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जेठ २०, २०७७

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल
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सनुौली बेलहिया नाकाबाट एक िप्ादहेि दहैनक िजारौकँो संखयामा 
नेपाली नागररक भारतबाट फहककि रिकेा छन ् । कञ्चनपरु र पसाकि 
हजलला प्रशासन कायाकिलयले जेठको दोस्ो िप्ाबाट ती हजलला िुदँ ै
नेपाल प्रवेश गनने नेपाली नागररकको हववरण रािकेा छन ्।2 तथयांक 
सावकिजहनक नगररए पहन कहपलवसत ुहजललाका नाकाबाट हभहरिएका  
नेपालीिरूको तथयांक हजललाहसथित सशस्त्र प्रिरी कायाकिलयले 
उपलब्ध गराएको हथियो । तयसैले यी तीनै हजललाहसथित नाकाबाट 
प्रवेश गनने वयहतिको संखया थिािा भए पहन अनय हजललाको भने 
तथयांक सावकिजहनक नभएकाले हववरण यहकन गनकि सहकएन । 

जेठ १२, २०७७ दहेि नै नेपाली नागररक नेपाल प्रवेश गरेका भए 
पहन कञ्चनपरु हजलला प्रशासनले जेठ १४ बाट आह्धकाररक रूपमा 
गड्डा्चौकी नाका िोलयो । तयिाँ प्रवेश गनने िरेक नागररकलाई 
वयहतिगत हववरणसहितको फारम भनकि अहनवायकि गराइएको हथियो । 
जेठ २० गते समम ४० भनदा बढी हजललाका १४,१९० नेपालीिरू 
तयिाँबाट हभहरिएका हथिए जसमधये अह्धकांश सदुरूपहचिम प्रदशेका 
हथिए । पसाकि हजललाको रकसौल सीमा नाकाबाट जेठ १४ दहेि १७ 
समममा ६२४ नागररक प्रवेश गरे । लकडाउनका कारण भारतको 
रकसौलमा अलपरि परेका नेपालीलाई जेठ १४ बाट हभत्याइएको 
हथियो । तयस हदन रकसौल नाकाबाट २९ हजललाका ५५९ वयहतिलाई 
नेपाल हभत्याइयो । कहपलवसत ुहजललाबाट जेठ १ दहेि जेठ २० समम 
२६ हजललाका १९,०२५ माहनस नेपाल हभहरिए । बैतडीको झलुाघाट 
नाकाबाट जेठ ९ दहेि १७ समममा ्चार पटक गरी १,४३२ नागररक 
नेपाल प्रवेश गरेका हथिए । जेठ १२ गतेपहछ कैलालीको गौरीफनटा 
नाकाबाट दहैनक ४,५०० दहेि ५,०००, बाँकेको जमनुाि नाकाबाट 
दहैनक २,००० दहेि २,५०० र रुपनदिेीको बेलहिया नाकाबाट दहैनक 
५०० दहेि १,००० नागररक हभहरिने गरेको ती हजललाका सिायक 
प्रमिु हजलला अह्धकारीले बताए । तयसतै, झापाको काँकडहभट्ाबाट 
दहैनक २५० दहेि ३०० नागररक नेपाल प्रवेश गनने तथयांक पाइयो । 
हतनको हववरण राखने काम सशस्त्र प्रिरीले गरररािकेो छ । 

२) नेपाल प्रवेश गिेका नागरिकको व्यवस्ापन 
नेपाल प्रवेश गरेका नागररकलाई समबहन्धत पाहलकाले बनाएको 
कवारेहनटनमा बसने र कोहभड-१९ को परीक्षण गनने गरी सकेसमम 

