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हुन सकेको थिएन । स्वास्थ्य सवामग्रीको आ्यवातमवा भएको थिलवाइले 
बजवारमवा थतनको अभवा् भएको थि्यो । प्रधवानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 
कोथभड-१९ संक्रमणलवाई सन््हे ग्दै ्यसले जनस्वास्थ्यमवा पवानने 
गमभरीर प्रभवा्लवाई हलकवा रूपमवा थलए । प्रधवानमन्त्रीले त स्नमवा 
नै कोथभड-१९ लवाई सवामवान््य रुघवाखोकी जसररी उपचवार गन्न सथकने 
अथभव्यथति थ्ए ।2 संघरी्य सरकवार प्रमखुबवाट नै कोथभड-१९ 
लवाई कमजोर रूपमवा आकलन गरर्यो । स्वास्थ्य क्ेत्को स्वोचच 
थनकवा्य स्वास्थ्य तिवा जनसंख्यवा मन्त्वाल्यको नेततृ् तहमवा स्वास्थ्य 
से्वाबवारे जवानकवार व्यथति थिएनन ् । मन्त्री रवाजनरीथतक पषृ्ठभथूमको 
हुन ु स्वाभवाथ्कै भ्यो । सथच् पथन स्वास्थ्यसमबन्धरी पषृ्ठभथूमकवा 
नभएकवाले रोगको गवामभरी्य्नलवाई हलकवा रूपमवा थलँ्वा व्यहोनु्नपनने 
क्थतबवारे रवाजनरीथतक नेततृ्लवाई सम्वाइबु् वाइ गरेर प्रभवा्कवाररी 
क्म चवालन प्रशवासथनक नेततृ्ले पथन सकेन । 

सिवानरी्य तहहरूले क्वारेथन्टन सिल थनमवा्नण गरेकवा थिए । तर तरी 
सवाधन र स्ोत अभवा्कवा कवारण व्य्थसित थिएनन ्र ठूलो संख्यवामवा 
घर फथक्न ने नवागररकहरूकवा लवाथग तरी अप्यवा्नप्त बने । शकंवासप् 
संक्रथमतलवाई समु् वा्यबवाट अलग्यवाउन थतनको भथूमकवा रह्ो । तर 
केहरी अ्सिवामवा क्वारेथन्टन सिल नै संक्रमणको कवारण बन््यो । 
कोथभड रोकिवाम, थन्यन्त्ण र उपचवारकवा लवाथग गररएकवा सरीथमत 
प्र्यवासमवा पथन समन्््य र व्य्सिवापनको अभवा् ्थेख्यो जसले ग्वा्न 
पररीक्णमवा समस्यवा भ्यो, क्वारेथन्टन र आइसोलेसन अव्य्थसित 
भए । फलस्रूप, संक्रथमतको सहज उपचवार हुन सकेन । स्वास्थ्य 
सवामग्रीको अभवा् त भ्यो नै, स्वास्थ्यकममीहरूलवाई कोथभड 
संक्रमणसमबन्धरी ज्वान र सरीप थ्एर त्यवार पवानने कवाम पथन भएन ।

 

लकडाउन/त्नषेधाज्ा अत्ावश्क ति 
त्ािीत्िना हतािमा गरिएको त्नर्स्
संक्रमण फैथलने ्रलवाई कम गनने, शकंवासप् संक्रथमतको पथहचवान 
गनने, थतनको उपचवार व्य्सिवापनको पू् ्न त्यवाररी गनने उद्शे्यसथहत 
चतैको ्ोस्ो सवातवा्थेख ्शेभर लकडवाउन गरर्यो । कोरोनवा 
संक्रमण फैथलने जवालो भतकवाउन लकडवाउनले सह्योग नै गरेको 

2 स्वास्थ्यखबर । २०७७ । नेपवालरीको रोग प्रथतरोधवातमक क्मतवा बिरी छ 
कसले भनेको? गगनको प्रश्नमवा प्रधवानमन्त्रीको ज्वाफ– मलेै भनेको । https://
swasthyakhabar.com/story/32977 मवा उपलबध; भ्ौ २०, २०७७ मवा 
हरेरएको ।

कोत्िड-१९ 
िोकथाम, त्न्नत्रर तथा उपचािमा 

सघं, प्रदेश ि सथानी् सिकाि

नेपवालमवा कोथभड-१९ बवाट संक्रथमत पथहलो व्यथति फेलवा परेको 
्ईु मथहनवापथछ चतै १०, २०७६ मवा ्ोस्ो संक्रथमत पथहचवान 
भ्यो । त्यसलगत् ैनेपवाल सरकवारले चतै ११, २०७६ बवाट ्शेव्यवापरी 
लकडवाउन गनने थनण्न्य ग¥्यो । त्यस ्यतवा कोथभड-१९ रोकिवाम, 
थन्यन्त्ण तिवा उपचवारकवा लवाथग तरीनै तहकवा सरकवार सथक्र्य भई 
जथुटरहकेवा छन ् । क्वारेथन्टन, पररीक्ण, आइसोलेसन, उपचवार आथ् 
कवाममवा ्यरी सरकवारको प्रमखु भथूमकवा छ । संघरी्यतवाले थ्एको िप 
अथधकवारले ग्वा्न प्र्शे र सिवानरी्य तहलवाई अ् बिरी स्वा्यत् भई 
्यो महवामवाररीथ्रुद्ध प्रथतकवा्य्न गन्न सहज भएको छ । ्यद्यथप चनुौतरी 
पथन प्रशसतै छन ् । अथहले स्वास्थ्यसमबन्धरी थ्ज्ले कवाठमवाडौ ँ
उपत्यकवालगवा्यत थ्थभन्न थजललवामवा समु् वा्य सतरमवा नै संक्रमण 
पथुगसकेको अनमुवान गरेकवा छन ् ।1 ्यस पररपे्रक््यमवा कोथभड-१९ 
रोकिवाम, थन्यन्त्ण तिवा उपचवारकवा लवाथग तरीनै तहकवा सरकवारहरूले 
अ्लमबन गरेकवा नरीथत, थतनको कवा्यवा्नन्््यनकवा सवािै थतनरीहरूबरीच 
समन्््यमवा ्थेखएकवा चनुौतरी र कमजोररीबवारे ्यस प्रथत्े्नमवा 
लेखवाजोखवा गररएको छ । 

सकं्मर त्न्नत्ररको पूव्सत्ािी
कोथभड-१९ लवाई गमभरीर संक्रमणको रूपमवा थलएर त्यसको 
थन्यन्त्ण र उपचवारको लवाथग अत्यवा्श्यक नरीथत थनमवा्नणकवा 
सवािै ्यिोथचत पू् ्नत्यवाररी गननेतफ्न  तरीन तहकै सरकवार असफल 
रह े । २०७६ सवालको थहउँ्तवाकवा कोथभड-१९ को संक्रमण 
चरीनबवाट शरुू भएर अन््य ्शेमवा थ्सतवार हुँ्  ै थि्यो । एकअकवा्नसँग 
अन्तरसमबथन्धत थ्श्वमवा एक रवाष्ट्रको महवामवाररी थछटै् नै अकवो रवाष्ट्रमवा 
पगुन ुस्वाभवाथ्कै हो । त्यसैले ्यसको जोथखम मलू्यवंाकन गररी सम्यम ै
त्यवाररी गररनपु्थ्यवो । तर नेपवालमवा ्ोस्ो संक्रथमत फेलवा परेको ्ईु 
मथहनवासमम पथन पररीक्णको सथु्धवा संघरी्य रवाजधवानरी बवाथहर थ्सतवार 

