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समस्या भए नभएको छुट्ट्याउने गरेकया छन्ट । नेपयाल भयारत सीमया क्ेत्रकया 
पयाललकयाहरूले भयारतबयाट लभलत्रएकया नयागररकहरू सबैको स्यास्थ् 
लसरिलनङ गरेको पयाइ्ो । प्रदशे २ को मखु् भनसयार नयाकया रकससौलमया 
्ीरगंज महयानगरपयाललकयाले २०७६ को मयाघदलेि नै हले्थ डेसक 
सञ्यालन गरी शरुूमया भयारतबयाहके अन् दशेबयाट नेपयाल लभलत्रएकया 
लगभग २०० नयागररकको स्यास्थ् परीक्ण गरेको ल्थ्ो । पलछ भयारतमया 
पलन संरिलमत दलेिन ्थयालेपलछ ्ैशयाि मसयानतसमम लभलत्रएकया कररब 
६० हजयार नेपयाली र भयारती् नयागररकको स्यास्थ् जयँा् गरेको उक्त 
महयानगरपयाललकयाकया स्यास्थ् शयािया प्रमिुले बतयाए । अलहले पलन 
्ीरगंज महयानगरपयाललकयाले ्ीरगंज भनसयारको सं्कु्त ्के पोसट र 
ड्याई पोट्टमया दलैनक मयालसयामयान ललएर आउने स्यारी सयाधनकया कररब 
१,५०० ्यालक र सह्यालकको लसरिलनङ गरररयािकेो छ । प्रदशे 
५ मया बयँाकेको नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयाले भयारतबयाट नेपयाल 
प्र्ेश गनने मखु् नयाकया जमनुयाहयामया एक लयािभनदया बढी मयालनसको 
स्यास्थ् ्यँाज गररसकेको छ । त्सैगरी सदुरूपलचिम प्रदशेकया दया्ु्टलया, 
कञ्नपरु, कैलयाली र प्रदशे ५ कया बयँाके, कलपल्सत,ु रुपनदहेी 
लगया्तकया लजललयाकया सीमया क्ेत्रकया पयाललकयाले पलन नयाकयामया हले्थ 
डेसक सञ्यालन गरेकया छन्ट । तर नेपयालमया भलेटएकया अलधकयंाश 
संरिलमत व्लक्तहरूको स्यास्थ् ‘सयामयान्’ भएको र कोलभड-१९ 
संरिमणकया लक्णहरू नदलेिएकोले लक्ण नदलेिदँमैया संरिमण 
नभएको भनन सलकँदनै ।1 ्सतो स्यास्थ् परीक्णले स्थयानी् 
सरकयारको स्यास्थ् शयािया र स्यास्थ् संर्नयाको सीलमत मयान् स्ोत 
र सयाधनमया अत्लधक दबयाब बढयाएको छ । ्सरी हदेया्ट पयाललकयाले 
हले्थ डेसक र लिभर लकललनक सञ्यालनमया लनकै धरैे सयाधन स्ोत 
लगयाए पलन ्सको प्रभया्कयाररतयामयाल्थ भने प्रश्न उबजेको छ । 

२. व्यक्तिगत सिुक्ा उपकिण (पीपीई) ि 
आवश्यक औषधीको व्यवस्ापन ि 
पूव्सत्यािी 

कोलभड-१९ संरिमण रोक्थयामको पू् ्ट त्यारीस्रूप औषधी, पीपीई, 
मयासक, पनजया आलदको जोरजयाममया स्थयानी् सरकयारले भरमगदरु 
प्र्तन गरेकया छन्ट । जनप्रलतलनलधको अग्रसरतया, स्यास्थ् शयाियाकया 
कम््ट यारीको पहलकदमी, बजयारसँगको पहुँ्  जसतया कयारणले कलतप् 
पयाललकयाले लकडयाउन पलहले नै सयामग्री व््स्थयापन र औषधी िरीद 

1 नेपयालमया भलेटएकया कोरोनया संरिलमतमया झणडै ८० प्रलतशतभनदया बढीमया 
संरिमणकया लक्ण दलेिएको छैन । https://ekantipur.com/news/2020/04/21
/158743425213817868.html 
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नेपयालको संल्धयानले पयाललकयालभत्रको आधयारभतू स्यास्थ् से्याको 
अलधकयार स्थयानी् तहलयाई प्रदयान गरेको छ । स्थयानी् सरकयार र 
मयातहतकया स्यास्थ् शयाियाले आधयारभतू स्यास्थ् से्या र कोलभड-
१९ संरिमण रोक्थयामकया लरि्याकलयापको व््स्थयापन र अनगुमन 
गरररहकेया छन्ट । कोलभड-१९ संरिमण रोक्थयाम र व््स्थयापनमया 
स्थयानी् सरकयारलयाई संघ र प्रदशे सरकयारले अलतररक्त मयापदणड, 
लनदनेलशकया ए्म्ट कया ््टल्लध उपलबध गरयाएको छ । सया्ैथ स्थयानी् 
तहले आफनै लनण््ट  ए्म्ट सलरि्तयाकया आधयारमया कोरोनया रोक्थयाम 
त्थया लन्नत्रणकया लयालग ल्लभनन कया ््टहरू गददै आएकया छन्ट । स्थयानी् 
सरकयारले स्तेनयामलूक कया ््टरिम गनने, पयाललकया प्र्ेश लबनदहुरूमया 
हले्थ डेसक सञ्यालन गनने र लिभर लकललनक ्लयाउने कयाम गरेकया 
छन्ट । क्यारेलनटनको स्थयापनया र व््स्थयापन, स्यास्थ् परीक्ण आलदको 
बनदोबसतीमया समते जनप्रलतलनलध, कम््ट यारी र स्यास्थ्कममीहरू 
सलरि् दलेिए । संरिलमतहरू भलेटएकया बसतीहरूमया संरिलमतको 
समपक्ट मया आएकया व्लक्तहरूको कनट्ट्याकट टे्लसङकया सया्ैथ ¥्यालपड 
डया्गनलसटक टेसट (आरडीटी) र पललमरेज ् ने रर्याकसन (पीसीआर) 
परीक्णलयाई सहज पयान्ट समते लतनको उललेख् भलूमकया रह्ो । तीन 
तहकया सरकयारले स्यास्थ् क्ेत्रमया गददै आएको लगयानी, कोरोनया 
रोक्थयाम, लन्नत्रण र उप्यारको लयालग संघ र प्रदशे सरकयारले गरेकया 
लनण््ट , तीन तहको सरकयारबी्को अनतरसमबनधकया सया्ैथ संघी्तया 
कया्या्टन््नको लयालग स्यास्थ् क्ेत्रकया कम््ट यारी समया्ोजनमया 
दलेिएको समस्याबी् स्थयानी् तहले कोरोनया रोक्थयाम त्थया 
लन्नत्रणको प्र्यास गरररयाखदया केही जलटलतया सपष्ट रूपमया सतहमया 
दलेिएकया छन्ट । ्ो अपडेटमया स्थयानी् सरकयारले कोलभड-१९ 
रोक्थयामकया लयालग स्यास्थ् से्या र क्यारेलनटन व््स्थयापनमया गरेकया 
ल्नै लरि्याकलयाप र ्नुसौतीबयारे ््या्ट गररएको छ । 

१.  पाक्लका प्रवेश क्िन्ुमा हेल् डेसक त्ा 
क्ििि क्कलक्नक सञ्ालन 

स्थयानी् तहले मखु् प्र्ेश लबनदहुरूमया हले्थ डेसक स्थयापनया गरी 
ल्लभनन स्थयानबयाट आएकया नयागररकहरूको प्रयारलमभक स्यास्थ् 
परीक्ण गरेकया छन्ट र कोलभड-१९ संरिमणकया लक्ण जसतै ज्रो 
आउने, रुघया-िोकी लयागने, घयँाटी दखुने, मयंासपेशी दखुने लगया्तकया 
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लगया्तकया पू् ्टत्यारी गरेकया ल्थए । अन् धरैेले आ्श्क सयामग्री 
र औषधीको व््स्थयापन पलछसमम पलन गन्ट सकेकया ल्थएनन्ट । 
नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयाले रु २५ लयािको स्यास्थ् सयामग्री 
िरीद गरेको ल्थ्ो । महयाकयाली नगरपयाललकयाले छ मलहनयालयाई पगुने 
अत्या्श्क औषधी िरीद गरेको छ ।  लमजङुको कवहोलयासो्थयार 
गयाउँपयाललकया र िोटयाङको हलेसी तु् या्ङु नगरपयाललकयाले ्तैको 
पलहलो सयातयामया नै आ्श्क स्यास्थ् सयामग्री िरीद गरेकया 
ल्थए । सम्मया नै स्यास्थ्समबनधी सयामग्री उपलबध गरयाउँदया त्सले 
स्यास्थ्कममीको मनोबल उच् बनयाउन सह्ोग गरेको ् ी पयाललकयाकया 
स्यास्थ्कममीले बतयाए । 

