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तर पीसीआर परीक्षणको क्षमता सीभमत िएकोले भिकलपका रूपमा 
बाधयतािश आरडीटी भिभि पभन प्रयोग िइरहकेो छ । आिशयक 
उपकरणको अिाि, सीभमत परीक्षण र प्रयोगशालाको पहुचँमा कमी, 
प्राभिभिक दक्षताको कमी, किारेभ्टन वयिसथापनमा दभेिएको 
समसया र तीन तहका सरकारबीच सचूना आदानप्रदान र सम्ियमा 
दभेिएका कमजोरीले कोभिड-१९ संक्रमण भनय्त्रण र रोकथाममा 
चनुौती झन ्थभपएको छ । यो अपडेट कोभिड-१९ रोकथामका लाभग 
सथानीय सरकारले गरेका प्रयासका साथै किारेभ्टन वयिसथापन, 
परीक्षण, आइसोलेशन, उपचार र सम्ियमा दभेिएका चनुौतीमा  
केभ्रित छ । 

क्ारेनन्टन ए्म ्होन्डङ सेन्टर व्य्स्ापन र 
चुनौती
डीआरसीएनले यस अभिको अपडेटमा सथानीय सरकारले 
वयिसथापन गरेका किारेभ्टन असरुभक्षत िएको, संि सरकारले जारी 
गरेको मापदणडअनसुार र मभहलामतै्री निएको, र किारेभ्टनबाट 
नै संक्रमण फैभलन सकने समिािनालाई औलँयाएको भथयो ।4 यो 
जोभिम अद्ाभप कायम ै छ । सबैजसो किारेभ्टनको सञचालन 
र वयिसथापन सथानीय तहबाट िइरहकेो छ । पभछललो समयमा 
िारतबाट नेपाल भिभत्रने नेपालीको संखया िट्द ै गएकाले 
किारेभ्टनमा पभन चाप कम छ । जेठ ३०, २०७७ को तथयांकअनसुार 
दशेिर किारेभ्टनमा कुल १,५८,०५० जना भथए । तीमधये सबैि्दा 
बढी (६३,९२१ जना) सदुरूपभचिम प्रदशेमा  भथए । तयसतै, प्रदशे ५ मा 
३४,००० ि्दा बढी, कणाणाली प्रदशेमा २७,००० ि्दा बढी र प्रदशे 
२ मा १८,००० ि्दा बढी वयभति किारेभ्टनमा भथए ।5 िारतबाट 
ठूलो संखयामा फभकणा एका वयभतिहरुलाई किारेभ्टनमा वयिसथापन 
गनणा सथानीय सरकारलाई भनकै सकस परेको भथयो ।6 असार १४ 
को तथयांकअनसुार दशेिरका किारेभ्टनमा रहकेा वयभतिको संखया 

4 https://www.democracyresource.org/reports/measures-taken-
by-local-government-to-prevent-transmission-of-covid-19-and-
quarantine-management-may-2020/

5 https://www.democracyresource.org/reports/management-of-
nepali-migrants-from-india-during-lockdown-june2020-/

6 https://www.democracyresource.org/wp-content/uploads/202 
0/06/COVID -19_Update-3_3062020-1.pdf 

कोनिड-१९ सकं्मण रोक्ाममा 
स्ानी्य सरकारका चुनौती 

पररच्य
कोभिड-१९ को संक्रमण फैभलन नभदन चतै ११, २०७६ मा नेपाल 
सरकारले दशेवयापी लकडाउन लाग ू ग¥यो । तयभत बेलासमम 
नेपालमा जममा दईु जनामा मात्र ैसंक्रमण पभहचान गररएको भथयो । तर 
भिदशेबाट, िासगरी िारतबाट नेपाल फभकणा नेको संखया बढ्द ैजाँदा 
संक्रभमतको संखया पभन बढ्यो । अभहले त सबै भजललामा संक्रभमत 
िभेटएका छन ् । असार १४, २०७७ को सिासथय म्त्रालयको 
तथयांकअनसुार २,१५,८३९ जनामा पभलमरेज चने ररयाकसन 
(पीसीआर) परीक्षण गररएकोमा १२,७७२ जनामा संक्रमण दभेिएको 
छ । स ंक्रभमतमधये ९,७३१ जना आइसोलेशनमा छन ्िने ३,०१३ 
जनालाई भनको िएको र २८ जनाको मतृय ुिएको छ ।1 करीब तीन 
मभहनापभछ जेठ २८, २०७७ बाट लकडाउनलाई िकुुलो गराउने 
भनणणाय गररएकाले माभनसहरूको चहलपहलसँगसँग ै संक्रमणको 
जोभिम बढेको छ । 

शरुूदभेि नै भचभकतसक तथा सरुिा रोग भिशषेज्ञहरूले 
संक्रमणको िासतभिक भसथभत यभकन गनणाका लाभग वयापक परीक्षण 
गनुणापनने बताउँद ै आएका हुन ् । तर परीक्षणको क्षमता भिसतार िने 
अपेक्षाअनरुूप हुन सकेको छैन । करीब तीन मभहनापभहले पीसीआर 
भिभिबाट कोभिड-१९ परीक्षण काठमाडौमँा मात्र हुने गरेको भथयो 
िने अभहले सबै प्रदशेमा गरी कुल २२ ओटा प्रयोगशालाबाट 
दभैनक लगिग ७,००० जनाको पीसीआर परीक्षण िइरहकेो छ ।2 
तर दशेिर करीब ३०,००० ि्दा बढी सिाब परीक्षणका लाभग 
प्रयोगशालामा जममा िएर बसेको तथयांक सािणाजभनक िएको छ ।3 
िरैे पाभलकाले ¥याभपड डायगनभसटक टेसट (आरडीटी) परीक्षण भिभि 
िरपददो निएको र गलत नभतजा दिेाएको ि्द ैप्रयोग गरेका छैनन ्। 

1 https://covid19.mohp.gov.np/#/ 
2 बेलाबेलामा परीक्षण गनने भकट तथा उपकरणको अिािले गदाणा पणूणा क्षमतामा 

परीक्षण हुन सकेको छैन । https://www.bbc.com/nepali/news-52544636   
3 https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/26-000-plus-

swab-samples-have-piled-up-across-nepal-more-than-10-days-to-
get-results/ 
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िटेर ६१,७३१ मा सीभमत िएको छ ।7 कञचनपरुका सथानीय तहमा 
अभिकतम १४ हजार जनालाई किारेभ्टनमा वयिसथापन गनुणापरेकोमा 
असारको पभहलो साता लगिग चार हजार जना मात्र ैभथए ।8 तर पभन 
किारेभ्टन वयिसथापनको चनुौती िने कायम ैछ । सथानीय भिद्ालय 
र अ्य सािणाजभनक ििनमा लामो समयसमम किारेभ्टन सञचालन 
गरररहदँा शौचालय सरसफाइ र अ्य फोहोर वयिसथापनमा समसया 
दभेिएको भजलला र सथानीय तहका कमणाचारी एिम ्जनप्रभतभनभिले 
बताए । किारेभ्टन वयिसथापनमा दभेिएको समसयालाई समािान 
गनणा र किारेभ्टनहरूको आिशयक ममणात सिुार गरी मापदणडबमोभजम 
थप वयिभसथत गनणा संि सरकारले भिभि्न प्रदशेका करीब १७६ 
पाभलकाका लाभग कुल रु. १३ करोड रकम भनकासा गरेको छ ।9 

