अपडेट - १
कोिभड–१९ सं1मण रोकथाम तथा िनय:;णमा संघ, >देश र Aथानीय सरकार1

डेमो1े सी DरसोसE से:टर नेपाल
२०७७ वैशाख १२ | २४ अि>ल २०२०
संघ सरकारका >यासहP

•

कोिभड-१९ सं1मण : नेपालमा कोिभड-१९ को पिहलो सं1मण भएको लगभग तीन मिहना पुगक
े ो छ । नेपालमा
पिहलो सं1मणको पुिW २०७६ माघ ९ मा र दोYो चैत ९ मा भएको िथयो । २०७७ वैशाख ११ स[म कु ल ९‚२००
जनामा Polymerase Chain Reaction (PCR) िविधबाट कोिभड परीrण गDरएकोमा कु ल ४८ जनामा सं1मण
देिखएको, ९ जना िनको भएर घर फuकE एको र ८६ जनालाई आइसोलेसनमा रािखएको सरकारी तyयांक छ ।2

•

उ|Aतरीय सिमितको गठन र अ:तर सरकारी सम:वय संरचना िनमाEण : २०७६ फागुन १८ गते नेपाल सरकारले
उप>धानम:;ीको संयोजक~वमा “कोिभड-१९ (नोभल कोरोना भाईरस) रोकथाम तथा िनय:;ण उ|Aतरीय सम:वय
सिमित" गठन ग•यो । उ‚ सिमितको नेतृ„वमा मि:;पDरषद् र नेपाल सरकारको म:;ालयमाफE त िविभ‡
उपसिमितको गठन गDरयो । कोिभड-१९ स[ब:धी संघीय सरकारबाट भएका िनणEय कायाE:वयन गनE संघ‚ >देश र
िजˆला तहमा कोिभड १९ संकट ‰वAथापन के :Š (सीसीएमसी) Aथापना गDरयो ।3

•

सं1मण फै लन नŒदन लकडाउन : दोYो सं1मण पुिW भएलग•ै उ|Aतरीय सिमितको िसफाDरसमा नेपाल सरकारले
२०७६ चैत ११ गतेदिे ख अ~यावŽयक सेवाबाहेक देश‰ापी लकडाउनको घोषणा ग•यो । लकडाउन अविध पटक–पटक
थपी हाल २०७७ वैशाख १५ स[म कायम गDरएको छ । चीन र भारततफE को Aथलगत नाका सोही अविधका लािग र
अ:तराEि•य उडान २०७७ वैशाख १८ स[म ब:द छ । तर कोिभड-१९ सं1मण फै िलइसके का चीन, ‘ा:स, इटाली,
खाडी मुलुकहP, दिrण कोDरया लगायत अ:य रा• र खुला सीमा भएको िछमेक’ मुलुक भारतबाट आ>वासी नेपाली
कामदारसिहत अ:य या;ुहP लकडाउनअिघ नेपाल आइरहेका िथए । ितनीहPलाई समयमा परीrण र “ारे ि:टनको
‰वAथा अथवा होम “ारे ि:टनमा बसे नबसेको सुिनि”त नगदाE नेपालमा पिन कोिभड-१९ को सं1मण फै लने
जोिखम बŒढसके को िथयो ।

•

>योगशाला र परीrण के :Š िवAतार : कोिभड-१९ को PCR परीrण शुPमा काठमाड–मा मा; भए पिन अिहले
संघ र >देश सरकारको पहलमा कु ल १३ Aथानमा >योगशाला र परीrण के :Š िवAतार भएको छ । पिछˆलो समय
Šुत परीrण िविध (RDT) बाट लगभग सबै िजˆलामा परीrण गDरएको छ ।4

यो अपडेट नेपाल सरकारले गरे का िनणEय, जारी गरे का िनद›िशका, कायEिविध र सूचना एवम् िमिडया अनुगमन लगायतका
साम•ीका साथै संघ, >देश, र के ही Aथानीय तहमा िविभ‡ सरोकारवालासँग गDरएको टेिलफोन कु राकानीमा आधाDरत छ । यसका
लािग द एिसया फाउ:डेसनले आŸथEक तथा >ािविधक सहयोग गरे को हो । यसमा उˆलेख गDरएका िववरण र िनचोड डीआरसीएनको
अ ययनमा आधाDरत छन् र ितनले सहयोगी संAथाको धारणा >ितिवि[वत नगनE पिन स¡छन् ।
2
Šुत परीrण िविध (RDT) बाट ३४,५२३ जनाको परीrण भएको र १०,५७३ जना “ारे ि:टनमा रहेको जनाइएको छ ।
https://covid19.mohp.gov.np/#/ २०७७ वैशाख ११ गते AवाAyय तथा जनसंªया म:;ालयले अपडेट गरे को तyयांक ।
3 https://ekantipur.com/news/2020/04/01/158575020805219051.html
4
RDT र PCR परीrणमा फरक नितजा आउनाले RDT को िव²सिनयतामा >³ उठे को छ ।
1