1 धौलवाकोटरी, प्रकवाश । २०७७ । रवाजधवानरीमवा समु् वा्यम ै संक्रमण, तर 
कन्ट््यवाकट टे्रथसङ हुन सकेन । https://www.nayapatrikadaily.com/news-
details/50019/2020-08-27 मवा उपलबध; भ्ौ २५, २०७७ मवा हरेरएको ।
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थि्यो । ्यद्यथप ्यसररी ्शेभर नै एकै चोथट लकडवाउन गनु्नभन््वा 
थ्ज्हरूसँग परवामश्न गररी संक्रमण फैथलन सकने थनथचित ठवाउँहरूमवा 
मवात् लकडवाउन गनु्नपनने आ्वाज पथन उथतबेलै उठेकवा थिए । चवार 
मथहनवापथछ लकडवाउन खलेु पथन कररब ५० भन््वा बिरी थजललवा र 
सिवानरी्य तहमवा पनुः केहरी सम्यकवा लवाथग थनषधेवाज्वा जवाररी गररएको 
थि्यो । स्वास्थ्य थ्ज्हरूसँग परवामश्न कम ैगररी ्यवा नगररी प्रशवासथनक 
व्यथतिहरूको तजथबजमवा थनषधेवाज्वा लगवाएको ्वा हटवाएको पवाइ्यो । 
थजललवा प्रशवासनले लगवाउने थनषधेवाज्वा शवाथन्त सरुक्वासँग समबथन्धत 
थ्ष्य भएकोले त्यस थ्ष्यमवा प्रमखु थजललवा अथधकवाररीहरू 
जवानकवार हुन्छन ्तर स्वास्थ्यसमबन्धरी समस्यवालवाई थलएर थनषधेवाज्वा 
जवाररी गनने थ्ष्यमवा थजललवा प्रशवासन कवा्यवा्नल्यको भथूमकवा थनणवा्न्यक 
भन््वा पथन कवा्यवा्नन्््यनमवा मवात् सरीथमत हुनपुनने तक्न  एक जनवा पू् ्न 
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेकवा थिए ।3 

लकडवाउन ्वा थनषधेवाज्वाको प्रथक्र्यवा सपष्ट ्योजनवा र पू् ्नत्यवाररी थबनवा 
गररँ्वा कोथभड संक्रमण सँगसँगै आथि्नक संकट पथन ्न ् गथहररँ् ै
ग्यो । संक्रमण फैथलने कम समभवा्नवा भएकवा ठवाउँमवा स्वास्थ्यको 

3 पू् ्न स्वास्थ्यमन्त्री तिवा प्रथतथनथधसभवा स्स्य गगन िवापवाले सेपटेमबर ९, २०२० 
मवा आफनो ट््रीटर ह्वान्डलमवाफ्न त सवा््नजथनक गरेको थ्चवार ।

मवाप्णड पवालनवा गरेर आथि्नक गथतथ्थधलवाई थनरन्तरतवा थ्न 
सथकन््थ्यो । ्शेव्यवापरी लकडवाउन गररँ्वा आथि्नक गथतथ्थध ठपप 
भ्यो । ्यसको सबैभन््वा नकवारवातमक असर ्थैनक ज्यवालवा मज्रूरी 
गरेर जरी्न गजुवारवा गनने ्ग्नमवा प¥्यो । सिवानरी्य सरकवारहरूले थतनको 
्थैनक गजुवारवालवाई ध्यवान थ्ई रवाहत थ्ने प्र्यवास गरेकवा थिए । तर 
लवाभग्वाहरी नवामवा्लरी सचूरीको अभवा्, सरीथमत रवाहत पररमवाण, 
रवाजनरीथत ्यवा अन््य पू् वा्नग्ह, कवागजपत् चवाथहने ्ञ्थटलो प्रथक्र्यवा 
आथ्जसतवा कवारणले ग्वा्न रवाहतको ्वा्यरवा संकुथचत बन््यो । ्थैनक 
मज्रूरी गरेर आफनो जरी्न गजुवारवा गनने व्यथतिहरूमध्ेय धरैेजसो 
असिवा्यरी बसवाइसँरवाइ गरेकवा हुनवाले उनरीहरूसँग अत्यवा्श्यक 
कवागजपत् नहुँ् वा समस्यवा भएको पवाइ्यो । मज्रूहरूले केहरी थ्न 
प्रतरीक्वा गरे पथन कवाम र रवाहत ्ु् ैको ्न ्अभवा् भएपथछ थ्नरवात 
स्यौ ँ थकलोथमटर पै्ल ्यवात्वा गरेर आफनो िवातिलो फक्न न बवाध्य 
भए । 

लकडवाउन लगवाएपथछ स्वास्थ्य उपकरण सवािै स्वास्थ्य सवामग्रीको 
आपथूत्न गनने, पररीक्ण ्र र ्वा्यरवा बिवाउने, स्वास्थ्यकममीलवाई तवाथलम 
थ्ने, क्वारेथन्टन र आइसोलेसनको रवाम्ो प्रबन्ध गनने, असपतवालको 
व्य्सिवा गननेतफ्न  सरकवारले उथत ध्यवान थ्एको पवाइएन । नेपवाल 
सरकवार स्वास्थ्य तिवा जनसंख्यवा मन्त्वाल्यले ्ैशवाख २०७७ को 
पथहलो सवातवा जवाररी गरेको हलेि सेकटर इमजनेन्सरी रेसपोन्स पलवानकवा 

त्चत्र १ : दैत्नक सकं्त्मत पत्हचानको अवसथा

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20
76

÷
11

÷
05

20
76

÷
11

÷
12

20
76

÷
11

÷1
9

20
76

÷1
1÷

26
20

76
÷
12

÷
03

20
76

÷
12

÷1
0

20
76

÷
12

÷
17

20
76

÷
12

÷
24

20
77

÷
01

÷
01

20
77

÷
01

÷
08

20
77

÷
01

÷
15

20
77

÷
01

÷
22

20
77

÷
01

÷
29

20
77

÷
02

÷
05

20
77

÷
02

÷1
2

20
77

÷
02

÷
19

20
77

÷
02

÷
26

20
77

÷
03

÷
01

20
77

÷
03

÷
08

20
77

÷
03

÷
15

20
77

÷
03

÷
22

20
77

÷
03

÷
29

20
77

÷
04

÷
05

20
77

÷
04

÷
12

20
77

÷
04

÷1
9

20
77

÷
04

÷2
6

20
77

÷
05

÷
01

20
77

÷
05

÷
08

20
77

÷
05

÷
15

20
77

÷
05

÷
22

20
77

÷
05

÷
29

20
77

÷
06

÷
05

20
77

÷
06

÷
12

20
77

÷
06

÷
19

20
77

÷
06

÷
26

r}q !!M 
b]zJofkL 

ns8fpg 3f]if0ff

j}zfv @*M 
ns8fpg ;xh kfl/Psf];
vfB / s[lifsf] pTkfbg / 

laqmL ;xh ul/Psf], 
a}+s ;]jf v'nf ul/Psf]

h]7 @$M 
hg:jf:Yo 
;+s6sfn 
3f]if0ff

c;f/ !M 
ns8fpg cem 

;xh 
ul/Psf]

;fpg )&M
le8 x'g] :yfgx¿ 
afx]s  ;a} 7fpFdf 
ns8fpg x6fOPsf]

;fpgsf] clGtd 
;ftfaf6M

b]zsf ljleGg lhNnfdf 
sf]le8 !( a9];Fu}  tL 

lhNnfdf
lgif]wf1f ul/Psf] 

ebf} $M sf7df8f}F 
pkTosfdf 
lgif]wf1f

cf;f]h !M
sf7df8f}Fdf 
lgif]wf1f
x6fOPsf]

स्रोत : दनैिक सकं्रनित पनिचािकरो तथ्ांक Our World in Data बाट र लकडाउि र निषधेाज्ासमबनधधी तथ्ांक reliefweb.int बाट नलइएकरो ।



4 कोभिड-१९ रोकथाम, भियन्त्रण तथा 
उपचारमा संघ, प्रदशे र सथािीय सरकारअपडेट-६

अनसुवार नेपवालमवा १,५९५ आईसरी्य ू र ८४० भथेन्टलेटर उपलबध 
थिए । आईसरी्य ूर भथेन्टलेटर िप गनु्नपनने आ्श्यकतवा हुँ् वाहुँ्  ैपथन 
प्रवािथमकतवामवा नपरेकवाले संक्रथमतको संख्यवा बि्् ै जवँा्वा थसथकसत 
संक्रथमतले कवाठमवाडौलँगवा्यत बिरी संक्रथमत पथहचवान भएकवा ठवाउँमवा 
उपचवार कक् पवाउन मथुसकल भएको पवाइ्यो ।4 