2 यी हजलला प्रशासन कायाकिलयले सो हजलला िुदँ ै दहैनक नेपाल प्रवेश गनने 
नागररकको तथयांक वेबसाइटमा रािकेा छन ्।
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कोहभड-१९ रोकथिाम र हनयनरिणको लाहग नेपाल र भारत दवुै दशेमा 
२०७६ ्चतैको दोस्ो साता लकडाउन शरुू भयो । पहछललो समयमा 
भारतमा यातायात सेवा केिी िकुुलो भएपहछ भारतका हवहभनन 
शिरबाट नेपाली सवदशे फककि न शरुू गरेका छन ् । संघ सरकारले 
भारतबाट फहककि ने नेपालीिरूका लाहग २० ओटा नाका तोकेको 
छ ।1 लकडाउनका कारण नेपाल–भारत सीमामा लामो समय 
रोहकएका नागररकिरूलाई घर फकाकिउने काम पहन सीमा क्षेरिका 
हजलला प्रशासन कायाकिलयिरूले गरररिकेा छन ् । तयसैले नेपाल 
प्रवेश गनने नेपालीको संखया अतयह्धक छ र अनय प्रदशेको तलुनामा 
सदुरूपहचिम र प्रदशे ५ का सीमावतती हजललामा यसतो ्चाप बढी छ । 
नागररकको सवदशे हफततीमा संघ, प्रदशे र सथिानीय सरकारका साथैि 
सामाहजक संघसंसथिाले हवहभनन भहूमका हनवाकिि गरेका छन ्। भारतमा 
संक्रमण वयापक भएकाले तयिाँबाट फहककि ने वयहतििरूबाट नेपालमा 
संक्रमण नफैहलयोस ् भनी हवशषे साव्धानी अपनाउन ु परेको छ । 
ती नागररकिरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने, सरुक्षाको बनदोबसत गरेर 
पाहलकासमम पठाउने काम मलूतः सीमावतती हजललाका प्रशासन 
कायाकिलयले गरररािकेा छन ् भने उनीिरूलाई कवारेहनटनमा राखने 
हजममवेारी सथिानीय तिले हनवाकिि गरेका छन ्। यद्यहप संघ, प्रदशे र 
सथिानीय ति सबैले एकै्चोहट यहत ठूलो संखयामा भारतबाट नागररक 
फककि ने अनमुान नगरेकाले हतनको सरुहक्षत वयवसथिापन जहटल बनेको 
छ । यो अपडेटमा भारतबाट फहककि एका नागररकिरूको वयवसथिापनमा 
गररएका प्रयास र ्चनुौतीबारे ्च्चाकि गररएको छ ।

१) दैननक हजािौकँो सखं्यामा नेपाल फककं दै 
मखुयतः सदुरूपहचिम प्रदशेको कञ्चनपरु हजललाको गड्डा्चौकी, 
कैलालीको गौरीफनटा, प्रदशे ५ बाँकेको जमनुाि र रुपनदिेीको 

1 सरकारले तोकेका २० नाकािरू पशपुहतनगर, काँकडहभट्ा, रानी, कुनौली, 
ठाडी, माडर, हभट्ामोड, मलंगवा, गौर, वीरगंज, मिशेपरु, बेलहिया, तौहलिवा, 
कृषणनगर, जमनुाि, सरुजपरु, गौररफनटा, गड्डा्चौकी, झलुाघाट र दा्चुकिला िुन ् । 
https://ekantipur.com/news/2020/05/29/159075538069985496.html
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तयिी हदन सीमावतती हजलला प्रशासनले सवारी सा्धनको वयवसथिा 
गरेर पठाउने गरेको छ । नेपाल हभहरिने नागररकको संखया थिोरै िुदँा 
सीमावतती हजललामा नै ¥याहपड डायगनहसटक टेसट (आरडीटी) वा 
पहलमरेज ्चने ररयाकसन (पीसीआर) परीक्षण गरेर संक्रहमत नभएको 
हनहचित भएपहछ उनीिरूलाई समबहन्धत हजललामा पठाइनथयो । थिोरै 
माहनस आउँदा कञ्चनपरु हजललामा सवाब नै परीक्षण गरेर पठाइयो । 
झापामा पहन काँकडहभट्ा नाकाबाट आउनेिरूलाई केिी हदन रािी 
आरडीटी परीक्षण गरेर पठाउने वयवसथिा गररएको हथियो । तर हवगत एक 
िप्ामा नेपाल हभहरिनेको संखया अह्धक र परीक्षण हकट कम भएपहछ 
परीक्षण नै नगरी नागररकिरूलाई समबहन्धत पाहलकामा पठाउने 
गररएको छ । यसरी हवना परीक्षण पाहलकामा हभहरिएका वयहतििरू 
पाहलकाले बनाएका कवारेहनटनमा बसेका भए पहन आउँदािरेर पयाकिप् 
साव्धानी नपगुेकाले संक्रमण फैलने जोहिम झन ्बढेको छ । बैतडी 
हजललाको पञ्चशे्वर गाउँपाहलकाका अधयक्ष भनछन,् “कैलालीकै 
बाटो भएर माहनसिरू आएका छन ्। कैलाली प्रदशेको राज्धानी पहन 
िो । प्रदशे सरकारले आउनेलाई तयिी ँआरडीटी परीक्षण गरेर मारि 
पठाइहदए पहन िामीलाई ्धरैे सियोग िुनथयो । तर परीक्षण नै नगरी 
िुलका िुल माहनस बसमा को्चरे हजललामा पठाएकाले संक्रमण 
फैलन सकने समभावना ्धरैे भयो ।”

