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कोमिड-१९ महामारीमा राष्ट्रसेवक कमषचारीको िूममका
जनकराज पन्त*
दसैं मा हजुरआमाले टीका लगाइददिँ दै गदाष उहािँको आशीवाषद हेडमास्टर िएस्, सुब्बा िएस् बाबु िनेर
सुरुवात हुने गदषथ्यो । उहािँले गाउिँ मा है जा फैमलिँदा, आिँठे आउिँ दा ममम (त्यो बेलाका स्वास्थ्यकमीलाई
सम्बोधन गररने शब्द) दबाई मलएर आउने गरे को र मतनलाई सघाउने सुब्बाको कहानी पमन धेरै
सुनाउनुहन्ु थ्यो। यसबाट पमन स्पष्ट हुन्छ हेडमाष्टर, सुब्बा, स्वास्थ्यकमी हुन ु िनेको त्यमतबेलाको समाजमा
मनकै सम्मामनत प्रमतष्ठा प्राप्त गनुष हो । उनीहरूले महामारीमा गरे को सहयोगले हजुरआमाको मन जजत्न
सफल िएको समेत दे जिन्छ। अको प्रसङ्ग, सानो छिँ दा म स्कुल जाने तयारी गदै गदाष बुबा कायाषलय जाने
तयारी गनुह
ष न्ु थ्यो। लाग्थथ्यो त्यो बेला स्कुल जानिन्दा बढी रमाइलो कायाषलय जान हुन्छ होला । म
कहहलेकाही ीँ बुबाको कायाषलय जान्थेँ, मालपोत कायाषलय िएर होला सायद मामनसको अत्यन्तै धेरै मिड

हुन्थ्यो। आधा िुट्टा चप्पल बाहहर, केही फाटे का लुगा, टोपीका घेरा च्यामतएका मामनस हकन यसरी बुबाको
कायाषलय वरपर के कामले हहिँमडरहेका छन् जस्तो लाग्थथ्यो। अझै पमन त्यो समय ताजै लाग्थछ, बुबाले ल
मेरो त सरुवा ियो, अब म तीन ददन जमत हहिँडेर जाने ठाउिँ मा जानुपछष िनेर बाटोको लामग बन्दोबस्ती र
त्यहािँ गएर पकाउन िानको लामग िािँडाकिँ ु डाको पोको पन्तरो ममलाएको। त्यमतबेला लाग्थथ्यो मलाई म
बसेको ठाउिँ देजि तीन ददन हहिँडेर पुमगने ठाउिँ मा को बस्छ होला, त्यस्तो ठाउिँ मा पमन हकन बुबाको कायाषलय
िुल्यो होला। पािँच/छ महहनाको अन्तरालमा बुबा घर आउनुहन्ु थ्यो। एक ददन बाल मजस्तष्कले बुवालाई
एउटा प्रश्न गरे को मथयो। बुबा यहािँिन्दा तीन ददन हहिँडेर पुमगने ठाउिँ मा पमन कोही मामनस बस्छन् र?
हजुरको कायाषलय त्यमत टाढा हकन िुलेको होला? बुबाले सहज तररकाले उत्तर ददनुियो, टाढा-टाढा बस्ने
मामनसलाई पमन सेवा ददन सरकारी कायाषलय उनीहरूको नजजकै जानुपछष। बुबाको उत्तर अमन जामगर
दे ख्दा लाग्थथ्यो सरकारी कायाषलय िनेको उहािँको कायाषलयमा आउने ती आधा िुट्टा चप्पल बाहहर, केही
फाटे का लुगा, टोपीका घेरा च्यामतएका मामनस र टाढा टाढा बस्ने मामनसलाई सेवा सुहवधा ददन िुलेको हो
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र कमषचारी िनेका त्यस्ता व्यजिलाई सेवा ददन िहटरहेका हुन्छन्। त्यो बालापनमा नै सरकारी कायाषलय
र कमषचारीहरूको िूममकाप्रमत असाध्यै सकरात्मक हवर्य सुन्ने अवसर प्राप्त िएको मथयो।
म अमल जान्ने बुझ्ने हुिँदा बुबा सेवामनवृत्त िइसक्नु िएको मथयो। आफू बुझ्ने िएपमछ बुबाको माध्यमबाट
नै सरकारी जामगरको बारे मा बुझ्ने कम अवसर प्राप्त िए तापमन अन्य माध्यमबाट केही जानकारी प्राप्त
हुन्थ्यो। त्यो बेला सुमनन्थ्यो, सरकारी जामगर िान मनकै मेहनत गनुप
ष छष। अब्बल र सक्षम मान्छे ले मार
मनकै कदठन परीक्षा पास गरी त्यहािँ प्रवेश पाउिँ छन्। यसका अमतररि यदाकदा कमषचारीहरूप्रमत राम्रा
नराम्रा टीका हटप्पर्ी पमन सुमनन्थे नै। गाउिँ घरमा टे मलमिजन मिमरएसिँगै दे श हवदे शका गमतहवमध टे मलमिजनको
पदाषमा नै दे ख्न थामलयो। वैदेजशक रोजगारीमा गएर फहकषएका मामनसले हवदे शको वर्षन गदाष ध्यानपूवक
ष
सुन्ने गररन्थ्यो। त्यमतबेला लाग्थथ्यो, अन्य दे शहरू कसरी हवकमसत िए होला, कसको कायष, बुहिले त्यमत
सम्पन्न बन्न सके होलान्। टे मलमिजनमा दे जिए जस्ता, अरुले वर्षन गरे जस्तै सबै जचज सािँच्चै मामनसले नै
बनाएका होलान् त, हाम्रोमा हकन बनेन होलान्, हाम्रोमा कहहले बन्छन् होला? मनमा सिँधै िुल्दुली हुन्थ्यो।
उत्तर सोध्ने र ददने मामनसको िोजीमा म मथएिँ ।
यी र यस्ता जजज्ञासा, अनुत्तररत प्रश्नका मबच स्थानीय मनकाय (नपा, गाहवस, जजहवस), पािँच हवकास क्षेर, १४
अञ्चल, ७५ जजल्लाको सं रचनासहहत हवकेन्रीकरर्को अनुिव मेरो पुस्ताले दे ख्ने िोग्थने अवसर प्राप्त गर्यो।
यद्यहप जनप्रमतमनमधसहहतको स्थानीय मनकायको अभ्यास र अनुिव िने कमै प्राप्त ियो। मेरो पुस्ताले
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपमछका हवकमसत घटनाक्रमलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा दे ख्न,े िोग्थने