लमजङुको कवहोलयासो्थयार गयाउँपयाललकयाकया स्यास्थ् सं्ोजककया 
अनसुयार लकडयाउनअलघ नै १३ ओटया ईनफ्यारेड ्थममोलमटर िरीद गरेर 
पयाललकयाकया १२ ओटया स्यास्थ् संस्थयालयाई ल्तरण गरेर एउटया स्यास्थ् 
शयाियामया रयाख्ो । स्यास्थ् शयाियाकया सं्ोजकले भने “्तैको ७ गते 
नै पयँा् ओटया पीपीई र १३ ओटया ईनफ्यारेड ्थममोलमटर लकनेर ल्याइ्ो । 
पलछ १३ गते १० ओटया पीपीई ल्याइ्ो । महयामयारीको लयालग भनेर 
रुघया, िोकी, ज्रोको औषधी सटक गरेर सबै स्यास्थ् संस्थयामया 
रयालिएको छ । स्यालनटयाइजर प्या्टप्त छ । मयासक र गलोभस पलन ्यालहने 
जलत छ ।” त्सतै ्तैको पलहलो हप्तया नै िोटयाङको हलेसी तु् या्ङु 
नगरपयाललकयाले पलन स्यास्थ् सयामग्री र रु पयँा् लयािको अत्या्श्क 
औषधी िरीद गरेको ल्थ्ो । पयाललकया लभत्रको १२ ओटया स्यास्थ् 
्सौकी सबैमया दईु-दईु ओटया पीपीई सेट, एन ९५ मयासक, एकसरो 
एप्रोन, गयाउन र गम बटु सबै स्यास्थ्कममीलयाई उपलबध गरयाइएको 
ल्थ्ो । हलेसी तु् या्ङु नगरपयाललकयाकया स्यास्थ् शयािया सं्ोजकले 
भने, “सबैलयाई नसके पलन नगरपयाललकयाले न्नूतम स्यास्थ् सयामग्री 
स्यास्थ्कममीलयाई लद्सौ ँ । हले्थ डेसकमया ्यालहने ईनफ्यारेड ्थममोलमटर 
मलुशकलले िोजेर हयामीले स्यास्थ्कममीलयाई उपलबध गरया्सौ ँ। हयामीले 
ईनफ्यारेड ्थममोलमटर, पीपीई सेट ्तैको पलहलो हप्तयामया नै िरीद 
ग¥्सौ ँ । महयामयारी िैललएर भल्ष्मया अप ््ट्यारो पछ्ट भनेर पयँा् 
लयािको औषधी लकन्सौ ँ । कोरोनयाको लबरयामीलयाई ज्रो आउँछ 
त्सैले लसटयामोल त लदन सकनपु¥्ो । हयामीले अनमुयान गरेर ७२ 
हजयारको लसटयामोल सटक गरेर रयािकेया छसौ ँ । संरिलमतलयाई छयालतमया 
इनिेकसन हुनछ भलननछ । हयामीसँग भलेनटलेटर र आईसी्कूो सलु्धया 
पयाललकयामया छैन । छयालतको इनिेकसन कनट्ोल गन्ट एलजथ्ोमयाइलसन 
्यालहनछ भनेर ल्या्सौ ँ। सलजिंकल मयासक र गलोभस पयँा् कयाटु्टन ल्याएर 
रयािकेया छसौ ँ ।” लकडयाउनकया कयारण दीघ्ट रोगीहरूलयाई औषधी 
लकनन कल्नयाई हुने महससु गरेर लमजङुको बेसीशहर नगरपयाललकया 

र कवहोलयासो्थयार गयाउँपयाललकयाले एक मलहनया र िोटयाङको लदप्रङु 
्इु्मुमया गयाउँपयाललकयाले १५ लदनको लयालग सगुर, पे्रसर, दम, ्रूरक 
एलसड रोगकया लबरयामीहरूलयाई औषधी लनःशलुक उपलबध गरयाएको 
ल्थ्ो । प्रदशे १ को िोटयाङको लदप्रङु ्इु्मुमया गयाउँपयाललकयाले ्कमो 
मलू्मया पीपीई िरीद गनु्टपरेको ल्थ्ो । गयाउँपयाललकयाको उपयाध्क्कया 
अनसुयार पनु: ्कमो मलू्मया पीपीई िरीद गन्ट सलकँदनै भनेर पयाललकया 
आिैले पीपीई बनयाउने कपडया िरीद गरी स्थयानी् सतरमया नै ४९ 
ओटया पीपीई लसलयाइएको ल्थ्ो । आिैले त्यार पयारेकया पीपीई के 
कलत गणुसतरी् र सरुलक्त छन्ट भनने मयापन गन्ट गयाह्ो हुने दलेिनछ । 
तर ्सरी संघ त्थया प्रदशे सरकयारको भर नपरी आफनै सयाधन स्ोतमया 
स्थयानी् सरकयारले अगु् याई ललन सकने अ्स्थया संघी् व््स्थयाको 
सकयारयातमक पक् मयानन सलकनछ । 

सम्मया पू् ्टत्यारी गन्ट नसकेकया पयाललकयाले संघ र प्रदशे 
सरकयारमया भर परेकया ल्थए । तर संघ र प्रदशे सरकयारले पीपीई, 
मयासक, गलोभस लगया्तकया व्लक्तगत सरुक्या सयामग्री प्या्टप्त मयात्रयामया 
उपलबध गरयाउन नसकेको गनुयासो सबैजसो स्थयानी् तहको ल्थ्ो । 
पयाएको सयामग्री पलन कम गणुसतरको भएको उनीहरूले बतयाए । ल्दरु 
नगरपयाललकयाले प्रत्ेक ् डयाकया स्यास्थ् ् सौकीलयाई दईु-दईु सेट पीपीई 
उपलबध गरयाएको ल्थ्ो र त्सैलयाई लनम्टलीकरण गरी पनु: प्र्ोग 
गररएको ल्थ्ो । त्सतै अकमो एउटया पयाललकयाकया स्यास्थ् शयाियाकया 
सं्ोजकले भने,  “हयामीले संघ र प्रदशेबयाट स्यास्थ्सँग समबलनधत 
सयामग्री पयाएनसौ ँ । संघ र प्रदशेको भलूमकया एकदम ैलितलो दलेि्ो । 
लढलो गरी प्रदशेबयाट तीन ओटया पीपीई पयाएकया ल्थ्सौ ँतर त्समया न 
मयासक ल्थ्ो न ्समया । गणुसतरी् नभएकोले प्रदशेले लदएको पीपीई 
सटोरमया ्थनक्याएकया छसौ ँ।” जनस्यास्थ् कया्या्टल्कया कम््ट यारीले पलन 
स्थयानी् तहलयाई स्यास्थ् सयामग्री उनीहरूको मयागअनसुयार प¥ु्याउन 
नसकेको र ल्तरण गररएकया पीपीई पलन कम गणुसतरको भएको 
स्ीकयारेकया ल्थए ।

सयामयान्तः बजयारमया स्यास्थ् सयामग्रीको अभया् भएको ल्थ्ो । 
सीलमत रूपमया उपलबध भएकया स्यास्थ् सयामग्री पलन प्र्ललत बजयार 
मलू्भनदया लनकै बढी ल्थ्ो । भ्रष्टया्यारको आरोप लयागने डरले स्थयानी् 
सरकयारले उपलबध सयामग्री पलन लकनन लहलचक्याइरहकेया ल्थए । संघ र 
प्रदशे सरकयारबयाट स्थयानी् तहमया स्यास्थ् सयामग्रीको आपलूत्ट सम्मया 
नै हुन नसकदया ्सतो समस्या उतपनन भएको ल्थ्ो । संघ सरकयारले 
स्यास्थ् सयामग्री िरीद गन्ट गरेको शरुूको प्र्यास  ल््यालदत भइ 
ल्िल हुदँया सम्मया स्थयानी् तहले त्सतया सयामग्रीको अभया् झलेन ु
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मलहलया र दीघ्ट रोगीहरू लकडयाउनको बेलयामया समस्यामया नपरून्ट भनेर 
नस्टहरूलयाई आ्श्कतयाअनसुयार घरमया नै से्या लदने व््स्थया गरेको 
छ । 

कम कम््ट यारी भएकयाले ल्लभनन ्याउँमया से्या लदनपुदया्ट 
स्यास्थ्कममी लनकै लयामो अ्लध र दबयाबमया कयाम गनु्टपरेको 
बतयाउँछन्ट । पयाललकयाहरूले अगं्रपलक्तमया िलटएकया स्यास्थ्कममीको 
मनोबल बढयाउनकया लयालग अलतररक्त भत्या लदने लनण््ट  पलन गरेकया 
छन्ट । महयाकयाली नगरपयाललकयाले हले्थ डेसक र क्यारेलनटनमया िलटएकया 
स्यास्थ्कममीलयाई प्रलतलदन पयँा् स् रुपै्यँा भत्या लदने लनण््ट  गरेको छ । 
लमजङुको कवहोलयासो्थयार गयाउँपयाललकया र बेसीशहर नगरपयाललकयाकया 
सया्ैथ िोटयाङको हलेसी तु् या्ङु नगरपयाललकयाले कोरोनया रोक्थयामकया 
रिममया िलटँदया स्यास्थ्कममीको मतृ् ुभएमया उनको परर्यारलयाई रयाहत 
स्रूप रु १० लयाि लदने लनण््ट  गरेकया छन्ट ।