संक्रमण फैथलरहकेो सम्यमवा जनस्वास्थ्यसमबन्धरी मवाप्णडमवा कडवाइ 
नगररी लकडवाउनको अन्त्य गरर्यो जसले ग्वा्न कोथभड संक्रमणको 
थ्सतवार दु्त गथतमवा भ्यो । लकडवाउनको अन्त्यसँगै मवाथनसहरूको 
चहलपहल स्वाभवाथ्क रूपमवा बिेको थि्यो । सवा््नजथनक स्वाररी 
सवाधन र व्यवापवाररक गथतथ्थध ए्ं थ्थभन्न कवा्यवा्नल्यहरूमवा 
जनस्वास्थ्यसमबन्धरी मवाप्णड परूवा गन्न कडवाइ गररएन । संक्रमण 
फैथलएकवा ठवाउँमवा पथन थनबवा्नध रूपमवा मवान्छेको आउजवाउ भइरवाख्यो । 
बवाथहरबवाट आएकवा मवाथनसहरू क्वारेथन्टनमवा बसे-नबसेको कुनै पथन 
थनकवा्यले अनगुमन गन्न जरुररी नै ठवानेनन ्। कवाठमवाडौ ँउपत्यकवालगवा्यत 
जनघनत् बिरी भएकवा थ्रवाटनगर, कलै्यवा, ्रीरगंज, भरतपरु, 
नेपवालगञजजसतवा शहरहरूमवा कोथभड संक्रमण व्यवापक बन््यो । 
संक्रमणको ्र बिेकवा थजललवाहरूमवा थजललवा प्रशवासन कवा्यवा्नल्यलवाई 
थनषधेवाज्वा लगवाउने थजममवा थ्इ्यो । 

िाितिा्ट नेपालीको आगमन ि व्वसथापन 
भवारतमवा थ्थभन्न कवामको थसलथसलवामवा बसने नेपवालरी नवागररकहरू 
जेठको ्ोस्ो सवातवा्थेख ्थैनक हजवारौकँो संख्यवामवा नेपवाल 
थभथत्ए । भवारतबवाट फक्न ने नवागररकलवाई लथक्त गरेर उनरीहरूको 
सरुथक्त व्य्सिवापन गनने केहरी प्र्यवास भएको हो तर अनमुवान 
गरेभन््वा धरैे मवाथनस घर फथक्न एकवाले थतनको व्य्सिवापन रवाम्ररी हुन 
सकेन । ्यसले संक्रमण जोथखमको सतर ्न ्बिवा्यो । 

भवारतसँगको खलुवा सरीमवानवाकवा कवारण ्ु् ै ्शेमवा लकडवाउन भए 
पथन लकुीथछपरी आ्वागमन थनरन्तर भइरहकेो थि्यो । भवारतमवा पथन 
लकडवाउन गररएकवाले नेपवालरी नवागररकले रोजरीरोटरी गमुवाएर बसेकवा 
थिए भने संक्रमण ्र पथन त्यहवँा बि्् ैथि्यो । तसि्न त्यतवा लकडवाउन 

4 Poudel, Arjun. 2020. Valley has run out of intensive care 
beds and ventilators for Covid-19 patients. Available at https://
kathmandupost.com/health/2020/10/06/valley-has-run-out-of-
intensive-care-beds-and-ventilators-for-covid-19-patients; accessed 
September 30, 2020.

खकुुलो भई ्यवातवा्यवात चलन िवालेपथछ त्यसतवा नवागररकको ठूलो 
संख्यवा एककवाथस घर फथक्न ्यो । तर थतनको व्य्सिवापन रवाम्ररी हुन 
सकेन, अथन संक्रमण फैथलन पगु्यो ।

नेपवालले थलथमप्यवाधरुवा सथहतको न्यवँा नकसवा जवाररी गरेपथछ नेपवाल 
र भवारतबरीच केहरी समस्यवा ्खेवाप¥्यो । थ््वाथ्त भथूम सु् रूपथचिम 
प्र्शे र भवारतको उत्रवाखणड रवाज्यको रहकेोले त्यसको प्रभवा् 
पथन थ्शषेतः सु् रूपथचिम प्र्शेमवा आ्तजवा्त गनने मवाथनसमवा 
प¥्यो । सु् रूपथचिम प्र्शेको एक पहवाडरी थजललवाकवा प्रमखु थजललवा 
अथधकवाररीकवा अनसुवार नकसवा थ््वा्भन््वा पथहले तरुुन्त ज्वाफ थ्ने 
भवारतरी्य प्रशवासनले नेपवालरी सरीमवा पवाररी रोथकएकवा नेपवालरी नवागररकको 
थ्ष्यमवा समन्््य ग्वा्न ज्वाफ थ्न थिलवाइ गरेको थि्यो । नेपवालरी 
नवागररक बिरी सम्य भवारतको सरीमवामवा रोथकन बवाध्य भएकवा थिए । 

भवारतबवाट नेपवाल प्र्ेश गरेकवा नवागररकलवाई सरीमवा नवाकवाकवा सिवानरी्य 
प्रशवासनले थबनवा पररीक्ण, असरुथक्त रूपमवा स्वाररी सवाधनको 
व्य्सिवा गरेर सिवानरी्य तहले व्य्सिवापन गरेको क्वारेथन्टनमवा 
बसने गररी पठवाए । सिवानरी्य तहले पथन आफनो कथत नवागररक 
बवाथहर छन ् भन्ने त्थ्यवंाक थनकवालेर क्वारेथन्टनको व्य्सिवापन 
गरेकवा थिएनन ्। पथहलो चरणमवा धरैेले सरीथमत संख्यवामवा क्वारेथन्टन 
थनमवा्नण गरेकवा थिए । आफनवा नवागररकहरू समहूमवा फक्न न िवालेपथछ 
भने हतवारमवा क्वारेथन्टन िप गरर्यो । स्यौ ँ मवाथनसले क्वारेथन्टनमवा 
सवामथूहक भवान्सवा, सनवानगहृ र शौचवाल्य प्र्योग गन्न बवाध्य भए । 
स्वास्थ्यसमबन्धरी मवाप्णडको दृथष्टकोणबवाट थनकै कमजोर त्यसतवा 
क्वारेथन्टनमवा समहूमवा मवाथनस रवाखपेथछ क्वारेथन्टन नै संक्रमण फैथलने 
मवाध्यम बन्न पगु्यो । 

सवास्थ् सामग्ीको अिाव : उपचािमा प्रिाव
कोथभड-१९ रोगको उपचवारमवा प्र्योग हुने औषधरी, स्वास्थ्य उपकरण 
लगवा्यत व्यथतिगत सरुक्वा सवामग्रीको आपथूत्नमवा थिलवाइ भ्यो । थिलो 
गररी उपलबध भएकवा िोरै सवामग्री पथन कम गणुसतरको भएकोले 
स्वास्थ्यकममीको मनोबल खथसक्यो । ्यसको असर स्वास्थ्य से्वामवा 
पथन प¥्यो । कोथभड-१९ को उपचवारकवा लवाथग औषधरी, स्वास्थ्य 
उपकरण, पञजवा, स्यवाथनटवाइजर र व्यथतिगत सरुक्वा सवामग्रीको 
आपथूत्नको थजममे् वाररी संघरी्य सरकवार अन्तग्नतको स्वास्थ्य से्वा 
थ्भवाग र प्र्शे सरकवारको थि्यो । संघ सरकवारले सवामग्री खरर् गन्न 
गरेको प्र्यवास थ््वाथ्त भएर पथहलो पलट सवामग्री आपथूत्नको थजममवा 
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पवाएको फम्नसँग सम्ौतवा नै रद् गरर्यो । त्यसपथछ स्वास्थ्य सवामग्री 
ल्यवाउने थजममे् वाररी नेपवालरी सेनवालवाई थ्इ्यो । ्यसले पथन सम्यमवा 
सवामग्री आपथूत्न गन्न सकेन । त्यसैले स्वास्थ्य संसिवाहरूमवा कोथभड-
१९ को लवाथग प्र्योग हुने उपकरणलगवा्यत सरुक्वा सवामग्रीको थनकै 
अभवा् भ्यो । व्यथतिगत सरुक्वा सवामग्रीको अभवा्मवा कवाम गनु्नप्वा्न 
स्वास्थ्यकममीमवा् त्वासको ्वातवा्रण थसथज्न्यो । सवामवान््य ज्रो 
आएकवा ्वा अन््य रोगको थबरवामरी आउँ्वा पथन तथस्नन ु र तथक्न नपुनने 
अनभु् उनरीहरूको थि्यो । थबरवामरीले सम्यमवा उपचवार नपवाउने 
अ्सिवा समते आ्यो । व्यथतिगत सरुक्वा सवामग्रीको अभवा्मवा 
प्रवाथ्थधकहरूले कोथभड शकंवासप् व्यथतिको स्वाबको नमनुवा 
संकलन सहरी तररकवाले थलन सकेकवा थिएनन ्। ्यसररी स्वाब थलइँ् वा 
नथतजवा उलटो आउन सकनेतफ्न  पथन थ्ज्हरूले सचते गरवाएकवा थिए । 