1

•

“ारे ि:टनको ‰वAथा र मापद´ड : २०७६ फागुन २९ मा उ|Aतरीय सिमितले िवदेशबाट आएका िवदेशीले सेˆफ
“ारे ि:टन तथा नेपाली र गैर आवासीय नेपालीले होम “ारे ि:टनमा १४ Œदन बµुपन› िनणEय ग•यो । यसै सिमितले
२०७६ चैत १० गते “ारे ि:टन ‰वAथापन मापद´ड, २०७६ जारी ग•यो । २०७६ चैत १६ मा हरे क >देश र
Aथानीय तहले सरकारी मापद´डअनुसारको “ारे ि:टन ‰वAथा गन›, िनजी rे;का मेिडकल कलेज, अAपताल,
िव¶ालय र छा;ाबासहPमा “ारे ि:टनको ‰वAथा गनE सŒकने र “ारे ि:टनमा बµुपन› ‰वAथा Aथानीय >हरी
>शासनले कडाइका साथ लागु गराउने िनणEय ग•यो ।

•

सं1िमत पिहचान र उपचार गनE AवाAyय संAथाको वग·करण : संघ सरकारले सं1िमत पिहचान र उपचारको लािग
AवाAyय संAथा तथा अAपतालको तहगत वग·करण गरे को छ । आवŽयकताअनुसार फे रबदल गन› गरी सबै AवाAyय
चौक’, >ाथिमक AवाAyय के :Š र >ाथिमक अAपतालले आधारभूत परामशE सेवा >दान गन›, िजˆलािAथत >ादेिशक
अAपतालले कोिभड ि¡लिनक स¹ालन गन›, अAपताल (सरकारी वा गैरसरकारी) ले आइसोलेसन, नमुना संकलन
तथा >ेषण सेवा >दान गन›, लेबल १ कोिभड अAपतालले सामा:य के स ‰वAथापन, लेबल २ कोिभड अAपतालले
म यम, जDटल र अित जDटल के स ‰वAथापन र लेबल ३ कोिभड अAपतालले बºिव» सेवा चािहने कोिभड सं1िमत
िबरामीहPको ‰वAथापन गन› खुलाएको छ ।

•

AवाAyय साम•ी आपूŸतE र िवतरण : संघीय AवाAyय म:;ालयको AवाAyय सेवा िवभागले सीिमत पDरमाणमा
उपल¼ध AवाAyय साम•ी देशभर आपूŸतE गDररहेको म:;ालयको दैिनक >ितकायE >ितवेदनमा उˆलेख छ । तर
कोिभड-१९ परीrणका लािग काठमाड–कै कोरोना िवशेष अAपताल (शिहद शु1राज ½िपकल सPवारोग अAपताल)
मा नै ‰ि‚गत सुरrा उपकरण (पीपीई), जAता साम•ीको उपल¾धता सीिमत भएकोले पीपीई जोगाउन
AवाAyयकम·ले दैिनक ¿ुटी अविध बढाएर काम गनुEपरे को िथयो ।5 AवाAyय साम•ीको पिहलो खरीद >यास
िववाŒदत बनेपिछ पुन: शुP गदाE Œढला ºन पुगेको िथयो । ~यसपिछ AवाAyय साम•ीको आपूŸतEको िज[मा नेपाली
सेनालाई Œदईएको छ । संघ सरकारले (जीटु जी) मा यमबाट खरीद >कृ या शुP भयो । अबको एक हÀािभ; AवाAyय
साम•ी चीनबाट नेपाल आइपुÁे जनाइएको छ ।6 िविभ‡ संघ-संAथा र के ही देशहPले पिन सानो पDरमाणमा
AवाAyय साम•ी उपल¼ध गराएका छन् ।

•

दैिनक सूचना >वाह : AवाAyय तथा जनसंªया म:;ालयले दैिनक Ãपमा सूचना >वाह गदÄ आइरहेको छ । हरे क Œदन
म:;ालयका एक >ितिनिधले टेिलिभजनमाफE त सं1मणका नयाँ के स, परीrण भएका Aथान र संªयाका साथै
म:;ालयबाट भएका >ितकायEको सारं शको अपडेट Œद:छन् । सोही अपडेट म:;ालयले अनलाइनमा पिन उपल¼ध
गराएको छ । सूचना >वाहलाई चुAत बनाउन म:;ालयले भाइबर •ुप बनाएर सोहीमाफE त जानकारी सं>ष
े ण
गDरएको छ ।

•

राहत िवतरण र मापद´ड : लकडाउनका कारणले जनजीवन र देशको अथEत:;मा पन› >भावलाई कम गनE िविभ‡
rे;लाई राहत सुिवधा >दान गन› कायEयोजना २०७६ चैत १६ मा संघीय अथE म:;ालयले सावEजिनक गरे को छ ।
असंगDठत rे;मा काम गन› Åिमक वगE, िवप‡ तथा असहाय नागDरकलाई राहत उपल¼ध गराउन राहतस[ब:धी
मापद´ड २०७६ सावEजिनक गरे को छ ।

