र आह्ान ग¥्ो िन्द ैएक सथानी्ले उचच अदालत तलुसीपरुमा मदु्ा हाले । उचच 
अदालतले बोलपत्र बमोभजमको का ््ण नगनपू्ण नगराउनपू िनी गढवा गाउँपाभलकाको नाममा अन्तररम आदशे जारी ग¥्ो । त्सले गदा्ण गढवा 
गाउँपाभलकाले अपेक्षा गरेअनसुार नदीजन्् पदाथ्णको उतखननबाट आ.व. २०७६/०७७ को लाभग राजसव सङ्कलन गन्ण सकेन । ्सै मदु्ा 
२०७६ मा सवकोचच अदालतमा पगुदा िने सवकोचच अदालतले उचच अदालत तलुसीपरु दाङको जसतो अन्तररम आदशे जारी गरेन । मदु्ा 
सवकोचच अदालतमा हाल भवचारारीन िए पभन पभिललो आदशेको कारर गढवा गाउँपाभलकाले राप्ती नदीबाट ढंुगा, भगटी, बालवुाजसता 
भनमा्णर सामग्री भनकालनका लाभग बोलपत्र आह्ान गरी प्रभक्र्ा अगाभड बढाएको भथ्ो । कुल ि ओटा बोलपत्र आवहान गररएको र सो 
बमोभजमको ठे्कामार्ण त आ.व. २०७७/०७८ मा गढवा गाउँपाभलकाले कररब ि करोड रुपै्ाँ राजसव सङ्कलन गनने लक्् भलएको 
गाउँपाभलकाका एक प्रभतभनभरले बताए । नदीजन्् पदाथ्णबाट उठ्ने राजसव सङ्कलनलाई नै मखु् आरार मानेर आ.व. २०७७/०७८ को 
बजेटको आकार गत वर्णको िन्दा बढाएको पाइ्ो । 

नआएको जानकारी पाइ्ो । कररब २० प्रभतशत पाभलकाहरूमा िने 
भवगतका वर्णहरूमा िौभतक पपूवा्णरार र सडकको आवश्कतामा 
केही हदसमम सरुार िएकोले पपूवा्णरारबाट अन्् क्षेत्रमा प्राथभमकता 
बदभलन थालेको दाबी भथ्ो । भशक्षा, प ््णटन लगा्तका भवर्ले 
भनकै कम पाभलकामा प्राथभमकता पाएका भथए । केही पाभलकामा 
साव्णजभनक िवन साथै वडा र पाभलका का्ा्णल् िवनहरूको 
आवश्कता महससु गरेर बजेट िुट््ाइएको भथ्ो ।  

३.१ प्रा्लमकतामा लवषयित परिवत्कन 

सथानी् तहका प्रभतभनभरलाई अभघलला वर्णको तलुनामा पाभलकाको 
बजेट प्राथभमकतामा केही पररवत्णन गररएको ि वा िैन िन्ने प्रश् 

३. आ.व. २०७७/०७८ को लवषयित 
प्रा्लमकता ि योजना 

कुल ४५ पाभलकामध्े २३ (५१%) पाभलकाले कृभरमा का ््णक्रम 
बढाएको पाइ्ो ।7 खासगरी पशपुालन र तरकारी खतेी, कृभर 
अनदुान र सवरोजगारका का ््णक्रम ररैेजसो पाभलकाहरूमा भथए । 
कररब २९ प्रभतशत पाभलकामा सवास्थ् क्षेत्रलाई पभहलेिन्दा बढी 
प्राथभमकतामा राभखएको पाइ्ो । ्सरी सवास्थ् क्षेत्र प्राथभमकतामा 
पनु्णमा कोभिड-१९ ले पभन प्रिाव पारेको भथ्ो । कररब २९ प्रभतशत 
पाभलकामा िने भवगतका वर्णजसतै मखु्त्ा िौभतक पपूवा्णरार 
नै प्राथभमकतामा राभखएको र ररैेजसो ्ोजनामा खासै पररवत्णन 

7 पाभलकाका प्रभतभनभरलाई एक वा एकिन्दा बढी प्राथभमकता उललेख गन्ण भमलने 
गरी प्रश् सोभरएको हुनाले कुल प्रभतशत १०० िन्दा बढी ि । 
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सोभरएको भथ्ो । ररैेजसो पाभलकामा बजेटको मखु् भहससा 
िौभतक पपूवा्णरारम ै खच्ण िरैह े पभन बदभलँदो प्राथभमकतामा कृभर, 
सवास्थ्, भशक्षा र प ््णटनजसता भवर् पभन परेको जनप्रभतभनभरले 
बताए । भवगतका वर्णहरूमा िौभतक पपूवा्णरार र सडकको 
आवश्कतामा केही सरुार हुदँ ै गएकाले प्राथभमकता क्रमशः 
बदभलन थालेको बताइ्ो । कैलालीको जानकी गाउँपाभलकाकी 
उपाध्क्षले िभनन,् “प्राथभमकताहरू हामीले पररवत्णन गददै आएका 
िौ ँ। हामी चनुाव भजतेर आउँदा, गाउँको सडक भहभँडनस्न ुभथ्ो । 
प्रत्ेक वडामा भहलो बाटो सरुार गरेर ग्रावेलसमम गनने लक्् भल्ौ ँ। 
दोस्ो वर्ण पभन हामीले िौभतक पपूवा्णरार र सडकम ैजोड भद्ौ ँ। तेस्ो 
वर्णदभेख िौभतक भनमा्णरका साथै कृभर, सवास्थ् र भशक्षामा पभन 
जोड भदन थाभल्ो । अभहले चौथो वर्णमा हामीले पपूवा्णरारमा बजेट 
घटाएर कृभर, पशपुालन, सवास्थ् र भशक्षामा बजेट बढाएका िौ ँ।” 
िौभतक पपूवा्णरार र खासगरी सडकको आवश्कता केही हदसमम पपूरा 
गरेपभि पाभलकाहरूले अन्् क्षेत्रलाई प्राथभमकतामा राखन थालेको 
दभेखन्ि । माडी गाउँपाभलका, कालीगणडकी गाउँपाभलका, मड्ुकेचलुा 
गाउँपाभलका, भसरानचोक गाउँपाभलका, मसुीकोट नगरपाभलका 
जसता भवभिन्न प्रदशेका पाभलकाहरूमा ्सरी प्राथभमकता पररवत्णन 
िएको ती पाभलकाका प्रभतभनभरले बताए । “(िौभतक) पपूवा्णरारमा 
बजेट घट्द ैि । दईु वर्ण पभहले ५५ प्रभतशत, एक वर्ण पभहले ४३ 
प्रभतशत र चाल ु आभथ्णक वर्णमा ३४ प्रभतशत बजेट भवभन्ोजन 
गरर्ो,” गणडकी प्रदशेको भसरानचोक गाउँपाभलकाका अध्क्षले 
िने । शरुूआतमा प्राथभमकता र आवश्कता िौभतक पपूवा्णरारमा 
नै रहकेो तर अब प्राथभमकता भबसतारै कृभर, पशपुालन, उद्योग र 
सामाभजक भवकासतर्ण  िएको मसुीकोट नगरपाभलकाकी उपाध्क्षले 
बताइन ्। 

३.२ कृलष

सबैजसो सथानी् तहका जनप्रभतभनभरहरूले कृभर क्षेत्र मखु् 
प्राथभमकतामा पनु्णपनने आवश्कता महससु गरेका भथए । अभरकांश 
सथानी् नागररक खतेी र जमीनसँग जोभडनकुा साथै अन्् क्षेत्रमा 
आ् आज्णनको सीभमत अवसर िएकाले पभन कृभर र पशपुालन नै 
सथानी् नागररकको मखु् आमदानीको स्ोत हुने रा् उनीहरूको 
भथ्ो । गररबी र समिाभवत िोकमरीसँग जधुन पभन कृभर क्षेत्र 
प्राथभमकतामा राखनपुनने उनीहरूले बताए । ्सैले अभघलला 
वर्णहरूमा िन्दा आ.व. २०७७/०७८ मा ररैेजसो पाभलकाले 
अझ बढी ्ोजना तथा का ््णक्रम थपेका भथए । ्सता ररैेजसो 