नेपाल प्रवेश गरेका नागररकलाई पाहलका वा हजलला 
सदरमकुामसमम लयाउन केिी पाहलकाले सवारी सा्धनको वयवसथिा 
गरेका छन ्। हवशषे गरेर सीमावतती हजललाहभरिका पाहलकाले आफना 
नागररकलाई लैजान सवारी सा्धन पठाएको पाइयो । केिी पाहलकाले 
हतनको एकतफती गाडी भाडा वयिोररहदएका छन ्। प्रदशे सरकारले पहन 
सवारी सा्धनको वयवसथिा गरेर नागररकलाई समबहन्धत हजललासमम 
लैजाने वयवसथिा गररहदएको पाइनछ । मलूतः ि्चकिको अभाव भएका 
सीहमत नागररकलाई प्रदशे वा सथिानीय सरकारले यो सहुव्धा हदएका 
िुन ्। तयसैले अह्धकांश नागररकले सवारी सा्धनको भाडा आफैले 
वयिोरेका छन ्। तर सदरमकुामबाट पाहलका वा वडासमम पगुनलाई 
भने पाहलकाले हनःशलुक सवारी सा्धनको वयवसथिा गरेका छन ्।

नेपाल प्रवेश गननेहबहतिकै िरेक नागररकलाई पानी र मासक हवतरण 
गनुकिका साथैि बसमा एक पयाकेट िाना पहन हदइएको कञ्चनपरुका 
सिायक प्रमिु हजलला अह्धकारीले बताए । तयसतै कैलालीको 
गौरीफनटा नाकामा सदुरूपहचिम प्रदशे सरकारको सियोग र सदुरूपहचिम 
फाउणडेशनको वयवसथिापनमा जेठ ११ गतेबाट प्रतयेक हदन नेपाल 
हभहरिने लगभग २,००० जनालाई िाना, दिी र पानी हवतरण गररएको 

छ । तयसबािके ्धनगढीका अनय संघसंसथिा र वयापारीले पहन नेपाल 
हभहरिने नागररकलाई िानाको वयवसथिा गरेका छन ्।

नेपाल सरकारले नाका िोलने हनणकिय गरे पहन भारतको पहचिम 
बंगाल सरकारले लकडाउनमा कडाइ गरेकाले भारतबाट नेपाल 
आउने नागररकिरू म्ेची नदीमा नवहनहमकित एहसयाली राजमागकिको 
पलुमहुन जममा िुनछन ्। सशस्त्र प्रिरीले उनीिरूको हववरण हटपछ । 
तयिीबँाट उनीिरूलाई सवारी सा्धनमा रािरे समबहन्धत हजललामा 
पठाइनछ । झापाका प्रमिु हजलला अह्धकारीका अनसुार जेठ ५ 
दहेि जेठ १७ समम काँकडहभट्ाबाट कररब ३,४०० नागररक नेपाल 
प्रवेश गरेका हथिए । ती मधये प्रदशे १ मा घर भएकालाई भने झापाम ै
कवारेहनटनमा राहियो । प्रदशे १ बािके अनय हजललाका १,८५० 
जनालाई झापाबाट हतनको समबहन्धत हजललामा पठाइएको छ । 
झापा हजलला समनवय सहमहतका प्रमिुका अनसुार िाल तयिाँ प्रदशे 
१ र काठमाडौ ँउपतयकाका कररब १,००० जना माहनसलाई हवहभनन 
कवारेहनटनमा राहिएको छ । तीमधये कररब ४०० माहनस प्रदशे नमबर 
१ का हवहभनन हजललाका छन ् । प्रदशे १ सरकारको समनवयमा 
प्रदशेहभरिका नागररकलाई पीसीआर र काठमाडौ ँ उपतयकाका 
नागररकलाई आरडीटी परीक्षण गरेर संक्रमणमतुि छन ् भने मारि 
पठाउने तयारी गररएको छ ।