अवसर प्राप्त गर्यो। यसैमबच दे शको सं हवधान, राजकीय शजि, शासन व्यवस्था लगायतका यावत् जचजमा
आमूल पररवतषन आयो। अहहले दे श सङ्घीय प्रर्ालीमा गएको छ। सङ्घीय शासन प्रर्ालीमा दे श गएसिँगै
सङ्घीय एकाइहरूका मबच दे शको राजनैमतक, प्रशासमनक, आमथषक, न्याहयक अमधकारहरूको हकटान तथा
बािँडफािँट गररएको छ। िौगोमलक, सांस्कृमतक, क्षेरीय, जातीय, िाहर्क, धाममषक, लैजङ्गक लगायतका हविेद
र सबै प्रकारका जातीय छु वाछु तको अन्त्य गरी आमथषक समानता र सामाजजक न्याय सुमनजित एवम्
समानुपामतक, समावेशी र सहिामगतामूलक हवमधमाफषत समावेशी लोकतन्र मनमाषर् गनषका लामग दे श
सङ्घीयतामा गएको हवर्य प्रस्तावनामा नै उल्लेजित गरी नेपालको सं हवधान, २०७२ जारी गररएको छ।
सं हवधानमा थुप्रै मौमलक हकको व्यवस्था गररएको छ िने प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारिूत स्वास्थ्य
सेवा मन:शुल्क प्राप्त गने हक हुने र कसैलाई पमन आकजस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वजञ्चत नगररने
व्यहोरासहहतको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको समेत व्यवस्था गररएको छ। दे शको शासकीय स्वरूपमा आएको
पररवतषनसिँगै राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको सं स्थागत सं रचनामा समेत व्यापक फेरबदल आएको छ। सं हवधानको
धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तीनै तहका सरकारमाफषत राष्ट्रसेवक
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कमषचारीहरू पररचामलत रहेका छन्। यद्यहप सङ्घीय मनजामती सेवा ऐन जारी िएपिात् मार तीन तहका
सरकारमबच राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको प्रशासमनक जजम्मेवारीमा स्पष्टता आउने र समग्र व्यवस्थापनमा समेत
सहजता हुने दे जिन्छ।
नेपालले अवलम्बन गरी रािेको सङ्घीय लोकताजन्रक गर्तन्रात्मक शासनको सवेसवाष नेपाली जनता नै
् सं हवधानमा नै नेपालको राजकीय सत्ता र सावषिौमसत्ता नेपाली जनतामा मनहहत रहेको उल्लेि
हुन।
गररएको छ। सं हवधानमा िएको व्यवस्थाबमोजजम यसको प्रयोग कायषपामलका, व्यवस्थाहपका, न्यायपामलका
जस्ता सं वैधामनक अङ्ग तथा मनकायले गने गदषछन्। यसथष लोकतन्रमा जनताले आफ्ना लामग शासन
आफैद्वारा मनवाषजचत प्रमतमनमधमाफषत गराउिँ छन्। सं हवधानको लक्ष्य दे शलाई ददगो शाजन्त, सुशासन, हवकास र
समृहिमा पुर्याउने रहेको छ। सं हवधानको ममष तथा जनताको चाहनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गने
मझेरीको रूपमा सावषजमनक प्रशासन रहने गदषछ। राज्यलाई एउटा शरीर जस्तो मामनयो िने त्यस शरीरमा
रहेका अङ्गहरूलाई सं वैधामनक अङ्ग र मनकायको रूपमा मलन सहकन्छ। जसरी सबै अङ्गहरूलाई जोडेर
रिनली, नसाहरूले शरीरलाई चलायमान गराउिँ छन्। राज्य चलायमान गराउने िूममकामा सावषजमनक
प्रशासन रहने गदषछ। मानव शरीर तबसम्म चलायमान बन्न सक्छ, जबसम्म त्यहािँमिर प्रार्रूपी वायु
हुन्छ। राज्य सञ्चालनको लामग प्रार्वायु िनेको राष्ट्रसेवक कमषचारी

् यसबाट पमन राष्ट्रसेवक
हुन।

कमषचारीको िूममकाको गाम्िीयष सहजै अनुमान गनष सहकन्छ।
वास्तवमै सामूहहक हहत प्रविषन तथा सावषजमनक उद्देश्य प्रामप्तका लामग मानवीय स्रोत र साधनको समुजचत
पररचालन, समन्वय, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गने सं यन्रको रूपमा सावषजमनक प्रशासन रहने गदषछ।
सावषजमनक प्रशासनका हवज्ञले यसलाई अनेकन ढङ्गले व्याख्या हवश्लेर्र् गरे का छन्। सावषजमनक हहत र
कल्यार्का मनममत्त सावषजमनक कानुनको प्रयोग गरी सरकार र अन्य शासकीय साझेदार पारमाफषत सञ्चालन,
मनयमन र प्रविषन गररने हवमधसम्मत प्रशासनलाई सावषजमनक प्रशासनको रूपमा समेत मलने गररएको छ।
सबै तथ्य, प्रमार्, हवर्य, अन्तराषहष्ट्रय अभ्यास तथा स्वयम् हाम्रो आफ्नै अभ्यास अनुिवले समेत जुन दे शको
सावषजमनक प्रशासन उत्तम छ, सुशासनयुि छ, समग्रमा त्यस्ता राष्ट्र तथा मनकायले हवकास र समृहिका
हरे क आयाममा फड्को मारररहेका छन्। महत्त्वपूर्ष हवर्य र तथ्य के रहेछ िने सावषजमनक प्रशासनका
इजिन िनेका राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू हुने रहेछन्। यसरी हेदाष, समग्र राज्य सञ्चालन तथा सावषजमनक