का ््णक्रमहरू भवशरेतः भकसानलाई कृभर सामग्री खरीदमा अनदुान, 
कृभरमा लगानी गन्ण चाहनेलाई सहुभल्त व्ाजदरमा वा भबना भरतो 
ॠर उपलबर गराउन सहजीकरर, उतपादनको भवक्री भवतरर र 
ढुवानी व्वसथापनका पपूवा्णरार भवसतार, बजारीकरर लगा्तका 
भथए । प्रदशे १ को रेदाप गाउँपाभलकाले कृभरमा गत वर्णिन्दा 
दोबबर बजेट भवभन्ोजन गररएको प्रमखु प्रशासकी् अभरकृतले 
बताए । प्रदशे १ कै िथरजोरपाटी गाउँपाभलका तरकारी र दगुरजन्् 
उतपादनमा भनकै अगाभड िएकोले त्सको भन्ा्णतलाई बढाउने 
्ोजना बनाएको गाउँपाभलका अध्क्षले बताए । प्रदशे १ को 
कमल गाउँपाभलकाकी अध्क्षका अनसुार कृभर उतपादनमा प्रत्क्ष 
्ोगदान गनने भकसानले अनदुान पाऊन ्र अनदुानको दरुुप्ोग नहोस ्
िनेर उनको गाउँपाभलकाले शरुूम ै अनदुान भदनिुन्दा उतपादनका 
आरारमा पभि अनदुान प्रदान गनने भनर््ण  गरेको ि । सदुपूरपभचिमको 
दोगडाकेदार गाउँपाभलकाले पभन कृभर क्षेत्रको आरभुनकीकरर, 
बजार भवसतार, कृभर उपकरर र प्राभवभरक सह्ोगका लाभग 
भकसानलाई पाभलकाबाट ७० प्रभतशतसमम अनदुानको व्वसथा 
भमलाउने भनर््ण  गरेको भथ्ो । भदपा्ल भसलगढी नगरपाभलकाका 
उपप्रमखुले सवास्थ् र कृभर ‘रोग र िोकसँग लड्ने सं्न्त्र’ िएकाले 
दवुै क्षेत्रलाई प्राथभमकतामा राभखएको बताए । गणडकी प्रदशेको 
आरूघाट गाउँपाभलकाले कृभर क्षेत्रमा गत वर्णिन्दा बजेट बढाई दईु 
करोड २५ लाख रुपै्ाँ भवभन्ोजन गरेको भथ्ो । प्रदशे २ को सखुीपरु 
नगरपाभलकामा कृभर पपूव््णरार भवकास गन्ण भसंचाईका लाभग बोररङ, 
ट््बु वेल, इनारका साथै कृभर भवद्यतुीकरर लगा्तका का ््णक्रमलाई 
प्राथभमकतामा राभखएको नगरपाभलका प्रमखुले बताए । 

अध््न गररएका पाभलकामध्े बागमती प्रदशेका पाभलकामा कृभर 
क्षेत्र कम प्राथभमकतामा परेको पाइ्ो । लभुमबनी प्रदशेका पाभलकामा 
कृभर क्षेत्रमा केही बढी ् ोजना र का ््णक्रम भथए । आ.व. २०७७/०७८ 
का लाभग िपूभम व्वसथा, कृभर तथा सहकारीतर्ण  लभुमबनी प्रदशे 
सरकारले बजेटको कररब १३ प्रभतशत रकम भवभन्ोजन गरेको 
ि ।8 ्सको ररैे भहससा कृभर क्षेत्रमा भवभन्ोजन गररएको ि । 
प्रदशे सरकारले भसँचाई सरुार, कृभर प्राभवभरक सेवा, सामग्रीहरूको 
उपलबरता र ्ाभन्त्रकीकरर गन्ण, कृभरमा प्रसार र अनसुन्रान, 
सलुि कजा्ण, पश ुसवास्थ्का लाभग खोरेत रोग उन्मपूलन अभि्ान, 
एक सथानी् एकाइ, एक उतपादन का ््णक्रम आभद लाग ुगरेको ि । 
लभुमबनी प्रदशेकै कालीगणडकी गाउँपाभलकाले हरेक वडालाई कृभर 
पकेट क्षेत्र तोकेर तरकारी तथा रलरपू ल खतेीका लाभग कररब ६० 
लाख बराबरको रकम भवभन्ोजन गरेको ि । “वडा नमबर २ र ३ 

8 िपूभम, व्वसथा, कृभर तथा सहकारीतर्ण  लभुमबनी प्रदशेले रु. चार अब्ण ८६ करोड 
३५ लाख भवभन्ोजन गरेको ि ।  
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मा सनु्तला, वडा नं. ४ मा आपँ र भलचची, वडा नं. ५, ६, ७ मा 
करी, त्सतै वडा नं. १ मा स्ाउ खतेी गनने ्ोजना बनाएका िौ ँ। 
कृभर ज्ञान केन्रिसँग भमलेर काम हुदँिै,”  गाउँपाभलकाका अध्क्षले 
बताए । आ्आज्णन गन्ण चाहनेलाई तरकारी खतेी, बंगरु पालन, 
बाख्ा पालन आभद गन्ण अनदुान सवरूप २०-२० हजारका दरले नगद 
रकम भदइएको उनले बताए । लभुमबनी प्रदशेकै जानकी गाउँपाभलका, 
भस्ारी गाउँपाभलका र गढवा गाउँपाभलकाले पभन कृभर लभक्षत 
का ््णक्रम थपेका भथए । 

अध््न गररएका पाभलकाहरूको औसत अनमुाभनत बजेट ५० 
करोड हाराहारी दभेखन्ि । ्सलाई आरारमान्दा कृभर क्षेत्रमा कररब 
८ प्रभतशतसमम बजेट भवभन्ोजन िएको पाइ्ो । साना भकसानको 
संख्ा नै ठपूलो िएकाले ्भत बजेटबाट भवशरेगरी अनदुान र 
सहुभल्त ॠरका का ््णक्रमबाट कभत लािाभन्वत हुन स्िन ्िन्ने 
सपष्ट िैन । का ््णक्रमको दा्रा बढाउन पाभलकाहरूले भनजी क्षेत्र र 
भवत्ती् संसथाबाट पभन सह्ोग भलएका भथए । पाभलकाहरूले कृभर 
क्षेत्रमा लागपू गरेका ्ोजनाको प्रिावकाररता र ्सले भदने प्रभतरल, 
अनदुान र सहुभल्तका का ््णक्रम कसरी का्ा्णन्व्न िएका िन ्िन्ने 
भवर्मा अध््न गरेमा ती का ््णक्रमको प्रिावकाररता आकँलन गन्ण 
मद्त भमलनेि । 

३.३ सवास्थय

कोभिड-१९ महामारीका कारर भवद्यमान सवास्थ् संरचनामा 
अभतररक्त बोझ थभप्ो । ्वारेभन्टन, आइसोलेशन, परीक्षर, र 
कन्ट््ा्ट टे्भसङ लगा्तका कोभिड-१९ प्रभतका््णमा सथानी् तहले 
अभतररक्त बजेट व्वसथा गनु्णपनने र गत वर्णको तलुनामा प्राथभमकतामा 
केही रेरबदल गनु्णपनने अवसथा आ्ो । अध््न गररएका लगिग 
ररैे पाभलकाले सवास्थ् क्षेत्रको बजेट बढाउनपुनने आवश्कता 
महससु गरेका भथए र केही अभतररक्त बजेट भवभन्ोजन पभन गरेका 
भथए । प्रदशे १ को भम्लाजङु गाउँपाभलकामा सवास्थ् क्षेत्रमा संघ 
सरकारबाट प्राप्त हुने सशत्ण अनदुानबाहके पभन गाउँपाभलकाको 
स्ोतबाट एक करोड रुपै्ाँ भवभन्ोजन गरेको जनप्रभतभनभरले 
बताए । “कोभिड-१९ का काररले भवगतका वर्णिन्दा प्राथभमकता 
बदलनपुरेकोले सवास्थ् क्षेत्रमा हामीले ररैे बजेट िुट््ाएका 
िौ,ँ” बागमती प्रदशेको बकै्ा गाउँपाभलकाका प्रमखु प्रशासकी् 
अभरकृतले िने । अभघलला वर्णहरूमा सथानी् तहले सवास्थ् क्षेत्रमा 