•

खा¶ा‡ र अ~यावŽयक वAतुको आपूŸतE : उ¶ोग, वािणÆय तथा आपूŸतE म:;ालयले लकडाउन शुP ºनुभ:दा अिघˆलो
हÀाको तुलनामा लकडाउनपिछको पिहलो र दोYो हÀामा तयारी औषधी बाहेकका स[पूणE वAतु तथा खा¶ा‡को
आयात बढेको उˆलेख गरे को छ । तर लकडाउनको तेYो हÀामा भने अिघˆलो हÀाको तुलनामा दलहन, तरकारी,
फलफू ल, र औषधीको क|ा पदाथEको आयात के ही घटेको जनाएको छ । सीमा नाकाहPबाट सामान आइरहे पिन
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सोही अनुपातमा समान ढु वानी ºन नसके को उˆलेख गरे को छ । भारतको पि”म बÈगाल सरकारले आÉनो सबै
नाका ब:द गरे काले काँकरिभÊा नाकाबाट सामान आउन अवरोध भएको छ ।7
•

रोकथाम, िनय:;ण र उपचार कोषको ‰वAथा : सरकारले आपतकालीन कोषको Aथापना गरी कोिभड-१९
रोकथाम, िनय:;ण र उपचारका लािग औषधी, उपकरण, उपचार साम•ीको आपूŸतE, सं1िमतको ‰वAथापन, र
राहत िवतरणको ‰वAथापन गरे को छ ।

>देश र Aथानीय सरकारका >यासहP

•

आपतकालीन कोषको Aथापना र स¹ालन : सबै >देश र Aथानीय तहले आपतकालीन कोष Aथापना गरे का छन् ।
>देश कोषको रकमबाट >देशिभ;का िजˆला सम:वय सिमित (िजसस), >देश िभ;का सरकारी अAपताल र Aथानीय
तहलाई आपतकालीन रकम िनकासा गDरएको छ । के ही >देशले महानगरपािलका, नगरपािलका, गाउँ पािलकालाई
अलग-अलग रकम उपल¼ध गराएका छन् । धेरै Aथानीय तहले >देशबाट >ाÀ रकमका साथै जन>ितिनिध र
कमEचारीबाट >ाÀ सहयोग, आ:तDरक Yोत, र संघीय सरकारबाट >ाÀ भएको िव•ीय हAता:तरणका िविभ‡
शीषEकबाट संघीय सरकारको िनद›शनबमोिजम रकमा:तर गरे र कोषको Aथापना र स¹ालन गरे का छन् । Aथानीय
तहले यो कोषको रकम राहत साम•ी िवतरण, “ारे ि:टन ‰वAथापन र AवाAyय साम•ी खDरदमा खचE गरे का छन् ।

•

>योगशाला िवAतार : संघ सरकारको सहयोगमा >योगशाला िवAतार र परीrणको दायरा बढाउन >देश सरकार
>यासरत छन् । >देशले >ािविधकहPलाई के :Šीय जनAवाAyय >योगशालामा नमुना संकलन र परीrणस[ब:धी
तािलमको ‰वAथा गरी >योगशाला स¹ालन गरे का छन् । >देश १ ले िजˆला अAपतालका >ािविधकहPलाई Aवाव
परीrण गन› तािलम >दान गरे को िथयो । बागमती >देशले >देश मातहतका १३ ओटै िजˆला अAपताल, AवाAyय
के :ŠहP र आयु्व›Œदक अAपतालका >मुख र >ितिनिधलाई तािलम Œदएको िथयो । ग´डक’ >देशमा काठमाड–बाट
खDटएका >ािविधकले पीसीआर परीrणबारे िसकाएका िथए । काठमाड– बािहरका >योगशालामा परीrण गन›
rमता कम भएकोले धेरै संªयामा परीrण गनE र सं1मण देिखएकामा थप यŒकन गनE काठमाड–नै पठाउने गDरएको
छ ।8 नागDरक >वेश गन› नाका (जAतै वीरगंज, क¹नपुर) मा बढी rमताको परीrण >योगशाला आवŽयक भएको
िचŒक~सक र िनवाEिचत >ितिनिधले बताए ।

•

उपचारको लािग अAपताल ‰वAथापन : सबै >देश सरकारले अAपतालमा भेि:टलेटर र आईसीयुसिहतका बेडको
संªया बढाउनुपन› महसुस गरे का छन् । लगभग सबै >देशमा “ारे ि:टन र आइसोलेशन वाडEको ‰वAथापन 'जेनतेन'
गDररहेको तर भेि:टलेटर र आइसीयु सिहतका बेडको उपल¼धता नभएकाले िबरामी संªया बढेमा ‰वAथापन गनE
गाÍो ºने िच:ता >देश तहका सरोकारवालाको िथयो । के ही >देशले िजˆला अAपताल र >ादेिशक अAपतालमा
भेि:टलेटर खDरद गन› िनणEय गरे का छन् । >देश १ सरकारले १० भेि:टलेटरसिहत कु ल ५० शैयाको कोरोना उपचार
अAपताल बनाएको छ । सुदरू पि”म >देश सरकारले सं1िमतको संªया बÎने स[भावनालाई यान Ïदँदै अितDर‚
आइसोलेशन बेड तयार पारे को पाइयो । >देशका के ही िचŒक~सक र Aथानीय जन>ितिनिधले कोरोना सं1िमतहPको
लािग डेिडके टेड अAपताल आवŽयक भएको बताए । वीरगंजमा कोरोना सं1िमतको पिहचान ºनुअगािड नै नारायणी
अAपतालका एक िचŒक~सकले भने, “हाÐो सबैभ:दा ठू लो चुनौती कोरोना सं1िमतको लािग डेिडके टेड अAपताल
नºनु हो । के स आइहाˆयो भने हामीले अ:य सेवा त रोÑ पाउँ दैनौ ँ । यहाँबाट डायलाइिसस, डेिलभरी, आइिसयु,
एनआइसीयु सेवा Œदइराखेको छौ ँ । दुवै सेवा एकै चोDट Œदन सÏकँ दैन । कोरोना सं1िमतका लािग बेÒलै अAपताल
ºनुपछE ।”