नचत्र १ : देशिरका क्ारेनन्टनमा रहेका व्यनतिको सखं्या

स्रोत: स्वास्थ्य तथवा जनसंख्यवा मन्त्वाल्य 

7 जेठ ३०, २०७७ समम सिासथय म्त्रालयले दभैनक अपडेटमा सबै प्रदशेका 
किारेभ्टनमा रहकेा वयभतिहरूको संखया सािणाजभनक गथयदो । तर तयसपभछको अपडेटमा 
कुल संखया मात्र ैछ, प्रदशेसतरीय तथयांक छैन । 

8 कञचनपरुका प्रमिु भजलला अभिकारीसँग असार ९, २०७७ मा गररएको 
कुराकानी ।

9 https://mofaga.gov.np/news-notice/1897 

माभथ उललेि गरेझै ँिारतबाट फकने र आउनेहरूको संखया िटेकाले 
दशेिैर किारेभ्टनमा पभहलाको तलुनामा चाप िटेको छ । सदुरूपभचिम 
प्रदशेको मखुय नाका कञचनपरुको गड्डाचौकी र िनगढीको 
गौरीफ्टाबाट जेठको अभ्तमसमम दभैनक झणडै तीनदभेि चार हजार 
जनासमम नेपालीहरू भिभत्ररहकेोमा अभहले िटेर चार सयदभेि 
पाँच सयमा सीभमत िएको तयहाँका भजलला प्रशासन कायाणालयका 
एक कमणाचारीले बताए । तयस ै गरी झापामा मचेी नगरपाभलकाको 
काँकडभिट्ा नाकाबाट दभैनक झणडै दईु हजारको हाराहारीमा 
नेपालीहरू भिभत्रने गरेकोमा अभहले उति आकँडा लगिग दईु 
सयमा झरेको छ ।10 िारतबाट नेपाल भिभत्रने नेपालीको संखया 
कम िएसँगै संि सरकारले पभन परीक्षणको मापदणड िकुुलो पारेर 
१४ भदन किारेभ्टन बसेकालाई लक्षण नदभेिएमा भबनापरीक्षण िर 
पठाउन सभकने भनणणाय गरेपभछ पभन किारेभ्टनमा चाप िट्द ैगएको 
हो ।11 यसअभि किारेभ्टनमा बसेकाको पीसीआर परीक्षण गररने 

र नभतजा आउन समय लागने हुदँा माभनसहरू १४ भदनि्दा बढी 
पभन बसेका भथए । अभहले केही पाभलकाले १४ भदन किारेभ्टन 

10 मचेी नगरपाभलकाका कोभिड-१९ समपकणा  वयभतिसँग असार ९, २०७७ मा 
गररएको कुराकानी ।

11 https://ekantipur.com/news/1592871946995914/23/06/2020
80.html
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किारेभ्टनमा रहकेा सबै वयभतिहरूको पीसीआर परीक्षण आिशयक 
छ । पभछललो समयमा प्रयोगशालाको भिसतार र परीक्षण क्षमता 
तलुनातमक रूपमा बढाइएकाले सकं्रभमतहरू पभन दभैनक बढ्दो 
सखंयामा फेला परररहकेा छन ्। तर प्रदशेहरुमा परीक्षण र प्रयोगशालाको 
भिसतार िने असमान दभेि्छ । हालसममको तथयांकअनसुार बागमती 
प्रदशेमा सकं्रभमत थोरै छन ्तर प्रयोगशालाको सखंया र परीक्षण क्षमता 
िरैे छ । सकं्रभमतको सखंया िरैे दभेिएका प्रदशे २ र प्रदशे ५ मा िने 
प्रयोगशालाको सखंया र परीक्षण क्षमता भनकै कम छ । बागमती 
प्रदशेमा औसतमा १८१ नमनुा परीक्षण हुदँा एक संक्रभमत फेला पनने 
गरेका छन ्िने प्रदशे २ मा जममा चार परीक्षणमा एक सकं्रभमत फेला 
परेका छन ्।15 यभद थोरै सखंयामा परीक्षण िएमा सबै सकं्रभमत फेला 
पानणा कभठन हु्छ । कभत सखंयाको परीक्षणमा एउटा सकं्रभमत फेला 
परेको छ ि्ने आिारमा उपयतुि मात्रामा परीक्षण िएको या निएको 
मा्न सभकने तकणा  भिश्व सिासथय सगंठनको छ । यसले  परीक्षणको 
सामा्य बे्चमाकणा का रूपमा करीब ३ दभेि १२ प्रभतशत सकं्रभमत 
पभहचान दरलाई पयाणाप्त मा्न सभकने सझुाएको छ ।16 तर प्रदशे २ र 
सदुरूपभचिम प्रदशेमा भनकै कम अनपुातमा परीक्षण िएकाले िासतभिक 
सकं्रभमतको सखंया अझ िरैे हुन सकछ । सदुरूपभचिम प्रदशेमा िनगढीमा 
रहकेो एक मात्र पीसीआर मभेशनबाट भनकै कम सखंयामा परीक्षण 
िइरहकेो छ । तयसैले किारेभ्टनमा रहकेा िरैे वयभतिलाई भबनापरीक्षण 
िर पठाउनपुरेको छ । तर प्रदशे २ मा िने परीक्षण क्षमता कम हुदँा पभन 
किारेभ्टनमा बसेकालाई भढलै िए पभन परीक्षण गरेर मात्र िर पठाउने 
कोभसस गरेको बभुझ्छ ।17 ताभलका १ मा दिेाइएअनसुार बागमती 
प्रदशेपभछ प्रदशे १ मा परीक्षणको दर तलुनातमक रूपमा बढी छ । 

पभछललो समयमा परीक्षणका लाभग लयाइएका सिाबको संखया 
सबैभतर प्रयोगशालाको क्षमताि्दा बढी छ । काठमाडौभँसथत 
राभट्रिय जनसिासथय प्रयोशालामा पभन सिाबको चाप िरैे हुदँा 
जनसिासथय प्रयोगशालाले भनयमनकारी भनकायको िभूमका िलेन 
र प्रादभेशक प्रयोगशालामा प्राभिभिक सहयोग प¥ुयाउन नसकेको 
जनसिासथयभिदह्रूको राय छ । कञचनपरु, दाचुणाला, डोलपा, 
रूप्दहेी, िनकुटाका केही सथानीय तहका जनप्रभतभनभिले सिाब 

15 काठमाडौकँा प्रयोगशालामा अ्य प्रदशेबाट लयाइएका सिाब पभन परीक्षण 
हुने गरेको छ । 