अत्न्तै कम बजेट भवभन्ोजन गनने गरेको पाइएको भथ्ो ।9 तर ्ो 
वर्ण पभन सवास्थ् क्षेत्रमा बढेको बजेट र थभपएका ् ोजना पाभलकाको 
दीघ्णकालीन सवास्थ् संरचना सरुारमा निई महामारी भन्न्त्ररमा वा 
तातकाभलक प्रभतका््णमा नै केभन्रित भथए । 

अककोतर्ण  संघ सरकारले आ.व. २०७७/०७८ का लाभग सशत्ण 
अनदुानमार्ण त असपताल भनमा्णर र सतरोन्नभतका लाभग सथानी् 
तहलाई िुट््ाएको ि । सथानी् तहमा आरारिपूत सवास्थ् सभुवरा 
उपलबर गराउने उद्शे्ले प्रत्ेक पाभलकामा पाँच दभेख १५ शयै्ाको 
असपताल बनाउन नेपाल सरकारले असपताल निएका २७२ 
सथानी् तहका लाभग कुल रु. १४.२७ अब्ण भवभन्ोजन गरेको ि । 
त्सतै हरेक असपतालमा कमतीमा एक डा्टर प¥ु्ाउन कररब रु. 
५.१० अब्ण रकम भवभन्ोजन गरेको ि ।10 असपताल भनमा्णर र केही 
जनशभक्तका लाभग बजेट भवभन्ोजन िए पभन ्सता असपतालको 
सञचालन सथानी् तहले नै गनु्णपनने हुन्ि । ्ो आभथ्णक वर्णमा त्सतो 
उललेख् बजेट असपताल सञचालनका लाभग भवभन्ोजन िएको 
त्थ्ाङ्क प्राप्त िएन । सानो आकारको बजेट िएका पाभलका र 
दगु्णम क्षेत्रका पाभलकाका लाभग असपताल सञचालन खभच्णलो र 
चनुौतीपपूर्ण हुने दभेखन्ि । 

३.४ पूवा्किाि 

अभघलला वर्णहरूमा लगिग सबै पाभलकामा िौभतक पपूवा्णरारले 
नै प्राथभमकता पाउने गरेका भथए । अभहले पभन केही पाभलकाको 
प्राथभमकतामा ्सलाई नै राभखएको पाइ्ो । ्सो हुनमुा नागररकको 
माग र जनप्रभतभनभरको चाहना दवुैले िपूभमका खलेेको भथ्ो । िौभतक 
पपूवा्णरार नै प्राथभमकतामा राखकेा पाभलकाहरूले सथानी्बासीबाट नै 
पपूवा्णरारमा माग आउने गरेको र त्समा ध्ान भदनकुो भवकलप नरहकेो 

9 आ.व. २०७६/०७७ मा दशेिरका ७५३ सथानी् तहमा कुल रु. २६ अब्ण ४९ 
करोड ९० लाख  रकम सवास्थ् क्षेत्रमा भवभन्ोजन िएको भथ्ो । जसमध्े ८१% 
(रु. २१ अब्ण ४५ करोड ५० लाख) सशत्ण अनदुान भथ्ो िने बाँकी रकम भवभत्त् 
समानीकरर र आन्तररक स्ोतबाट सथानी् तहले िुट््ाएका भथए । ्सरी हदेा्ण सथानी् 
तहको सवास्थ् क्षेत्रको बजेट मखु्त्ा संघ र प्रदशे सरकारको सशत्ण अनदुानमा भनि्णर 
हुने दभेख्ो । MoHP and DFID/NHSSP (2019). Budget Analysis Health 
Sector (2019). Ministry of Health and Population and DFID/Nepal 
Health Sector Support Programme. 

10 Public Health Perspective Nepal. 2020. Health sector budget 
of Nepal for fiscal year 2020/21 (2077/78) https://www.phpnepal.
org.np/publication/current-issue/recently-released/243-health-
sector-budget-of-nepal-for-fiscal-year-2020-21-2077-79 मा उपलबर; 
पसु २९, २०७७ मा हरेरएको ।
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बताएका भथए । “बाटो, भबजलुी, खानेपानीकै आवश्कता िएर ती 
नै प्राथभमकतामा परे,” सनुकोशी गाउँपाभलकाका प्रमखु प्रशासकी् 
अभरकृतले बताए । प्रदशे २ को लोहरपटी नगरपाभलकाका प्रमखुले 
िने, “पपूवा्णरार त जनताको पभहलो आवाज सरै ँहुने गि्ण । पपूरै पपूँजीगत 
बजेट १८-२० करोड मात्र हो । हाम्ो पाभलकामा बाटो-घाटो िैन, 
त्ही िएर बाटो पभहलो प्राथभमकताम ैपरेको ि । सडक भनमा्णर भनकै 
महगँो पि्ण । एक भकलोभमटर बाटो बनाउन चार-पाँच करोड लागि । 
हामीले १५६ भकलोभमटर बाटो बनाउने ्ोजना ि । तर बजेट पगुदनै । 
हरेक वर्ण थोरै थोरै बजेट व्वसथा गनु्णपरेको ि ।” त्सतै सथानी् 
तह सथापना हुनिुन्दा अगाभड आफनो पाभलकामा सडकको भनमा्णर 
शपून््प्रा् रहकेो र पाभलकाका हरेक बसतीमा सडक आरारिपूत 
आवश्कता िएकाले ्ो बजेटको प्राथभमकतामा परेको प्रदशे १ 
को िोक्राह नरभसह गाउँपाभलकाका अध्क्षको सपष्टीकरर भथ्ो ।

३.५ अनय प्रा्लमकता

कृभर, सवास्थ्, पपूवा्णरारबाहकेका अन्् भवर्लाई पभन 
प्राथभमकताका रूपमा पाभलकाहरूले उललेख गरे । केही पाभलकामा 
भशक्षा क्षेत्रलाई प्राथभमकतामा राखकेो पाइ्ो । लभुमबनी प्रदशेको 
माडी गाउँपाभलकाले आफनै स्ोतमा ३५ भशक्षकको दरबन्दी भसज्णना 
गरेर आवश्क त्ारी गरेको भथ्ो । करा्णलीको मड्ुकेचलुा 
गाउँपाभलकाले ‘सवास्थ्, भशक्षा, पपूवा्णरार र रोजगारः मड्ुकेचलुा 
गाउँपाभलकाको समभृद्धको आरार’ नारा राखरे सवास्थ्लाई पभहलो 
र भशक्षालाई दोस्ो प्राथभमकतामा राखकेो त्हाँका भनभमत्त प्रमखु 
प्रशासकी् अभरकृतले बताए । त्सतै एक-दईु पाभलकामा कोरोनाका 
कारर भशक्षा क्षेत्रमा िएको अन््ौलले गत वर्णिन्दा केही कम बजेट 
िुट््ाएको पभन पाइ्ो । प ््णटन क्षेत्र एकार पाभलकाका प्राथभमकतामा 
परेको भथ्ो । बागमती प्रदशेको शखंरापरु नगरपाभलकामा समपदा 
क्षेत्र िएका काररले प ््णटनमा जोड भदइएको नगरप्रमखुले जानकारी 
भदए । त्सतै प्रदशे १ को रामरनुी नगरपाभलका र भम्लाजङु 
गाउँपाभलकाका साथै गणडकी प्रदशेको भसरानचोक गाउँपाभलका र 
दवेचलुी नगरपाभलकाले प ््णटनलाई प्राथभमकतामा राखकेा भथए । 

सथानी् तहका साव्णजभनक िवन र वडा का ््णल् भनमा्णरमा पभन 
पाभलकाको भवशरे जोड भथ्ो । गएका वर्णहरूमा सथानी् तहमा 
का्ा्णल्हरू नहुदँा केही बजेट पाभलका केन्रि र वडा सभमभतका 
लाभग का्ा्णल् भनमा्णरमा खच्ण िएको भथ्ो । २०७६ मा गररएको 
एक अध््नअनसुार कररब ४७ प्रभतशत पाभलकाले का्ा्णल् 