४. पिीक्ण ि सहजीकिण 
क्यारेलनटनमया बसेकया र कोलभड-१९ आशलंकत व्लक्तहरूलयाई 
आरडीटी ए्म्ट पीसीआर ल्लधबयाट परीक्ण गनने गररएको छ । तर 
सघंी् स्यास्थ् मनत्रयाल्को एक ्ररष्ठ ल्लकतसककया अनसुयार एक 
लयाि आरडीटी परीक्ण लकट नेपयाल सरकयारसँग उपलबध ल्थ्ो 
जसमध्े पलहलो ्रणमया ५० हजयार लकट स्थयानी् तहमया ल्तरण 
गररएको ल्थ्ो । लजललया ् या स्थयानी् तहमया परीक्णको लयालग आ्श्क 
लकट न्नू मयात्रयामया उपलबध भएको छ । सरंिलमतहरूको सखं्या उच् 
रहकेो ्ीरगजं महयानगरपयाललकया र नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयामया 
पीसीआर परीक्णकया लयालग भयाइरल ट्यानसपोट्ट लमलड्म (भीटीएम) 
लकट उपलबध नहुनयाले परीक्ण नै रोकन ुपरेको ल्थ्ो । संघ सरकयारले 
सम्मया नै भीटीएम उपलबध नगरयाएपलछ प्रदशे ५ को कलपल्सतकुया 
तीन स्थयानी् एकयाइले आिै भीटीएम िरीद गरेकया ल्थए ।3 

परीक्णको लयालग प्रोटोकल पयालनया गनने भनदया पलन लकटको 
उपलबधतयाअनसुयार लनदनेशन आउने गरेको दया्ु्टलयाको महयाकयाली 
नगरपयाललकयाकया प्रलतलनलधले बतयाए । उनकया अनसुयार पयाललकयामया 
तीन ्ोलट गरेर ११५ ओटया आरडीटी लकट स्यास्थ् कया्या्टल्मयाि्ट त 
आ्ो । पलहलो पटक ्तै ५ गतेदलेि पयाललकयामया लभलत्रएकया 
व्लक्तको परीक्ण गनने भलन्ो । पलछ केही लकट बयँाकी भएपलछ ्तै 
१ गते लभलत्रएकयाको पलन परीक्ण गनने लनदनेशन आ्ो । तेस्ो पटक 

3 https://ekantipur.com/pradesh-5/2020/05/21/1590050188753 
51117.html 

प¥्ो ।2 केही पयाललकयाले ईनफ्यारेड ्थममोलमटर नपयाएपलछ परमपरयागत 
्थममोलमटरले नै ज्रो जयँाचने गरेकया ल्थए । स्यास्थ् ्सौकीमया ज्रो 
नयापने ईनफ्यारेड ्थममोलमटर नहुदँया ज्रोकया लबरयामी आएपलछ ल्लकतसक 
तलस्टने गरेको बेसीशहर नगरपयाललकयाकया एक ्डयाध्क्ले बतयाए । 
त्रयासको अ्स्थयामया पलन आ्श्क सयामग्री अभया् भएकयाले स्थयानी् 
तहमया कयाम गनने उतसयाह नभएको लतनको भनयाई ल्थ्ो । 

३. सवास्थ्यकममी परि्ालन ि प्रोतसाहन 
स्थयानी् सरकयारले कोलभड-१९ रोक्थयाम र स्यास्थ् से्या प्र्याहमया 
आफनो मयातहतकया स्यास्थ् से्याकया कम््ट यारी परर्यालन गरेकया छन्ट । 
तर दरबनदीअनसुयार स्यास्थ्कममी उपलबध नभएको गनुयासो स््टत्र छ । 
कम््ट यारी समया्ोजनकया रिममया स्यास्थ् क्ेत्रमया लसलज्टत जलटलतयाले 
गदया्ट पलन सबै स्थयानी् तहमया स्यास्थ्कया कम््ट यारी नपगुेको 
दलेिनछ । दरूदरयाजकया पयाललकयामया स्यास्थ्कममीको अभया् अझ 
बढी छ । उपलबध स्यास्थ्कममी कोरोनया रोक्थयाममया िलटंदया कै्सौ ँ
पयाललकयामया लन्लमत स्यास्थ् से्या बनद गनु्टपरेको छ । िोटयाङको 
लदप्रङु ्इु्मुमया गयाउँपयाललकयामया एकजनया पलन अनमी छैनन्ट । 
िोटयाङकै हलेसी तु् या्ङु नगरपयाललकयामया दरबनदीभनदया ११ जनया 
स्यास्थ्कममी कम रहकेया छन्ट । प्रदशे २ को ् ीरगंज महयानगरपयाललकयाकया 
प्रमिुकया अनसुयार पयाललकयामया १३५ जनया स्यास्थ्कममीको टोली 
छ । त्समध्े ४० जनया क्यारेलनटनमया िटेकया छन्ट । ्ीरगंजको 
३१ नं. ्डयामया रहकेो क््रोग जयँा् केनद्रकया कम््ट यारी क्यारेलनटन 
व््स्थयापनमया िलटएपलछ क््रोग परीक्ण बनद भएको छ । त्हयँा 
आउने लबरयामीहरूलयाई बयारया लजललयाको स्यास्थ् संस्थयामया प्याउने 
गररएको छ । ्ीरगंजको नयारया्णी असपतयाललयाई संघी् सरकयारले 
कोलभड असपतयाल बनयाएपलछ ्ीरगंज महयानगरपयाललकयाकया स्यास्थ् 
्सौकीमया ल्लभनन रोगकया लबरयामीको ्याप बढेको छ । बयँाकेको िजरुया 
गयाउँपयाललकयामया उपलबध स्यास्थ्कममीहरू कोरयानयाको रोक्थयाम ए्म्ट 
लन्नत्रणमया िलटएपलछ िजरुया गयाउँपयाललकयाको स्यास्थ् संस्थयाको 
ओपीडी से्या र सतुकेरी ्याड्ट बनद भएको छ । ्द्यलप दया्ु्टलयाको 
महयाकयाली नगरपयाललकयाले स्यास्थ्कममीको कमी भए पलन गभ््ट ती 

2 कोलभड-१९ रोक्थयाम र परीक्णसमबनधी स्यास्थ् सयामग्री िरीद गन्ट नेपयाल 
सरकयारले ओमनी लबजनेस कपमोरेट इनटरनेशनल प्रयालल (ओबीसीआई) सँग समझसौतया गरे 
पलन अपयारदशमी ढंगले प्रलरि्या लम्रे गररएको भनी ्ो समझसौतया ल््यालदत बन्ो । ्तै 
१६, २०७६ मया पलहलो पलट ओबीसीआईले स्यास्थ् सयामग्री ललएर आएको पलन हो । 
ओबीसीआईले आपलूत्ट गरेको स्यास्थ् सयामग्री र टेलसटङ लकटको मलू् र गणुसतरमया 
प्रश्न उबजेपलछ संघ सरकयारले त्स कमपनीसँगको समझसौतया ्तै १९, २०७६ मया रद्द 
ग¥्ो ।
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नदलेिएकया अन् लजललयाबयाट परीक्ण लकट लझकयाएर नेपयालगनजमया 
उपलबध गरयाउने प्रलतबद्धतया गरेको पलन उपप्रमिुले बतयाइन्ट । ्ीरगंज 
महयानगरपललकयाकया प्रमिुकया अनसुयार महयानगरलभत्र कररब १० हजयार 
व्लक्तमया पीसीआर परीक्ण गरे मयात्र संरिमण लन्नत्रणमया आउन 
सकछ । उनी भनछन्ट, “परीक्ण लकटको अभया्मया हयामीले ¥्यानडम 
परीक्ण गरररयािकेया छसौ ँ। सीलमत परीक्ण गरेर संरिमण ल्सतयार रोकन 
नसलकने रहछे । एकै्ोलट परूया इलयाकयालयाई लसल गरेर परीक्ण गनु्टपनने 
रहछे । लकटको अभया् भएकयाले कलहले परीक्ण ग¥्ो, कलहले गरेन । 
त्सपलछ अललकलत िलुलया गननेलबलत्कै संरिमण बढ्टने रहछे । संरिमण 
दलेिएको ्डयालयाई लसल ग¥्सौ ँ। संरिलमतको कनट्ट्याकट टे्लसङ पलन 
गरर्ो तर सम्मया परीक्ण हुन नसकदया संरिमण धरैे िैलल्ो ।”