16 https://ourworldindata.org/coronavirus-testing 
17 https://ekantipur.com/news/2020/06/06/1591405666653454
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बसेपभछ भबनापरीक्षण िर पठाउने अभयास गररसकेका छन ् िने 
केहीले परीक्षण गरेर संक्रमण नदभेिएकालाई मात्र िर पठाउन जोड 
भदएका छन ् । डोटीको के आई भसंह गाउँपाभलकामा परीक्षणको 
नभतजा नआउँदासमम िारतबाट फकने का वयभतिलाई ३० भदनसमम 
पभन किरेभ्टनबाट िर फकणा न भदइएको भथएन ।12 परीक्षण नगरी 
िर पठाउन सभकने ि्ने  संि सरकारको भनणणायले सथानीय तहका 
जनप्रभतभनभिलाई असहज बनाएको छ र संक्रमण झन ्फैभलन सकने 
जोभिम पभन बढाएको छ । 

िारतबाट अतयभिक संखयामा नेपाली भिभत्रएपभछ सीमा क्षेत्रमा 
वयिसथापन गनणा तयहाँका पाभलका र भजलला प्रशासन कायाणालयलाई 
चनुौती ियो र होभलडङ से्टर सञचालन गनने भनणणाय गररएको 
भथयो । िारतबाट सथलमागणा हुदँ ै तोभकएका २० नाकाबाट नेपाल 
प्रिेश गनने वयभतिहरूका लाभग प्रिेश नाकामा होभलडङ से्टर सथापना 
र वयिसथापन गरी एक भदनको िाना, बास र सिासथय जाँच गनणा 
समबभ्ित सीमा नाकाका पाभलकालाई रकम भनकासासमते संि 
सरकारले गरेको छ ।13 भिदशेबाट हिाइमागणा हुदँ ैउद्ार गरी नेपाल 
लयाइएका वयभतिहरूलाई पभन समबभ्ित प्रदशे पठाउनिु्दा पभहले 
कोभिड-१९ क्राइभसस मयानेजमे् ट से्टर (सीसीएमसी) ले काठमाडौ ँ
उपतयकाका भिभि्न सथानमा दभैनक २,९०० जनालाई वयिसथापन 
गनणा भमलने गरी होभलडङ से्टर जेठ २३, २०७७ बाट सञचालनमा 
लयाएको छ । यसअ्तगणात काठमाडौमँा बागमती प्रदशे, गणडकी 
प्रदशे र प्रदशे ५, ितिपरुमा प्रदशे १ र प्रदशे २, र लभलतपरुमा 
कणाणाली र सदुरूपभचिम प्रदशेका वयभतिहरूलाई राखने वयिसथा छ ।14 
होभलडङ से्टरमा प्रारभमिक सिासथय जाँच गरी समबभ्ित प्रदशेमा 
पठाइ्छ । तर पीसीआर परीक्षण नगरी यी होभलडङ से्टरबाट 
सबैलाई समबभ्ित भजलला िा सथानीय तहमा पठाउँदा संक्रभमतको 
पभहचान भढलो िई संक्रमण वयापक फैभलने समिािना हु्छ । यसले 
गदाणा पभन सथानीय तहलाई अझ ैचनुौती थभपएको छ । 

परीक्षण र प्र्योगशालाको पहुचँमा चुनौती
कोभिड-१९ का सकं्रभमतको पभहचानका लाभग सथानीय सरकारको 
सहज पहुचँमा प्रयोगशाला छैनन ् । सकं्रमणको जोभिम कम गनणा 

12 https://www.onlinekhabar.com/2020/06/877207 
13 https://mofaga.gov.np/news-notice/1897 
14 https://www.onlinekhabar.com/2020/06/870439
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बसाईपभछ प्रदशे सिासथय भनदनेशनालयले कभतलाई भबनापरीक्षण 
त कभतको पीसीआर परीक्षण नभतजा नआउँद ैिर पठाउन भनदनेशन 
भदएको भथयो । तीमधये २५० ि्दा बढीमा संक्रमण पभुटि िएको 
छ ।19 एकातफणा  समयमा परीक्षण नहुदँा िरैे वयभतिलाई लामो समय 
किारेभ्टनमा राखनपुरेकोले पाभलकाहरूलाई अनािशयक आभथणाक 
िार थभपएको छ िने अकदोतफणा  १४ भदन किारेभ्टनमा बसेपभछ लक्षण 
नदभेिएकालाई भबनापरीक्षण िर पठउन सभकने भनणणायले समदुायमा 
संक्रमण फैभलने जोभिम पभन बढाएको छ । 

आफनो प्रदशेका प्रयोगशालाले थेगन नसकेपभछ पाभलकाहरूले 
अ्य प्रदशेका प्रयोगशालामा पभन सम्िय गरी सिाब परीक्षणका 
लाभग पठाउने गरेका छन ् । िरैेजसो सिाब बागमती प्रदशेका 
प्रयोगशालामा पगुने गरेका छन ् । तर पभन समयम ै सबै संकभलत 
सिाबको परीक्षण हुन सकेको छैन । दशेिरका प्रयोगशालामा 
पीसीआर भकट, िाइरल रिा्सपोटणा भमभडयम (िीटीएम) र जनशभतिको 
अिािले गदाणा पभन समयमा परीक्षण हुन नसकेको दभेि्छ । कतै 
भकट अिािमा परीक्षण नै रोभकएको छ िने, कतै अतयभिक चाप 
छ । सथानीय सरकार िने चाहरे पभन केही गनणा नसकने भसथभतमा 
छन ् । समयमा परीक्षण नहुदँा कोरोना संक्रमणबाट मतृय ु िएको 