३) नागरिकको बढ्दो चापपनि कवािेनन्टन 
सञचालन ि व्यवस्ापन 

पाहलकाको अनमुानहवपरीत एककाहस ठूलो संखयामा नेपालीिरू 
फककं दा पहिले हनमाकिण गररएको कवारेहनटन सवकिरि अपगु भएको 
छ । ितारमा हनमाकिण गररएका ्धरैे कवारेहनटनको मापदणड पगुेको 
छैन ।3 केिी सथिानीय तिले भारतलगायत अनय मलुकुमा बसने 
नेपालीको तथयांक वडा कायकिपाहलका, टोल सहमहत, कमकि्चारी 
तथिा महिला सवंयसेहवका िटाएर तयार गरेका हथिए । उदािरणको 
लाहग, डडेल्धरुाको अजयमरेु गाउँपाहलका र बाजरुाको बढुीननदा 
नगरपाहलकाका क्रमशः १,१५९ र १,८०० नागररक भारतमा रिकेो 
तथयांक हनकालेका छन ्। बैतडीको पञ्चशे्वर गाउँपाहलकाका कररब 

3 कहतपय पाहलकाले कवारेहनटनको मापदणड प¥ुयाउन र महिलामरैिी बनाउन 
कोहसस गरेको प्रसंग डीआरसीएनको पहिलो अपडेटमा उललेि गररएको हथियो । https://
www.democracyresource.org/wp-content/uploads/2020/04/DRCN_
Covid-Update_1_24Apr20_Final.pdf
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प्रायः सथिानीय तिले कवारेहनटनमा माहनसको ्चाप अतयह्धक भएपहछ 
िाद्यानन एवम ् तरकारी वयवसथिा गररहदएर ओढ्ने ओच्छयाउने र 
भाडाबतकिनलगायत समपणूकि सामान समबहन्धत वयहतिलाई नै लयाउन 
लगाएका छन ् । कवारेहनटनमा बसने माहनसिरूकै सहमहत बनाएर 
दाउरा जममा गनने, िाना पकाउने, सरसफाइ गनने जसता वयवसथिा 
हमलाइएको छ । 

कवारेहनटन वयवसथिापनको समपणूकि हजममवेारी सथिानीय तिलाई 
थिोपररहदएको र कुनै सियोग नगरेकोमा सथिानीय जनप्रहतहनह्धको 
असनतहुटि संघ र प्रदशेसँग बढेको छ । सथिानीय सरकार एकलैले िरेक 
वडामा कवारेहनटन सञ्चालन गनकि सा्धन स्ोत अपगु भएकोले संघ र 
प्रदशे सरकारले सियोग गनुकिपनने तककि  हददँ ैयशो्धरा गाउँपाहलकाका 
कमकि्चारी भनछन,् “िरेक वडामा कवारेहनटन सञ्चालन गरेका छौ,ँ 
वडामा भएका कुनै हवद्यालय िाली छैनन,् भननलाई कवारेहनटन 
िोहलएको छ । तर सामान छैन । बसनेिरूले घरबाट लयाएर िाना 
िाइरिकेा छन ्। वडा र पाहलकाले िोटल तथिा वयापारीसँग जमानी 
बसेर टेनट, िाद्य लगायतका सामग्ीको वयवसथिा गरेको छन ्। संघ र 
प्रदशेले मतलब गरेको जसतो लागेन ।” 