•

तyयांक संकलन : सबै Aथानीय तहले वडाAतरमा तyयांक संकलन गरी >देशलाई पठाएका छन् । ितनले बािहरबाट
पािलकामा िभि;ने ‰ि‚को लगत संकलनका साथै वडािभ; असÈगDठत rे;मा दैिनक Æयाला मजदूरी गन› Åिमक र
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गDरब िवप‡ पDरवारको नामावली संकलन गDरराखेका छन् । >ायः पािलकाले संघ सरकारको िनणEयअनुसार
AवाAyय Aवयंसेिवकालाई अिभमुखीकरण र AवाAyय सुरrास[ब:धी तािलम Œदएर बािहरबाट आउनेको तyयांक
संकलन गरे का छन् । कितपय अवAथामा बािहरबाट आएका नागDरकको िववरण Aथानीयले Œदन नस¡दा
वाAतिवकभ:दा कम नामावली संकलन भएको बताइयो । ~यAता पािलकामा नामावली संकलनको लािग चैतको
अि:तम सातास[म पिन AवाAyय Aवयंसेिवका खDटएका िथएनन् । तर जन>ितिनिधले बािहरबाट आएको थाहा
पाएपिछ >हरीको सहयोगमा नामावली संकलन गरे का िथए । िवशेषतः भारतसँग सीमाना जोिडएका पािलकामा
लुक’िछपी आउनेको तyयांक संकलन गनE चुनौती भएको बताइयो ।
•

“ारे ि:टन िनमाEण, ‰वAथापन र अनुगमन : कोिभड-१९ को स[भािवत जोिखम भएका ‰ि‚लाई बाÙ स[पकE बाट
छु Úाई तोŒकएको Aथान वा घरमा क[तीमा १४ Œदन अलÒगै राÛ सामुदाियक भवन, िव¶ालय वा टे:टमा
“ारे ि:टनको ‰वAथा लगभग सबै Aथानीय र >देश सरकारले गरे का छन् । तर “ारे ि:टनको गुणAतर र मापद´ड
पालना गन› िवषयमा >देश र पािलकािपÜछे साधन Yोतको ‰वAथापनअनुसार फरक भएको पाइयो । धेरै
पािलकाहPले सरकारी मापद´ड पूरा गरे र “ारे ि:टन िनमाEण गनEलाई असिजलो भएको बताए । कतै सामा:य ‘बµ
िमˆने’ खालका “ारे ि:टन भएको बताइयो भने कतै अिल ‰विAथत भएको पाइयो । ग´डक’ >देशको काAक’मा Pपा
गाउँ पािलकाले अितDर‚ Yोत र साधनको ‰वAथा गरे र >~येक कोठामा िनि”त दुरी कायम गरी इ:टरनेट,
टेिलिभजन सिहतको “ारे ि:टनको ‰वAथा गरे को िथयो । कतै “ारे ि:टनमा बµे मािनसको िसिसDटिभमाफE त
िनगरानी गन› ‰वAथा पिन गDरएको िथयो । सुदरू पि”म >देशको धनगढी उप-महानगरपािलकामा Aयािनटेरी
ßयाडको ‰वAथासिहत मिहलाको लािग छु Êै “ारे ि:टनको ‰वAथा गDरएको छ । पािलकहPले “ारे ि:टनको
‰वAथापनको लािग सिमित गठन गरी >~येक Œदन AवाAyयकम·सिहत जन>ितिनिधको टोली गएर “ारे ि:टनमा
बसेको मािनसको AवाAyय जाँच गन› गरे को बताइयो ।

•

सीमामा नागDरकको आवतजावत िनय:;णमा कDठनाइ : सीमा नाका, िवशेषगरी भारततफE का अवैधािनक नाका,