19 https://ujyaaloonline.com/story/39334/2020/6/25/corona-fae-
west-nepal 

तानलका १: कोनिड-१९ परीक्षण प्र्योगशाला प्रदेशसतरी्य 
न्तरण18

प्रदेश 
प्रदेशमा िएका 
प्र्योगशालाको 

सखं्या*
प्र्योगशाला रहेका स्ानहरू 

हरेक प्रदेशका प्र्योगशालामा 
गररएको औसत दैननक परीक्षण 

सखं्या   

औसत दैननक सकं्नमत 
फेला परेको सखं्या

औसत एक सकं्नमत 
फेला पान्स िएको 
परीक्षण सखं्या

प्रदशे १ ३ भबराटनगर र िरान ६०८ १५ ४१

प्रदशे २ ३ भिरगंज, जनकपरु र सप्तरी ४३७ १२५ ४

बागमती ८
काठमाडौ,ँ लभलतपरु, 
िभुलिले, भचतिन र हटेौडँा

२४३१ १३ १८१

गणडकी २ पोिरा २३६ ११ २२

प्रदशे ५ ३ रूप्दहेी, नेपालगंज र दाङ ७५६ ७२ ११

कणाणाली २ सिुनेत र जमुला ९४८ ५७ १७

सदुरूपभचिम १ िनगढी १५४ २५ ६

कुल २२

* नेपाल सरकार, सिासथय तथा जनसखंया म्त्रालय, भसथभत प्रभतिेदन #१३४ ।

परीक्षणको नभतजा आउन एक हप्तादभेि १५ भदनसमम लागने गरेको 
बताए । िनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपाभलकाकी उपप्रमिुले 
िभनन,् “प्रदशे १ मा भबराटनगर र िरानमा मात्र परीक्षण हु्छ । सिाब 
पठाएपभछ नभतजा आउन १२ दभेि १५ भदन लागने गरेको छ । समयमा 
नभतजा नआउँदा वयभतिहरूलाई किारेभ्टनमा रोकेर राखन एकदम 
चनुौतीपणूणा हु्छ । किारेभ्टनको लामो बसाईका कारण अनािशयक 
िचणा पभन बढ्छ ।” रूप्दहेीको भतलोत्तमा नगरपाभलकामा िारतबाट 
आएका लगिग दईु सय जनाको सिाब परीक्षण गनुणापनने, तर पालो 
नआएको र कभहले परीक्षण हुने हो ि्ने टंुगो पभन निएको नगरपाभलका 
प्रमिुले बताए । परीक्षण भढलो हुदँा किारेभ्टनम ै पभन संक्रमणको 
जोभिम बढेकाले िासतभिक संक्रमणको भसथभत यभकन गनणा गाह्ो 
छ । सदुरूपभचिम प्रदशेमा किारेभ्टनमा रहकेा वयभतिहरूको पीसीआर 
परीक्षणको नभतजा १४ भदनि्दा भढला िएमा नभतजा नआउँद ैपभन 
िर पठाउने गरेको कञचनपरुका भजलला प्रशासन कायाणालयका एक 
कमणाचारीले बताए । जेठको अभ्तम साता पाभलकाका किारेभ्टनमा 
रहकेा झ्डै ३५ हजारि्दा बढीलाई १४ भदनको किारेभ्टन 

18 भिभि्न प्रदशेको कोभिड-१९ परीक्षण गनने क्षमता, संिीय सिासथय तथा 
जनसंखया म्त्रालयको असार ३ र जेठ २८ गतेको अपडेटमा आिाररत । संिीय 
सिासथय तथा जनसंखया म्त्रालयले तयसपभछका अपडेटहरूमा हरेक प्रदशेमा पभुटि 
िएका संक्रभमतको संखया समािेश गरेको छैन । https://covid19.mohp.gov.
np/#/ 
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पाभलकाहरूसँग सम्िय पभन गरेका छन ्। दाचुणाला, दलेैि, लमजङु, 
पसाणा र तनहुकँा पाभलकाले भजलला सम्िय सभमभत, भजलला 
असपताल र सिासथय कायाणालयसँग सम्िय गरी पीसीआर मभेशन 
िररद गनने भनणणाय गरेका छन ् ।23 केभहले िररद पभन गररसकेका 
छन ्। पाभलकाहरूले र भजलला तहमा यसरी िररद गदाणा के कभत िचणा 
लागयो र िररदमा के कसतो प्रभक्रया अपनाए र सािणाजभनक िररद 
ऐन तथा भनयमािलीका प्राििानलाई धयान भदए िा भदएनन ् ि्ने 
प्रश्न उबजेको दभेि्छ । सािणाजभनक िररद ऐनको भनयभमत प्रभक्रया 
पछयाउँदा करीब दईु मभहना लागने िएकाले दलेैिको नारायण 
नगरपाभलकाको सम्ियमा पीसीआर मभेशन िररद गदाणा सािणाजभनक 
िररद ऐनकै भिशषे अिसथामा िररद गनणा सभकने प्राििानअनसुार 
तीन भदने सचूना जारी गरी फासट र्ियाक भिभिबाट िररद गररएको 
भथयो (हनेुणाहोस ्केस सटडी) । 

सथानीय एकाइ िा भजललालाई जनशभति र आिशयक 
पिूाणािारभबना पीसीआर मभेशन िररद गरेर सञचालनमा लयाउन 
तयभत सभजलो िने दभेिदँनै । दाचुणालामा हरेक सथानीय एकाइले 
बजेट वयिसथा गरेर पीसीआर मभेशन िररद गनने भनणणाय गरेका 
छन ्। भिरगंज महानगरपाभलकाले भनजी क्षेत्रको सहयोगबाट भकनेको 
पीसीआर मभेशन सञचालनमा लयाएको छ । रूप्दहेीको भतलोत्तमा 
नगरपाभलकाले पीसीआर मभेशन भक्ने भनणणाय गरे पभन भिशषेज्ञको 
वयिसथापन र सञचालन िचणा िा्न नसभकने दिेरे भनणणाय कायाणा्ियन 
गरेन । सथानीय तहलाई प्रयोगशाला सथापना र सञचालन गनणा सािन 
स्ोतको कमी र आिशयक भिशषेज्ञको अिाि हुने दभेि्छ । 

अकदोतफणा , करीब तीन मभहनाि्दा बढी समयसमम किारेभ्टन 
सञचालन तथा वयिसथापन, राहत भितरण, सिासथयकममीहरूको 
ित्ता आभदको वयिसथापनम ै पाभलकाहरूले िरैे रकम िचणा 
गररसकेका छन ्। तयसले गदाणा पभन िररद र सञचालनको लाभग रकम 
जटुाउन मभुसकल िएको हो । बाँकेको िजरुा गाउँपाभलकाका प्रमिु 
प्रशासकीय अभिकृतले िने, “कोरोना कोषमा छुट््याएको प्राय: 
रकम किारेभ्टन वयिसथापन र राहत भितरणमा िचणा िएको छ । 
बजेट भिभनयोजन गररएका सबै योजनाहरूको काम शरुू िइसकेकोले 
रोकन भमलेन । सिासथयकममीलाई जोभिम ित्ता उपलबि गराउन पभन 
हामीलाई गाह्ो िएको छ । जोभिम ित्तासिरूप सिासथयकममीलाई 
भदनपुनने ३२ लाि रुपैयाँ उपलबि गराइभदन संि सरकारलाई अनरुोि 

23 https://ekantipur.com/pradesh-4/2020/06/11/159186703856 
151648.html

िोषणा गररएका िरैेजसोको परीक्षण नभतजा मतृय ुिइसकेपभछ पभुटि 
िएको भथयो ।20 

स्ानी्य तह आरडी्टी परीक्षणमा िर पदा्सको 
चुनौती
दगुणाम भजललाका केही पाभलकाले पीसीआर परीक्षणमा सहज पहुचँ 
नहुदँा आरडीटी परीक्षणमा िर पनुणापरेको भथयो । डोलपा भजललाका 
ठूलीिरेी नगरपाभलका र भत्रपरुासु् दरी नगरपाभलका आफैले आरडीटी 
भकट िररद गरी प्रयोगमा लयाएका भथए । तर आरडीटी भिभिबाट 
गररएको परीक्षणले गलत नभतजा दभेिएको र संक्रभमत निएको िनी 
िर पठाएका वयभतिहरूम ैपीसीआर परीक्षण गदाणा संक्रमण पभुटि िएको 
भथयो । दलेैिको नारायण नगरपाभलकाले किारेभ्टनमा रहकेा सबैको 
पीसीआर परीक्षणमा पहुचँ नहुदँा आरडीटी परीक्षण गरेको भथयो । 
आरडीटी परीक्षण गरेर िर पठाएकामधये १९४ जनामा पभछ पीसीआर 
भिभिबाट परीक्षण गदाणा संक्रमण पभुटि िएको भथयो ।21 सिुनेतमा पभन 
सथानीय किारेभ्टनमा १४ भदन बसेका र आरडीटी परीक्षण गरी नेगेभटि 
आएपभछ िर फभकणा एका एक वयभतिको सिासप्रश्वासमा समसया आई 
मतृय ुियो । पभछ उनको पीसीआर परीक्षण गदाणा कोरोना संक्रमण पभुटि 
ियो ।22 आरडीटी परीक्षण िरपददो नहुदँा नहुदँ ैपभन प्रयोग िइरहकेो 
छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा फराभकलो बनाउनपुनने आिशयकता 
िए पभन तयसतो नहुदँा सथानीय सरकार अपठ्यारो भसथभतबाट गजु्केा 
छन ् । यसले कोभिड-१९ संक्रमण भनय्त्रण चनुौतीपणूणा हुदँ ै गएको 
दिेाउँछ । 