४) कवािेनन्टनमा नागरिक सिुक्ा 
नागररकिरूको ्चाप बढ्द ै जाँदा कवारेहनटनमा भौहतक असरुक्षा 
र सवासथय जोहिम दवुै बढेको दहेिनछ । तयिाँ भएका महिला, 
बालबाहलका, जयेष्ठ नागररकको सरुक्षा र िानपान लगायतका 
पक्षमा पयाकिप् धयान पगुेको छैन । कवारेहनटनमा सरुक्षाकमतीको 
यथेिटि हनगरानी प¥ुयाउन नसकेको जनप्रहतहनह्धले सवीकारे । सरुक्षा 
हनकायका प्रहतहनह्धका अनसुार हजललाम ै दरबनदी कम भएकाले 
पयाकिप् सरुक्षाकमती उपलब्ध गराउन कठीन छ । अकाकिहतर, सरुक्षाकमती 
नै कोराना संक्रहमत िुन थिालेपहछ हतनको अभाव अझ बढेको 
छ । सरुक्षाकमतीको अभाव दशाकिउँद ै एक सिायक प्रमिु हजलला 
अह्धकारीले भने, “थिप प्रिरी बल संघ र प्रदशे दवुै ठाउँमा माग 
गरररािकेा छौ ँ तर आइपगुेको छैन । बीस/पच्चीस जनाको टोली 
आए पहन कवारेहनटनमा िटाउन सिज िुनथयो ।” प्रिरीको अभावमा 
बढुीननदा गाउँपाहलकाले सरुक्षाको लाहग प्रतयेक कवारेहनटनमा दईु 
जना सवयंसेवक परर्चालन गरेको छ । तर तयसको प्रभावकाररतामा 
पाहलकाका जनप्रहतहनह्ध नै आशकंा गछकिन ्। 

५,००० र अछामको रामारोशन गाउँपाहलकाका ५,९८१ माहनस 
हजललाबाहिर भएकामधये कररब ३,५०० भारतमा छन ्। तयसतै प्रदशे 
५ को यशो्धरा गाउँपाहलका र हतलोतिमा नगरपाहलकाका क्रमशः 
२,००० र २,९०० जना भारतमा रिकेो अनमुान ती पाहलकाको छ । 

आफना नागररक एकै्चोहट फककं दनैन ् भनने अनमुानमा थिोरै 
शयैयाको कवारेहनटन हनमाकिण गरेका हथिए पाहलकािरूले । तर 
भारतमा यातायात सेवा ्चलन थिालेपहछ समिू बनाएर ्धरैे माहनसिरू 
घर फकने  । तयसपहछ ितारितार कवारेहनटनको संखया थिपनपुनने 
बाधयता पाहलकािरूलाई प¥यो । पञ्चशे्वर गाउँपाहलका, बदु्धभहूम 
नगरपाहलका, यशो्धरा गाउँपाहलका र क्चनकवल गाउँपाहलकाले 
माहनसको ्चाप बढी भएपहछ कवारेहनटन थिप गरेका हथिए । कररब 
४,००० नागररक भारतमा रिकेो अनमुान गरेको झापाको क्चनकवल 
गाउँपाहलकाले शरुूमा एउटा हवद्यालयमा २५ शयैयाको कवारेहनटन 
हनमाकिण गरेको हथियो । तर भारतबाट एककाहस माहनस फकने पहछ 
छ ओटा हवद्यालयमा बनाइएको कवारेहनटन पहन अपगु भएको 
छ । तयिाँ लगभग ४०० नागररकलाई कवारेहनटनमा राहिएकोमा 
एउटा कवारेहनटनमा रिकेा ९९ जनामधये ५२ जनालाई संक्रमण 
दहेियो । जेठ १६ गतेसमममा क्चनकवल गाउँपाहलकामा १०० 
जना संक्रहमत भहेटएका छन ् । “गाउँपाहलकाले भारतबाट आउने 
माहनसको यरिो ठूलो बोझ उठाउनपुछकि भनने िाम्ो हदमागमा नै 
हथिएन,” क्चनकवल गाउँपाहलकाका अधयक्षले भने । तयसतै 
पररहसथिहत बदु्धभहूम नगरपाहलकामा पहन आइलागयो । पाहलकाले 
पहिले एउटा हवद्यालयमा नगरसतरीय कवारेहनटन सञ्चालन गरेको 
हथियो । भारतबाट माहनस आउने क्रम बढेपहछ कवारेहनटनमा बसनेको 
संखया त बढ्यो नै, ्चार जना संक्रहमत नै भहेटए । तयसपहछ प्रतयेक 
वडामा कवारेहनटन हनमाकिण गररयो । बैतडी हजललामा पहिला प्रतयेक 
पाहलकालाई १०० शयैयाको कवारेहनटन हनमाकिण गनकि भहनयो । हजलला 
हभहरिने माहनसिरूको संखया अतयह्धक भएर कवारेहनटनमा माहनस 
नअटेपहछ फेरर प्रतयेक पाहलकामा १०० शयैया थिपन लगाइएको 
हथियो । हजलला संकट वयवसथिापन केनद्रका एक सदसयका अनसुार 
पहछ थिप गररएका कवारेहनटनको भौहतक मापदणड परूा भएको छैन । 
भारतबाट फकने का ७०० माहनसको वयवसथिापन गरररािकेो पञ्चशे्वर 
गाउँपाहलकाले हवद्यालय मारि नभई बहथिकिङ सेनटरमा समते कवारेहनटन 
सञ्चालन गरेको छ । भारतबाट घर फककि न ्चािने थिप ७०० जना 
पाहलकाको समपककि मा आएका छन ्। पाहलका अधयक्ष भनछन,् “अब 
बाँझो जहमनमा पाल टाँगेर राखनबुािके अकको हवकलप िामीसँग छैन । 
तयिाँ िानेपानी र शौ्चालयको वयवसथिा कसरी गनने भनने ह्चनता छ ।” 
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हतनको सामग्ीको गणुसतर जाँचने क्षमता नभएकोले िररद प्रहक्रया 
अगाहड बढ्न नसकेको बताइयो । पाहलकासँग हकटको गणुसतरीयता 
मापन गनने दक्ष जनशहति छैन । यहतिकै हकनदा कम गणुसतरीय सामग्ी 
परी अहवश्वसनीय नहतजा दलेा हक भनने डरले गदाकि पाहलकाले परीक्षण 
सामग्ी हकनन सकेका छैनन ्। यसतफकि  संघ तथिा प्रदशेले आवशयक 
धयान हदन जरुरी दहेिनछ । 