नहर, खोला, जंगल आŒदबाट नेपाली नागDरक कु नै पिन बेला नेपाल >वेश गDररहेको र िनय:;ण गनE कDठनाइ
भएको छ । अितDर‚ >हरी पDरचालन र सुरrा िनकायलाई के ही बजेट ‰वAथा गरे र िनय:;ण गन› कोिसस >देश र
िजˆला तहबाट भैरहेको बताइ:छ । सीमामा अ•पंि‚मा खDटएका सुरrा िनकायका >ितिनिध पयाEÀ सुरrा
उपायिवना पDरचालन भएकाले उनीहP नै सं1िमत ºनसÑे जोिखम छ ।9 खुˆला सीमानाको आवतजावत रोÑ
सुदरू पि”म >देशले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरे र क¹नपुर िजˆलामा २२० जना अितDर‚ सशà >हरी
पDरचालन गरे को छ । Pप:देही िजˆलामा ५८ ओटा सुरrा चौक’मा गAती बढाएको बताइयो । सुदरू पि”म >देशका
आ:तDरक मािमला तथा कानून म:;ीका अनुसार दाचुEलाको सीमा पारी धाचुEलामा ११ सय नेपाली नागDरकहP छन्
। क¹नपुरको वनवासामा र बैतडीको झुलाघाटमा पिन नेपाली नागDरक सीमामा आएर बसेका छन् । कै लालीको
गौरीफ´टापाDर पलीया, टीकापुरको ख1ौला निजकको िनकु िनया घाट गरी लगभग २ हजार जित नागDरकहP
भारतको सीमानामा छन् । नेपालतफE कै लालीमा ४२ जना र क:चनपुरमा ३६ जना भारतीय नागDरकहPलाई
“ारे ि:टनमा रािखएको िथयो । दुवै देशका >शासनको सम:वयमा आÉना देशका नागDरकहPको ‰वAथापन
भइरहेको बताइयो ।
•

राहत िवतरण : संघीय सरकार र >देश सरकारले असÈगDठत rे;मा कायEरत Åिमक वगE र असहायको लािग राहत
उपल¼ध गराउन Aथानीय तहमा राहत िवतरणको मापद´ड पठाएका छन् । संघीय सरकारको मापद´डका के ही
>ावधानमा Aथानीय आवŽयकताअनुसार पDरमाजEन गरे का छन् । ग´डक’ >देशको बाÒलुङ नगरपािलका र Ãपा
गाउँ पािलका, कणाEली >देशको वीर:Šनगर नगरपािलका र सुदरू पि”म >देशको बेदकोट गाउँ पािलकाले Aथानीय
आवŽयकताअनुसार मापद´ड बनाई राहत िवतरण गरे । तराईका पािलकाहPमा राहत माÁे धेरै भएकाले राहत
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पाउनुपन› वाAतिवक पDरवार छा‡ गाÍो भएको बताइयो । >देश ५ को तराईको एक गाउँ पािलकाले गDरब, िवप‡,
असहाय, मजदुरको छनोट नगरी पािलकाभरका सबै घरधुरीलाई राहत साम•ी बराबर बाँडक
े ो िथयो । के ही Aथानीय
तहमा नामावलीमा िववाद भई झडप पिन भएको िथयो । िविभ‡ Aथानबाट आएका ÅिमकहPसँग आÉनो पिहचान
खुˆने कागजप;, नागDरकता पिन नभएकोले राहत िलन नपाएको बताइयो । Aथानीय सरकार र जन>ितिनिधले
सके स[म आÉनो पािलकािभ;का ‰ि‚लाई >ाथिमकता Œदने भएकाले बािहरबाट आएका मजदूरलाई राहत िलन
कDठन भएको सरोकारवालाको राय िथयो । दैिनक Æयालादारीले गुजारा गन› ÅिमकहPलाई राहतको ‰वAथा गDरए
पिन धेरै पािलकाहPमा लकडाउन भएको २ हÀा िब~दा पिन राहत िवतरण गDरएको िथएन ।
•