सीलमत मयात्रयामया परीक्ण गदया्ट र परीक्णको नलतजया सम्मया 
नआउँदया मयालनसहरू कष्ट सहरे लयामो सम् क्यारेलनटनमया बसन ु
परेको उदयाहरण पलन छन्ट । दया्ु्टलया लजललयाको सीमयापयारर भयारतको 
धया्ु्टलयामया क्यारेलनटनमया बसेकया १,२९६ नेपयाली नयागररकलयाई ३५ 
लदनपलछ नेपयाल प्र्ेश गनने अनमुलत लदइ्ो । भयारतमया क्यारेलनटनमया 
बस े पलन संरिमण नभएको पलुष्ट गनने उनीहरूसँग कुनै कयागजपत्र 
ल्थएन । नेपयालमया पलन उनीहरूको परीक्ण तरुुनत हुन सकेन । त्सैले 
उनीहरूले नेपयालमया िेरर अकमो १४ लदन क्यारेलनटनमया लबतयाउन ु
प¥्ो । त्सतै ल्त्नको रयाप्ती नगरपयाललकयाकया दईु जनयामया कोरोनया 
संरिमण दलेि्ो । उनीहरूसँग समपक्ट मया आएकयालयाई क्यारेलनटनमया 
रयालि्ो । उनीहरूको स्याब संकलन गरेर पीसीआर परीक्ण गन्ट 
कया्मयाडसौ ँप्याइ्ो । परीक्णपलछ पलन ररपोट्ट सम्मया नआएकयाले 
उनीहरू कररब २० लदन क्यारेलनटनमया बस े। 

पलहलो ्रणमया ्ीरगंज महयानगरपयाललकयाकया ल्लभनन ्डया ए्म्ट 
नेपयालगनजमया पलन मलुसलम समदुया्कया मयालनसलयाई मयात्र ललक्त गरेर 
परीक्ण केलनद्रत गरर्ो भनी मलुसलम समदुया्ले असनतलुष्ट दिेयाएकया 
ल्थए । ्सतो असनतलुष्टको परर्ेशलयाई सहज बनयाउन धम्ट गरुु, 
मलुसलम आ्ोग र जनप्रलतलनलधले मध्स्थकतया्टको भलूमकया लन्या्टह 
गरे । पसया्टकया स्यास्थ्कममीले भने, “एउटै समदुया्कया मयालनसलयाई 
मयात्र बढी परीक्ण केलनद्रत भएको हो लक भनेर मलुसलम समदुया्मया 
आशकंया उबजेको ल्थ्ो । उहयँाहरूको रोजया पलन ्ललरहकेो 
ल्थ्ो । रोजया ्ललरयािकेो बेलयामया परीक्ण गन्ट हुदँनै भनने मत पलन 
दलेि्ो ।” मलुसलम समदुया्मया असनतलुष्ट दलेिनयाको कयारणलयाई एक 
मलुसलम अलधकयारकममीले ्सरी व्याख्या गरे, “उद्परुको भलुकेमया 
जमयातीहरूमया कोरयानया संरिमण दलेिएपलछ ल्लभनन सञ्यारमयाध्म 

सरुक्याकममी र स्यास्थ्कममीको पलन परीक्ण गनने लनदनेशन आ्ो । 
प्रदशे १ को िोटयाङ लजललयामया भयारत र अन् मलुकुबयाट आएकया 
सबैको आरडीटी गरर्ो र परीक्ण प्रोटोकलअनसुयार नेगेलटभ नलतजया 
आएकयामध्े १० प्रलतशतलयाई ¥्यानडम छनोट गरी पीसीआर परीक्ण 
पलन गरर्ो । एउटया लजललयाकया स्यास्थ् कया्या्टल्कया पदयालधकयारीले 
भने, “पलहलो ्रणमया हयामीलयाई १७० ओटया आरडीटी लकट आएको 
ल्थ्ो । हयामीले त्सबयाट १२९ जनयाको परीक्ण ग¥्सौ ँ। सबैको ररपोट्ट 
नेगेलटभ आ्ो । हयामीलयाई प्रदशेबयाट िेरर ३६० ओटया लकट उपलबध 
भएको छ । तर लजललयामया लकटको मयाग हयामीसँग उपलबधभनदया धरैे 
छ । कसलयाई ्के गनने, कसलयाई नगनने ?” धनकुटया लजललयामया प्रदशे 
सरकयारले २० ओटया भीटीएम प्याइलदएको ल्थ्ो । त्समध्े आ् 
प्र्ोग भएर बयँाकी रहकेया १२ ओटया ्यालह ँमोरङमया अत्नत जरुरी 
प¥्ो भनेर मयागेपलछ त्हयँा प्याइ्ो । स्यास्थ् कया्या्टल्कया एक 
कम््ट यारीले भने, “प्रदशेमया मयाग्ो छैन, भनछन्ट । ्हयँा आ्श्क प¥्ो 
भने कहयँाबयाट जोहो गनने ?” 

केही लजललयामया आरडीटी परीक्णलयाई भरपदमो नमयानी लनरुतसयालहत 
गररएको छ । आरडीटी परीक्णको ल्श्वसनी्तयामया प्रश्न उ्ेपलछ पसया्ट 
लजललयामया पीसीआर ल्लधबयाट मयात्र परीक्ण गनने गररएको सहया्क 
प्रमिु लजललया अलधकयारीले बतयाए । एकजनया ल्लकतसककया अनसुयार 
आरडीटीको सेलनसलटलभलट रेनज ३४ दलेि ८० प्रलतशतसमम रहकेो छ । 
अ्थया्टत्ट कुनै आरडीटीले २० दलेि ६६ प्रलतशतसमम गलत ररपोट्ट लदने 
समभया्नया हुनछ । ल्त्नको रयाप्ती नगरपयाललकयामया पलन ल्दशेबयाट 
आएकयालयाई रयालिएको क्यारेलनटनमया आरडीटी परीक्ण गदया्ट एक 
६५ ्षमी्या मलहलयामया पोलजलटभ दलेि्ो । पलछ परर्यारकया अन् 
तीन सदस्लयाई आरडीटी परीक्ण गदया्ट भने नेगेलटभ दलेि्ो । तर 
आरडीटी परीक्णमया नेगेलटभ दलेिए पलन पनु: ्लकन गन्ट पीसीआर 
परीक्ण गदया्ट ्थप एक जनयामया पोजेलटभ दलेि्ो । 

प्रदशे २ सरकयारको सह्ोगमया ्ीरगंजको नयारया्णी असपतयालमया 
स्थयालपत मलेसनले लदनमया ७० ओटया स्याब परीक्ण गनने भए पलन 
लकट कम भएकयाले क्मतयाअनसुयार कयाम गन्ट सकेको छैन । त्सतै 
प्रदशे ५ को सरकयारले नेपयालगनजमया पीसीआर मलेसन जडयान गनने 
लनण््ट  गरे पलन त्सको कया्या्टन््न हुन सकेको छैन । नेपयालगनज 
उपमहयानगरपयाललकयाकी उपप्रमिुले भलनन्ट, “दु्रत गलतमया जलत 
सकदो बढी परीक्ण गनु्टपनने अ्स्थया छ । तर केनद्र सरकयारले जममया 
२५० लकट प्याएको छ । ्सतोमया कसरी परीक्ण गन्ट समभ् 
हुनछ ?” ्द्यलप प्रदशे ५ कया सयामयालजक ल्कयास मनत्रीले संरिमण 
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प्रदशे २ मया संघी् सरकयारले नयारया्णी असपतयाललयाई कोलभड 
असपतयाल घोषणया गरेपलछ त्हयँा  बयारया, पसया्ट, रसौतहटकया संरिलमत 
व्लक्तहरूको उप्यार भइरहकेो छ । प्रदशे सरकयारले बयारयाको कलै्या र 
महोत्रीको जलेश्वर असपतयाललयाई पलन कोलभड असपतयालको रूपमया 
प्र्ोग गनने घोषणया गरे पलन आ्श्क पू् या्टधयारको अभया्मया प्र्ोगमया 
ल्याउन सकेको छैन । नयारया्णी असपतयाललयाई कोलभड असपतयाल 
बनयाएर अन् उप्यार से्या रोकेपलछ पसया्ट लजललयाकया रयाजनीलतक दल 
र नयागररक समयाजकया प्रलतलनलधहरूले अन् से्या पलन सु् यारु गनु्टपनने 
मयाग रयािरे ल्रोधस्रूप प्रत्ेक लदन आ-आफनो घर अगयालड  धनया्ट 
बसने गरेकया छन्ट । सोही आनदोलनमया संलगन नयागररक समयाजकया एक 
प्रलतलनलध भनछन्ट, “असपतयालमया सलया्टही, बयारया, रसौतहट र पसया्टकया 
लबरयामीहरूले ल्लभनन रोगको उप्यार ससतो र सलुभ रूपमया गरयाउँद ै
आएकया ल्थए । डया्ललसस, प्रसलुत लगया्तकया से्याको लयालग 
नयारया्णी असपतयाल ती लजललयाहरूमया नयामी रहकेो छ । ्सलयाई 
कोलभड असपतयाल बनयाउँदया गररब त्थया ल्पनन नयागररक स्यास्थ् 
से्याबयाट ्लञ्त हुनपुरेको छ ।” ्सको ल्कलपमया अकमो लनजी 
असपतयालमया उप्यारको व््स्थया गररए पलन त्हयँाको उप्यार महगंो 
भएको स्यास्थ्कममीहरूले बतयाए । नयारया्णी असपतयाललयाई कोलभड 
असपतयालकया रूपमया सञ्यालन गरेपलछ डया्ललसस से्या नपयाएर तीन 
जनया लबरयामीको मतृ् ुभइसकेको ् ीरगंज महयानगरपयाललकयाकया प्रमिुकया 
सया्ैथ आनदोलनरत नयागररकहरूले बतयाए । ्ीरगंज महयानगरपयाललकया 
र स्थयानी् गणडक असपतयाल प्रयाललबी् असपतयालको समपणू्ट भसौलतक 
संर्नया कोलभड असपतयालको रूपमया सञ्यालन गन्ट लदने समझसौतया 
भए पलन संघ र प्रदशे सरकयारले ्यासो नलददँया समझसौतया कया्या्टन््नमया 
नआएको ्ीरगंज महयानगरपयाललकयाकया प्रमिुले बतयाए । अलहलेको 
दरमया नै संरिलमत बढ्टद ै गएमया नयारया्णी असपतयालमया मयात्र उप्यार 
समभ् छैन । त्सैले प्रदशे २ मया अन् ्ैकललपक असपतयालहरू 
त्यारी गन्ट लढलया गन्ट नहुने नयारया्णी असपतयालकया ल्लकतसकहरूको 
रया् ल्थ्ो । 