िवन बनाइरहकेा भथए ।11 हाम्ो ्स अध््नमा समावेश ४५ 
पाभलकामध्े दईु पाभलकामा वडा का्ा्णल्को िवन भनमा्णरले 
प्राथभमकता पाएको भथ्ो । अन्् पाभलकामा िवन भनमा्णर र 
मम्णत समिार िइरह े पभन मखु् प्राथभमकतामा भथएनन ् । केही 
पाभलकाहरूमा िने प्राथभमकताबारे ठोस उत्तर आएन । त्हाँका 
प्रभतभनभरले सबै क्षेत्रलाई भमलाएर लगेको ्ा आवश्कताअनसुार 
भवभन्ोजन गररएको जसता उत्तर भदएका भथए ।

३.६ कोलभड-१९ का कािण पालिकािे िा्ेखका 
योजना

पाभलकाका प्रभतभनभरलाई कोभिड-१९ लाई ध्ान भदएर के कसता 
का ््णक्रम र ्ोजनाको व्वसथा गरर्ो िनेर पभन सोभरएको भथ्ो । 
कररब ६० प्रभतशत पाभलकाले केही अभतररक्त ् ोजना बनाएको पाइ्ो 
िने बाँकी ४० प्रभतशत पाभलकामा कुनै भवशरे ्ोजना निएको 
बताइ्ो । भवशरे ्ोजना िएका पाभलकामध्े ररैेजसोले कोभिड-
१९ रोकथाम र उपचारका लाभग ्वारेभन्टन, आइसोलेशन, औररी, 
एमबलेुन्स, जोभखम ित्ता आभदलाई उललेख गरेका भथए । त्सबाहके 
कोभिड-१९ का कारर भनभमतएको आभथ्णक-सामाभजक असरलाई 
ध्ान भददँ ै कृभर र पशपुालनका लाभग थप ्ोजनाका साथै ्वुा 
सवरोजगार का ््णक्रमका भनभमत अभतररक्त बजेट पभन िुट््ाएका भथए । 

दगु्णम क्षेत्रका केही पाभलकाले सथानी् स्ोत र सारन पररचालनमा 
जोड भदएका भथए । भवकास भनमा्णरको काम गदा्ण सकेसमम सथानी् 
स्ोत-सारन पररचालन गनने नीभत भतनको भथ्ो । केही पाभलकाले 
अभघललो आभथ्णक वर्णमा कोभिड-१९ भन्न्त्ररका लाभग गरेको 
खच्ण ्ो वर्ण िकु्तानी गन्ण पभन बजेट िुट््ाएको पाइ्ो । महामारीको 
सम्मा ्वारेभन्टन, आइसोलेशन लगा्तका लाभग र अन्् भवपद 
आउँदा आवश्क पनने महससु गरेर पाभलका र वडा तहमा साव्णजभनक 
िवन बनाउने भनर््ण  सदुपूरपभचिम प्रदशेको गौमपूल गाउँपाभलकाले 
गरेको भथ्ो । “्ो वर्ण कोरोना संक्रमरको काररले गदा्ण हरेक वडामा 
कमतीमा एउटा साव्णजभनक िवन आवश्क हुने महससु ग¥्ौ ँ । 
्सलाई नीभत तथा का ््णक्रममा व्वसथा गरर्ो । सबै िवनका लाभग 
पाभलकाको आभथ्णक स्ोत नपगुने िएकाले ्ो वर्ण दईु वडामा मात्र 

11 The World Bank. 2019. Nepal: Capacity Needs Assessment 
for the Transition to Federalism. https://plgsp.gov.np/sites/default/
files/2020-05/Capacity%20Need%20Assessment%20for%20
the%20Federalism%20Report.pdf मा उपलबर; पसु २९, २०७७ मा हरेरएको ।
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कोभिड-१९ महामारीकालमा स्ानीय सरकारको बजेट प्ा्भमकता त्ा कायायान्वयन

बनाउने िनेर बजेट व्वसथा गररएको ि । आगामी वर्ण क्रमश: अन्् 
वडामा बनाउने हो । साव्णजभनक िवनका लाभग अरू संघ संसथालाई 
पभन अनरुोर गनने िनेर भनर््ण  गरेका िौ,ँ” गौमपूल गाउँपाभलकाका 
अध्क्षले बताए । ्सता केही पाभलकाले भवपद ्व्वसथापनमा पभन 
केही बढी बजेट भवभन्ोजन गरेका भथए । 

कोभिड-१९ को पररभसथभतलाई ध्ान गददै कुनै ्ोजना का ््णक्रम 
नपरेका पाभलकाहरूमा पभन भवपद व्वसथापन कोरमा रकम केही 
बढाइएको भथ्ो । ्ो रकम  कोभिड-१९ रोकथाम भन्न्त्ररका 
प्रभतका््णमा प्र्ोग हुने गरेको भथ्ो । ्सबाहके ्सता पाभलकामा 
परुानै का ््णक्रमलाई भनरन्तरता भदइएको र न्ाँ ्ोजना समावेश 
गररएको भथएन । समग्रमा कोभिड-१९ को पररभसथभतलाई ध्ान भददँ ै
ररैे पाभलकाले केही ्ोजना थप ेपभन कररब ४० प्रभतशतमा भवपद 
व्सथापनमा केही रकम बढाउनेबाहके अन्् ्ोजना परेका भथएनन ्। 

३.७ घि फकके का नािरिकको िोजिाि वयवस्ापन

कोभिड-१९ का कारर दशे भवदशेबाट रोजगारी गमुाएर घर रक्ण नेको 
संख्ा भनकै बढेको भथ्ो । अध््नमा समावेश पाभलकाहरूमा 
कमतीमा २०/३० जनादभेख ३,००० जनासमम नागररक िारत र अन्् 
दशेबाट रकने को त्थ्ाङ्क पाइ्ो । करा्णली र सदुपूरपभचिम प्रदशेबाट 
िारतभतर मजदरुी गन्ण जानेको संख्ा भनकै िएकाले रभक्ण नेको संख्ा 
पभन भनकै ठपूलो भथ्ो । िारत मात्र निएर दशेभित्र र तेस्ो मलुकुबाट 
पभन ररैे नागररक घर रकने का भथए । त्सरी रभक्ण एका नागररकको 
रोजगारी तथा व्वसथापनका लाभग पाभलकाहरूले के कसतो ्ोजना 
र का ््णक्रम ल्ाएका िन ् िनेर ्ो अध््नमा बझुन खोभजएको 
भथ्ो । लगिग सबै पाभलकाहरूमा त्सता नागररकलाई मात्र ैलभक्षत 
भवशरे ्ोजना निएको तर समग्रमा सवरोजगारका लाभग केही थप 
्ोजना तथा का ््णक्रम रहकेो पाभलका प्रभतभनभरले बताए । अभरकांश 
पाभलकाहरूले पशपुालन, तरकारी खतेी लगा्तका का ््णक्रम 
प्रवद्ध्णन गन्ण र अनदुान भदन बजेट भवभन्ोजन गरेका भथए । गणडकी 
प्रदशेका एक पाभलका प्रमखुले बताए, “अन्् ठाउँबाट रकने कै 
व्भक्तलाई लभक्षत गरेर कुनै भनभचित का ््णक्रम राभखएको िैन । 
तर कृभर, उद्योग, पशपुालन तर्ण का का ््णक्रममा भतनले िाग भलन 
स्िन ् ।” पाभलकाहरूले लकडाउनले गदा्ण सीमा क्षेत्रमा अलपत्र 
परेका नागररकहरूलाई पाभलकासमम ल्ाउन ्ाता्ातको व्वसथा 
गनु्णका साथै अन्् आपतकालीन सह्ोग पभन गरेका भथए । 

भवदशेबाट रकने का नागररकलाई कृभरमा प्रोतसाहन गनने लक्् रहकेो 
कररब २० प्रभतशत पाभलकाका प्रभतभनभरहरूले बताए । ्सका 
लाभग पाभलकाले आन्तररक स्ोतको केही िाग िुट््ाउनकुा साथै 
संघ सरकारका ्ोजना तथा का ््णक्रमबाट पभन आशा गरेका भथए 
जसमध्े प्ररानमन्त्री सवरोजगार का ््णक्रमअन्तग्णत कृभरमा लभक्षत 
का ््णक्रमहरू मखु् भथए । “प्ररानमन्त्री सवरोजगार का ््णक्रमअन्तग्णत 
कृभर लभक्षत का ््णक्रम रु. एक करोडको ि । पाभलका आरैले पभन 
कृभरको लाभग ठपूलो बजेट िुट््ाएको ि । कृभरमा व्वसा्ीकरर 
गरी उतपादनमा आराररत अनदुान सवरूप एक लाख रुपै्ाँ प्रदान गनने 
भनर््ण  गरेका िौ,ँ” प्रदशे १ को भम्लाजङु गाउँपाभलकाका प्रमखु 
प्रशासकी् अभरकृतले बताए ।  