् यसबाट पमन राष्ट्रसेवक कमषचारीको िूममका
प्रशासनको मेरुदण्ड िनेका राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू नै हुन।
समुन्नत, समृि र सुसंस्कृत राष्ट्र मनमाषर्मा कमत छ िनेर प्रस्ट हुन्छ। अकोतफष, जनतासमक्ष प्रवाह गनुप
ष ने
सेवा सुहवधाहरू सरकारले प्रशासमनक सं यन्रको पररचालनबाट गने गदषछ। राज्य र जनतामबचको सम्बन्ध
अमिव्यि हुने माध्यम सावषजमनक सेवा हो। सावषजमनक सेवा प्रवाह राज्य र जनता िेट हुने सङ्गम स्थल
् नागररकसिँग सरोकार
हो िने त्यसको माध्यम अथाषत ् सं योजनकताष िने राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू नै हुन।
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ु े कुनै पमन दे शको समृहि र सफलताको मापन गछष ।
राख्ने ससाना हवर्यमा समेत राज्य सं वेदनशील हुनल
महामारीको अवस्थामा हरे क नागररकको चाहना राज्यको सावषजमनक प्रशासन आफूप्रमत सं वद
े नशील होस्,
आफ्नो प्रत्येक हवर्यको ख्याल राज्यले गररदे ओस् िन्ने हुन्छ। नागररकका ससाना कुरामा ख्याल गररददने
जजम्मेवारी पमन राष्ट्रसेवकको नै हो।
सावषजमनक प्रशासन िन्नेमबजत्तकै सुशासन जोमडइहाल्छ। सुशासनमाफषत सबैिन्दा असल, उत्तम, जाती, वेश,
राम्रो र उम्दो शासन बनाउने प्रयास गररन्छ। शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ष आयामहरूमा सुधारका मुद्दा
समावेश गरी राज्यप्रर्ालीलाई बढी कानुनसम्मत, हवकेन्रीत तथा सहिामगतामूलक, पारदशी बनाउने
प्रयासलाई सुशासनको रूपमा मलने गररन्छ। सावषजमनक प्रशासनमा रहेको व्यावसाहयकता र मसजषनशीलता,
सावषजमनक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रिावकाररताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको समेत जचरर् गने
गदषछ। प्रत्येक राष्ट्रसेवकको कायषशैलीमा सेवािाव, मनष्पक्षता, स्वच्छता, स्वाथषरहहत, इमानदारी, सदाचाररता,
कायषकुशलता, जजम्मेवारीपन, पारदजशषता, उत्तरदाहयत्व, समानता र समता, आदरिाव तथा न्याहयकता
ु दषछ। यी र यस्ता हवर्य सुशासनमा राष्ट्रसेवकका ठोस चररर तथा पहहचान हुन।
् सुशासनका पयाषय
हुनप
र सुशासन झजल्कने िनेको राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूमा नै हो। महामारी लगायतका हवर्म पररजस्थमतमा
जनताले राष्ट्रसेवकको यस्तो शैलीमा बढी मनिारपनको अपेक्षा गदषछन्। सुशासनलाई जे जसरी पररिाहर्त
गरे तापमन अन्ततोगत्वा यसको उद्देश्य हरे क नागररकको मन मजस्तष्कमा राज्यको उपजस्थमत दशाषउने हो।
मलाई केही पदाष मसिँग मेरो सरकार छ िनेर अनुिमू त ददलाउनु हो। बाटोमा ठे स लाग्थयो िने प्राय सबैले
उच्चारर् गने शब्द एउटै हुन्छ "ऐया आमा !"। त्यसैगरी आपतहवपद्मा प्रत्येक नागररक, समुदायले सम्झने
मनकाय सरकार बन्न सक्नुपदषछ। सरकारको उपजस्थमत दे जिने िनेको राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूमाफषत नै हो।
यसथष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू यस महामारीको घडीमा सुशासन झजल्कने गरी जनसेवामा हरतरहले तल्लीन
ु दषछ।
हुनप
अहहलेको महामारीले हाम्रो राज्य सं रचना, सावषजमनक प्रशासनको ऐना दे िाइददएको छ। हामी कहािँ
च ुहकरहेका छौं? हकन च ुहकरहेका छौँ? िनेर हेने यो एकदम सही समय हो। यो च ुनौती पहहलो चोटी
होइन। िूकम्पका बेला पमन यस्तै च ुनौती आएको मथयो। िुकम्पले मसकाएका पाठ धेरै हामीले मबमसषहाल्यौँ।
हवपद् व्यवस्थापनमा सावषजमनक प्रशासनमा सुधार गनुप
ष ने धेरै हवर्य पहहचान िए पमन त्यो पाटो केही
अधुरो नै रह्यो । कोमिड-१९ हवशुि स्वास्थ्य क्षेरसिँग मार सम्बजन्धत छै न िन्ने सबैले बुझेका छौँ ।
यसले व्यजिलाई मार मबरामी होइन समुदाय, राज्यलाई नै सङ्कटमा पारे को छ। कोमिड-१९ ले अथषतन्र,
रोजगारी, जशक्षा, हवकास मनमाषर् लगायतका क्षेरमा बहुआयाममक असर पानुक
ष ा साथै सामाजजक
असमानतासमेत मनम्ताएको छ। कमतपय राष्ट्रले कोमिड-१९ महामारीलाई सहज रूपमा मनयन्रर् तथा
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व्यवस्थापन गनष तथा महामारीले मनम्ताएका नोक्सानीलाई सहजै सामना गनष सफल िए िने केही राष्ट्र
यस हवर्यमा च ुके। धेरै सीममतता र बाध्यता िए तापमन नेपाल धेरै हदसम्म महामारी मनयन्रर् र