अकाकिहतर, प्रदशेिरूले हनणकिय गरे पहन तयसअनसुार परीक्षण 
प्रयोगशाला हनमाकिणमा हढलाइ भएको छ । सीहमत ठाउँमा मारि 
प्रयोगशाला भएकाले सवाब पठाए पहन लामो समयसमम नहतजा 
कुनुकिपछकि । तयस बी्चमा अनय वयहतिमा पहन संक्रमण फैलन सकने 
समभावना ्धरैे दहेिएको छ । क्चनकवल गाउँपाहलकाका अधयक्षका 
अनसुार सवाब पठाएको घटीमा तीन हदन पहछमारि प्रयोगशालाबाट 
नहतजा आउने गरेको छ । 

६) तीन तहका सिकािबीच हातेमालो 
भारतबाट आउने नेपालीको संखया बढेसँगै उनीिरूमा संक्रमण 
दहेिने दर पहन बढेको छ । संघ र प्रदशेले कवारेहनटन वयवसथिापन 
सथिानीय सरकारको हजममामा छोहडहदएका छन ् । सथिानीय तिले 
राित हवतरण, सवासथय सामग्ी िररद, कवारेहनटन हनमाकिण तथिा 
वयवसथिापन, आईसोलेसन वाडकि हनमाकिण, सवासथयकमतीलाई 
भतिा आहदमा हनकै ि्चकि गररसकेका छन ् । ्धरैे पाहलकािरूको 
दाबीअनसुार रु एक करोड िारािारीमा ि्चकि भइसकेको छ । 
लकडाउनका कारणले पाहलकािरूले प्रक्षेपण गरेको राजश्व 
संकलनमा असर परेको छ । यसले गदाकि ्धरैे पाहलकािरूलाई ठूलो 
संखयामा हभहरिने नेपालीलाई कवारेहनटनको हनमाकिण र वयवसथिापन गनकि 
जहटल भएको जनप्रहतहनह्धले बताए । संघ सरकारले समानीकरण 
अनदुान रकमानतर गरेर ि्चकि गनकि हनदनेशन सथिानीय तिलाई हदएको 
छ । तर कोहभड-१९ हनयनरिणका लाहग बाहिरबाट आउने माहनसको 
वयवसथिापन लगायतका काम गनकि समानीकरण अनदुानको सट्ा ि्चकि 
नभएको सशतकि अनदुानको रकम ि्चकि गनने बाटो िलुाई हदनपुनने राय 
गाउँपाहलका मिासंघका अधयक्षको छ । उनी भनछन,् “नेपालको 
संहव्धानको अनसु्ूची ५ अनसुार हवशषे गरेर सरुवा रोगसमबन्धी 
हजममवेारी संघीय सरकारको िो । अरूले सघाउने िो र सथिानीय तिले 
कोरोना रोकथिाम तथिा हनयनरिणमा ८० प्रहतशतभनदा बढी भार थेिगेर 
संघ सरकारलाई सघाएको छ । कहतपय सथिानीय तिको तयहत ्धरैे 