प्रदशे २ र सदुपूरपभचिम प्रदशेका केही सथानी् तहका प्रभतभनभरले िने 
आफना पाभलकामा रोजगारीका प्ा्णप्त अवसर निएको र पाभलकामा 
बेरोजगारीको समस्ा पभहलेदभेख नै रहकेाले बाभहरबाट रकने का 
नागररकलाई रोजगारीका अवसर भसज्णना गन्ण नसभकने तक्ण  गरे । 
“्हाँ तीन हजार जना जभत भवदशेबाट रकने का िन ् । त्सतै तीन 
हजार जभत ्वुा पभहले नै ्हाँ रोजगारभवहीन भथए । भतनलाई पभन 
रोजगारीको अवसर भदनपुनने आवश्कता ि । गररबीको समस्ा 
पभहलेदभेख नै िएको हुदँा गरीब घरररुी पभहचान गन्ण थाभलएको ि । 
्ी सबै व्वसथापन गन्णको लाभग सथानी् तहको क्षमता कभत ि 
िन्ने कुरा सोचनपुननेि,” भदपा्ल भसलगढी नगरपाभलका उपप्रमखुले 
बताए । ्स अध््नमा समावेश प्रदशे २ का सातै पाभलकामा 
पभन ३०० दभेख १,४०० जनासमम नागररक िारतबाट रकने को तर 
सात पाभलकामध्े ि ओटा पाभलकामा ती नागररक लभक्षत कुनै 
का ््णक्रमको व्वसथा नगररएको जनप्रभतभनभरले बताए । सखुीपरु 
नगरपाभलका प्रमखुले िने, “बाभहरबाट रकने का नागररकलाई हाम्ो 
पाभलकाले के रोजगारी भदन स्ि र ? सम् र पररभसथभत सहज 
िएमा सबै मजदरु पनु: िारतभतरै जान्िन,् हामीले रोजगारी भसज्णना 
गन्ण स्ने अवसथा िैन ।” भवदशेबाट कररब १,४०० जना जभत 
रकने का सामसी गाउँपाभलकाका अध्क्षले पभन सथानी् तहले केही 
व्वसथा गन्ण नस्ने बताए । उनले िने “रकने का मजदरुहरू कररब 
दईु-तीन मभहनासमम ्ता बसे र सीमा नाका खलुना साथ पनु: िारत 
रभक्ण न थाभलसके । कररब ७५ प्रभतशत जभत त रभक्ण सके होलान ्। 
्हाँ ररैे गररबी ि । रोजगारीका अवसर िैनन ्। पाभलकाले पभन काम 
भदन स्दनै । पाभलकाको बजेटको ठपूलो भहससा बाटोघाटो र पलेुसा 
बनाउन नै खच्ण हुन्ि ।” प्रदशे २ का अन्् पाभलकाको अवसथा 
पभन खासै ररक भथएन । तर त्हाँको भक्षरेसवरनाथ नगरपाभलकामा 
िने ्सरी रकने का नागररकलाई रोजगारी भदनपुनने वा कुनै न कुनै 
सवरोजगार व्वसा्मा प्रोतसाहन गनु्णपनने आवश्कता महससु गरी 



12 

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

एक अन्तराभषट्् संसथाको सह्ोगमा बगर खतेी ताभलम र आभथ्णक 
सह्ोग का ््णक्रम शरुू गरेको नगरप्रमखुले बताए । उनले थपे, 
“कृभरमा आकभर्णत गन्णका लाभग सशत्ण अनदुानबाहके पभन कररब 
५० लाख अभतररक्त बजेट व्वसथा गररएको ि ।”

४. २०७६/०७७ को बजेट काया्कनवयनमा पािेको 
असि  

आ.व. २०७६/०७७ मा पाभलकाको बजेट का्ा्णन्व्नमा असर पानने 
केही भनभचित कारर भथए जसमा कोभिड-१९ महामारीको िपूभमका 
मखु् भथ्ो । अध््नमा समावेश पाभलकामा बजेट खच्ण िने आ.व. 
२०७६/०७७ मा कुल आ्को तलुनामा औसत ८३ प्रभतशतको 
हाराहारीमा रहकेो पाइ्ो । आ.व. २०७५/०७६ मा सथानी् तहको 
कुल आ्को कररब ७८ प्रभतशत खच्ण िएको भथ्ो ।12 ्सरी हदेा्ण 
सथानी् तहको खच्णमा केही प्रभतशत बढेको दभेखन्ि ।13 

आ.व. २०७६/०७७ को आरा अवभर भबतदा नभबतद ै कोभिड-
१९ महामारी शरुू िएपभि बजेट का्ा्णन्व्नमा समस्ा थभपएको 
भथ्ो । तर कोभिड-१९ का कारर सथानी् तहको भवकास 
भनमा्णरका कै्ौ ँका ््णक्रम प्रिाभवत िएर पभन पाभलकाहरूको समग्र 

12 महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ ँवाभर्णक प्रभतवेदन, २०७७ ।
13 तर हामीले गरेको अन्तवा्णता्णमा कभतप् प्रभतभनभरले आफनो पाभलकाको 

आ्-व्् ठ््ा्कै बताउन नसकेकाले ्ो त्थ्ाङ्क केही तलमाभथ हुन स्दि ।

बजेट खच्ण पभहलेको तलुनामा घटेको िने दभेखदँनै । अन्तवा्णता्णका 
क्रममा ररैेजसो प्रभतभनभरले कोभिड-१९ बजेट खच्णमा ठपूलो प्रिाव 
नपारेको दाबी गरे । सगुम पाभलकाहरूमा िने बजेट खच्णको अवसथा 
तलुनातमक रूपमा कमजोर रहकेो पाइ्ो । अन्् पाभलकाहरू सबैमा 
८३ प्रभतशतिन्दा बढी खच्ण िएको भथ्ो । 

४.१ कोलभड-१९ ि िकडाउनिे पािेको असि

कोभिड-१९ को संक्रमर भन्न्त्रर गन्ण नेपाल सरकारले लागपू 
गरेको लकडाउनले बजेट का्ा्णन्व्नमा कसतो प्रिाव पा¥्ो िन्ने 
प्रश् अध््नका क्रममा सोभरएको भथ्ो । कररब ४० प्रभतशत 
पाभलकाहरूमा भवकास तथा पपूवा्णरारका लाभग आवश्क पनने 
मालसामान-कचचापदाथ्ण ढुवानीमा लकडाउनले गदा्ण समस्ा परेको 
पाइ्ो । ररैे पाभलकाहरूमा सम्मा मालसामान ढुवानी हुन नस्दा 
िौभतक भनमा्णरका लाभग आवश्क पनने सामानको अिाव िएको 
ती पाभलकाका प्रभतभनभरले बताए । बजारमा भनमा्णर सामग्रीको 
अिाव िएपभि मपूल्वभृद्व िएर महगँोमा सामान भकन्नपुनने बाध्तामा 

उपिोक्ता सभमभत भथए । लागत अनमुान गरेिन्दा बढी खच्ण हुनाले 
उपिोक्ता सभमभतहरूले घाटामा काम गनु्णपरेको गनुासो आरपू सँग 
गरेको लभुमबनी प्रदशेको माडी गाउँपाभलकाका अध्क्षले बताए । 
उपिोक्ता सभमभतको खच्ण बढ्न गए पभन पाभलकाले अभतररक्त खच्ण 
भदन नभमलने ती गाउँपाभलका अध्क्षले बताए । “सामानको िाउ 
बढ््ो िनेर हामीले पैसा थप गन्णस्ने अवसथा िएन ््ारे । इभसटमटे 
अनसुार नै भदने हो,” उनले िने । ्सतो समस्ा भवशरेगरी करा्णली, 