व्यवस्थापनमा च ुकेकै मान्नुपदषछ। यसको जजम्मेवारी सावषजमनक प्रशासनले समेत मलनुपदषछ र त्यो घेरामिर
राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूसमेत स्वतः पररहाल्छन्। दे शले समृहिको ददशातफष पाइला सादै गदाष, महामारी
बाधकको रूपमा उमिएको छ। सं हवधान हुन ु र सं हवधान िएको अनुिमू त हुन,ु राज्य हुन ु र राज्य िएको
अनुिमू त हुन ु फरक फरक हवर्य िएझैँ हुन ु र अनुिमू त हुन ु मबचको िाडल पुने,

महामारीको यस घडीमा

शासनलाई व्यवजस्थत तवरले जनतासिँग जोड्ने कायष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको हो। जशक्षा, स्वास्थ्य, िाद्यान्न,
बसोबास, रोजगार, यातायात लगायत जनताको आधारिूत आवश्यकता मनबाषध रूपमा सहज, सरल र सुलि
पहुिँच सुमनजितता तथा पूमतषको अवस्था मसजषना गने कायषमा सम्पूर्ष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू िहटनुपदषछ।
िमनन्छ, दुिमा जसले साथ ददन्छ बढी हप्रय त्यही हुन्छ। जनताको बढी हप्रय हुनका लामग परोपकारी
सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रसेवक कमषचारीले सावषजमनक प्रशासनलाई हवकास गने यो अवसरसमेत हो। त्यसको
लामग यस महामारी एउटा प्रस्थानमबन्दु बन्न सक्दछ। अरुको कल्यार्लाई प्राथममकतामा रािी व्यजिगत
स्वाथषिन्दा सामूहहक स्वाथष, सामूहहक पहहचान र स्वीकायषतालाई नै सङ्गठनको मूल्य ठानी यस्तो बेला
कायष गनुप
ष दषछ। राष्ट्रसेवक कमषचारीले आफ्ना कमी कमजोरी सुधारे र जनताको मन जजत्ने यो सुअवसर
हो। महामारीको घडीमा राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू स्वयम् पररचामलत हुने गरी आफूलाई सदा तयार गरी
राख्नुपदषछ। स्वयम्सेवी रूपमा आमनागररकसमेत िहटएको अवस्थामा जनताको सेवा गने नै मुख्य कायषसतष
रहेका कमषचारीहरू झन् बढी हक्रयाशील हुन सक्नुपदषछ।
मनजामती कमषचारीको चौमबसै घण्टा नेपाल सरकारको हुनेछ िनेर स्पष्ट रूपमा मनजामती सेवा ऐनमा
उल्लेि िएको छ। प्रत्येक राष्ट्रसेवक मनयममत, हवकासात्मक र आकजस्मक लगायतका कायषसम्पादन गनष
ु दषछ। मनजामती सेवामा हवमिन्न सेवा समूह रहेको छ। ती सेवा समूहमा कायषरत
सदै व तत्पर र सक्षम हुनप
हरे क व्यजिमा हवहवध दक्षता र क्षमता रहेको छ। आकजस्मक रूपमा आइपने यस्ता महामारीमा उनीहरूमा
रहेको हवज्ञतालाई आवश्यक परे को समयमा हवमिन्न तवरले उपयोग गनष सहकन्छ। उदाहरर्को लामग
सावषजमनक िररद कायषमा अनुिव िएका थुप्रै सरकारी मनकायहरू छन्, िररदसम्बन्धी कायषमा त्यस्ता
मनकायको सहयोग मलन ददन सहकन्छ। कोमिड-१९ महामारीलाई हेदाष क्वारे जन्टन, आइसोलेसन कक्ष
जस्ता मनमाषर् कायषमा प्राहवमधक जनशजिहरूलाई पररचालन गनष सहकन्छ, सहकन्थ्यो। राहत व्यवस्थापन,
तथ्याङ्क सङ्कलन लगायतका कायषहरूमा अन्य सेवाका कमषचारीहरूलाई पररचालन गनष सहकन्छ, सहकन्थ्यो।
कोमिड-१९ को पहहलो लहर फैमलरहिँदा त्यसको मनयन्रर्को लामग गररएको बन्दाबन्दीको समयमा प्राय
सरकारी कायाषलहरूसमेत बन्द हुन पुगे। त्यो बेला आमनागररकले सं क्रमर् जोजिम मनयन्रर्, राहत
हवतरर्, दै मनक गुजारा चलाउन नसक्ने नागररकलाई सहयोग, सङ्क्रममतहरूको व्यवस्थापन, जनचेतना
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अमिवृहि, अलपर नागररकहरूको उद्दार तथा व्यवस्थापन लगायतका यावत् हवर्यहरूमा तथा कोमिड-१९
को दोस्रो लहर फैमलिँदा अजक्सजन व्यवस्थापनजस्ता हवर्यमा राष्ट्रसेवकको हक्रयाशीलताको अपेक्षा गरे का
मथए। हरे क राष्ट्रसेवक र उनीहरू कायषरत सङ्गठनले कोमिड-१९ को पहहलो र दोस्रो लहर व्यवस्थापनमा
दे जिएका कमी कमजोरीहरू तथा सफलताहरूबाट पाठ मसकी सम्िाहवत तेस्रो लहरको जोजिम न्यूनीकरर्
र व्यवस्थापनका लामग अहहलेदेजि नै कायषयोजना बनाई कायष गनुप
ष दषछ। हवपद् तथा महामारीको
ु ने तथा अग्रिागमा िहटनुपने मन्रालय, सावषजमनक मनकाय तथा राष्ट्रसेवकहरू
प्रकृमतअनुसार हक्रयाशील हुनप
ु दषछ। कोमिड-१९ को आकजस्मक
फरक परे तापमन हरे क सावषजमनक मनकाय त्यसमा हक्रयाशील हुनप
कायषमा सहिागी हुन ु नपने राष्ट्रसेवकहरू उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदशन गदै सङ्क्रमर्को जोजिमबाट
बच्दै आफ्ना मनयममत र हवकासात्मक कायषहरू यथावत् रूपमा सुचारु राख्नुपदषछ र आवश्यक परे मा