कोत्िड सकं्त्मत ि अन् त्ििामीको उपचािमा 
पहुचँ
संघ र प्र्शे सरकवारले संक्रथमतको उपचवारकवा लवाथग असपतवालको 
व्य्सिवापन सम्यमवा गन्न सकेनन ्। थतनले कोथभड असपतवाल बनवाउने 
थनण्न्य गरे पथन भौथतक पू् वा्नधवार र स्वास्थ्यसमबन्धरी जनशथतिको 
अभवा्मवा ्यसको कवा्यवा्नन्््यनमवा थिलवाइ भ्यो । कोथभड र नन-कोथभड 
थबरवामरी एउटै असपतवालमवा उपचवार गनने र सवामवान््य नवागररकको पहुचँमवा 
भएको असपतवालमवा अन््य सहज थ्कलपको व्य्सिवा नगररी कोथभड 
असपतवाल बनवाउ्वा सवामवान््य थबरवामरी पथन उपचवारबवाट ्थञचत भए । 
सम्यमवा उपचवार नपवाउँ्वा थबरवामरीले मतृ्यु् रण गनु्नपरेकवा घटनवा पथन 
बिेको पवाइ्यो । नरीथत, ्योजनवा तिवा कवा्य्नक्रम अत्यन्त आकष्नक बन्ने 
तर त्यसको प्रभवा्कवाररी कवा्यवा्नन्््यन सम्यमवा नहुने नेपवालरी सन््भ्नमवा 
आम समस्यवा हो । प्र्शे २ सरकवारले बवारवाको कलै्यवा र महोत्ररीको 
जलेश्वर असपतवाललवाई कोथभड असपतवालको रूपमवा प्र्योग गनने 
थनण्न्य गरे पथन आ्श्यक पू् वा्नधवारको व्य्सिवा गन्न नसक्वा सम्यमवा 
प्र्योगमवा ल्यवाउन सथकएन । बवारवा, रौतहट र सलवा्नहरीकवा संक्रथमतलवाई 
पसवा्नको नवारवा्यणरी असपतवालमवा ल्यवाएर उपचवार गरवाउन ुप¥्यो । प्र्शे 
५ मवा पथन सशस्त्र प्रहररी र सेनवाको असपतवाललवाई कोथभड संक्रथमतको 
उपचवारको लवाथग प्र्योग गनने थनण्न्य कवा्यवा्नन्््यनमवा थ्लमब ्थेख्यो । 
प्र्शे १ को क्रवाइथसस म्यवानेजमने्ट कथमथटले आइसोलेसनको संख्यवा 
८०० प¥ु्यवाउने थनण्न्य जेठमवा नै गरे पथन हवाल (असोज मसवान्त 
२०७७) समम पथन सो थनण्न्य कवा्यवा्नन्््यन हुन नसक्वा संक्रथमतको 
उपचवार गरवाउन समस्यवा भ्यो । 

सरकवारले कोथभड र नन-कोथभड थबरवामरीलवाई छुटै् भ्न, िप 
स्वास्थ्यकममी र स्वास्थ्य सवामग्रीको उथचत बन््ोबसत नगररी एउटै 
असपतवालमवा रवाखरे उपचवार गनने थनण्न्य ग¥्यो । ्यसले स्वास्थ्यकममीकवा 
सवािै अन््य थबरवामरीमवा पथन कोथभड संक्रमणको जोथखम बिवा्यो ।5 
कोथभड-१९ कवा संक्रथमत रवाखरे उपचवार गररएको असपतवालमवा 
मनो्ैज्वाथनक त्वासकवा कवारण पथन अन््य थबरवामरीहरू उपचवारको 
लवाथग जवाने क्रम घट््यो । थनजरी असपतवाल ्वा मथेडकल कलेजसँग 
समन्््य गरेर कोथभड संक्रथमतको मवात् उपचवार गनने असपतवाल 
व्य्सिवापन गनु्नपनने ्वाथ्यत् संघ र प्र्शे सरकवारको हो । तर संघ 
सरकवारले थनजरी, सहकवाररी तिवा सवामु् वाथ्यक असपतवालले २० 
प्रथतशत र मथेडकल कलेजले ३३ प्रथतशत बेड कोथभड थबरवामरीको 
उपचवारको लवाथग छुट्््यवाउन ु पनने थन्नेशन जवाररी ग¥्यो ।6 अकवोतफ्न , 
भौथतक पू् वा्नधवार र िप स्वास्थ्यकममीको व्य्सिवा नगररी स््नसवाधवारण 
नवागररकको पहुचँमवा भएको सरकवाररी असपतवाललवाई कोथभड 
असपतवाल बनवाउने थनण्न्यले अन््य रोगकवा थबरवामरी तिवा ्रीघ्नरोगरीहरू 
उपचवारबवाट ्थञचत हुन पगुे । उ्वाहरणकवा लवाथग, पसवा्नको नवारवा्यणरी 
असपतवाललवाई कोथभड असपतवाल बनवाउँ्वा सम्यमवा डवा्यलवाइथसस 
से्वा नपवाएर घटरीमवा पथन तरीन जनवा थबरवामरीको मतृ्य ुभएको थि्यो । 
असपतवाल पगुेकवा थबरवामरीलवाई पथन कोथभड-१९ को बहवानवा बनवाएर 
भनवा्न नथलएकवाले सम्यमवा उपचवार नपवाई ज्यवान गमुवाउन ुपरेकवा घटनवा 
पथन धरैे नै छन ्।7 

कोथभड-१९ महवामवाररीको सम्यमवा स्वास्थ्य संसिवामवा गभ््न तरी तिवा 
सतुकेररी मथहलवाको पहुचँ प्रभवाथ्त भई मवातथृशश ु मतृ्यु् र महवामवाररी 
पू् ्नको तलुनवामवा व्यवापक रूपमवा बिेको अध्य्यनहरूले ्खेवाएकवा 

5 खनवाल, सथ्नवा । २०७७ । कोथभडकवा र अरू थबरवामरी एकैठवाउँ 
रवाखरे उपचवार ग्वा्न ्रीरमवा संक्रमण फैथल्यो । www.thahakhabar.com/
news/106807/?fbclid=IwAR1k27GkzttKnGn7b9CJ4uIBBUYJY2 
gHJhI5bmbpNhImbnm_4p37YiCo1og; र, रवाई, थ््ेक । २०७७ । १२ 
जनवा सवािरीलवाई कोरोनवा भइसक्यो, समपक्न मवा आएकवालवाई ड््यटुरीमवा खटवाइन्छ । 
www.setopati.com/social/215179/?fbclid=IwAR1k27GkzttKnGn7b 
9CJ4uIBBUYJY2gHJhI5b mbpNhImbnm_4p37YiCo1og मवा उपलबध; 
भ्ौ २५, २०७७ मवा हरेरएको ।

6 अनलवाइनखबर । सबै असपतवालमवा कोरोनवा संक्रथमतलवाई रवाखने त्यवाररी । 
https://www.onlinekhabar.com/2020/08/888522 मवा उपलबध; भ्ौ २५, 
२०७७ मवा हरेरएको ।