स्ानी्य तहबा्ट परीक्षण न्सतारको प्र्यास र 
चुनौती
संि र प्रदशेका भिभि्न प्रयोगशालामा सहज पहुचँ नहुदँा र 
परीक्षणको नभतजा समयमा नआउँदा िरैे पाभलकाले सथानीय 
प्रयासबाटै पीसीआर मभेशन, पीसीआर भकट र िीटीएम िररद गनणा 
थालेका छन ् । यसका लाभग पाभलकाहरूले भजललाभित्रका अ्य 

20 https://nepallive.com/story/219728 
21 https://www.recordnepal.com/covid19/the-rdt-fiasco/
22 https://ekantipur.com/news/2020/06/06/1591405666653454

92.html 
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केस स्टडी : दैलेखमा पीसीआर मेनशन खररद
कणाणाली प्रदशेको दलेैिमा भदन-प्रभतभदन संक्रभमतको संखया बढ्द ैगएपभछ परीक्षणको दायरा बढाउन नारायण नगरपाभलका र भजलला 
सम्िय सभमभत (भजसस) को संयोजनमा पीसीआर मभेशन िररद गररएको छ । यसअभि परीक्षणका लाभग  भजललामा सिाब संकलन गरी 
सिुनेत िा जमुला पठाउन ुपथयदो । भजललामा कोरोना संक्रमणको जोभिम बढेको र सिुनेत िा जमुलाबाट परीक्षण नभतजा आउन हप्तौ ँकुनुणापनने 
समसया हल गनणा दलेैिम ैमभेशन लयाइएको नारायण नगरपाभलकाका प्रमिुले बताए ।** 

संि सरकारको सांसद ्भिकास कोष िनेर भचभनने सथानीय पिूाणािार भिकास साझदेारी कायणाक्रमअ्तगणात बचकेो बजेट रकमा्तर गरी 
मभेशन िररद गररएको हो । दलेैिको नारायण नगरपाभलका, नौमलेु र महाब ुगाउँपाभलका हुदँ ैजमुला जोड्ने सडकिणडको योजना लाभग सो 
कायणाक्रमबाट आभथणाक िषणा २०७६/७७ मा एकमषु्ठ छ करोड रुपैयाँ भिभनयोजन गररएको भथयो । टे्डर प्रभक्रयाबाट िटािट हुदँा बचकेो एक 
करोड आठ लाि, ८४ हजार रुपैयाँबाट मभेशन िररद गनने वयिसथा भमलाइयो ।

मभेशन भक्नका लाभग सािणाजभनक िररद ऐनको सामा्य प्रभक्रयाअनसुार दईु मभहना जभत समय लागने र परीक्षणको काम प्रिाभित 
हुने िएकोले महामारीको पररभसथभतमा गनणा सभकने भिशषे प्राििान अपनाई तीन भदने मयाद रािरे बोलपत्र आह्ानमाफणा त मभेशन िररद 
गररयो ।*** 

प्रभतभनभि सिा सदसय रिी्रि शमाणाको अगिुाइमा परीक्षणका लाभग आिशयक पनने लयाब टेभकनभसयनसभहत आठ जना सिासथयकममीको 
टोली पीसीआर मभेशन भलएर असारको पभहलो साता तयहाँ पगुेको भथयो । जनशभति वयिसथापनका लाभग भजलला असपतालका एक जना 
लयाब टेभकनसयनलाई प्रदशे असपतालमा ताभलमको वयिसथा गररएको र पीसीआर मभेशन जडानको काम सभकएपभछ परीक्षण शरुू गररने 
नगरप्रमिुले बताए । 

पाभलकाले स्ोत जटुाएर मभेशन भकने पभन यसको सञचालन जयाद ैिभचणालो िएको बभुझ्छ । तयसैले नारायण नगरपाभलका प्रमिुले 
अभहले नगरपाभलकाले मभेशन सञचालनको लाभग सम्िय गरे पभन पभछ यसको भदगोपनको लाभग भजलला असपताललाई नै हसता्तरण 
गनने बताए । जनशभति र आभथणाक चनुौतीबारे उनले थप प्रट्ियाए, “एउटा पाभलकाले पीसीआर मभेशन चलाउन सकदनै । महामारीमा काम गनने 
सिाथयकममीहरूलाई काननुी वयिसथाअनसुार तलबको ११० प्रभतशत ित्ता भदनपु¥यो । ४० हजार तलब िाने कमणाचारीलाई ११० प्रभतशत 
ित्ता भददँा ८४ हजार भदनपु¥यो । ती कमणाचारीले काम गनने आठ िणटा मात्र हो । तर यो मभेशन कायाणालय समयमा मात्र चलाएर साधय हुदँनै । 
तयसैले पाभलकाले कभत िा्न सकछ ?”

** नारायण नगरपाभलकाका प्रमिुसँग असार १२, २०७७ गते गररएको कुराकानीका आिारमा तयार पाररएको हो ।
*** http://narayanmun.gov.np/sites/narayanmun.gov.np/files/BOQ%20and%20Specification%20of%20per%20machine.pdf

गरेका भथयौ ँ । तर सथानीय तह आफैले भदन ूि्ने जिाफ आएको 
छ ।” उनका अनसुार परीक्षणको दायरा बढाउन आिशयक 
िए पभन पाभलकाले वयिसथापन गनणासकने अिसथा छैन । केही 
महानगरपाभलका, उपमहानगरपाभलका र सगुम नगरपाभलकाहरूले 
भनजी क्षेत्रसँगको सहकायणाबाट स्ोत जटुाउने क्षमता िए पभन िरैे 
पाभलकालाई िने यो काम गाह्ो छ ।

आफैले परीक्षण सामग्ी भक्नलाई पभन सथानीय तहमा दक्षताको 
अिािले गदाणा अपठ्यारो छ । िरैे सथानीय तहमा जनसिासथय 
अभिकृत िा भिशषेज्ञ भचभकतसक छैनन ्र सिासथय शािाको नेततृि 
िररष्ठ सिासथय सहायक (भस.अ.ह.ेि.) ले गरररहकेा छन ्। सिासथय 

सामग्ीको मापदणड र गणुसतरसमब्िी ज्ञानको कमीले िररद 
प्रभक्रयामा समसया पछणा । यही समसयाले गदाणा चाहना िएर पभन 
सिासथय सामग्ी िररद गनणा भहभ्कचाएको अनिुि डडेलिरुाको 
अजयमरेू गाउँपाभलकाका अधयक्षको भथयो । सथानीय तहले िररद 
गरेका सिासथय सामग्ी गणुसतरीय निएको ि्द ैप्रयोगशालाबाट नै 
फकाणाइभदएका उदाहरण पभन भथए । जसतै, बाँके भजललामा सथानीय 
तहले आफै भिटीएम िररद गरेर सिाब संकलन गरी लैजाँदा 
प्रयोगशालामा मा्यता नभदएको नेपालगंज उपमहानगरपाभलकाकी 
उपप्रमिुले बताइन ्। यसरी पाभलकाहरूले परीक्षण भिसतार गनणा गरेका 
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प्रयासहरू पभन स्ोत, सािन र भिज्ञताको अिािले गदाणा चनुौतीपणूणा 
बनेको छ ।24 