AवाAyय साम•ीको आपूŸतE र ‰वAथापन : जनAतरमा Aथानीय सरकारहPले साबुन, माAक, Aयािनटाइजर आŒद
िवतरण गDररहेका छन् । य¶िप >ाय: Aथानीय तहमा ‰ि‚गत सुरrा उपकरण (पीपीई), इ:‘ारे ड थमãिमटर, एन९५ माAक लगायतका साम•ी अभाव रहेको बताइयो । >देश २ को पोखDरया नगरपािलकाले >देशसँग धेरै अनुरोध
गरे पिछ २५ पीपीई पायो जसम ये ६ पीपीई िडAपोजेबल िथए । “ारे ि:टनमा काम गन› AवाAyयकम·हPले
िडAपोजेबल पीपीईलाई नै A>े (disinfect) गरे र पटकपटक >योग गरे को बताए । कणाEली >देशको वीरे :Šनगर
नगरपािलकाका AवाAyय चौक’मा AथानीयAतरमा िसलाएको सुरrा गाउन AवाAyयकम·हPले >योग गDरराखेका छन्
। माAकको भने अभाव रहेको बताइयो । धनगढी उप-महानगरपािलकासँग ४ ओटा ई:‘ारे ड थमEिमटर मा; रहेको र
सबै वडामा आलोपालो गरे र >योग गरे को पाइयो । थप २० ओटा ई:‘ारे ड थमEिमटर उप-महानगरपािलकाले
ˆयाउने >Œ1यामा छ । पीपीई र अ:य AवाAyय साम•ी पुÁे गरी छैन । >देश १ ले १४ िजˆलामा ६१५ सेट पीपीई,
१२ थान थमãिमटर, ३७,७७५ थान सŸजEकल माAक, ७७१ थान एन ९५ माAक पठाएको िथयो । AवाAyय साम•ीको
उपल¼धताबारे ग´डक’ >देशका AवाAyय िनद›शनालयका िनद›शकले भने, “पीपीई र अ:य साम•ी अिहलेलाई छन् ।
तर के स आए भने पुÁे गरी छैन । इ:‘ारे ड गन थमãिमटर हामीसँग एकदमै कम छ । >ाथिमक AवाAyय चौक’मा
पुरानै खालको थमãिमटरले Æवरो नािपरहेका छन् । गोरखाको आÃघाट AवाAyय चौक’मा दैिनक ३० जना िबरामी
आउने रहेछन् । तर दुःखद कु रा पुरानै थमãिमटरले सबैलाई जाँÜनुपन› बा यता छ । हामीसँग सेके´ड र थडE •ेडका
पीपीई १५०० थान छन् । कोरोनाका िबरामी भेäदा लगाउने पीपीई पिहलो •ेडको हो जुन हामीसँग ४०० थान छन्
।” चैतको अि:तम हÀास[म पिन साम•ीको अभावमा AवाAyयकम·हPले काम गनE गाÍो भएको र आÉनो सुरrाको
िच:ता लागेको बताएका िथए । >चिलत बजार भाउभ:दा चकã मूˆय भएकोले AवाAyय साम•ी खDरद गदाE
åWाचारको आरोप लाÁे डरले सामान खDरद गनE िनÃ~सािहत भएको Aथानीय तहका >ितिनिधले बताए । के हीले
बजारमा नै यAता सामान उपल¼ध नभएकाले असहज भएको बताए । के ही Aथानमा एकपटक >योग गरे पिछ सुरिrत
Pपमा फाˆनुपन› पीपीई, गाउन पुन: >योग गनुEपरे को बताइयो ।

•

AवाAyयकम·लाई >ो~साहनको ‰वAथा : कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय:;णस[ब:धी कायEमा संलÁ
जनशि‚हPलाई कायErे;गत शतEका आधारमा सं1मण जोिखम अविधभर जोिखम भ•ा उपल¼ध गराउने िनणEय
संघ सरकारले गरे को छ । यसअनुसार >योगशाला, AवाAyय परीrण र उपचारमा >~यr खDटने सबै
AवAyयकम·हPले शुÃ तलबमानको शत>ितशत रकम पाउनेछन् । ~यAतै सो कायEको सहयोगमा खDटने अ:य सबै
जनशि‚लाई शुÃ तलबमानको पचास >ितशत रकम Œदने ‰वAथा छ । संघ सरकारले सुरrाकम· र
AवाAyयकम·हPलाई २५ लाखको जीवन िवमा गDरŒदएको छ । सुदरू पि”म >देशले कायEरत AवाAyयकम·लाई थप
१५ लाखको िबमा गDरŒदने िनणEय गरे को छ । सबै अAपतालमा िवकास सिमित मातहतका AवाAyयकम·को लािग
पिन >ो~साहनको ‰वAथा गरे को छ । >देश १ ले संघ सरकारले िनधाEरण गरे बमोिजम दोहोरो नपन› गरी >ो~साहन
भ•ा Œदने िनणEय गरे को छ । >ायः पािलकाहPले AवाAyयकम·को लािग खाजाको ‰वAथा गरे का छन् ।

•

खा¶ साम•ीको आपूŸतE र ‰वAथापन : नागDरकहPलाई अ~यावŽयक वAतुको Œकनमेलमा िभडभाड कम र भौितक
दूरी कायम गराउन, ‰वसायीसँगको सम:वयमा घर घरमा सामान पु•याउने कोिशसका साथै तरकारी र खा¶ा‡
Œकनमेल मा बढी िभडभाड ºने ठाउँ का बजारलाई वडा र बAती तहमा पु•याउने उपाय पािलकाले अपनाएका छन्
। कालोबजारी र कृ ि;म अभावमा िज[मेवार के ही ‰ापारीलाई कावाEही गन›, खा¶ा‡ ढु वानी सुरिrत बनाउन
क’टनाशक औषधी छन› र सवारी चालक र सहचालकको सुरrा र परीrणमा पिन के ही Aथानीय सरकारले यान
Œदएका छन् । :यूनतम नाफा िलएर साम•ी बेÜने सहमितअनुस ार पोखरीया नगरपािलकाले साम•ी ढु वानी गनE
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पािलकाको सवारी साधन ‰ापारीलाई उपल¼ध गराएको िथयो । यो सहमित सहमित उˆलंघ न गरे क ा ३
‰ापारीलाई पािलकाले २० हजार Ãपै याँ जDरवाना गरी १ Œदन िहरासतमा राखे को िथयो । सुदरू पि”म
>देश को धनगढी उप-महानगरपािलकामा सं1 िमत भेDटएपिछ खा¶ा‡ साम•ीको पसल पिन ब:द गनE लगाएको
िथयो । ~यसपिछ घरघरमा साम•ी पु•याइŒदने ‰वAथा गरे को िथयो ।
•