लचत्र २ : सिुम-दुि्कम पालिकाहरूमा आ.व. २०७६/०७७ को कुि आयको ्खच्क प्रलतशत* 
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* िचत्रमा ९ अित दगुर्म पािलका, ९ दगुर्म पािलका, १२ म��म पािलका र ३ सगुम पािलका गरी कुल ३३ पािलकाको त�याङ्क समावेश छ । 
 
४.१ कोिभड-१९ र लकडाउनले पारेको असर 
कोिभड-१९ को सकं्रमण िनय��ण गनर् नेपाल सरकारले लाग ूगरेको लकडाउनले बजेट कायार्�वयनमा क�तो प्रभाव पार् यो भ�ने प्र� अ�ययनका 
क्रममा सोिधएको िथयो । किरब ४० प्रितशत पािलकाह�मा िवकास तथा पवूार्धारका लािग आव�यक पनेर् मालसामान-क�चापदाथर् ढुवानीमा 
लकडाउनले गदार् सम�या परेको पाइयो । धरैे पािलकाह�मा समयमा मालसामान ढुवानी हुन नसक्दा भौितक िनमार्णका लािग आव�यक पनेर् 
सामानको अभाव भएको ती पािलकाका प्रितिनिधले बताए । बजारमा िनमार्ण समाग्रीको अभाव भएपिछ म�ूयविृद्व भएर महगँोमा सामान िक�नपुनेर् 
बा�यतामा उपभोक्ता सिमित िथए । लागत अनमुान गरेभ�दा बढी खचर् हुनाले उपभोक्ता सिमितह�ले घाटामा काम गनुर्परेको गनुासो आफूसँग गरेको 
लिु�बनी प्रदशेको माडी गाउँपािलकाका अ�यक्षले बताए । उपभोक्ता सिमितको खचर् बढ्न गए पिन पािलकाले अितिरक्त खचर् िदन निम�ने ती 
गाउँपािलका अ�यक्षले बताए । “सामानको भाउ बढ्यो भनेर हामीले पैसा थप गनर्सक्ने अव�था भएन क्यारे । इि�टमेट अनसुार नै िदने हो,” उनले 
भने । य�तो सम�या िवशेषगरी कणार्ली, सदुरूपि�म प्रदशे र प्रदशे १ का दगुर्म पािलकामा बढी िथयो । करीब २० प्रितशत पािलकाह�मा िनमार्णका 
लािग आव�यक कामदारह� घर फिकर् एकाले पिन काम रोिकएको िथयो । “खासगरी कामदार यहाँका �थानीय छैनन ् । रो�पा �कुमदिेख 
भारतस�मका कामदार यहाँ भकू�पपिछ पनु:िनमार्णमा सिक्रय िथए । लकडाउनका कारण उनीह� िफतार् गएपिछ कामदारको अभाव भयो,” ग�डकी 
प्रदशेको िसरानचोक गाउँपािलकाका अ�यक्षले भने ।  
 
कोिभड-१९ का कारण बजेट कायार्�वयनमा परेको अक� सम�या भनेको लिक्षत वगर्का कायर्क्रम र अ�य सामािजक कायर्क्रम िथए जसमा प्रिशक्षण 
अ�तरिक्रया ज�ता गितिविध िथए । किरब एक चौथाइ पािलकाह�मा य�ता कायर्क्रम कायार्�वयनमा सम�या आएको �यहाँका प्रितिनिधले बताए । 
फागनु मसा�तदिेख नै संघ सरकारले नागिरक भलेा र जमघट हुने कायर्क्रम गनर् ब�दजे गरेको र चैतको दो�ो ह�ाबाट दशे�यापी लकडाउन गरेकाले 
पिन जमघट हुने, समहूमा गनुर्पनेर् कायर्क्रमह� स�चालन हुन सकेनन ्। एक त �थानीय तहह�ले लिक्षत वगर्का कायर्क्रमह� पिहलेदिेख नै िनकै 
घटाएको गनुासो िथयो भने, भएका केही कायर्क्रमह� पिन कायार्�वयन नहुदँा लिक्षत वगर्ह� अवसरबाट बि�चत भए । आिथर्क वषर्मा २०७७/०७८ 
मा पिन महामारीका कारण य�ता कायर्क्रम प्रभािवत हुने स�भावना उि�कै छ ।  
 
किरब २० प्रितशत पािलकामा भने कोिभड-१९ महामारीले बजेट खचर्मा कुनै असर नपारेको जानकारी पाइयो । य�ता पािलकामा िवशेषगरी काि�क 
मंिसरितरै उपभोक्ता सिमित गठन गनेर् र योजनाबद्ध तिरकाले बजेट कायार्�वयन गरेको हुदँा लकडाउन हुनपुवूर् नै धरैे काम गनर् सकेको र बाँकी काम 
लकडाउन सहज हुनासाथ स�प�न गिरएको िथयो । “प्रायः उपभोक्ता सिमितह� समयमा नै गठन भएकाले काम िस�याउन गा�ो परेन,” कालीग�डकी 
गाउँपािलकाका अ�यक्षले भने । �य�तै रािक्सराङ गाउँपािलका अ�यक्षले भने, “हामीले हरेक वषर्को कायर्योजना पािरत गछ� ँ। बािहरका �यिक्तह�ले 
हामीले स�प�न गनेर् योजना र बजेट कायर्�वयन राम्रो भयो भ�नहुु�छ । हामी जनप्रितिनिध बजेटको कायर्�वयनमा आफै खिटने गरेका छौ ँ।”15  
 

                                                 
15 कालीग�डकी गाउँपािलकामा कुल � ३६ करोड बजेट रहकेो र िवशषे अनदुानको एक योजनामा ३० लाख िफतार् हुने बाहके सबै स�प�न भएको िथयो । रािक्सराङ 
गाउँपािलकामा पिन ९० प्रितशतभ�दा बढी बजेट खचर् भएको िथयो । 
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कोभिड-१९ महामारीकालमा स्ानीय सरकारको बजेट प्ा्भमकता त्ा कायायान्वयन

सदुपूरपभचिम प्रदशे र प्रदशे १ का दगु्णम पाभलकामा बढी भथ्ो । कररब 
२० प्रभतशत पाभलकाहरूमा भनमा्णरका लाभग आवश्क कामदारहरू 
घर रभक्ण एकाले पभन काम रोभकएको भथ्ो । “खासगरी कामदार 
्हाँका सथानी् िैनन ् । रोलपा रूकुमदभेख िारतसममका कामदार 
्हाँ िपूकमपपभि पनु:भनमा्णरमा सभक्र् भथए । लकडाउनका कारर 
उनीहरू भरता्ण गएपभि कामदारको अिाव ि्ो,” गणडकी प्रदशेको 
भसरानचोक गाउँपाभलकाका अध्क्षले िने । 

कोभिड-१९ का कारर बजेट का्ा्णन्व्नमा परेको अकको समस्ा 
िनेको लभक्षत वग्णका का ््णक्रम र अन्् सामाभजक का ््णक्रम भथए 
जसमा प्रभशक्षर अन्तरभक्र्ाजसता गभतभवभर भथए । कररब एक 
चौथाइ पाभलकाहरूमा ्सता का ््णक्रम का्ा्णन्व्नमा समस्ा 
आएको त्हाँका प्रभतभनभरले बताए । रागनु मसान्तदभेख नै संघ 
सरकारले नागररक िलेा र जमघट हुने का ््णक्रम गन्ण बन्दजे गरेको 
र चतैको दोस्ो हप्ताबाट दशेव्ापी लकडाउन गरेकाले पभन जमघट 
हुने, समपूहमा गनु्णपनने का ््णक्रमहरू सञचालन हुन सकेनन ् । एक त 
सथानी् एकाइहरूले लभक्षत वग्णका का ््णक्रमहरू पभहलेदभेख नै 
भनकै घटाएको गनुासो भथ्ो िने, िएका केही का ््णक्रमहरू पभन 
का्ा्णन्व्न नहुदँा लभक्षत वग्णहरू अवसरबाट वभञचत िए । आभथ्णक 
वर्णमा २०७७/०७८ मा पभन महामारीका कारर ्सता का ््णक्रम 
प्रिाभवत हुने समिावना उभत्तकै ि । 