कोमिड-१९ महामारीसिँग सम्बजन्धत आकजस्मक कायषमा िहटन सिँधै तयारी अवस्थामा बस्नुपदषछ। अकोतफष
कस्ता हकमसमको हवपद्को प्रमतकायष, पुनलाषि, पुनस्थाषपना तथा पुनमनमाषर् लगायतका कायषमा कुन र कस्ता
सावषजमनक मनकाय मुख्य जजम्मेवार हुने तथा अन्य मनकायले सहयोगीको िूममका कसरी मनवाषह गने िनी
स्पष्ट सं रचनात्मक र कानुनी व्यवस्था गरे को िण्डमा राष्ट्रसेवकहरूको पररचालनमा सहयोग पुग्थने दे जिन्छ।
त्यस्ता सं रचनाको माध्यमबाट नै महामारीको सामना गदाष अझ बढी प्रिावकारी हुने र िहवष्यमा आइपने
महामारीसिँग जुध्नसमेत त्यस्ता सं रचना मजबुत हुिँदै जान सक्दछन्।
हवगतमा झै महासङ्कटको यस घडीमा कालोबजारी गने, शुल्क वृहि गने लगायतका हवकृमत पमन बढे का
छन्। यसलाई मनयन्रर् गनष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको िूममका रहन्छ। धेरै सावषजमनक प्रशासनका
अवयवहरू अन्तरसम्बजन्धत छन्। अन्तरसरकारी मनकाय समन्वय हुिँदैन िनेर राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूले
हवगतमा धेरै आलोचना िेप्नुपरे को मथयो। यस महामारीको घडीमा सबै राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू ममलेर
समन्वयात्मक तवरले जुहटयो िने यो महामारी मार होइन िहवष्यमा आउने हरे क हवपद्को सामनासमेत
गनष सहकन्छ। महामारीको फाइदा उठाउिँ दै गररने हरे क प्रकारका गैरकानुनी हक्रयाकलाप, अपराध,
सामाजजक हविेदजस्ता हवकृमतलाई मनस्तेज पानष राष्ट्रसेवक थप सहक्रयताका साथ जजम्मेवारीपूवक
ष
िहटनुपदषछ। कोमिड-१९ को सङ्क्रमर्सिँगै स्वास्थ्यकमी राष्ट्रसेवकहरू जसरी आफ्नो व्यजिगत जीवनको
प्रवाह नगरी ददनरात िहटएका छन्, उनीहरूको मनोबल बढाउन तथा सबै राष्ट्रसेवकहरूसिँगै जनसेवामा छौँ
ू गराउन अन्य कमषचारीहरू पमन तोहकएको आफ्नो कायषजजम्मेवारी पूरा गनष िहटनुपदषछ।
िनेर अनुित
यस्तो समयमा नागररकको जीवन सहज बनाउनका लामग आवश्यक अमत सामान्य लाग्थने कुराहरूलाई पमन
अत्यन्तै महत्त्व ददिँदै राष्ट्रसेवकले उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदशषन गनष सक्नुपदषछ।
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नागररक समाज, सहकारी क्षेर, मनजी क्षेर, हवकास साझेदार, अन्तराषहष्ट्रय समुदायसमेतको हवश्वास जजत्ने गरी
अथषतन्र पुनउ
ष त्थानका लामग आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन तथा त्यसको समुजचत प्रयोग गनष
राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू हवशेर् रूपमा सचेत िई कायष गनुष गराउनुपदषछ। राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू जजम्मेवार
र जवाफदे ही बन्न सकेको िण्डमा स्वास्थ्य र जशक्षामा हरे क नागररकको सहज र सरल पहुिँच कायम हुन
सक्दछ। िौमतक, आमथषक, सामाजजक लगायतका हवकासका हरे क आयामहरूमा सुधार गनष सहज हुन्छ।
कोमिड-१९ ले रोहकएका आयोजनामा कुशलतापूवक
ष स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई
थप आमथषक दाहयत्व नपने गरी लागतअनुसार लाि प्राप्त हुने गरी सम्पन्न गनष गराउन, अथषतन्र उकास्ने
कायष वातावरर् बनाउन, वैदेजशक लगानी मित्र्याउन, वैदेजशक सहायताको समुजचत प्रयोग गनष गराउन,
महामारीले मनम्त्याएका लैहङ्गक हहं सा लगायत सामाजजक हविेद कम गनषसमेत राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूले
िूममका िेल्नुपदषछ। महामारीबाट िएको क्षमतलाई पररपूरर् गनषका लामग सम्पूर्ष राष्ट्रसेवकहरू
आमनागररक, नागररक समाज, सहकारी क्षेर, मनजी क्षेरसिँग ममलेर सहउत्पादन तथा सहमनमाषर् लगायतका
कायषमा जोड ददनुपदषछ। राज्यले उद्योग व्यापार व्यवसाय आफै गने पमन होइन न त राज्यले समाजलाई
जीवनचक्र सहायता (Life Cycle Support) नै गने हो। ती बाहहर रहेर राज्यले गने िनेको सुशासन कायम,
वातावरर् मसजषना गररददने तथा आमथषक उद्योग व्यापार वा पेसा व्यवसायको िेलमा रे फ्रीको िुममका मनवाषह
् राज्यले राष्ट्रसेवकको माध्यमबाट
गररददने हो। मत सुशासनकताष, रे फ्री िनेका राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू हुन।
प्रत्येक नागररकलाई उत्पादन गनष, सङ्घर्ष गनष उत्प्रेररत गनुप
ष दषछ। त्यसको लामग राष्ट्रसेवकले आफूलाई
हवश्वासयोग्थय अवस्थामा राजिराख्नुपदषछ। उद्योगधन्दालाई हवस्तार गरी प्रहवमधयुि बनाई उत्पादन र