संरिलमतको बढ्टदो ्यापसँग ैनयारया्णी असपतयालको व््स्थयापन 
्नुसौतीपणू्ट बनेको छ । ् हयँाको पू् या्टधयार र सयाधन स्ोतको सीलमततयालयाई 
प्रदशे २ सरकयार, ्ीरगंज महयानगरपयाललकया र स्थयानी् संघ संस्थयाको 
सह्ोगले केही रयाहत लदएको छ । प्रदशे सरकयारले नयारया्णी 
असपतयाललयाई २५ लयाि रूपै्यँा सह्ोग गरेको ल्थ्ो । ्ीरगंज 
महयानगरपयाललकयाले उप्यारमया िलटएकया समपणू्ट ल्लकतसकको 
टोलीकया लयालग होटलमया बसन र ियानको व््स्थया गरेको छ । 
नयारया्णी असपतयालकया मलेडकल सपुररनटेनडेनटकया अनसुयार प्रशयासन, 

र सोसल लमलड्यामया मलुसलम समदुया्ल्रुद्ध नकयारयातमक प्र्यार 
गरर्ो । मलुसलम समदुया्कया मयालनसलयाई नै ललक्त गरेर परीक्ण 
पलन गरर्ो । परीक्ण सीलमत भएकयाले जनु समदुया्मया परीक्ण 
गररनछ त्ही समदुया्को मयालनस संरिलमत दलेिन ुस्याभयाल्क हो । 
पलछललो ् रणमया परीक्णको दया्रया िरयालकलो बनयाउँद ैगएपलछ अन् 
समदुया्मया पलन संरिमण दलेि्ो ।” 

५. कन्टट्याक्ट टे्क्सङ  
कोलभड-१९ संरिमण पलुष्ट भसैकेपलछ, संरिलमतको समपक्ट मया आएकया 
नयागररकहरू पत्या लगयाउने कयाममया स्थयानी््यासी र जनप्रलतलनलधको 
भलूमकया महत््पणू्ट दलेिनछ । ल्त्नको रयाप्ती नगरपयाललकयामया 
एकै परर्यारकया दईु जनयामया कोलभड-१९ संरिमण पलुष्ट भएसँगै सो 
्डयामया स्यास्थ्कममी र ्डया सदस्को सलमलत बनयाई कनट्ट्याकट 
टे्लसङ गररएको ल्थ्ो । “संरिलमतहरू गएकया स्थयान र त्हयँा भटेेकया 
व्लक्तहरू सबै टे्स ग¥्सौ,ँ” नगरपयाललकयाको स्यास्थ् शयाियाकया 
एक कम््ट यारीले बतयाए । समपक्ट मया आएकया व्लक्तको पलह्यान गरेर 
नगरपयाललकयाले कररब २० जनयालयाई क्यारेलनटनमया रयािकेो ल्थ्ो । 
्ीरगंज महयानगरपयाललकया र नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयाले पलन 
जनप्रलतलनलध, स्यास्थ्कममी, सरुक्या लनकया्कया प्रलतलनलध र धयालम्टक 
सयामदुया्कया अगु् याको सह्ोगमया कनट्ट्याकट टे्लसङ गरेकया ल्थए । 
पयाललकयाले कनट्ट्याकट टे्लसङकया ल््रण रयाखने र लजललया प्रशयासन 
कया्या्टल् लगया्तकया लनकया्लयाई सू् नया संपे्रषण गनने गरेकया छन्ट । 

६. सकं्क्मतको उप्ाि ि व्यवस्ापन 
संरिलमतको उप्यार र व््स्थयापनमया संघ र प्रदशे सरकयारको मखु् 
भलूमकया रहकेो छ । संरिलमतको संख्या बढ्टद ैगइरहकेयाले कोलभड-१९ 
डेलडकेटेड असपतयालले क्मतयाभनदया बढी भयार िपेन ुपरेको छ । केही 
असपतयालहरूलयाई कोलभड-१९ डेलडकेटेड असपतयाल बनयाएपलछ अन् 
गमभीर प्रकृलतकया लबरयामीलयाई लदने से्या प्रभयाल्त भएको छ । ्सबयाट 
ल्पनन ्ग्टकया लबरयामीलयाई अझ ्ूलो समस्या परेको छ । संरिमण 
बलढरहकेो नेपयालगनज  उपमहयानगरपयाललकयाकया लबरयामीहरूलयाई 
िजरुयालस्थत ल्पी कोइरयालया क्यानसर असपतयालमया रयालिएको छ । 
सो असपतयालमया २५ शयै्याको व््स्थया गररएको छ । त्सले धयानन 
नसकने आकलन गरेर लया्नस कलबको डेनटल असपतयालमया पलन 
्थप २५ शयै्या त्यार गररएको नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयाकी 
उपप्रमिुले बतयाइन्ट । लमजङु र नु् याकोटमया लजललया समन्् 
सलमलतले लजललया लभत्रकया स्थयानी् एकयाइबयाट लनलचित रकम संकलन 
गरेर केही संख्यामया आइसोलेशन बेड त्यार गरेकया छन्ट । 
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गरेकया क्यारेलनटनको भसौलतक संर्नया, सरसियाइ, सरुक्या व््स्थया, 
स्यास्थ्कममीको उपलबधतया आलद ल्ष्मया गमभीर प्रश्न उ्ेकया छन्ट ।

प्रया्ः स्थयानी् एकयाइले पयाललकयाको केनद्रमया र केहीले ्डया 
तहमया पलन क्यारेलनटन लनमया्टण गरेकया छन्ट । प्रदशे १ को धनकुटया 
लजललयाकया अलधकयंाश पयाललकयाले सीलमत स्ोत सयाधनलयाई ध्यान 
लदएर हरेक पयाललकया केनद्रमया १० शयै्याको क्यारेलनटन बनयाएकया 
छन्ट । प्रदशे ५ को बयँाकेको िजरुया गयाउँपयाललकयाले सबै ्डयाकया लयालग 
एक ्याउँमया सं्कु्त रूपमया क्यारेलनटन लनमया्टण गरेको छ । ्यागमती 
प्रदशेमया नु् याकोटको ल्दरु नगरपयाललकयाले पलन पयाललकया सतरमया ३५ 
शयै्याको क्यारेलनटन स्थयापनया गरी स्यास्थ्कममी, प्रहरी, सरसियाइको 
व््स्थया सलहत, तीन ओटया एमबलेुनस पलन कोलभड-१९ आशलंकत 
लबरयामीकै लयालग भनेर त्यारी अ्स्थयामया रयािकेो छ । सबै ्डयामया 
क्यारेलनटन स्थयापनया गदया्ट स्यास्थ्कममी लगया्त अन् सलु्धया 
व््स्थयापन गन्ट गयाह्ो हुने भएकयाले पलन ्सो गररएको बतयाइ्ो । 
नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकयाले महनेद्र बहुमिुी क्यामपसमया १०० 
शयै्याको क्यारेलनटन लनमया्टण गरेको छ । बयालहरबयाट आउने नयागररकको 
संख्या बढेको अ्स्थयामया क्यारेलनटनमया रयाखनपुनने नयागररकको ्याप 
बढ्टन गएकयाले सीमया क्ेत्रकया पयाललकयालयाई अलतररक्त क्यारेलनटनको 
व््स्थयापन पलन गनु्टपरेको ल्थ्ो । नेपयालगनजमया भयारती् नयाकयाबयाट 
आउनेहरूको संख्या उच् भएपलछ स्थयानी् होटेल सयाम्थ ््ट इन्ट 
भयाडयामया ललई २५ शयै्याको क्यारेलनटन केही सम्लयाई सञ्यालन 
गररएको ल्थ्ो । त्सतै बयँाकेकै िजरुया गयाउँपयाललकयामया पलन भयारतबयाट 
आउने संख्या बढेपलछ कृलष तयाललम केनद्रलयाई पलन क्यारेलनटनको 
रूपमया प्र्ोगमया गररएको ल्थ्ो । प्रदशे १ को िोटयाङको 
हलेसी तु् या्ङु नगरपयाललकयामया ४५ शयै्याको क्यारेलनटन रहकेो 
छ । आ्श्कतया परेमया ४५ शयै्या क्ेमतयाको ररसोट्टसँग क्यारेलनटनको 
रूपमया उप्ोग गन्ट नगरपयाललकयाले समझसौतया गरेको छ । 