सकं्नमतको आइसोलेशन, उपचार र 
व्य्स्ापन
पभछलला केही भदनमा दभैनक ५०० हाराहारीमा संक्रभमत फेला 
परररहकेा छन ्र भदन प्रभतभदन संक्रभमतको संखया बभढरहकेो छ । भचत्र 
२ मा दिेाइएअनसुार पभछललो तीन हप्ताको अिभिमा संक्रभमतको 
संखया ह्ात्त ैबढेको छ । केही समय पभहलेसमम थोरै संक्रभमत फेला 
परेको बेला संक्रभमतलाई सकेसमम भजलला र प्रदशेअ्तगणातका 
कोभिड-१९ असपताल तथा सिासथय संसथाका आइसोलेशन कक्षमा 
राभिएको भथयो ।  थोरै संखयामा संक्रभमत फेला परेका पाभलकामा 
अभहले पभन तयस ै गररएको छ िने संक्रभमतको संखया िरैे िएका 
पाभलकामा सथानीय सतरम ैबनाइएका आइसोलेशनमा संक्रभमतलाई 
छुट््याएर राखने गररएको छ । कोभिड-१९ असपतालमा चाप कम 
होस ्ि्ने हतेलेु संक्रभमत भसभकसत िएको अिसथामा मात्र तयसतो 
असपतालमा प¥ुयाउने सझुाि सथानीय सरकारका प्रभतभनभिले पाएका 
छन ्। 

संि सरकारले जेठ २० गते जारी गरेको आइसोलेशन 
वयिसथापनसमब्िी भनदनेभशका असपताल र िरमा सेलफ 
आइसोलेशन गनणाका लाभग बनाइएको भथयो । तर सथानीय तहका 
लाभग िने भनदनेभशका बनेको छैन । हाल सथानीय तहमा सथानीय 
जनप्रभतभनभि र सिासथयकममीको तजभबजमा आइसोलेशन के्रि 
बनेका छन ्। प्रदशे ५ सरकारले िने भजललासतरीय, सथानीय र सेलफ 
गरी तीन भकभसमको आइसोलेशनका लाभग मापदणड जारी गरेको 
छ ।25 उति मापदणडअनसुार भजललासतरीय आइसोलेशन र सथानीय 
आइसोलेशनको भजममिेारी क्रमशः भजलला संकट वयिसथापन के्रि 
र सथानीय तहलाई तोभकएको छ । सबै आइसोलेशन के्रिले प्रदशे 
सरकारसँग सम्िय गनुणापनने वयिसथा पभन छ ।

24 https://www.democracyresource.org/reports/measures-
taken-by-local-government-to-prevent-transmission-of-covid-19-
and-quarantine-management-may-2020/

25 https://drive.google.com/file/d/12C3dKtOzKFw3yl_yTAW 
mGBejP7e5JUm_/view

कञचनपरुमा भजलला प्रशासन कायाणालयका एक कमणाचारीका 
अनसुार शरुूमा एक दईु जना मात्र संक्रभमत िभेटँदा पभन भनकै त्रासको 
िातािरण भथयो तर अभहले हरेक पाभलकामा संक्रभमत फेला परे पभन 
कसैलाई आइसीय ू र िभे्टलेटर चाभहने अिसथा नआइसकेकोले 
पाभलकाले बनाएका आइसोलेशनमा नै संक्रभमतलाई राभिएको 
छ । असारको पभहलो सातामा रूप्दहेीको भतलोत्तमा नगरपाभलकामा 
१५ जना संक्रभमत सथानीय सतरम ै तोभकएको आइसोलेशनमा 
भथए । नगरपाभलकाले भचभकतसक र सिासथयकममी उपलबि गराएको 
र कसैको सिासथय जभटल िइहालेमा प्रदशे सरकारले सथापना 
गरेको कोभिड-१९ डेभडकेटेड असपतालमा प¥ुयाउन एमबलेु्स पभन 
तयारी अिसथामा राभिएको नगरप्रमिुले बताए । निुाकोटको भिदरु 
नगरपाभलकामा जममा तीन जना संक्रभमत फेला परेकोले भजलला 
तहको भत्रशलुी असपतालमा उपचार गरी भनको िएर दईु जना िर 
फभकणा सकेको नगरपाभलकाका सिासथय संयोजकले बताए । 

असारको पभहलो सातामा दाचुणालाका भिभि्न सथानीय तहमा 
संक्रमण पभुटि िएका करीब ६० जनालाई सथानीय सरकारले 
बनाएका आइसोलेशनमा सिासथयकममीको भनगरानीमा राभिएको छ । 
संक्रभमतको सिासथय भसथभत जभटल नदभेिसकेकोले सथानीय रूपमा 
वयिसथापन गरे पभन संक्रभमतको सिासथय िराब िएको भसथभतमा 
भजलला र प्रदशेका कोभिड-१९ उपचार असपतालमा सम्िय गनणा 
र भबरामीलाई असपताल प¥ुयाउन गाह्ो हुन सकने भजलला प्रशासन 
कायाणालयका एक कमणाचारीले बताए ।

थोरै सकं्रभमत िभेटएका भजलला र सथानीय तहमा भिद्मान 
असपताल र सिासथय ससंथामा सथापना गररएका आइसोलेशन के्रिले 
केही समयलाई उपचारको िार थेगन सकने दभेि्छ । तर िरैे सकं्रभमत 
पभहचान िइसकेका सथानीय तहमा सकं्रभमतको आइसोलेशन 
र वयिसथापन चनुौतीपणूणा छ । जसरी सथानीय तहका किारेभ्टन नै 
सकं्रमण फैभलने सथान बनेका छन ्तयसतै सथानीय तहले नै सकं्रभमतलाई 
अलग राखन बनाएका आइसोलेशन पभन जोभिमपणूणा छन ्। 

सथानीय तहमा जनशभतिको अिाि छँदछै । एक जना जभुनयर 
सिासथयकममीले तीन-चार ओटा किारेभ्टन र आइसोलेशन हनेुणापरेको 
पभन छ ।26 तयसतै सथानीय किारेभ्टन र आइसोलेशनबाट नभजकको 
असपताल लैजान एमबलेु्सको वयिसथा हुनपुनने िए पभन िरैे पाभलकामा 

26 https://ekantipur.com/news/2020/06/22/1592787992400646
41.html 
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नचत्र २ : सकं्नमतको सखं्या (२०७७ जेठ २० देनख असार १४ समम) 