7 बिुवािोकी, थकशोर । २०७७ । सवात ्टवा असपतवाल प¥ु्यवाउँ्वा पथन उपचवार 
नपवाएर गभ््न तरीले त्यवाथगन प्रवाण । http://annapurnapost.com/news/165326 
मवा उपलबध; भ्ौ २५, २०७७ मवा हरेरएको ।
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्यसको थ्श्वसनरी्यतवामवा शकंवा गन्न थमलने आधवारहरू धरैे ्थेखएपथछ 
्यस थ्थधलवाई हटवाउनपुनने ्बवाब थसज्ननवा भ्यो । शरुू्थेख नै 
थचथकतसक तिवा सरु्वा रोग थ्शषेज्हरूले संक्रमणको ्वासतथ्क 
थसिथत ्यथकन गन्नकवा लवाथग व्यवापक पररीक्ण गनु्नपननेमवा जोड थ्एकवा 
थिए । ्यहवँा ररएजेन्ट नभएकवाले पथहलो कोथभड संक्रथमतको पररीक्ण 
थ््शेमवा गररएको थि्यो । त्यसको तरीन मथहनवापथछ ्ोस्ो संक्रथमतको 
पररीक्ण नेपवालमवा नै समपन्न भ्यो । त्यसपथछ कवाठमवाडौमँवा मवात् हुने 
गरेको परीसरीआर पररीक्ण असोज २०७७ समममवा ्शेभर थनजरी र 
सरकवाररी गररी ५० भन््वा बिरी प्र्योगशवालवा थ्सतवार गरर्यो । ्यद्यथप 
पररीक्ण गनु्नपनने चवाप र प्र्योगशवालवा थ्सतवारको गथतमवा सवामन्जस्यतवा 
्थेखएन । पररीक्ण आ्श्यकतवाको तलुनवामवा शरुूआतकवा केहरी 
मथहनवाको प्र्योगशवालवा थ्सतवारको गथत थनकै ससुत रह्ो । 

भवारतबवाट नेपवाल प्र्ेश गनने मखु्य नवाकवाहरूमवा कोथभड-१९ पररीक्ण 
प्र्योगशवालवाको सिवापनवा गनु्नपनने आ्श्यकतवा थि्यो र सरीमवा क्ेत्कवा 
नवागररक तिवा सिवानरी्य सरकवारको मवाग पथन थि्यो । ्यो मवागलवाई संघ 
र प्र्शे सरकवार ्ु् ैले बे्वासतवा गरे । त्यहरी कवारण ्रीरगंज, थ्रवाटनगर, 
नेपवालगञजजसतवा भवारतबवाट नेपवाल थछनने प्रमखु नवाकवा ए्ं जनघनत् 
बिरी भएकवा शहरहरूमवा कोथभड-१९ को संक्रमण व्यवापक बन्न 
पगु्यो । प्र्योगशवालवाको क्मतवाभन््वा बिरी संख्यवामवा स्वाबको नमनुवा 
संकलन भएपथछ नथतजवा आउन धरैे सम्य लवाग्यो । क्वारेथन्टनमवा 
बसेकवाले नथतजवाकवा लवाथग बिरीमवा ्ईु हप्तवासमम कुरेकवा उ्वाहरण 

छन ् ।8 गभ््न तरी मथहलवा संक्रथमत भएको हुन सकने शकंवामवा 
असपतवालले भनवा्न थलन नमवानेको र संक्रथमत पथहचवान भइसकेपथछ 
पथन कोथभड डेथडकेटेड असपतवालले भनवा्न नथलँ्वा घरम ैअथकसजन 
लगवाएर रवाखनपुनने अ्सिवा आएको थि्यो । पथछललो सम्यमवा 
स्वास्थ्य संसिवामवा संक्रथमतको चवाप बि्् ैगएकवाले आधवाभन््वा बिरी 
सथक्र्य संक्रथमतहरू होम आइसोलेसनमवा छन ्। 

पिीक्षर : सीत्मत प्र्ोगशाला, सकुंत्चत दा्िा
प्र्योगशवालवा थ्सतवारमवा थिलवाइ भएकोले पररीक्णको गथत ससुत 
बन््यो र नथतजवा आउन थिलो भ्यो । ्यसले ग्वा्न क्वारेथन्टन र 

आइसोलेसनको व्य्सिवापनमवा कथठनवाइ उतपन्न मवात् भएन, संक्रमण 
थ्सतवार समते हुन पगु्यो । पथहलो चरणमवा पथलमरेज चने रर्यवाकसन 
(परीसरीआर) थ्थधभन््वा ससतो र चवँाडो नथतजवा थ्ने भएकोले ¥्यवाथपड 
डवाइगनोथसटक टेसट (आरथडटरी) लवाई बिरी प्रवािथमकतवा थ्इ्यो । तर 

8 KC, Ashish, et al. 2020.  Effect of the COVID-19 pandemic 
response on intrapartum care, stillbirth, and neonatal mortality 
outcomes in Nepal: a prospective observational study. The Lancet 
Global Health 8(10): e1273–e1281. DOI:https://doi.org/10.1016/
S2214-109X(20)30345-4

त्चत्र २ : प्रदेश सतिमा औसत दैत्नक पिीक्षर सखं्ा ि दैत्नक सकं्त्मत सखं्ा
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स्रोत : दनैिक अपडेट, स्ासथ् तथा जिसखं्ा िनत्ाल्, िेपाल सरकार (असरोज २३-३०, २०७७ िप्ाकरो औसतिा)
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धरैे नै थिए । सम्यमवा पररीक्णको नथतजवा नआउँ्वा मवाथनसहरू 
आ्श्यकतवाभन््वा बिरी सम्य क्वारेथन्टनमवा बसनपुरेकवाले त्यहवँा 
संक्रमणको जोथखम बि््यो । क्वारेथन्टन व्य्सिवापन कथठनवाइसँगै 
पवाथलकवाको आथि्नक बो् पथन िथप्यो ।

पररीक्ण सवामग्रीको अभवा् भएपथछ थकटको उपलबधतवालवाई 
पररीक्णको आधवार बनवाइ्यो । परीसरीआर पररीक्णकवा लवाथग 
आ्श्यक पनने भवाइरल ट्रवान्सपोट्न थमथड्यम (थभथटएम) थकट सम्यमवा 
नै प्यवा्नप्त मवात्वामवा आपथूत्न हुन सकेन । संक्रथमतको संख्यवा उचच 
भएकवा ्रीरगंज, नेपवालगञज, थ्रवाटनगरजसतवा शहरहरूमवा थभथटएम 
थकटको अभवा्मवा पटकपटक पररीक्ण सिथगत गरर्यो । पररीक्ण 
थकटको अभवा्मवा कन्ट््यवाकट टे्रथसङमवा परेकवा व्यथतिहरूको पथन 
सम्यमवा पररीक्ण भएन । संक्रथमत धरैे ्थेखएको ठवाउँमवा पथन पररीक्ण 
थकटको उपलबधतवाको आधवारमवा मवात् पररीक्ण गरर्यो । सिवानरी्य 
तहले सञचवालन गरेको क्वारेथन्टन र आइसोलेसनमवा बसेको 
व्यथतिहरूलवाई पररीक्ण थकटको उपलबधतवाको आधवारमवा १४ 
थ्नपथछ िोरै संख्यवामवा मवात् पररीक्ण गरेर धरैेलवाई पररीक्ण नै नगररी 
घर जवान थ्इ्यो । अथन्यथमत पररीक्ण र क्वारेथन्टनमवा बसेकवा धरैे 
व्यथति पररीक्णथबनवा नै छोथडथ्ँ् वा संक्रमण थन्यन्त्णमवा कथठनवाइ 
उतपन्न भ्यो । 

परीसरीआर पररीक्ण खथच्नलो भएको तक्न  ग्दै सरकवारले पररीक्णको 
मवाप्णडलवाई सवँाघरुो बनवाउँ् ै लगेको पवाइ्यो ।9 ्यसतो नरीथतले 
थ्शषेतः लक्णथ्हरीन संक्रथमतहरू पररीक्णको पहुचँबवाट ्थञचत 
हुने र थभत्थभत्ै संक्रमण फैथलने समभवा्नवा उचच बनवाइथ््यो । 