लकडाउनमा नागDरक æहंडरे ै घर जान बा य : कोिभड-१९ को रोकथामका लािग गDरएको लकडाउन लि[बँदा
रोजीरोटीको Yोत गुमेको र दैिनक जीिवकोपाजEनमा समAया पदाE काठमाड– लगायतका Aथानमा Æयाला मजदुरी गन›
र घरबहालमा बसेका नागDरकहP æहंडरे लामो या;ा तय गदÄ आÉनो गाउँ ठाउँ मा जान बा य बने । के ही Aथानका
>हरी >शासन र Aथानीय सरकारले भने ~यAता नागDरकका लािग खाना र सवारी साधनको ‰वAथा गरे का िथए ।
िस:धुलीको सुनकोशी गाउँ पािलका अ यr र सोही िजˆलाका >देश सभा सदAयको पहलमा आÉनो िजˆलाका ९ सय
२० जना Åिमक, मिहला, बालबािलका तथा वृçवृçाहPलाई सवारी साधन ‰वAथा गरी काठमाड–बाट उçार
गरे का िथए ।

•

कमEचारीको अभाव र योजनािवहीन पािलका : धेरै Aथानीय तहमा कमEचारी अभाव रहेकोले अिहलेको असामा:य
अवAथामा काम गनE अझ कDठन भएको अनुभव सुिनयो । यसले गदाE एक जना वडा सिचवले १ भ:दा बढी वडामा
काम गनुEपरे को िथयो । के ही पािलकामा िवगत के ही मिहनादेिख >मुख >शासक’य अिधकृ त नभएकाले >देशबाट
पठाएको राहतको पैसा आए पिन खाता खोˆन Œढलाइ भएको पाइयो । यसरी िनयिमतभ:दा बढी कामको चापले
दैिनक बैठक डाÑ र बैठकको िनणEय लेखनमा समेत फु सEद नभएको के ही कमEचारीको अनुभव िथयो । अकãतफE
आगामी Œदनमा महामारी फै िलइहाˆयो भने के गन› भ‡े योजना र आ~मिव²ासको कमी धेरै पािलकामा िथयो ।

•

>देश र Aथानीय तहमा सम:वय : संघीय मािमला तथा सामा:य >शासन म:;ालयले संघीय सरकारले गरे का
िनणEयहP Aथानीय तहमा पठाउने गरे को छ । >देशका िविभ‡ गितिविधको सम:वय तथा ‰वAथापन गनE >देशको
म:;ालयको कायErे;अनुसार स[बि:धत िवभागीय म:;ी, AवाAyय महाशाखा, अAपतालका >ितिनिध, िजˆला तहका
>ितिनिध, Aथानीय तहका >ितिनिध सि[मिलत सिमितहPले काम गरे का छन् । पािलकाAतरीय र वडा तहमा
जन>ितिनिध, AवाAyय संAथाका >ितिनिध, िव¶ालयका िशrक, Aथानीय समाजसेवी, वडाका सिचव सि[मिलत
वडाAतरीय र पािलकाAतरीय सम:वय सिमित अिधकांश पािलकाले गठन गरे का िथए । पािलका र वडा तहमा के ही
उपसिमित (जAतै आपूŸतE ‰वAथापन सहजीकरण सिमित), पिन गठन गरे का िथए । अ:य सिमितहP पिन >देश
Aतरका अAपताल र AवाAyय संAथासँग सम:वय गनE गठन भएको बताइयो । बागमती >देशको ि;शुली अAपतालले
कोिभड-१९ फोन परामशE सेवा स¹ालन गरे को िथयो जसमा १५ जना िचŒक~सकको नाम, स[पकE न[बर र >~येक
Œदन उपल¼ध ºने समयसिहत सूचना नुवाकोट िजˆलाभरका Aथानीय तहलाई उपल¼ध गराएको छ । Aथानीय
सरकारले कोरोनास[ब:धी भएका गितिविध र सूचना संघीय मािमला तथा सामा:य >शासन म:;ालयमा, >देशको
सामािजक िवकास म:;ालयमा र िजˆला >शासन कायाEलयमा फोन तथा इमेलबाट DरपोèटEङ गDरराखेको बताइयो ।
िवशेषतः बािहरबाट आएको ‰ि‚, “ारे ि:टन तथा ~यहाँ बसेको ‰ि‚को अवAथा र राहत साम•ी िवतरणबारे
के ि:Šत भएर DरपोèटEङ भइराखेको देिख:छ । िजˆला सम:वय सिमित, िजˆला >शासन कायाEलय, िजˆलािAथत
सुरrा िनकायका >ितिनिध, राजनीितक दलका >ितिनिधले िजˆलाAतरमा र Aथानीय तहसँग िमलेर सम:वय गरे को
बताइ:छ । क¹नपुर िजˆलामा िजसस, िज>का, >हरी कायाEलय र सबै Aथानीय तहका >मुख सि[मिलत बैठकमा
राहत िवतरण र कालोबजारी िनय:;णस[ब:धी छलफल भएको िथयो ।