कररब २० प्रभतशत पाभलकामा िने कोभिड-१९ महामारीले बजेट 
खच्णमा कुनै असर नपारेको जानकारी पाइ्ो । ्सता पाभलकामा 
भवशरेगरी काभत्तक मभंसरभतरै उपिोक्ता सभमभत गठन गनने र ् ोजनाबद्ध 
तररकाले बजेट का्ा्णन्व्न गरेको हुदँा लकडाउन हुनपुपूव्ण नै ररैे काम 
गन्ण सकेको र बाँकी काम लकडाउन सहज हुनासाथ समपन्न गररएको 
भथ्ो । “प्रा्ः उपिोक्ता सभमभतहरू सम्मा नै गठन िएकाले काम 
भसध्ाउन गाह्ो परेन,” कालीगणडकी गाउँपाभलकाका अध्क्षले 
िने । त्सतै राभ्सराङ गाउँपाभलका अध्क्षले िने, “हामीले हरेक 
वर्णको का ््ण्ोजना पाररत गि्छ ँ । बाभहरका व्भक्तहरूले हामीले 
समपन्न गनने ्ोजना र बजेट का ््णन्व्न राम्ो ि्ो िन्नहुुन्ि । हामी 
जनप्रभतभनभर बजेटको का््णन्व्नमा आरै खभटने गरेका िौ ँ।”14 

कभतप् पाभलकामा कोभिड-१९ महामारी रोकथामलाई 
प्राथभमकतामा राखनपुदा्ण पभन ्ोजना का्ा्णन्व्न प्रिाभवत िएको 
भथ्ो । सामान््त्ा आभथ्णक वर्णको अन्त्भतर नै बढीजसो ्ोजना 
समपन्न गनने गरेका पाभलकामा कोभिड-१९ ले गदा्ण उपिोक्ता सभमभत 

14 कालीगणडकी गाउँपाभलकामा कुल रु. ३६ करोड बजेट रहकेो र भवशरे 
अनदुानको एक ्ोजनामा ३० लाख भरता्ण हुने बाहके सबै समपन्न िएको भथ्ो । 
राभ्सराङ गाउँपाभलकामा पभन ९० प्रभतशतिन्दा बढी बजेट खच्ण िएको भथ्ो ।

भनमा्णर गन्ण र काम शरुू गन्ण पाएनन ्। लकडाउनका कारर अनगुमनका 
काम पभन प्रिाभवत िए । “लकडाउनकै कारर सम्मा अनगुमन 
हुन नस्दा त्सले ्ोजनाको िकु्तानीसमम असर गनने ि्ो । भवरम 
पररभसथभतमा हामीले सकेसमम अनगुमन समपूहको सदस् संख्ा 
दईुतीन जना मात्रै बनाएर सम्मा जाने प्र्ास गरर्ो । त्सो हुदँा 
्ोजना का्ा्णन्व्नको सबै पक्ष बभल्ो गरी हने्ण नपगुेको हुन स्ि,” 
भदपा्ल भसलगढी नगरपाभलकाका उपप्रमखुले बताए । आ.व. 
२०७६/०७७ मा कोभिड-१९ प्रभतका ््णमा ररैे रकम खच्ण हुनाले र 
दशेव्ापी लकडाउनका कारर राजसव नउठ्नाले सथानी् तहमा प्राप्त 
हुने राजसव बाँडराँटको रकम पभन लगिग सबै पाभलकामा घटेको 
जनप्रभतभनभरले बताए ।15 ्सले गदा्ण केही ्ोजनाहरूमा रकम 
अपगु हुन पगुेको गनुासो सथानी् प्रभतभनभरको भथ्ो ।

४.२ अनय तत्विे पािेको असि

बजेट का ््णन्व्नमा अन्् कुनै चनुौती दखेा परे िन्ने प्रश्को उत्तरमा 
कररब एक चौथाइ पाभलकाका प्रभतभनभरले अन्् कुनै चनुौती निोगेको 
बताए । केही पाभलकामा आवश्क कम्णचारीको अिाव र उपलबर 
कम्णचारीको बारमबार सरुवाका कारर बजेट का्ा्णन्व्नमा असर 
परेको त्हाँका प्रभतभनभरले बताए । भवशरेगरी दगु्णम र अभत दगु्णम 
पाभलकामा आवश्क कम्णचारी अझ ैअपगु रहकेो पाइ्ो । करा्णलीको 
मड्ुकेचलुा गाउँपाभलका, सदुपूरपभचिमको दोगडाकेदार गाउँपाभलका र 
लभुमबनीको माडी गाउँपाभलका, प्रदशे २ को औरही गाउँपाभलकामा 
कम्णचारी प्ा्णप्त भथएनन ् । ररैेजसो कम्णचारीको रोजाइमा सगुम 
पाभलकाहरू पनने िएकाले दगु्णम पाभलकाहरूमा कम्णचारीको अिाव 
बढी दभेख्ो । प्रदशे २ को सगुम माभनने भक्षरेसवरनाथ नगरपाभलकाका 
प्रमखुले बताए, “्हाँ कम्णचारी सबै उपलबर िन ्। पभि त कम्णचारी 
बढी पभन िए । ्ो नगरपाभलका अभल पा्क पनने ठाउँमा िएकाले 
सबै कम्णचारी आए । सब ओिरभस्र पभन चार जना पठाएको भथ्ो । 
पभि भरता्ण गनु्ण प¥्ो ।”

शरुूका वर्णमा सथानी् तहमा आवश्क कम्णचारीको अिाव हुने 
गरेको गनुासो भनकै सभुनने गरेको भथ्ो । कम्णचारीको कमीले पभन 
सम्म ै बजेट का्ा्णन्व्नमा समस्ा हुने गरेको जनप्रभतभनभरले 
बताउँथे । ्स वर्ण िने अभरकांश पाभलकामा ्ो समस्ा कम िएको 

15 आ.व. २०७६/०७७ मा संघी् सरकारले अनमुाभनत राजसवमा ७४.४ प्रभतशत 
मात्र उठेको भथ्ो । सथानी् सरकारको बजेटको ठपूलो भहससा संघी् सरकारबाट हुने 
राजसव बाँडराँटको ि ।
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उत्तरदाताले बताए । तर न्ाँ कम्णचारीमा ताभलम र अनिुवको कमीले 
गदा्ण बजेट का्ा्णन्व्न चसुत हुन नसकेको गनुासो भथ्ो । “अभहले 
कम्णचारी लगिग सबै आइसकेको अवसथा ि, त्सैले त्ो समस्ा 
रहने । तर कम्णचारीमा अनिुवको कमी ि । न्ाँ कम्णचारीलाई भन्कु्त 
त ग¥्ो तर भतनलाई ताभलम नभदई पठाइएको ि । त्सैले कम्णचारीहरू 
का्ा्णल्का कामबारे जानकार नहुदँा पभन समस्ा दभेखएको ि । 
न्ाँ भन्कु्त कम्णचारीमा िैटौ ँतहका प्रशासनका कम्णचारीलाई मात्र 
केही भदन प्रभशक्षर भदइएको रहिे । अन्् कम्णचारीहरू भबसतारै 
काम गददै जाँदा जानकार हुदँ ै गएका िन,्” बागमती प्रदशेको एक 
गाउँपाभलकाका प्रभतभनभरले जानकारी भदए ।  