कवारेहनटनमा रिकेा हवशषेतः महिला तथिा बालबाहलकामाहथि 
सरुक्षा ्चनुौती बढेको छ । ्धरैेजसो पाहलकाका कवारेहनटन महिलामरैिी 
छैनन ्। यहि समसयालाई धयान हदएर ्धनगढी उपमिानगरपाहलकाले 
महिलामरैिी र महिला लहक्षत कवारेहनटन हनमाकिण गरेको छ । तर सरुक्षाका 
लाहग हदउँसोमा महिला सरुक्षाकमतीको वयवसथिा गरे पहन, रातमा 
भने परुुष सरुक्षाकमती िुदँा असिज मिससु गरेको केिी महिलाको 
अनभुव हथियो । कवारेहनटनमा बच्चासहितका महिलािरूलाई 
पोहषलो िानपानको अभावमा नाबालकको पोषणमा पहन असर 
परेको बताइनछ ।4 तयसतै, अछामको रामारोशन गाउँपाहलकाकी 
उपाधयक्षले भहनन,् “पोहषलो िानपानको कमीले महिला, अझ िास 
गरी गभकिवती महिला, का साथैि स-साना बालबाहलका बढी प्रभाहवत 
भएका छन ्।” उनका अनसुार कवारेहनटनमा गभकिवती दईु जना र पाँ्च 
वषकि महुनका केिी बालबाहलका छन ्। अकाकिहतर, बहथिकिङ सेनटरलाई नै 
कवारेहनटनमा रूपानतरण गरेपहछ गभकिवती महिलालाई सतुकेरी गराउन 
टाढाको असपतालमा लैजानपुरेको छ ।

५) पिीक्ण सनुवधा ि सामग्ी आपूनत्स 
परीक्षण सामग्ीको ्चरम अभाव भएकाले माहनसिरू 
आवशयकताभनदा बढी समय कवारेहनटनमा बसनपुदाकि पहन 
वयवसथिापनमा ्चनुौती थिहपएको पाइयो । हजललामा ४,००० जनाभनदा 
बढी माहनस कवारेहनटनमा भएकाले बैतडीले ५,००० परीक्षण हकट 
मागेकोमा प्रदशेले ३,६०० ओटामारि उपलब्ध गराएको छ । हकटको 
अभावमा कवारेहनटनमा रािकेो माहनसलाई घर फकाकिउन नसकेको 
बताउँद ैएक गाउँपाहलकाका अधयक्ष भनछन,् “कवारेहनटनमा १२ हदन 
कटाइसकेका माहनस छन ् । िामीसँग परीक्षण गनने हकट िुनथयो भने 
परीक्षण गरेर नहतजा नेगेहटभ आए हतनलाई घर पठाउन िुनथयो । तर 
परीक्षण नगरी कसरी घर पठाउन ू? घर नपठाए वयवसथिापनमा परेको 
्चाप कसरी थेिगन ू?”

हकटको अभावलाई पहूतकि गनकि क्चनकवल गाउँपाहलका आफैले 
५०० थिान भाइरल ट्ानसपोटकि हमहडयम (भीटीएम) िररद गरेको 
पाहलका अधयक्षले बताए । तयसतै बढुीननदा गाउँपाहलकाले पहन 
िररदको प्रहक्रया अगाहड बढाएको छ । केिी पाहलकामा भने 
आरडीटी तथिा भीटीएम हकटको आपहूतकिकताकि समपककि मा आए पहन 