•

तीन तहका सरकारबीच सम:वय : >देश र Aथानीय तहको >ािविधक एवं आŸथEक rमता र आवŽयकता यानमा
नराखी कितपय अवAथामा संघले नीितगत िनणEय िलने गरे को र कायाE:वयन गनE गाÍो भएको आरोप >देश र
Aथानीय तहका के ही >ितिनिधको िथयो । काठमाड–को राि•य जनAवाAyय >योगशालामा जAतै कोिभड-१९ परीrण
उपकरण काठमाड–का अ:य के ही अAपताल र के ही >देशमा पिहलेदिे ख नै उपल¼ध ºँदाºँदै पिन समयमा >योगमा
नआएको बताइयो । यसका कारणले के ही हÀास[म सबै >देशबाट परीrणका लािग नमुना काठमाड–को राि•य
AवाAyय िव»ान >योगशालाले मा; गनुEपरे को िथयो । संघ, >देश र मातहतका िनकायले िज[मेवारीबाट पि:छन
खोजेको बताइयो । पिछ भने ती सबै Aथानमा परीrण शुP भएर सबै >योगशाला स¹ालनमा आए । कितपय
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अवAथामा िविभ‡ िनकायबीच समयमा सम:वय नºँदा सं1िमत िबरामी पुिW भैसके पिछ पिन अAपताल पु•यउन
Œढलाइ भएको सुिनयो ।
समुदाय, संघ-संAथा र Aथानीय सरोकारवालासँग सम:वय : Aथानीय युवा ¡लब, सहकारी संAथा, सामुदाियक बन
सिमित लगायतले िविभ‡ >देशमा र Aथानीय तहमा राहत िवतरणमा सघाएका छन् । के हीले Aथानीय Yोत साधन
उपयोग गरी पीपीई िनमाEण गरे र AवाAyयकम·लाई िवतरण गन› गरे का छन् । Aथानीय Aतरमा चिलआएका
सामुदाियक नेता बडघर वा भलम:सा र धाŸमEक गुP लगायतलाई के ही पािलकाले कोिभड-१९ िवPç चेतना
फै लाउन र िभडभाड कम गराउन पDरचालन गरे को बताइ:छ ।

सुझाव
•

•

•
•

•

पिछˆलो समय िवदेशबाट आएका बाहेकमा पिन सं1मण फै िलएको अवAथालाई यान Ïदँदै ‰ापक तयारी गनुEपन›
देिख:छ । सं1मणको दर बÎदै गएमा Aथानीय “ारे ि:टन, Aथानीय अAपतालको rमताले थेÁे िAथित छैन । अAपताल
र AवाAyय सेवाको rमता आंकलन गरे र आगामी Œदनका लािग लकडाउनबारे योजना बनाउनुपछE । कोिभड िवशेष
अAपतालको िव¶मान rमता र िवAतारमा त~काल यान ŒदनुपछE ।
लकडाउन लामो समयस[म जारी राÛ स[भव नºन स¡छ । ~यसैले लकडाउन खुलेपिछ सं1मण फै लन सÑे
स[भावनालाई ‰वAथापन गनE पयाEÀ तयारी गनुEपन› देिख:छ । लकडाउन खुˆनासाथ नेपालिभ; र नेपाल बािहरबाट
धेरै नागDरक आ-आÉनो गाउँ फuकE ने भएकाले नागDरकको चापलाई ‰वAथापन गनE “ारे ि:टन, सं1िमतको पिहचान,
आइसोलेशन, उपचार, सं1िमतसँग निजŒकएका नागDरकको खोजी र पिहचान >भावकारी बनाउनुपछE ।
परीrणको दर बढाउन, आइसोलेसन र उपचारमा पिन बÎने चापलाई ‰वAथापन गनE उपल¼ध साधन Yोतले नपुÁे
स[भावना छ । यसको लािग अिहलेदिे ख नै संघ, >देश र Aथानीय सरकारले ‰ापक तयारी गनुEपन› देिख:छ ।
सं1िमत ‰ि‚हPको उपचारमा खDटएका िचŒक~सकलाई आवŽयक पन› पीपीई, भेि:टलेटर, आइसीयु जAता AवाAyय
साम•ी िव² बजारमा नै कमी भएकाले आयत गनE संघीय सरकारको पहल जPरी देिख:छ । “ारे ि:टन ‰वAथापन र
जाँचका लािग आवŽयक थमãिमटर र माAकजAता साम•ीको पिन अभाव देिखएकाले ~यAता साम•ीको त~काल
‰वAथा गनुEपछE ।
जोिखमयु‚ वातावरणमा अ•पंि‚मा खDटएका AवाAyयकम· र सुरrाकम·हPको सुरrालाई यान Ïदँदै हौसला र
मनोबल बढाउने उपायतफE संघ, >देश र Aथानीय सरकारको पयाEÀ यान पु्Áु जPरी छ ।
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