उत्पादकत्व बढाउन, कृहर्मा व्यावसायीकरर् गनष, पयषटनको गाउिँ सम्म हवस्तार गनष, अल्पकालीन र
दीघषकालीन रोजगारीका क्षेरहरू पहहचान गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसरहरू स्वदे शमा नै मसजषना
गनष राष्ट्रसेवक कमषचारीले कदठन मेहनत गनुप
ष ने समय कोमिड-१९ ले मनम्त्याएको छ । युनमडपीले
नेपालमा हालसालै गरे को एक अध्ययनले अनौपचाररक तथा औपचाररक क्षेरमा कायषरत प्रत्येक पािँच जना
व्यजिमध्ये तीन जनाले रोजगारी गुमाइरहेको दे िाएको छ। सरकारलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको
कुशलतापूवक
ष पररचालनमाफषत तत्कालै मसजषना गनष सहकने रोजगारीका नयािँ नयािँ क्षेर सुझाउनु पमन
अहहलेको अवस्थामा राष्ट्रसेवकको दाहयत्व हो। राहष्ट्रय योजना आयोगले हालसालै सावषजमनक गरे को
प्रमतवेदन अनुसार ४९ लाि ८० सङ्ख्या अथाषत ् १७.४ प्रमतशत नेपाली बहुआयाममक गररबीको रे िामुमन
रहेको दे जिन्छ। महामारीलाई बैलैमा मनयन्रर्मा राख्न सहकएन िनै हजारौँ नागररक गररबीको रे िामुमन
धकेमलने मनजित छ। राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूले यस्ता नागररकलाई सम्झेर कायष गनुप
ष दषछ। यस्ता
नागररकलाई जीवनयापनका आधारिूत हवर्य पूमतष गनष दृढसङ्कजल्पत िएर लाग्थनुपदषछ। कुनै मसकायत,
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गुनासो गनुप
ष ूव ष यस्ता नागररकको दै मनकी र जीवनस्तर स्मरर् गनष सहकयो िने जजम्मेवार र जवाफदे ही
िएर कायष गने प्रेरर्ा स्वतः प्राप्त हुन सक्दछ।
अमनयोजजत हवकासमा राज्यको स्रोतसाधन िेर जान नददन तथा त्यसको कुरूप जचर समयमा नै मनयन्रर्
गनष, कमजोर हवकास िचषमा सुधार गनष र ऋर्को िार घटाई सावषजमनक जवाफदे हहता र कठोर आमथषक
अनुशासनको माध्यमबाट सावषजमनक प्रशासन र लोकतन्रप्रमत जनताको हवश्वास बढााउनसमेत अब हढला
नगरी लाग्थनुपने दे जिन्छ। सावषजमनक िररद ऐन, मनयमले महामारीलाई हवशेर् पररजस्थमतको रूपमा समेत
पररिाहर्त गरे कोले उच्च सदाचाररता कायम गरी प्रमतस्पधाष, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदे हजाता र
हवश्वसनीयता प्रविषन तथा लागतअनुसार अत्युत्तम लाि प्राप्त गनष हवत्तीय अनुशासन कायम हुने गरी कायष गनुष
गराउनु राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको महत्त्वपूर्ष दाहयत्व हो। महालेिापरीक्षकको कायाषलयको ५८ औ ीँ वाहर्षक
प्रमतवेदनका अनुसार गत हवगतका वर्षिन्दा हाल बेरुजु रकम बढे को दे जिन्छ। आमथषक कायषहवमध तथा
हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ऐन, २०७६ को दफा (२) त मा प्रचमलत कानुनबमोजजम पुर्याउनु पने रीत नपुर्याई
कारोबार गरे को वा राख्नुपने लेिा नरािेको वा अमनयममत वा बेमनामसब तररकाले आमथषक कारोबार गरे को
रकम नै बेरुजु हुने पररिाहर्त गरे कोले बेरुजु नआउने गरी कायष गनुष गराउनुपदषछ। अकोतफष कानुनले नै
लेिा उत्तरदायी अमधकारीको रूपमा राष्ट्रसेवक कमषचारी रहने व्यवस्था गरे को र राज्यको स्रोत राष्ट्रसेवकको
माध्यमबाट पररचालन हुने हुिँदा त्यस हवर्यमा हवशेर् ध्यान ददनुपदषछ।
आयात तथा हवप्रेर्र्माुिी अथषतन्र रहेको हाम्रो जस्तो दे शमा राहष्ट्रय आयले साधाारर् िचष मारै मुजस्कलले
ु ने अवस्था रहेकोले
धान्ने र पाुाज
िँ ाीगत िचषका लामग वैदेजशक तथा आन्तररक ऋर्मा नै मनिषर हुनप
िँ ीगत िचषको अत्युत्तम उपयोगमाफषत सावषजमनक िचष
मनयममत चालु िचषमा ममतव्ययजाता अपनाउिँ दै पुज
व्यवस्थापनमा समेत राष्ट्रसेवकको िूममका रहन्छ। "जोगाउनु िनेको कमाउनु हो" िन्ने ठानेर हरे क
राष्ट्रसेवक ममतव्ययी बन्ने प्रर् गनुप
ष दषछ। आफ्नो कायाषलयमा हुने अनावश्यक िचषलाई स्वयम् पहहचान
ु दषछ। अकोतफष कोमिड-१९ महामारी कुन मबन्दुमा गएर टु जङ्गने हो
गरी त्यसलाई रोक्न तत्पर हुनप
अनुमान गनष नसहकने िएकोले स्रोत र साधनको कुशल पररचालनमाफषत कोमिड-१९ मनयन्रर् र रोकथामको
कायष र हवकासका हक्रयाकलाप समानान्तर रूपमा अगाडी बढाउनाे दाहयत्वसमेत राष्ट्रसेवकको नै हो।
महामारीमा सूचना सम्प्रेर्र्समेत महत्त्वपूर्ष रहन्छ। सही सावषजमनक सेवा प्रसारर् गनष, सूचना सम्प्रेर्र् गने
कायषमा समेत कमषचारीको िूममका रहन्छ। प्रहवमधको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको गुर्स्तर बढाउने,