सरकवारको मवाप्णडअनसुवार लक्णथ्हरीन मवाथनस १४ थ्न क्वारेथन्टन 
्वा आइसोलेसनमवा बसेपथछ थबनवा पररीक्ण नै घरमवा पठवाउन 
सथकन्छ । क्वारेथन्टनमवा ्वा आइसोलेसनमवा बसेकवा तर लक्ण 
नभएकवा संक्रथमतहरूलवाई थबनवा पररीक्ण छोथडथ्ँ् वा संक्रमण फैथलन 
सकने जोथखम रथहरहने तक्न  थ्ज्हरू गरेकवा थिए ।10 

कथत संख्यवाको पररीक्णमवा एउटवा संक्रथमत फेलवा परेको छ भन्ने 
आधवारमवा उप्यतुि मवात्वामवा पररीक्ण भएको ्यवा नभएको मवान्न 

9 नेपवाल सरकवार जनसंख्यवा तिवा स्वास्थ्य मन्त्वाल्यले त्यवार गरेको मवाप्णडअनसुवार 
क्वारेथन्टनमवा बसेकवा लक्णथ्हरीन मवाथनसलवाई पररीक्ण आ्श्यक प्दैन । त्यसतै 
व्य्सिवा आइसोलसनमवा बसेकवा लक्णथ्हरीन व्यथतिको लवाथग पथन गररएको छ । 
लक्ण सथहतको संक्रथमतको हकमवा भने १४ थ्न आइसोलेसनमवा बथससकेपथछ अकवो 
तरीन थ्न कुनै लक्ण ्थेखएन भने थबनवा पररीक्ण छोड्ने व्य्सिवा छ ।

10 नेपवालखबर । २०७७ । जनस्वास्थ्य थ्ज्को चतेवा्नरीः लक्ण न्थेखएकवा 
संक्रथमतलवाई घर पठवाउन ुमहवाभलु । https://nepalkhabar.com/society/35951-
2020-08-27-12-15-00?fbclid=IwAR1WDhHWurTgexpOF0NK_
J9m-5FFplKdTc22wsQCXtmF0MZI-eZSgX3bjEM मवा उपलबध; भ्ौ 
२५, २०७७ मवा हरेरएको ।

त्चत्र ३ : दैत्नक पिीक्षरमा सकं्त्मत पत्हचान दि
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सथकने तक्न  थ्श्व स्वास्थ्य संगठनको छ । ्यसले पररीक्णको 
सवामवान््य बेन्चमवाक्न कवा रूपमवा कररब ३ ्थेख १२ प्रथतशत संक्रथमत 
पथहचवान ्रलवाई प्यवा्नप्त मवान्न सथकने सु् वाएको छ । नेपवालमवा भ्ौको 
अन्त्यसमममवा संक्रथमत पथहचवान ्र १० प्रथतशतभन््वा कम नै रह े
पथन अथहले भने बिेर २५ प्रथतशतको हवारवाहवाररीमवा पगुेको थचत् ३ 
ले ्खेवाउँछ । त्यसैले नेपवालमवा बेन्चमवाक्न भन््वा थनकै कम पररीक्ण 
भएकवाले ्यसको ्वा्यरवा बिवाउनपुनने ्थेखन्छ । 

पररीक्णको ्वा्यरवा सरीथमत गरेर रवाज्य थजममे् वाररीबवाट पथन्छन खोजेको 
बु् वाइ सिवानरी्य तहकवा जनप्रथतथनथधको थि्यो । रवाज्यले ्यसतो नरीथत 
अ्लमबन ग्वा्न लक्णथ्हरीन शकंवासप् व्यथतिहरू पथन पररीक्णको 
अ्सरबवाट ्थञचत भए । नेपवालमवा धरैे संक्रथमतहरू लक्णथ्हरीन 
छन ्। भ्ौ २०७७ समम कररब ९९.६ प्रथतशत संक्रथमतहरू लक्ण 
नभएकवा थिए । तर पथछललो सम्यमवा लक्ण ्थेखएकवा संक्रथमत 
बि्् ै गएको छ । लक्ण ्थेखएकवा शकंवासप् व्यथतिहरूले पथन 
कोथभड-१९ पररीक्ण गन्न थनकै ठवाउँमवा धवाउनपुनने र उपललो तहको 
व्यथतिको पहुचँ चवाथहने अ्सिवा आ्यो ।11 सरकवारले अ्लमबन 
गरेको पररीक्ण मवाप्णड अव्यवा्हवाररक भएकोले संक्रमण थन्यन्त्णमवा 
ल्यवाउन थनकै चनुौतरी व्यहोनु्न परररहकेो ्थेखन्छ । 

सथानी् तहको क्षमतािनदा िढी त्िममेवािीको 
िािी 
संथ्धवानअनसुवार सरु्वा रोग रोकिवाम, थन्यन्त्ण तिवा उपचवारको मखु्य 
थजममे् वाररी संघरी्य सरकवारको हो र उसलवाई आ्श्यकतवाअनसुवार 
सघवाउने कवाम प्र्शे र सिवानरी्य सरकवारको हो । सिवानरी्य तहलवाई 
क्मतवाभन््वा बिरीको थजममे् वाररी थ्ने तर प्यवा्नप्त स्ोत सवाधन र परवामश्न 
नथ्नवाले संक्रमण थन्यन्त्णमवा कथठनवाइ भएको ्थेखन्छ । 

सिवानरी्य तहको भौथतक, आथि्नक र मवान्री्य स्ोतको उपलबधतवाको 
तलुनवामवा कोथभड थन्यन्त्णको लवाथग केहरी बिरी नै थजममे् वाररी बहन 
गनु्नप¥्यो । नेपवाल सरकवार मथन्त्पररष्ले् तोकेको कवा्य्न्योजनवा बवाहके 
पथन पररीक्ण ए्ं अन््य स्वास्थ्य सवामग्रीको व्य्सिवापन, आइसोलेसन 
सञचवालनको थजममे् वाररी पथन सिवानरी्य तहकै कवँाधमवा आइलवाग्यो । 

11 केसरी, ्गुवा्नलवाल । २०७७ । परीसरीआर पररीक्ण गरवाउन रक्वामन्त्रीको 
सोस्न ! https://ekantipur.com/news/2020/09/05/15992849845469886
4.html?fbclid=IwAR3KudQW_Xzz_xV-qFYIo0IMp77gLqgS60N
GyrzFUoabSipfP9vh_JkqSpc मवा उपलबध; भ्ौ २५, २०७७ मवा हरेरएको ।

क्मतवाले धवान्नेभन््वा बिरी थजममे् वाररी उठवाउन ु परेपथछ व्य्सिवापन 
पक् भने कमजोर भ्यो । सिवानरी्य तहलवाई त्थ्यवंाक संकलन, रवाहत 
थ्तरण, हलेि डेसक तिवा थफभर थकलथनक सञचवालन, बजवार 
थनम्नलरीकरण, क्वारेथन्टन व्य्सिवापन, कन्ट््यवाकट टे्रथसङकवा सवािै 
आइसोलेसन व्य्सिवापनको पथन थजममे् वाररी थ्इ्यो । 

पथहलो चरणमवा संघरी्य सरकवार र प्र्शे सरकवारले स्वास्थ्य सवामग्री 
प्यवा्नप्त मवात्मवा उपलबध गरवाउन नसकेपथछ पवाथलकवा थभत्कवा स्वास्थ्य 
संसिवालवाई चवाथहने सवामग्री सिवानरी्य तहले नै खरर् गरे । स्वास्थ्य 
सवामग्री बवाहके थकटको अभवा्मवा पररीक्णमवा नै असर पनने भएपथछ 
पररीक्णलवाई सचुवारु गन्न सिवानरी्य तहले आरथडटरी थकट तिवा थभथटएम 
थकट पथन खरर् गरे । ्रीरगंज महवानगरपवाथलकवा, थ्रवाटनगर 
महवानगरपवाथलकवा, नवारवा्यण नगरपवाथलकवा आथ्ले त संक्रथमतको 
संख्यवा अत्यथधक बि्् ै जवान िवालेपथछ आफनै पहलमवा परीसरीआर 
मथेसन समते खरर् गरे । 