स्थयानी् सरकयारले क्यारेलनटन स्थयापनयामया स्थयानी् कलब, ल्लभनन 
संघ संस्थया, सरुक्या लनकया्को सह्ोग ललएकया छन्ट । सदुरूपलचिम 
प्रदशेको दया्ु्टलयाको मयामया्ट गयाउँपयाललकयालयाई क्यारेलनटन लनमया्टणको 
लयालग सरुक्याकममीले सह्ोग गरेकया ल्थए । गणडकी प्रदशेको 
लमजङुको कवहोलयासो्थयार गयाउँपललकयामया ल्द्ययाल्को होसटेल र 
कक्याको्यामया लबसतरया रयािरे क्यारेलनटन स्थयापनया गररएको छ, जसलयाई 
स्थयानी् आमया समहू र कलबले समते सह्ोग गरेकया ल्थए । प्रदशे 
५ मया बयँाकेको नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकया र सदुरूपलचिममया 
दया्ु्टलयाको महयाकयाली नगरपयाललकयामया बनयाएको क्यारेलनटनमया बेन्, 

सटोर, ल्लकतसक, नस्ट र सरसियाइकया कम््ट यारी सबै लमलयाएर 
उप्यारमया प्रत्क् अप्रत्क् २० दलेि २५ जनयाको टोली एकहप्तयाको 
लशफटमया िलटने गरेकया छन्ट । लबरयामीको उप्यार र सलु्धयाकया लयालग 
असपतयालमया ियानलपन, मनोरनजन, सञ्यार, प्रया्थ्टनया स्थलको 
व््स्थया गरे पलन सीलमत स्ोत र सयाधनमया कयाम गदया्ट गलतीहरू हुने 
गरेको असपतयालकया मलेडकल सपुररनटेनडेनट स्ीकयाछ्टन्ट । ल्शषेत: 
लबरयामीलयाई लदइने ियानयाको गणुसतर र सरसियाइमया कमी रहकेो गनुयासो 
लबरयामी र अन् सरोकयार्यालयाबयाट आएको ल्थ्ो ।4 जे् ६, २०७७ 
बयाट एक गैरसरकयारी संस्थयाले नयारया्णी असपतयाल र लसद्धया्थ्ट मयाल्को 
आइसोलेशन ्याड्टमया रहकेया ९१ जनयालयाई ियानया िु् याउने गरेको छ । 

७. कवािेक्न्टन व्यवस्ापन ि ्ुनौती  
कोलभड-१९ संरिमणबयाट नयागररकहरूलयाई सरुलक्त रयाखन र 
आशलंकत व्लक्तलयाई कलमतमया १४ लदन अलगग ै रयाखन संघ, प्रदशे 
र स्थयानी् तहले क्यारेलनटनको व््स्थया गरेकया छन्ट । अलधकयंाश 
स्थयानी् एकयाइले क्यारेलनटनको लनमया्टण आफनै स्ोत र सयाधनले गरेकया 
छन्ट । प्रया्ः सया््टजलनक भ्न, सरकयारी कया्या्टल्, स्यास्थ् कया्या्टल्, 
ल्द्ययाल् आलद क्यारेलनटनकया लयालग उप्ोग गररए भने केही स्थयानी् 
एकयाइले होटललयाई पलन क्यारेलनटनको रूपमया प्र्ोग गरेकया छन्ट । 
्द्यलप सीलमत स्ोतसयाधनमयाि्ट त अपझ्टट लनमया्टण गररएकया अलधकयंाश 
क्यारेलनटन नेपयाल सरकयारले तोकेको मयापदणड अनसुयारकया छैनन्ट 
र त्सतया क्यारेलनटनले संरिमण रोकने भनदया पलन संरिमण िैलयाउने 
समभया्नया दलेिएको छ । भयारतको ममुबईबयाट नेपयाल आएकया बयँाकेको 
नरैनयापरु गयाउँपयाललकयाकया एक ् ु् कको कोलभड-१९ संरिमणको कयारण 
क्यारेलनटनमया नै जे् ४, २०७७ मया मतृ् ुभ्ो । एक लदनअलघ नै उनको 
स्यास्थ्मया समस्या दलेिए पलन उनलयाई परीक्ण गन्ट क्यारेलनटनमया 
स्यास्थ्कममी उपलबध ल्थएनन्ट । एमबलेुनस ् यालकले सरुक्याकया लयालग 
व्लक्तगत सरुक्या उपकरण (पीपीई) नभएकयाले उनलयाई असपतयाल 
लैजयान मयानेनन्ट । त्सैले उप्यार नै नपयाई ती ्ु् कले मतृ्ु् रण गरे ।5 
डेमोरेिसी ररसोस्ट सेनटर नेपयाल (डीआरसीएन) ले आफनो पलहलो 
अपडेटमया क्यारेलनटनको मयापदणड नपगुेको उललेि गरेको ल्थ्ो ।6 
क्यारेलनटनमया नै ्ु् कको मतृ् ुभएपलछ स्थयानी् तहले व््स्थयापन 

4 https://www.onlinekhabar.com/2020/05/864524 
5 https://ekantipur.com/news/2020/05/17/15897308610112698.

html
6 https://www.democracyresource.org/wp-content/uploads/2020 

/04/DRCN_Covid-Update_1_24Apr20_Final.pdf
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झलु, कमबल जसतया सयाधनको सह्ोग नेपयाल रेडरिस सोसयाइटी 
लजललया शयाियाले गरेको ल्थ्ो । ्ीरगंज महयानगरपयाललकयामया भने 
क्यारेलनटनको लयालग नगरप्रमिुले व्लक्तगत रूपमया ३०० ्थयान म्याटे्स 
र १०० ओटया कमबल लदएको बतयाए । 

तलुनयातमक रूपमया धरैेजसो पहयाडी लजललयाकया स्थयानी् एकयाइकया 
क्यारेलनटनमया ्याप कम ल्थ्ो । धरैे पयाललकयाले क्यारेलनटन बसन 
अलन्या ््ट गरेकया पलन ल्थएनन्ट । भयारत र तेस्ो मलुकुबयाट आउनेलयाई 
क्यारेलनटन अलन्या ््ट र लछमकेी लजललया ए्म्ट पयाललकयाबयाट आउनेलयाई 
भने होम क्यारेलनटन पलन लयाग ूगरेको पयाइ्ो । धनकुटया नगरपयाललकयाले 
भने झयापया, भोजपरु, उद्परु लजललयामया संरिमण दलेिएपलछ ती 
लजललयाबयाट आउनेलयाई भने क्यारेलनटनमया अलन्या ््ट रूपमया बसने 
व््स्थया गरेको ल्थ्ो । 

लजललया समन्् सलमलत िोटयाङले लकडयाउनको बेलया 
बयालहरबयाट मयानछे ललएर नआउन लदएको लनदनेशन ल्परीत हलेसी 
तु् या्ङु नगरपयाललकयाले कया्मयाडसौबँयाट १,३६९ जनयालयाई िकया्ट्ो । 
्द्यलप नगरपयाललकयाकया प्रलतलनलधकया अनसुयार लतनलयाई ल्याउँदया पणू्ट 
सया्धयानी अपनयाउनकुया सया्ैथ नगरप्र्ेशको नयाकयामया स्यास्थ् परीक्ण 
गररएको ल्थ्ो । १४ लदनसमम होम क्यारेलनटनमया बसछसौ ँ भनेर 
कबलुल्तनयामया गरयाई होम क्यारेलनटनबयारे १० बुँद े आ्यारसंलहतया 
पलन बनयाएर त्सको पयालनया भए नभएको अनगुमन नगरपयाललकयाले 
ग¥्ो । ् सकया लयालग स्यास्थ् स््ंसेल्कया, सरुक्याकममी र लशक्कलयाई 
परर्यालन गररएको ल्थ्ो । होम क्यारेलनटनमया बसेकया मयालनसको 
अनगुमन र समन्् गन्ट एनसेलसँग सहकया ््ट गरेर ५०० लसमकयाड्ट 
पयाललकयाले व््स्थया गरेको ल्थ्ो । त्थयालप लकडयाउन अ्लधमया 
कया्मयाडसौबँयाट ललगएको मयालनस संरिलमत भएको िेलया परेपलछ 
सयामयालजक सञजयालमया पयाललकयाकया जनप्रलतलनलध ए्म्ट स््टदली् 
सं्नत्रकया सदस्को आलो्नया भएको ल्थ्ो । 