स्ोत : सिासथय तथा जनसखंया म्त्रालय

भदनको किारेभ्टन बसाईपभछ लक्षण नदभेिएकालाई भबनापरीक्षण 
िर पठाउन सभकने िनी गरेको भनणणायले सथानीय जनप्रभतभनभिलाई 
अलमलमा पारेको छ । कभतपयले यो भनणणाय लाग ूगरररहकेा छन ्िने 
केहीले यो भनणणायलाई बेठीक मा्द ैकायाण्ा ियन गनणा गाह्ो मानेका छन ्। 
रूप्दहेीको भतलोत्तमा नगरपाभलकाका प्रमिुले िने, “किारेभ्टनमा 
रािकेालाई भबनापरीक्षण िर पठाउँदनैौ । भबनापरीक्षण िर पठाउने 
हो िने किारेभ्टनमा राखनकुो औभचतय हुदँनै । किारेभ्टनमा बसेकाले 
पभन भिरोि गछणान ् । बरु एक हप्ताम ैपीसीआर परीक्षण गरेर सकं्रमण 
नदभेिएकालाई िर पठाउन सभक्छ तर तयसो हुन सकेको छैन ।” 
भबनापरीक्षण िर पठाउन सभकने सिं सरकारको भनदनेशन ऊ आफनो 
भजममिेारीबाट पभ्छन िोजकेो सकेंत हो ि्ने आरोप सथानीय केही 
जनप्रभतभनभिको भथयो । िनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपाभलकाकी 
उपप्रमिुले िभनन,् “सथानीय एकाइहरूसँग सम्िय नगरी, 
दरूदराजका दगुणाम पाभलकाहरूको क्षमता र पहुचँलाई धयान नभदई 
कुनै लक्षण नदभेिएमा परीक्षण नगरी िर पठाउने संिीय सरकारको 
भनणणायले हामीलाई अतयाएको छ । परीक्षण नगनने हो िने किारेभ्टनमा 
भकन राखने ? किारेभ्टनमा राभिसकेपभछ ्यनूतम हरेचाह, सिासथय 
सभुििा र परीक्षणसमम गराउने त सरकारको नैभतक भजममिेारी 
हुनपुछणा ।” नेपालगंज उपमहानगरपभलकाकी उपमयेरले पभन सिं 
सरकार भजममिेारीबाट पभ्छन िोजकेो आरोप लगाइन ्। उनले िभनन,् 

तयसतो तयारी छैन । जनकपरुमा एक यिुकलाई भटपरमा रािरे 
असपताल प¥ुयाइएको भथयो ।27 केही पाभलकाहरूले एमबलेु्सको 
चालक पाउन सकेका छैनन ् । कभतपय चालकहरू कोभिड 
संक्रभमतका लाभग सञचाभलत एमबलेु्स चलाउन भहभ्कचाएका 
छन ्। उनीहरूका लाभग वयभतिगत सरुक्षा सामग्ी नहुदँा कोभिड-१९ 
संक्रभमतलाई असपताल प¥ुयाउन मभुसकल परेको छ । पाभलकाहरूमा 
रहकेा किारेभ्टन र आइसोलेशनबाट समयम ैअसपताल नप¥ुयाउँदा 
संक्रभमतको मतृय ुिएका उदाहरण पभन छन ्। सदुरू पाभलकामा रहकेा 
किारेभ्टन र आइसोलेशनबाट भजलला सदरमकुाम र भिशषेगरी प्रदशे 
राजिानी िा ठूला शहरमा रहकेा कोभिड असपताल प¥ुयाउन अझ 
चनुौतीपणूणा दभेि्छ । 

समन््यमा देनखएका चुनौती
कोभिड-१९ रोकथाम र भनय्त्रणमा तीनै तहका सरकारको िभूमका 
र सम्िय महत्िपणूणा छ । तर संिीय सरकारले गरेका  नीभतगत 
भनणणायहरूमा सथानीय सरकारसँग सम्िय निएको सथानीय 
जनप्रभतभनभिको गनुासो भथयो । पभछललो समय सिं सरकारले १४ 

27 https://www.setopati.com/social/209829
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“सिं र प्रदशे सरकारले हामी सहयोग गनणा सकदनैौ,ँ भतमीहरू आफनो 
वयिसथा आफै गर िनेको हो ।” संि सरकारले यसरी एकतफमी भनणणाय 
भलँदा कोभिड-१९ को सिंदेनशीलतालाई खयाल नगरेको र सथानीय 
तहसँग आिशयक सम्िय नगरेकोले कोभिड-१९ रोकथामका प्रयास 
प्रिािकारी हुन कभठन दभेिएको उनले बताइन ्। 

कोभिड-१९ को संक्रभमतहरूको उपचारको पहुचँ सभुनभचित 
गनणा पभन तीन तहका सरकारबीच प्रिािकारी सम्िय आिशयक 
छ । हाल िरैेजसो पाभलकामा संक्रभमत फेला परररहकेो अिसथामा 
सथानीय तहले नै संक्रभमतलाई अलग वयिसथापन गरेका 
छन ्। पभहचान िएका संक्रभमतहरू िरैेजसो लक्षणभबनाका र गमिीर 
सिासथय समसया नदभेिएकोले जेनतेन वयिसथापन िइरहकेो छ । 
तर सम्ियमा अिाि िई असहज पररभसथभत आउने केही संकेत 
िने दिेा पररसकेका छन ् । प्रदशे २ मा अवयिभसथत किारेभ्टनम ै
दईु हप्ताि्दा बढी समय भबताएका १६ िषने यिुकलाई झाडापिाला 
लागदा एमबलेु्स नपाएर भगट्ी बालिुा ढुिानी गनने भटपरमा रािरे 
प्रादभेशक असपताल प¥ुयाइएको र असपतालकै आइसोलेशनम ै
पभन उनको उपचारकै क्रममा मतृय ु िएको िटनाले सथानीय तह, 
किारेभ्टन, सिासथयकममी, र असपतालबीच तालमले नभमलेको 
दिेाएको छ । यसतै िटना बाँकेको नरैनापरुमा पभन िएको भथयो । 

सथानीय जनप्रभतभनभिहरू तीन तहका सरकारबीच 
आिशयक सम्िय हुन नसकेकोले कोभिड-१९ भनय्त्रण र 
रोकथाममा नकारातमक असर परेको दाबी गछणान ् । नेपालगंज 
उपमहानगरपाभलकाकी उपप्रमिुले बताइन,् “प्रहरी र सेनाको दईु 
असपताललाई आइसोलेशन असपताल बनाउने प्रदशेले भनणणाय 
गरेको भथयो तर तयसतो अभहलेसमम िएको छैन ।” प्रदशे ५ मा 
मखुयम्त्रीको नेततृिमा गठन िएको सीसीएमसीको िैशाि २४, 
२०७७ को बैठकले दभैनक संक्रमण बढेकाले नेपाली सेना र नेपाल 
प्रहरीले सञचालन गरेको असपताललाई समते प्रयोग गनने भनणणाय 
गरेको भथयो ।28 तर प्रदशे ५ को सामाभजक भिकास म्त्रालयका 
सचूना अभिकारीका अनसुार नेपालगंजमा ती असपताल कोभिड-
१९ को उपचारका लाभग जेठको अ्तयसमम पभन सञचालन 
िइसकेका भथएनन ्। संक्रभमतको उपचारका लाभग ती असपतालको 
आिशयक परेमा सञचालनमा लयाउन सभकने उनको िनाइ भथयो । 
नेपालगंज उपमहानगरपाभलकाकी उपप्रमिुका अनसुार संि सरकार 