तरीनै तहकवा सरकवारले क्वारेथन्टन थनमवा्नण गनने भने पथन अथधकवंाश 
क्वारेथन्टनको थनमवा्नण ए्ं व्य्सिवापन सिवानरी्य तहले नै गरेकवा 
थिए । ्यसररी थनमवा्नण गररएको क्वारेथन्टन सिवानरी्य एकवाइले आफनै 
स्ोतसवाधनले गरेकवा थिए । सरीथमत स्ोतसवाधनमवा थनमवा्नण गररएकवा 
अथधकवंाश क्वारेथन्टनले संघरी्य सरकवारले तोकेको मवाप्णड परूवा गन्न 
सकेनन ् । प्रवा्यः सिवानरी्य तहले शथैक्क संसिवालवाई क्वारेथन्टनको 
रूपमवा उप्योगमवा ल्यवाए । कोथभड-१९ सन्नबवाट बचने सबैभन््वा 
प्रभवा्कवाररी उपवा्य भनेको नै थभडभवाड कम गरेर एकआपसमवा भौथतक 
्रूरी कवा्यम रवाखन ुहो । तरवाईकवा थजललवामवा शथैक्क संसिवाको भौथतक 
संरचनवा पहवाड ्वा थहमवालको तलुनवामवा केहरी रवाम्ो भए पथन प्रवा्यः 
शथैक्क संसिवामवा सरीथमत कोठवा र नवाम मवात्को शौचवाल्य रहकेवा 
थिए । तर क्वारेथन्टनसमबन्धरी मवाप्णडमवा छ जनवा बरवाबर एउटवा 
शौचवाल्य हुनपुनने र सनवानगहृको पथन व्य्सिवा हुनपुनने प्रवा्धवानहरू 
छन ् । होसटेल सञचवालन भएको बवाहके अन््य शथैक्क संसिवामवा 
सनवानगहृ थ्रलै पवाइन्छ । सिवानरी्य तहले थनमवा्नण गरेकवा क्वारेथन्टनमवा 
भौथतक ्रूरी कवा्यम रवाखने प्र्यवास गररए पथन धवारवा, शौचवाल्य र 
भोजनगहृ भने सं्यतुि रूपमवा प्र्योग गनु्नपनने बवाध्यतवा थि्यो । 

मवान्री्य स्ोतको थहसवाबले पथन सिवानरी्य तहलवाई क्वारेथन्टन ए्ं 
आइसोलेसन व्य्सिवापन र सञचवालन चनुौतरीपणू्न नै थि्यो । 
क्वारेथन्टनसमबन्धरी मवाप्णडअनसुवार प्रथत स्य जनवा व्यथतिको लवाथग 
सपुररी्ेक्ण गन्न आठ घणटवाको थसफटमवा एमथपएच ्वा एमथड 
(कम्यथुनथट मथेडथसन), मथेडकल अथधकृत, प्यवारवामथेडक एक 
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जनवा हुनपुनने प्रवा्धवान छ । ्गु्नम भगेकवा थजललवासतररी्य केहरी 
असपतवालमवा समते मथेडकल अथधकृत उपलबध छैनन ्। कम्नचवाररीको 
समवा्योजनपथछ त्यसै पथन सिवानरी्य तहमवा स्वास्थ्यकममीको अभवा् 
छ । त्यसमवाथि सिवानरी्य तहले हलेि डेसक र थफबर थकलथनक पथन 
सञचवालन गरेकवा थिए । ्यसले सिवानरी्य तहमवा स्वास्थ्यकममीको 
व्यसततवालवाई अ् बिवाएको थि्यो । त्यसैले सिवानरी्य तहले मवाप्णड 
अनसुवारको स्वास्थ्यकममी उपलबध गरवाउन सकने अ्सिवामवा नै 
थिएनन ् । स्वास्थ्यकममीको सवािै भौथतक पू् वा्नधवारको अभवा्मवा 
आ्श्यक ्रूरी पथन कवा्यम नरवाखरी थनमवा्नण गररएको क्वारेथन्टन 
संक्रमण फैलवाउने िलोको रूपमवा ्खेवाप¥्यो । 

संक्रथमतको संख्यवा बि्् ै जवँा्वा संघ र प्र्शेले सञचवालन गरेको 
आइसोलेसनमवा बेडको अभवा् भएपथछ सिवानरी्य तहले नै अग्सरतवा 
थलएर आइसोलेसन पथन सञचवालन गनु्नपनने अ्सिवा आ्यो । 
क्वारेथन्टनको लवाथग प्र्योग गररएको संरचनवालवाई नै आइसोलेसनमवा 
परर्त्नन गररएकोले क्वारेथन्टनमवा ्थेखएकवा समस्यवा आइसोलेसनको 
व्य्सिवापनमवा पथन ्थेख्यो । धरैेजसो सिवानरी्य तहहरू थचथकतसक, 
अथकसजन र एमबलेुन्सको व्य्सिवापनथबनवा नै आइसोलेसन 
सञचवालन गन्न बवाध्य भए । अप्वा्को रूपमवा आथि्नक, भौथतक 
र मवान्री्य स्ोतसवाधनको अभवा्लवाई पथूत्न गन्न नथजककवा तरीन/चवार 
ओटवा सिवानरी्य तहले सं्यतुि रूपमवा आइसोलेसन सञचवालन गरेकवा 
उ्वाहरण पथन थिए । त्यसतवा आइसोलेसनमवा भने तलुनवातमक रूपमवा 
व्य्सिवापन पक् सबल थि्यो । 

तीन तहिीच समनव् ि सामूत्हक प्र्तनका 
अिाव
संघरी्यतवा कवा्यवा्नन्््यन प्रवारथमभक चरणम ै भएकवाले ्यसको असर 
कोथभड-१९ रोकिवाम, थन्यन्त्ण र उपचवारको क्रममवा पथन 
्थेख्यो । नेपवालको संथ्धवानले तरीन तहकवा सरकवार समन्््य, 
सहकवा्य्न र सहअथसतत्को थसद्धवान्तमवा आधवाररत छन ् भने पथन 
व्य्हवारतः त्यसो हुन सकेको थिएन । तरीन तहकवा सरकवारबरीच 
कोथभड थन्यन्त्ण तिवा रोकिवामको लवाथग समन्््य र सवामथूहक 
प्र्यतनको अभवा् ्थेख्यो । सवािै संघ र प्र्शे सरकवारले गरेकवा 
थनण्न्य कवा्यवा्नन्््यन सम्यमवा हुन सकेन र सिवानरी्य तहले ्बवाबमवा 
कवाम गनु्नपनने बवाध्यतवा आइलवाग्यो । संघ तिवा प्र्शे सरकवारको 
भर नपररी आफनै सवाधन स्ोतमवा पवाथलकवाहरूले सवामग्री खरर्कवा 

सवािै संकटको बेलवा पस्ननल प्रोटेथकटभ इक्रीपमने्ट (परीपरीई) नै 
बनवाए । सिवानरी्य तहको ्यसतो अभ्यवासलवाई भने संघरी्य व्य्सिवाको 
सकवारवातमक पक् मवान्न सथकन्छ । 

अकवा्नथतर, तरीन सरकवारमध्ेय कसले के कवाम गनने भन्ने अलमल 
पथन भ्यो । नेपवाल सरकवारले चतै २०७६ को तेस्ो सवातवाथतर तरीन 
तहकवा सरकवारले गनने कवामको कवा्यवा्नन्््यन कवा्य्न्योजनवा सवा््नजथनक 
ग¥्यो । तर त्यसअनसुवार कवाम भएन । संक्रमणको संकट बिरी 
भएकवा पवाथलकवाहरूमवा संघ र प्र्शेबवाट सह्योग नभएपथछ औषधरी 
आपथूत्न, पररीक्णको व्य्सिवापन अथन उपचवारको व्य्सिवा पथन 
आफैले अग्सर भएर गरे । संघ र प्र्शेले सिवानरी्य तहसँग समन्््य 
नगररी थनण्न्य गनने र थनण्न्यको कवा्यवा्नन्््यन गनने एकवाइको रूपमवा मवात् 
सिवानरी्य तहलवाई थलएको सिवानरी्य तहको बु् वाइ रह्ो । कोथभड 
थन्यन्त्ण र उपचवारकवा लवाथग सिवानरी्य तहकवा जवा्यज मवागलवाई पथन 
संघ र प्र्शेले बे्वासतवा गरेपथछ सिवानरी्य तहलवाई कोथभड रोकिवाम, 
थन्यन्त्ण र उपचवारमवा कथठनवाइ उतपन्न भएको थि्यो ।