क्यारेलनटनमया रयालिएकया मयानछेहरूको दलैनक व््स्थयापन 
गनने कयाम पलन ्नुसौतीपणू्ट भएको छ । केही पयाललकयामया स्यास्थ् 
शयाियाबयाहकेकया कम््ट यारी लबदयामया बसेकया कयारण प्रशयासलनक र दलैनक 
ियानपयान व््स्थयापन असहज भएको हो । एउटया पयाललकयाकया प्रमिुले 
क्यारेलनटन व््स्थयापनको ्नुसौतीबयारे भने, “हयाम्ो क्यारेलनटनमया 
बसनेले जयँाडरकसी, मयास ुमयागेर हरैयान बनयाएकया छन्ट । भत्या पलन मयागेकया 
छन्ट । एकलदन क्यारेलनटनबयाट मयानछे भयाग्ो । बेलकुया भयागेको लबहयान 
िोजेर ललएर आ्सौ ँ । म रकसी नियाई बसन सलकदनँ भन्ो । रकसी 
लदने त कुरया भएन । त्सपलछ ट्ट्याइलेटको प्यान र लससया तोडिोड 

गरेकयाले कररब ५० हजयारको क्लत पगु्ो ।” पयाललकयाले क्यारेलनटनमया 
कडयाइसया्थ रयाखन कल्नयाइ भएको र जनप्रलतलनलधलयाई भनसनु गरेर 
्या नटेरेर क्यारेलनटनमया बसन निोजने गरेको केही उत्रदयातयाले बतयाए । 
लमजङु लजललया समन्् सलमलत प्रमिुकया अनसुयार जनप्रलतलनलधले 
आफनया नयागररकलयाई कडयाइ गन्ट नसकने भएकयाले लजललयाले स्थयापनया 
गरेको ५० शयै्याको क्यारेलनटनमया रयाखने बतयाए । उनकया अनसुयार सनुदर 
बजयार कृलष क्यामपसमया सरकयारी मयापदणडअनरुूपको क्यारेलनटनमया 
रयालिने र नयाकयामया न्यँा मयालनस लछननेलबलत्कै सेनयाले उक्त क्यारेलनटनमया 
अलन्या ््ट लैजयाने व््स्थया लमलयाइएको छ । लमजङुको बेसीशहर 
नगरपयाललकया प्रमिुले पलन स््टसयाधयारणले जनप्रलतलनलधको अनरुोध 
नमयानने भएपलछ सेनयाले सञ्यालन गनने गरी लजललयासतरी् न्यँा 
क्यारेलनटन बनयाउन लयागेको जयानकयारी लदए । 

स्थयानी् तहले बनयाएकया अलधकयंाश क्यारेलनटन नेपयाल सरकयारले 
तोकेको भसौलतक ए्म्ट स्यास्थ्कममीसमबनधी मयापदणड परूया नगरी 
सञ्यालन गररएकया छन्ट । पयाललकयाकया प्रलतलनलधहरूले नेपयाल 
सरकयारले तोकेको मयापदणडअनसुयार क्यारेलनटन उपलबध स्ोत 
सयाधनमया व््स्थया गन्ट नसलकने बतयाएकया ल्थए । ्यागमती प्रदशेको 
ल्त्नको रयाप्ती नगरपयाललकयाकया स्यास्थ् शयाियाकया प्रमिुले भने, 
“क्यारेलनटनको मयापदणड अकदै ले बनयाइलदएको छ हयामी अकदै  ग्रयाउनड 
रर्यालललटमया कयाम गनु्टपछ्ट । मयापदणड अनसुयार ््ट ्याककै छ त भनन 
सलकनन तर न्नूतम सलु्धया भने छ । जसतै, सरुक्याकममीहरू रहने 
भनेको छ, त्सतो सबै ्याउँमया समभ् छैन । ियानया पकयाउने आलद 
कयाममया हयामी आिै लयागन ुपरेको छ । िरक-िरक सेलटङमया लभनन 
आ्श्कतया हुनछ । त्ही भएर मयापदणडलयाई व््हयारमया कया ््टन््न 
गनने कुरयामया िरक पछ्ट ।” ् सतै भनयाइ हलेसी तु् या्ङुकया प्रमिुको पलन 
ल्थ्ो । उनले भने, “लनकै कम क्यारेलनटन मयापदणडअनसुयार होलयान्ट 
पयाललकयामया । भसौलतक दरूी ्यालह ँकया्म गररनछ । तर हयाम्ो क्मतयाले 
मयापदणडमया भनेअनसुयारको शसौ्याल् ए्म्ट धयारया ततकयाल व््स्थया 
गन्ट सलकँदनै । धयारया र शसौ्याल् एकै ्याउँमया भएपलछ कसरी मयापदणड 
परूया गन्ट सलकनछ ? ्ो सबै िमया्टलललट मयात्र हो ।” नयागररक समयाजकया 
एक प्रलतलनलधले बेन् जोडेर सतुने व््स्थया गररएको क्यारेलनटनमया 
बसन क्ीन भएको बतयाए । कया्मयाडसौ ँउपत्कयाबयाट लकडयाउनकया 
सम्मया दया्ु्टलया लजललया िलक्ट एकया नयागररकलयाई क्यारेलनटनमया 
रयालिएको ल्थ्ो । उनीहरूले स्थयानी् क्यारेलनटन व््लस्थत नभएको 
गनुयासो गरेकया ल्थए । दया्ु्टलया लजललयाको प्रमिु लजललया अलधकयारीकया 
अनसुयार उनीहरूले भक्तपरु िररपयाटीमया स्थयापनया गररएको 
क्यारेलनटनको जसतो सरसियाइ त्थया ियानपयानको उल्त व््स्थया 
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हुनपुनने, ्सौलबसै घणटया स्यास्थ्कममी उपलबध गरयाउनपुनने मयाग गरेकया 
ल्थए । तर प्रमिु लजललया अलधकयारीकया अनसुयार दया्ु्टलया लजललया 
असपतयालमया समते दरबनदी अनसुयार ल्लकतसक नभएकोले हरेक 
क्यारेलनटनमया स्यास्थ्कममी उपलबध गरयाउन समभ् ल्थएन ।

आगयामी लदनमया भयारत लगया्त तेस्ो मलुकुबयाट आउने नेपयालीको 
संख्या बढ्टने लनलचित छ । त्सैले धयारया्पमी, सरसियाइ, ियानपयानको 
व््स्थया र क्यारेलनटनमया रयालिने मयालनससँग गररनपुनने आ्यार 
व््हयारको ज्यान भएकया स्यास्थ्कममी र अन् कम््ट यारी आ्श्क 
छ । स्यास्थ्कममीको लयालग आ्श्क सरुक्या सयामग्री प्या्टप्त व््स्थया 
गन्ट रयाज्ले न त ल्लमब गनु्ट हुनछ न त कञजसु्यँाई । तीनै तहकया 
सरकयारले सम्मया नै ्स समस्यालतर ध्यान नलदने हो भने क्यारेलनटन 
नै संरिमण स्थल र मतृ्कुो कयारण बननेछ ।

८. स्ानी्य तह ि अन्य क्नका्यिी् समनव्य 
संघ र प्रदशे सरकयारले प्रशसत लनण््ट  गरे पलन लनण््ट को कया्या्टन््न 
ततकयाल हुन नसकदया स्थयानी् तहमया संघ र प्रदशे सरकयारप्रलत 
असनतलुष्ट बढेको छ । स्थयानी् तहलयाई लनरनतर लनदनेशन लदने, 
स्थयानी् सरकयारबयाट त्थ्यंाक ललने बयाहके संघ र प्रदशे सरकयारले 
्ूलो सह्ोग केही नगरेको पयाललकयाकया जनप्रलतलनलधको गनुयासो छ । 
प्रदशे २ सरकयारले प्रदशेसतरमया कोलभड असपतयाल तोके पलन त्सको 
भसौलतक पू् या्टधयार व््स्थया गन्ट नसकदया हयालसमम सञ्यालनमया आउन 
सकेको छैन । त्सतै नेपयालगनजमया पीसीआर परीक्ण गनने प्र्ोगशयालया 
स्थयापनया गनने लनण ््ट गरे पलन त्ो लनण््ट  कया्या्टन््न हुन सकेको छैन । 
ल्लभनन लनकया्ले गनु्टपनने कयामको सपष्टतया नभएको अ्थ्या सपष्ट भएर 
पलन लजममे् यारी पनछयाउँदया कयाम गन्ट असहज भएको एक नगरप्रमिुको 
अनभु् ल्थ्ो । 

लजललयामया स्थयानी् तहसँग स्यास्थ्समबनधी ल्ष्मया समन्् 
गन्ट प्रदशेअनतग्टतको कया्या्टल्कया रूपमया रहकेो स्यास्थ् कया्या्टल्कया 
अलधकयारीहरू स्थयानी् तहसँग समन्् गन्ट असहज भएको बतयाउँछन्ट । 
समन््को अभया्मया आ्श्क सू् नया र त्थ्यंाक व््स्थयापनमया पलन 
समस्या भएको छ । एक स्यास्थ् कया्या्टल्कया प्रमिुले भने, 
“स्थयानी् तहकया स्यास्थ्कममी र स्यास्थ् कया्या्टल्हरू सबै स्थयानी् 
तहअनतग्टतकया भएकयाले लजललयालस्थत स्यास्थ् कया्या्टल्ले समन्् 
गन्ट र लनदनेशन लदन ल्लध्त रूपमया सलकँदनै ।” अकया्ट एक लजललयाकया 
स्यास्थ् कया्या्टल् प्रमिुले स्थयानी् तहसँग समन्् गन्ट असहज 
भएको अनभु् ्सरी व्क्त गरे, “स्थयानी् तहले अलहले हयामीबयाट 