कम्णचारीको अपगु र बारमबार सरुवाबाहके अन्् काररमा पाटगीगत 
भववादले उपिोक्ता सभमभत गठन भढलो हुने गरेको, सम्मा अनदुान 
प्राप्त हुन नसकेको, ठेकेदारले सम्मा काम नगनने लगा्तका 
समस्ाहरू पाभलकाका प्रभतभनभरहरूले उललेख गरे । भवभन्ोभजत 
रकम, राजसव बाँडराँटको रकम सम्मा नपाउनाले पभन कै्ौ ँ
का ््णक्रम प्रिाभवत िएको सथानी् तहका प्रभतभनभरको दाबी भथ्ो । 
आ.व. २०७६/०७७ मा राजसव बाँडराँटको रकम सथानी् तहले 
सम्मा पाएका भथएनन ् । त्सतै संघ र प्रदशे सरकारबाट अनदुान 
सम्मा नआउँदा पभन बजेट का ््णन्व्नमा समस्ा परेको अनिुव 
सथानी् तहका प्रभतभनभरको भथ्ो । केही पाभलकामा संघ सरकारबाट 
अनदुान भढला आउने समस्ा र कभतप् प्रदशे सरकारको अनदुान 
सम्मा भनकासा नहुने समस्ा त्हाँका प्रभतभनभरले जानकारी 
भदए । सदुपूरपभचिम र करा्णलीका केही (अभत) दगु्णम पाभलकाहरूले 
मन्त्राल्बाट पठाएका बजेटसमबन्री सपूचना तथा जानकारी सम्म ै
पाएका भथएनन ् । दगु्णम पाभलकामा इन्टरनेट तथा सञचारको सहज 
पहुचँ नहुदँा संघ र प्रदशेले पठाएको अनदुान र ्ोजनासमबन्री 
जानकारी सम्मा प्राप्त हुन सकेको भथएन ।16 

५. लनषकष्क 

आ.व. २०७७/०७८ समम आइपगुदा सथानी् तहले एक आभंशक र 
तीन पपूर्ण बजेट ल्ाइसकेका िन ्। सथानी् सरकारले बजेट तजु्णमा 
तथा ्ोजना का्ा्णन्व्नमा तीन वर्णिन्दा बढीको अनिुव हाभसल 
गरे पभन ररैे पाभलकामा ्ोजना तजु्णमा र बजेट का्ा्णन्व्नका 
प्रभक्र्ागत समस्ा भवद्यमान िन ् । हरेक वर्णको असार १० मा 

16 संघ र प्रादभेशक भनका्हरूले सथानी् तहलाई पत्राचार गदा्ण वेबसाइटमार्ण त 
भवज्ञभप्त जारी गनने वा इमलेमार्ण त पठाउने गरेका िन ्। 

सथानी् सिामा बजेट पेश गनु्णपनने अभनवा ््ण प्रावरान हुदँाहुदँ ै पभन 
४९ पाभलकाले साउन मसान्तसमम पभन पेश गन्ण सकेनन ् । तीमध्े 
ररैेजसो (३५ पाभलका) प्रदशे २ का भथए । शरुूका वर्णमा कानपूनी 
तथा प्रभक्र्ागत पक्षको असपष्टता र भनवा्णभचत प्रभतभनभरहरूमा 
अनिुवको कमीका कारर सथानी् सरकारलाई केही शकंाको लाि 
भथ्ो तर हालसमम पभन ररैे सथानी् तहमा सम्मा बजेट प्रसततु 
गरेर ्ोजना का्ा्णन्व्नमा लैजान नस्नलेु सथानी् सरकारको 
सेवा प्रवाह र सशुासनको गरुसतरमा सरुार हुन नसकेको दखेाउँि । 
्सता सथानी् तहको नेततृवले प्रिावकारी ढंगले काम गन्ण नसकेको 
त िँदिै, प्रदशे र संघ सरकारले पभन सम्म ैआवश्क सह्ोग र 
क्षमता अभिवभृद्धका पक्षमा प्ा्णप्त ध्ान प¥ु्ाउन नसकेकोले पभन 
सरुार निएको हो । 

आ.व. २०७६/०७७ को अन्त्भतर र २०७७/०७८ मा कोभिड-१९ 
महामारीले पभन प्रिाव पारेकाले कभतप् ्ोजना का्ा्णन्व्न र बजेट 
तथा तजु्णमा प्रभक्र्ा केही हदसमम प्रिाभवत िएको पाइ्ो । कोभिड-
१९ संक्रमर रोकथामका लाभग अपनाइएका उपा्मा साव्णजभनक 
िलेा तथा का ््णक्रममा लगाइएको बन्दजेले गदा्ण ररैे सथानी् तहमा 
जनसहिाभगतामपूलक ्ोजना तजु्णमा र का्ा्णन्व्नमा असर परेको 
भथ्ो । संघ सरकारले कोभिड-१९ को महामारीलाई ध्ान भदएर 
ततकालीन आवश्कता पभहचान गन्ण र कोभिड-१९ संवेदनशील 
्ोजना तजु्णमा गन्ण सथानी् तहलाई नमनुा भनदनेभशका प्रदान गरे 
पभन कोभिड-१९ संवेदनशील ्ोजना तजु्णमा गनने कोभशस गरेको 
ररैे पाभलकामा पाइएन । कोभिड-१९ का कारर ्ोजना तजु्णमा 
प्रभक्र्ामा सथानी् नागररक र सरोकारवालाको सहिाभगता भनकै 
खभुमचन गएकाले कै्ौ ँसाव्णजभनक महतवका ्ोजना प्राथभमकतामा 
नपनने वा बजेटमा कै्ौ ँ्ोजना उपेभक्षत हुने समिावना दभेख्ो । 

केही पाभलकाहरूले हरेक आभथ्णक वर्णमा भवर्गत प्राथभमकतामा 
बदलाव ल्ाउन र िौभतक पपूवा्णरार बाहकेका क्षेत्रमा पभन ध्ान भदन 
कोभशस गरेको दाबी गरेका भथए । उनीहरूले िौभतक पपूवा्णरारबाहके 
पभन कृभर, सवास्थ्, रोजगारी लगा्तका क्षेत्रले पभन प्राथभमकता 
पाउनपुनने आवश्कता महससु गरेका भथए । कोभिड-१९ को कारर 
पभन संघ सरकारले हरेक सथानी् एकाइमा असपताल भनमा्णर वा 
सतरोन्नभतका लाभग अनदुान पठाउने भनर््ण  गरेकाले सवास्थ् क्षेत्रमा 
पभन बजेट बढाउनपुनने आवश्कता महससु गरेका भथए । कोभिड-
१९ को महामारीका सम्मा िारतलगा्त अन्् दशेबाट ररैे 
नागररकहरू दशे भरता्ण िएको अवसथालाई ध्ान भदएर सांकेभतक 
रूपमा कृभर र सवरोजगारका का ््णक्रम भवसतार गरेको दाबी गरे पभन 
ररैेजसो सथानी् एकाइले ्समा भवशरे ध्ान भदन सकेका भथएनन ्। 
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कोभिड-१९ महामारीकालमा स्ानीय सरकारको बजेट प्ा्भमकता त्ा कायायान्वयन

प्रदशे २ र सदुपूरपभचिम प्रदशेका पाभलका ्स पक्षमा अझ कमजोर 
दभेखए । 

कोभिड-१९ र ्सको प्रभतका््णमा ध्ान भदनपुदा्ण लगिग ररैेजसो 
पाभलकामा ्ोजना तथा भवकासका पपूवा्णरारका का ््णक्रम प्रिाभवत 
िए । कामदार नपाएको र मालसामान सम्मा उपलबर हुन नसकेको 
कारर पभन ्ोजना अवरुद्ध िएका भथए । कोभिड-१९ ले ्ोजना 
का्ा्णन्व्नमा असर नपारेका पाभलकाहरूमा िने आभथ्णक वर्णको 
शरुूदभेख नै ्ोजनाबद्ध ढंगले काम गरेकाले बजेट खच्ण राम्ो िएको 
भथ्ो । जनप्रभतभनभर बीचको भववाद, नेततृव क्षमता, सम्मा का ््णक्रम 

सञचालन गनने पहलकदमी लगा्तका कारर सम्म ैबजेट पेश गनने, 
गरुसतरी् ्ोजना तजु्णमा गनने, भवर्गत प्राथभमकतामा व्ापक 
जनसहिाभगता र िलरल लगा्तका पक्षमा सथानी् सरकारले 
ध्ान अझ ैप¥ु्ाउनपुनने दभेखन्ि । अन्् प्रदशेको तलुनामा प्रदशे २ का 
पाभलकाको भसथभत झनै कमजोर ि । प्रदशे र संघ सरकारले सथानी् 
सरकारले िोगेका समस्ा पभहचान गरी आवश्क सह्ोग प्रदान गनने 
र गरुसतरी् ् ोजना तजु्णमा गरी का्ा्णन्व्न गनने पाभलकाका उदाहरर 
र अनिुव अन्् पाभलकामा पभन प्रसार गनने गरेमा सथानी् शासनमा 
सरुार हुनेि । 
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