नागररककेजन्रत कायषशैलीको अवलम्बन गने, सदाचार र नैमतकतालाई प्रथाममकता ददने, सङ्गठनात्मक
मूल्यलाई लोककल्यार् र परोपकारसिँग जोड्ने, नवप्रवतषनचामलत सरकार, मडजजटल शासन लगायतको
माध्यमबाट सुशासनको सुचक्र मसजषना हुने गरी कायष गनष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू लाग्थनुपदषछ। यसले
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प्रशासन, वर्ष 52, अङ्क 1, पूर्ाषङ्क 134, पृ. 137-147
िौमतक उपजस्थमतमा प्रदान गनुप
ष ने सरकारी प्रहक्रयामा सरलीकरर् हुन जाने र नागररकहरूको पहुिँचमा
असाधारर् सुधार गदषछ। यो सुशासनको महत्त्वपूर्ष कडीसमेत हो।
िौगोमलक हवहवधता, समथर तराई, अग्थला पहाड तथा हहमालहरूका कारर् नेपाल जमत सुन्दर छ त्यमत नै
प्राकृमतक हवपद्को रासमा रही आएको छ। िौगोमलक हहसाबले अत्यन्त कान्छो िूिाग नेपाल जलवायु
पररवतषनका दृहष्टकोर्ले पमन अत्यमधक सं वद
े नशील क्षेरमा पदषछ। नेपालको ८० प्रमतशत जनसङ्ख्या हवपद्
जोजिममा रहेको अध्ययनले दे िाएको छ। समग्र हवपद् जोजिमका हहसाबले नेपाल हवश्वमा २० औ,ीँ
जलउत्पन्न जोजिममा ३० औ,ीँ

िुकम्पीय जोजिमका दृहष्टले ११ औ ीँ र जलवायु पररवषतनजन्य हवपद्

जोजिमका हहसाबले चौथो स्थानमा पछष। गृह मन्रालयले वर्ेनी प्रकाशन गने हवपद् जोजिम प्रमतवेदनका
अनुसार हवमिन्न हवपद्का कारर् बर्ेनी कररब १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरे को छ। जसका कारर् ६
लाििन्दा बढी मामनस प्रिाहवत हुने गरे का छन् िने रु. २ अबषिन्दा बढीको व्यजिगत सम्पजत्त मारै क्षमत
हुने गरे को दे जिन्छ। नेपाल सरकारले गरे को अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष जलउत्पन्न हवपद्का कारर् मारै
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.५ दे जि २ प्रमतशत रकम बराबरको आमथषक क्षमत हुने गरे को छ। हवश्व
बैंकले गरे को अध्ययनले २०१५ को महािूकम्पको कारर् थप २.५ दे जि ३.५ प्रमतशत जनसङ्ख्या
गररबीको रे िामुमन धकेमलएको दे िाउिँ दछ िने पुनमनमाषर्को लामग मारै राज्यले ८ िबषिन्दा बढीको लगानी
गनुप
ष रे को दे जिन्छ। कोमिड-१९ महामारीबाट पाठ मसकी सम्पूर्ष राष्ट्रसेवकहरू यस्ता प्राकृमतक र
गैरप्राकृमतक

हवपद्

व्यवस्थापनका

लामग

आवश्यक

नीमतगत, कानुनी, सं रचनात्मक, कायषहवमधगत,

व्यवस्थापकीय, कायषशैलाीगत र स्रोतगत प्रबन्ध गनष सम्बजन्धत सरोकारवालालाई घच्घच्याउन तथा स्वयम्
आफू तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू तत्पर रहनुपदषछ।
पहहले शासन आदे श, मनदे शनमुिी हुन्थ्यो। प्रशासकहरू शासन गरे र सेवा ददन्थे, मनयन्रर्मुिी सोच
राख्दछन्, अल्पज्ञानको जमातहरू हुन, जनताको माग र अपेक्षाअनुरूप राज्यबाट हवतरर् हुने सेवा हवतरर्
गनष सक्दै नन्, नवपवषतनको कमी रहेको िन्ने आरोप पमन लाग्थने गदषथ्यो। अब क्रमशः सेवा ददएर,
जनचाहनाअनुसार शासन गनुप
ष दषछ िन्ने मान्यता स्थाहपत हुिँदै गएको छ। वास्तवमै अहहले राष्ट्रसेवक
कमषचारीहरू रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन्। आलोचना र समालोचनाबाट राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू हवचमलत
ु िँद
हुनह
ु ै न। कोमिड-१९ महामारीले समेत धेरै राष्ट्रसेवकका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक पक्षालाई समेत
उजागर गररददएको छ। हरे क हवर्यलाई मसक्ने र सुमिने अवसरको रूपमा मलनुपदषछ। कमषचारीतन्रमा
सुधार वा समग्र शासकीय प्रबन्धमा गररने नवीन प्रयोग र सुधार अमियानमा नेपाल अहहलेसम्म अली
एडप्टर हुन सकेन िन्ने मत धेरैको रहेको छ। सावषजमनक प्रशासनप्रमत औल्ीँ याइएका कमी कमजोरी
सच्याउने दाहयत्वसमेत राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूको नै हो। यसथष समग्र राष्ट्रसेवक कमषचारीले आफूलाई
लागेका आरोपहरू िजण्डत हुने गरी, दे शको शासन प्रर्ालीसिँग लय ममल्ने गरी जनचाहनाअनुसार कायष
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गनषका लामग महामारीको यस घडीलाई रूपान्तरर्को मागष तथा प्रस्थानमबन्दु बनाउन सक्नुपदषछ। अब
फेरर कोमिड-१९ महामारीले मसकाएको पाठ मबसषन नददन र प्रर्ालीबि तवरले समग्र सावषजमनक प्रशासनको