स्यास्थ् सयामग्रीको आश गरेकया छन्ट । तर हयामीले त्ो प्या्टप्त रूपमया 
उपलबध गरयाउन सकेकया छैनसौ ँ। त्सैले हयामीलयाई त्थ्यंाक मयागन मयात्र 
समपक्ट  नगनु्टस्ट भनछन्ट । उनीहरू पलन ल्लभनन लनकया्हरूले त्थ्यंाक 
मयागरे लदकक भएकया छन्ट । त्सैले त्थ्यंाक व््स्थयापनमया पलन एक द्यार 
नीलत लयाग ूगनु्टपनने आ्श्कतया छ ।”

स्यास्थ् सयामग्रीको आपलूत्टमया पलन कुन सरकयारले के आपलूत्ट गनने 
भनने सपष्ट नभएको र समन््को अभया्ले सयामयान िरीद प्रलरि्या 
लढलया भएको स्थयानी् तहकया जनप्रलतलनलधहरू बतयाउँछन्ट । संघ र 
प्रदशे सरकयारले कसतो सयामयान उपलबध गरयाउने र स्थयानी् तहले 
कुन सयामयान िरीद गनने भनने सपष्ट हुनपुनने सया्ैथ संघ र प्रदशे सरकयारले 
लदने सयामयान सम्मया नै उपलबध हुनपुनने उनीहरूको रया् छ । स्यास्थ् 
सयामग्री आपलूत्ट गनने ल्ष्मया प्रदशेको सयामयालजक ल्कयास मनत्रयाल् 
र प्रदशे स्यास्थ् आपलूत्ट व््स्थयापन केनद्रले एकअकया्टलयाई दिेयाएर 
पलनछने गरेको स्यास्थ् कया्या्टल्कया अलधकयारीहरू बतयाउँछन्ट । 

अलहलेसममको अ्स्थयामया कोलभड-१९ संरिमण रोक्थयाममया 
पयाएको लजममे् यारी स्थयानी् तह आिैले गन्ट सकनेमया स्थयानी् तह 
ल्श्वसत दलेिनछन्ट । तर संरिमण िैलल्ो भने त्सलयाई उल्त 
व््स्थयापन गनने ्ोजनया ए्म्ट पू् ्ट त्यारी केही पलन उनीहरूसँग छैन । 
स्थयानी् तहकया पदयालधकयारीहरूको एउटै मत छ अ्स्थया ्ो भनदया 
गमभीर भ्ो भने प्रदशे र संघ सरकयारको समन्् र सह्ोगलबनया 
पररलस्थलतको सयामनया गन्ट सलकँदनै । 

९. क्नषकष्स 
स्थयानी् तहले नयागररकको सबैभनदया नलजक रहरे कोलभड-१९ रोक्थयाम 
र लन्नत्रणमया संघ र प्रदशे सरकयारले अ्लमबन गरेकया नीलत त्थया 
कया ््ट्ोजनयाहरूको कया्या्टन््न अग्रपंलक्तमया रहरे कयाम गरररयािकेया 
छन्ट । सीलमत स्ोतसयाधनमया स्यास्थ्कममी ए्म्ट नयागररकलयाई 
संरिमणबयाट सरुलक्त गन्ट अत्या्श्क सरुक्या सयामग्री ए्म्ट औषधी 
व््स्थयापनको कयाम गरररयािकेया छन्ट । सया्ैथ दशे-ल्दशेबयाट िकने कया 
नयागररकलयाई क्यारेलनटन व््स्थयापनको लजममे् यारी पलन बहन गरेकया 
छन्ट । 

आकलसमक रूपमया आइलयागकेो कोलभड-१९ संरिमण रोक्थयाम 
त्थया लन्नत्रण गन्ट स्थयानी् तहसँग स्ोतसयाधन ए्म्ट अनभु्को पलन 
कमी ल्थ्ो । प्रयारमभमया स्यास्थ्समबनधी सयामग्रीको व््स्थयापनको 
लयालग स्थयानी् तहहरू सघं र प्रदशे सरकयारको भर परे । सघं सरकयारले 
सम्मया प्या्टप्त स्यास्थ् सयामग्री स्थयानी् तहलयाई उपलबध गरयाउन 
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सकेन । संघी् व््स्थयाले स्थयानी् तहलयाई लदएको अलधकयारको 
प्र्ोग गददै नेततृ्को सलरि्तयाले प्रयारलमभक ्रणमया नै केही स्थयानी् 
एकयाइले भने सघं र प्रदशे सरकयारको भर नपरी स्यास्थ् सयामग्रीको 
जोहो गरे । ् सले स्यास्थ्कममीको मनोबल बढयाउन सह्ोग गरेको छ । 

संरिलमतहरू बढी दलेिएकया स्थयानी् तहमया ्ूलो संख्यामया 
दु्रत परीक्ण गनु्टपनने आ्श्कतया छ । तर ती पयाललकयामया परीक्ण 
सयामग्रीको ्रम अभया् दलेिएको छ । स्थयानी् तहको सह्ोगमया 
संरिलमतहरूको समपक्ट मया आएकया व्लक्तहरूको पलह्यान गररए पलन 
परीक्णको गलत ससुत छ । स्यास्थ् सयामग्रीको अभया्मया परीक्ण 
लन्लमत रूपमया नहुदँया र परीक्णको दया्रया िरयालकलो बनयाउन नसकदया 
संरिमण लन्नत्रणमया बयाधया उतपनन भएको छ । संघ र प्रदशे सरकयारले 
परीक्णको दया्रया बढयाउन जरुरी छ । 

संरिलमतहरूको संख्यामया उललेख् ्लृद्ध भरैहकेो अ्स्थयामया 
पसया्ट र बयँाके लजललयामया कोलभड उप्यार शयै्याको अपगु भएको छ । 

संघ र प्रदशे सरकयारले संरिलमतहरूको उप्यारको लयालग शयै्याको 
व््स्थयापन र आ्श्क सलु्धयाको प्रबनध तरुुनतै गनु्टपछ्ट । सया्ैथ, 
अन् रोगकया लबरयामीको पलन सहज र सलुभ उप्यार र पहुँ् मया ध्यान 
प¥ु्याउन जरुरी छ । 

भयारतकया ल्लभनन शहरबयाट नेपयाली नयागररक िक्ट ने रिम 
बढ्टदछै । भल्ष्मया अन् मलुकुबयाट पलन नेपयाली नयागररक 
िक्ट ने कुरयालयाई दृलष्टगत गरी सरुलक्त क्यारेलनटनको लनमया्टण 
गनु्टपछ्ट । अलहलेकया अलधकयंाश क्यारेलनटनको सरसियाइ, दलैनक 
ियानलपन, स्यास्थ्कममीसमबनधी लनधया्टररत मयापदणड परूया हुन सकेको 
छैन । ्सले क्यारेलनटन संरिमणको घर हुने समभया्नया पलन छ । 
क्यारेलनटनको लन्लमत अनगुमन गररनकुो सया्ैथ त्सको मयापदणड परूया 
गन्ट संघ र प्रदशे सरकयारले स्थयानी् तहलयाई ्थप सह्ोग र सलु्धया 
उपलबध गरयाउनपुनने दलेिनछ । 



्ो अपडेट डेमोरेिसी ररसोस्ट सेनटर नेपयाल (डीआरसीएन) ले—तयाललकयामया उललेि गररएकया—स्थयानी् तहकया ल्लभनन सरोकयार्यालया 
व्लक्तसँग टेललिोनबयाट  ललइएको अनत्या्टतया्टकया आधयारमया त्यार पयाररएको हो । ्सकया लयालग द एलस्या ियाउनडेसनले आल्थ्टक त्थया प्रयाल्लधक 
सह्ोग गरेको हो । ्समया उललललित ल््रण र लन्ोड डीआरसीएनको अध््नमया आधयाररत छन्ट । लतनले सह्ोगी संस्थयाको धयारणया 
प्रलतलबलमबत नगन्ट पलन सकछन्ट । 
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्यागमती प्रदशे
नु् याकोट ल्दरु नगरपयाललकया

ल्त्न रयाप्ती नगरपयाललकया

गणडकी प्रदशे लमजङु
बेसीशहर नगरपयाललकया
कवहोलयासो्थयार गयाउँपललकया

प्रदशे ५ बयँाके
नेपयालगनज उपमहयानगरपयाललकया
िजरुया गयाउँपयाललकया

सदुरूपलचिम प्रदशे दया्ु्टलया 
महयाकयाली नगरपयाललकया
मयामया्ट गयाउँपयाललकया