4 https://www.nepalitimes.com/latest/afraid-of-men-more-than-
the-virus/
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बसने वयवसथिा हमलाउन भने सथिानीय सरकारलाई गाह्ो परेको 
छ । पाहलकाले अनमुान गरेभनदा बढी माहनस एककाहस आएपहछ 
पाहलकाको आहथिकिक, भौहतक र जनशहतिले ्धानन नसकने हसथिहत 
छ । ठूलो संखयामा हभहरिएका नागररकलाई परीक्षण नगरी पठाउने 
र मापदणड नपगुेका कवारेहनटनमा राखने कामले संक्रमण फैलने 
समभावना झन ् बढाइहदएको छ । परीक्षण सामग्ी अभावले गदाकि 
कवारेहनटनमा राहिएका नागररकको परीक्षण अतयनत ससुत गहतमा 
भएको छ । संघ र प्रदशे सरकारले परीक्षण सामग्ीको आपहूतकि सथिानीय 
तिमा सिज त बनाउन ुपछकि नै साथैि प्रयोगशालाको क्षमता र संखया 
पहन तरुुनत बढाउन ु पछकि । परीक्षण भए पहन नहतजा आउन लामो 
समय कुनुकिपनने बाधयताले कवारेहनटन वयवसथिापनमा समसया आएको 
र संक्रमणको समभावना पहन बढाएको छ । संघ र प्रदशे सरकारले 
अहवलमब कवारेहनटन वयवसथिापनको हजममवेारी पहन हलनपुछकि । 
भारतबाट फहककि एर कवारेहनटनमा बसेका नागररकको वयवसथिापन गनने 
समपणूकि दाहयतव सथिानीय तिलाई मारि छोड्ने र अहिलेको जसतै 
परीक्षणको गहत ह्धमा िुने िो भने संक्रमण सिजै हनयनरिण गनकि नसकने 
गरी फैलन सकछ । 

बजेट पहन हथिएन । कहतपय पाहलकाले अकको शीषकिकमा ि्चकि नभएको 
बजेट रकमानतर गरे । अनयले काम गददै गरेको पैसा अकको वषकि हदउँला, 
अहिले यो ्चाहि ँगरौ ँभनेर गरे । समानीकरणको रकमानतर गर भनेर 
संघीय सरकारले िामीलाई हनदनेशन हदनैपददैन । यो किाँ ि्चकि गनने भनने 
अह्धकार िामीसँग छ । संघले भननपुनने त ि्चकि नभएको सशतकिको 
बजेट रकमानतर गर भनेर िो । तर तयसो भनदनै ।”

ननषकर्स
भारतका हवहभनन शिरबाट नेपालीिरू ठूलो संखयामा हवहभनन 
नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरररािकेा छन ्। यहत ठूलो संखयामा नेपाली 
नागररक भारतबाट हभहरिएलान ्भनने सथिानीय सरकारले सो्चकेा र 
पयाकिप् तयारी गरेका हथिएनन ्। सीमावतती हजलला प्रशासन कायाकिलय, 
प्रदशे सरकार र सथिानीय तिले नेपाल हभहरिएका नागररकिरूलाई 
सवारी सा्धन बनदोबसत गरेर हवना परीक्षण समबहन्धत पाहलका 
पठाएका छन ्। तर सबैलाई वयवहसथित र सरुहक्षत रूपमा कवारेहनटनमा 

यो अपडेटका लाहग सदुरूपहचिम प्रदशेको बैतडी, कञ्चनपरु र कैलाली; प्रदशे ५ को बाँके, रुपनदिेी र कहपलवसत;ु प्रदशे २ को पसाकि र 
रौतिट; अहन प्रदशे १ को झापा हजललाका हजलला प्रशासन कायाकिलयका पदाह्धकारीिरूसँग टेहलफोन अनतवाकिताकि गररएको हथियो । साथैि 
बैतडीको पञ्चशे्वर गाउँपाहलका, बाजरुाको बढुीननदा नगरपाहलका, अछामको रामारोशन गाउँपाहलका, डडेल्धरुाको अजयमरेु गाउँपाहलका, 
कहपलवसतकुो यशो्धरा गाउँपाहलका र बदु्धभहूम नगरपाहलका, रुपनदिेीको हतलोतिमा नगरपाहलका, पसाकिको पटेवाकि सगुौली गाउँपाहलका, 
रौतिटको दवेािी गोनािी नगरपाहलका, झापाको क्चनकवल गाउँपाहलकाका सथिानीय तिका जनप्रहतहनह्ध, कमकि्चारी, सरुक्षाकमती, परिकार र 
अनय सरोकारवालासँग पहन टेहलफोनबाट कुराकानी गररएको हथियो । यसका लाहग द एहसया फाउणडेशनले आहथिकिक तथिा प्राहवह्धक सियोग 
गरेको िो । यसमा उहललहित हववरण र हन्चोड डेमोके्रसी ररसोसकि सेनटर नेपाल (डीआरसीएन) को अधययनमा आ्धाररत छन ्। हतनले सियोगी 
संसथिाको ्धारणा प्रहतहबहमबत नगनकि पहन सकछन ्।