रचनात्मक हवमनमाषर् (Creative Reconstruction) गरी यसलाई सक्षम र अब्बल बनाउने अवसर छ।
यसका लामग राष्ट्रसेवक कमषचारीको िूममका अहम् छ। यी र यस्ता हवर्यले सम्पूर्ष राष्ट्रसेवकहरूलाई
जनताको हप्रयतम (Darling of the People) बनाउन सफल हुन सक्दछ िने उनीहरूको मुटु छु न (Touching
Heart) र मन जजत्न (Winning mind) सहकन्छ।
वैदेजशक रोजगारी, हवज्ञान, प्रहवमध लगायतले पमन अहहले सम्पूर्ष हवश्वलाई नजजकैबाट मूल्याङकन गनष सक्ने
अवस्था मसजषना िएको छ। त्यसैका कारर् होला नेपाली जनमानसमा तीव्र हवकासको आकाङ्क्षा रहेको
छ िने उपलब्ध स्रोत साधनमा सीममतता छ। पमछल्लो मानव हवकास सूचकाङ्क प्रमतवेदनले नेपाल
अल्पहवकमसत दे शबाट हवकासशील दे शमा स्तरोन्नमत हुन तयार िएको दे िाएको छ । सं हवधानको पररकल्पना,
सं हवधानप्रदत्त हक अमधकारको सुमनजितता, राज्यको नीमत तथा मनदे शक मसिान्तको पालना, अन्तराषहष्ट्रय
प्रमतबिता, ददगो हवकास लक्ष्य लगायतलाई मध्यनजर गरी हवकासशील राष्ट्रबाट नेपाललाई समुन्नत बनाउन
लाग्थनुपने दे जिन्छ। कोमिड-१९ ले रोकेको हवकास र समृहिको गमतलाई सावषजमनक स्रोत र साधनको
कुशलतापूवक
ष पररचालन गरी राहष्ट्रय अन्तराषहष्ट्रय अनुिवको आधारमा नेपाललाई समुन्नत बनाउनका लामग
राष्ट्रसेवक कमषचारीको िूममका अहम् रहेको छ।
सबैिन्दा ठु लो कानुन स्वमनयमन, सदाचार र नैमतक मूल्य नै हो । जसरी कदठन परीक्षा पास गरे र अब्बल
व्यजिले मनजामती सेवामा प्रवेश प्राप्त गदषछन् । त्यो अब्बलता व्यावसाहयकता, गमतशीलता, मसजषनशीलताको
माध्यमबाट थप मनिादै लानुपदषछ । यो नै स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष राष्ट्रसेवकको जचनारी हो। सुशासन,
सबल, सक्षम तथा उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतासहहतको सावषजमनक प्रशासन मनमाषर् गनष सकेको िण्डमा
अहहलेको कोमिड-१९ महामारी लगायतका हरे क हवपद्लाई दृढतापूवक
ष सामना गनष सहकन्छ। समयको
गमतसिँगै ज्ञान र धारर्ाको सीमा पररवतषन िइरािेको हुन्छ। यसलाई आत्मसात् गनष राष्ट्रसेवकहरू सक्षम
ु दषछ। पूवीय सभ्यतामा स्वगष वा रामराज्यको स्वरूपसिँग ममल्ने आदशष शासन ददने पार िनेका नै
हुनप
् हरे क राष्ट्रसेवक कमषचारीले दै मनक घरमा गएर सोचौँ मैले आज कमत जना
राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू हुन।
आमनागररकलाई सरल र सहज तवरले सेवा प्रदान गरेँ , पररवतषनको सुरुवात त्यहािँबाट नै हुन्छ। राष्ट्रसेवक
कमषचारीहरू प्रश्न गने होइन, उत्तर ददने ठाउिँ मा रहन्छन्। िहवष्यको आहवष्कार गने महान् कामको लामग
उपयुि अवसर पमन चाहहन्छ। यस्ता महामारी त्यो अवसर मसजषना गने माध्यम बन्न सक्दछन्।
हजुरआमाले ददनुिएको आशीवाषदको आन्तयष तथा कहानी, बुबाले ददनुिएको उत्तर लगायत समग्र सावषजमनक
प्रशासनका अनुत्तररत प्रश्न क्रमशः उत्तररत हुिँदै गइरहेका छन्। हवज्ञानसम्बि प्रहवमध, प्रहवमध सम्बि
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अथषनीमत, अथषनीमतमा आधाररत राजनीमत, इमानदार, कुशल, सक्षम तथा प्रमतबि राजनैमतक नेतत्ृ व, असल
सावषजमनक प्रशासन र सावषजमनक सेवा नै राज्य सम्पन्न हुने द्योतक रहेछन् िन्ने कुरा उजागर हुिँदै गइरहेको
ु हरू फराहकला सडक, अग्थला महल वा अनमगन्ती कलाकारिाना मारै बनाएर
छ। हवकमसत िमनएका मुलक
सम्पन्नशालीको पजङ्िमा उमिएका होइन रहेछन्। उनीहरू अमत सामान्य लाग्थने कुराहरूलाई पमन अत्यन्तै
महत्त्व ददएर सकेसम्म सहज बनाउन ध्यान ददिँ दा रहेछन् र पो ती हवकमसत िएका रहेछन्। यी सबै
हवर्यमा पदाषपछाडीबाट होस् वा अगाडीबाट यसमा पररचामलत हुने पार िनेका राष्ट्रसेवक कमषचारीहरू नै
् सबै राष्ट्रसेवकले आफ्नो असीम दाहयत्व र िूममकालाई हृदयङ्गम गरी कोमिड-१९ महामारी हवरुि
हुन।
जनताको मन जजत्ने गरी कायष गरे को िण्डमा सङ्कटमामथ हवजय मार होइन िहवष्यको सुन्दर मागषददशा
कोने अवसरसमेत प्राप्त हुन सक्दछ। िमनन्छ, हजार माइलको यारा एक पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ, हरे क
ठु लो योजनाको थालनी सानै हवन्दुबाटै हुन्छ। अब सम्पूर्ष राष्ट्रसेवकहरू ममलेर कोमिड-१९ महामारीसिँग
जुध्दै हवकास र समृहिको यारालाई गमत प्रदान गने हक?
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