भवारतसँग प्रमखु नवाकवा भएकवा थ्रवाटनगर, ्रीरगंज, नेपवालगञजजसतवा 
सिवानरी्य तहले सरीमवामवा हुने आ्तजवा्तलवाई कडवा थनगरवानरी र 
व्य्सिवापनकवा सवािै सरीमवा नवाकवामवा परीसरीआर प्र्योगशवालवाको 
सिवापनवा गररनपुनने भनरी संघ र प्र्शे सरकवारसँग अनरुोध गरेकवा 
थिए । तर त्यसलवाई आलटवाल ग्वा्न सरीमवाकवा तरी शहरहरूमवा कोथभड 
संक्रमण फैथल्यो । कोथभडकवा थबरवामरीको उपचवारको व्य्सिवा संघरी्य 
सरकवारले गनु्नपनने प्रवा्धवान थ्पररीत ्रीरगंजमवा सञचवालन गररएको 
गणडक असपतवालको खच्न पवाथलकवाले व्यहोनु्नपनने गररी संघरी्य 
सरकवारले स्रीकृथत थ््यो ।12 क्वारेथन्टनमवा रवाथखएकवा मवाथनसलवाई 
थबनवा पररीक्ण घर पठवाउन सथकने थनण्न्य संघरी्य सरकवारले गरेपथछ 
कथतप्य सिवानरी्य तहमवा क्वारेथन्टनमवा बसेकवा मवाथनस थ्रोधमवा 
नै उथत्एपथछ सिवानरी्य तह अपठेरोमवा परेकवा थिए । थनषधेवाज्वा 
लगवाउने थनण्न्य प्रमखु थजललवा अथधकवाररीलवाई सथुमपएपथछ प्र्शे र 
सिवानरी्य तहसँग समन्््य नग्वा्न संक्रमण थन्यन्त्णमवा तरीन तहबरीच 
असमन्जस्यतवा उतपन्न भ्यो ।13 

12 अन्नपणू्न पोसट् । २०७७ । संक्रमणसँग जधु ््  ै मोफसलकवा महवानगर । 
http://annapurnapost.com/news/164463 मवा उपलबध; भ्ौ २४, २०७७ मवा 
हरेरएको ।

13 न््यौपवाने, तफुवान । २०७७ । थनषधेवाज्वासँगै संघरी्यतवाको अनौठो अभ्यवास: 
प्र्शे र सिवानरी्य सरकवारभन््वा थसथडओ शथतिशवालरी ! https://www.himalkhabar.
com/news/117529 मवा उपलबध; भ्ौ २४, २०७७ मवा हरेरएको ।



10 कोभिड-१९ रोकथाम, भियन्त्रण तथा 
उपचारमा संघ, प्रदशे र सथािीय सरकारअपडेट-६

प्र्शे अन्तग्नतको सवामवाथजक थ्कवास मन्त्वाल्य, स्वास्थ्य से्वा 
थन्नेशनवाल्य र प्र्शे स्वास्थ्य आपथूत्न व्य्सिवापन केन्द्बरीच 
थजममे् वाररी असपष्ट भ्यो । पररणवामस्रूप, नरीथत थनमवा्नण ए्ं स्वास्थ्य 
सवामग्री आपथूत्न प्रभवाथ्त बन््यो । कोथभड रोकिवाम र थन्यन्त्णको 
क्रममवा आ्श्यक नरीथत थन्नेशन र स्वास्थ्य सवामग्री आपथूत्नमवा ्यरी 
थनकवा्यहरूले एकले अकवा्नलवाई ्खेवाएर थजममे् वाररीबवाट पथन्छन 
खोजेको अनभु् प्र्शे मवातहतकवा स्वास्थ्यकममीले गरेकवा थिए । 

त्नषकष्स
कोथभड संक्रमण थ्थभन्न ्शेमवा फैथलरहकेो र नेपवालमवा पथन 
संक्रथमत फेलवा पररसक्वा पथन ्यस रोगलवाई रोकिवाम, थन्यन्त्ण र 
उपचवारको लवाथग पू् ्न त्यवाररी गरेर ्योजनवाबद्ध िंगले प्रभवा्कवाररी 
क्म चवालन तरीन तहकै सरकवार अपेक्वाकृत सं्े्नशरील ्थेखएनन ्। 
्यसमवा थ्शषेतः संघ सरकवार बिरी नै उ्वाथसन ्थेख्यो । ्यस रोगप्रथत 
सन््हे रवाखरे कुनै त्यवाररीमवा थिलवाससुतरी ग्वा्न संक्रमणको ग्वाफ उकवालो 
लवागेको छ । ्ोस्ो संक्रथमत फेलवा परेपथछ मवान्छेको चहलपहललवाई 
थन्यन्त्ण गनने लकडवाउनको ्यवाथन्त्क नककल गरे पथन त्यसपथछ 
संक्रमण थ्सतवारलवाई थन्यन्त्ण गनने र संक्रथमतको पररीक्ण ए्ं 

उपचवारको त्यवाररी गननेतफ्न  तरीनै तहकवा सरकवारको त्यवाररी थफतलो 
भ्यो । भवारतबवाट नेपवाल फक्न ने नवागररकलवाई सरीमवामवा नै क्वारेथन्टनमवा 
रवाखने र पररीक्ण गनने कवाम हुन सकेन । उनरीहरू पररीक्ण नै नगररी 
आफनो गवाउँघर पगुे र आफनो सिवानरी्य तहले बनवाएकवा अव्य्थसित 
क्वारेथन्टनमवा बसन बवाध्य भए । ्यसो ग्वा्न ्यवात्वा गररएको स्वाररी 
सवाधनमवा र क्वारेथन्टन सिलमवा भएकवा अन््य मवाथनसहरू पथन 
संक्रमणको जोथखममवा परे । 

पथछललो सम्यमवा पररीक्ण थकट बचवाउन पररीक्णको मवाप्णडलवाई 
सवँाघरुो पवा्दै लथगएको छ, संक्रमण बिेको ्रसँगै उपचवारको सथु्धवा 
बिवाउन सथकएको छैन । पररीक्ण र उपचवारको पहुचँबवाट मवाथनस 
्थञचत भएकवा छन । ्योजनवा र त्यवाररीथबनवा लकडवाउन ्वा थनषधेवाज्वा 
खोलने र लगवाउने गररए पथन स्वास्थ्यको मवाप्णड कडवाइको सवाि 
लवाग ू गरवाउनेतफ्न  कसैको पथन ध्यवान जवान सकेन । तरीनै तहको 
सरकवारले सपष्ट थजममे् वाररी बवँाडफवँाट ग्दै समन्््यवातमक र सवामथूहक 
रूपमवा कोथभड रोकिवाम, थन्यन्त्ण र उपचवारको प्र्यवासलवाई अगवाथड 
बिवाएन । ्यसको पररणवामस्रूप संघरी्य रवाजधवानरी कवाठमवाडौ ँ
उपत्यकवा लगवा्यतकवा बिरी जनघनत् भएकवा शहरबजवार कोथभड 
रोगको संक्रमणको चपेटवामवा परेकवा छन ् । हवाम्ो स्वास्थ्य प्रणवालरीले 
िवामन नसकने अ्सिवा थसज्ननवा भएको छ ।



्यस अपडेटकवा लवाथग ् एथस्यवा फवाउन्डेसनले आथि्नक तिवा प्रवाथ्थधक सह्योग गरेको हो । ्यसमवा उथललथखत थ््रण र थनचोड डेमोके्रसरी 
ररसोस्न सेन्टर नेपवाल (डरीआरसरीएन) को अध्य्यनमवा आधवाररत छन ्। थतनले सह्योगरी संसिवाको धवारणवा प्रथतथबथमबत नगन्न पथन सकछन ्। 