28 https://gorkhapatraonline.com/province/2020-05-06-13815

मातहतमा रहकेो बाँकेको िजरुाभसथत सशुील कोइराला प्रिर 
कया्सर असपताललाई दोस्ो तहको कोरोना असपताल बनाउने र 
प्रदशेले पभन सहयोग गनने ि्ने प्रदशे ५ सरकारको भनणणाय पभन जेठ 
अ्तयसमम कायाणा्ियन हुन सकेको भथएन । 

सामा्यतः प्रदशेको राजिानीमा प्रयोगशाला छन ्। अ्य प्रदशेको 
प्रयोगशाला नभजक पनने िए पभन आफनै प्रदशेको प्रयोगशालामा 
प¥ुयाउनपुरेकाले केही कभठनाइ िएको पाइयो । निलपरासी पिूणाका 
सथानीय एकाइ र तनहुकँो दिेिाट गाउँपाभलकालाई प्रदशे ३ को 
िरतपरु महानगरपाभलकाको प्रयोगशाला पायक िए पभन परीक्षण 
िने गणडकी प्रदशेको पोिरामा नै िइरहकेो भथयो । निलपरासी 
पिूणाको गैडँाकोट नगरपाभलकाका एक जनप्रभतभनभिका अनसुार 
अनौपचाररक तररकाले िरतपरुको प्रयोगशालामा केही परीक्षण िएको 
भथयो । शरुूआती चरणमा प्रदशे २ को भिरगंज महानगरपाभलकाले 
बागमती प्रदशेको हटेौडँाभसथत प्रयोगशाला िौगोभलक रूपमा 
पायक पदाणापददै पभन प्रदशे २ को राजिानी जनकपरु प¥ुयाउन ुपरेको 
भथयो । भिरगंजबाट हटेौडँा सिाब परीक्षण गनणा पठाउने कोभसस गदाणा 
हटेौडँाम ैिरैे सिाब िएकाले परीक्षण गनणा समिि निएको भिरगंज 
महानगरपाभलकाका जनप्रभतभनभिले बताएका भथए । हाललाई िने 
भिरगंजम ै नारायणी असपतालमा प्रयोगशाला छ । पभछललो समय 
पाभलकाहरूले भिभि्न प्रदशेका प्रयोगशालामा सम्िय गरी सिाब 
पठाउन थालेका छन ्। भचतिनको िरतपरुमा रहकेो प्रयोगशालाबाट 
गणडकी प्रदशे र प्रदशे ५ का भिभि्न भजलला र बागमती प्रदशेकै 
िाभदङ र मकिानपरु भजललाका सिाब परीक्षण हुने गरेका भथए ।29 

तर सिाब टाढा प¥ुयाउनपुनने र िरैे वयभतिको सिाबको नमनुा थभुप्रएर 
परीक्षणको नभतजा आउन भढलाइ हुने समसयाबाट सथानीय सरकार 
गभुज्रहकेा छन ्। 

परीक्षणका लाभग प्रयोगशाला र उपचारका लाभग असपतालको 
सहज पहुचँका लाभग प्रदशे-प्रदशे बीच र प्रदशे र संि सरकारबीच 
प्रिािकारी सम्िय र सहकायणा आिशयक छ । संक्रभमतको 
संखया बढ्द ैगएकाले असपतालको पहुचँमा धयान पगुन ुजरुरी छ । 
तयसैगरी सबैजसो प्रयोगशालामा क्षमताि्दा बढी नमनुा संकलन 
हुदँा भिद्मान प्रयोगशालाको स्ोत-सािन र जनशभतिमा िरैे िार 
परेको छ ।30 प्रदशे र संि सरकारले परीक्षणको क्षमता बढाउन ती 
प्रयोगशालामा स्ोत सािन र जनशभति बढाउनैपनने दभेि्छ ।

29 https://baahrakhari.com/feed-detail.php?nid=266369 
30 https://www.onlinekhabar.com/2020/06/873135
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ननषकर्स
करीब तीन मभहनापभछ दशेवयापी लकडाउनको सिरूप पररितणान 
िई केही िकुुलो िएको छ । तर संक्रमणको जोभिम िने बढ्दो 
छ । किारेभ्टनमा रहकेा वयभतिहरूको संखया भबसतारै िट्द ैगए पभन 
संक्रभमतको संखया िने भनकै बढेको छ र सबै भजललाका अभिकांश 
पाभलकामा कोभिड-१९ संक्रभमत िभेटएका छन ् । तर भिद्मान 
प्रयोगशालाको क्षमताले गदाणा  परीक्षणको गभत ससुत बनेको छ । 
पाभलकालाई किारेभ्टनमा राभिएका वयभतिको पीसीआर परीक्षणको 
नभतजा पाउन दईु हप्ताि्दा बढी लागने गरेको छ । समयमा परीक्षण 
नहुदँा सथानीय सरकारसाम ु संक्रभमत पभहचानमा झन ् ठूलो चनुौती 
छ । 

सथानीय सरकारले आफै आइसोलेशन के्रि बनाएर 
संक्रभमतलाई राखने गरेका छन ्। कभतपय सथानीय तहले किारेभ्टन नै 
मापदणडअनसुार बनाउन सकेका भथएनन ्र तयही ँसंक्रमण फैभलयो । 
अभहले भतनले बनाएका आइसोलेशन के्रि झन ्संिेदनशील हुनाले 
सरुक्षा मापदणडमा कडाइ आिशयक छ । संक्रमण भनय्त्रणका याित ्
उपाय अिलमबन गररनपुनने यसता आइसोलेशन के्रिलाई मतृयकुा िर 
ब्न नभदन पभहले नै सतकणा ता र साििानी अपनाइन ुपछणा । 

संि र प्रदशे सरकारले संक्रभमतको पभहचानका लाभग पीसीआर 
परीक्षण ततकाल भिसतार गनणा, संक्रभमतलाई आइसोलेशन र उपचार 
गनणा आिशयक असपताल संरचना भिसतार गनणा, र तीन तहका 
सरकारबीच प्रिािकारी सम्िय गनणा जरुरी छ । 

 

यो अपडेटका लाभग भजलला र सथानीय तहका भिभि्न सरोकारिालासँग टेभलफोनमा अ्तिाणाताणा गररएको भथयो जसमा सथानीय तहका 
भनिाणाभचत प्रभतभनभि, कमणाचारी, पत्रकार, भजलला प्रशासन कायाणालयका कमणाचारी, प्रमिु भजलला अभिकारी, सहायक प्रमिु भजलला अभिकारी, 
सचूना अभिकृत लगायत भथए । भमभडया अनगुमनमाफणा त पभन तथयांक र जानकारी संकलन गररएको भथयो । यस कामका लाभग द एभसया 
फाउ्डेशनले आभथणाक तथा प्राभिभिक सहयोग गरेको हो । यसमा उभललभित भििरण र भनचोड डेमोके्रसी ररसोसणा से्टर नेपाल (डीआरसीएन) 
को अधययनमा आिाररत छन ्। भतनले सहयोगी संसथाको िारणा प्रभतभबभमबत नगनणा पभन सकछन ्।


