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लिाइएका बन्जेले ननम्तयाएका आनथ्सक परिणामका उपज नथए । 
यस प्रनतवे्नले फेब्रुअिी्नेि सेप्ेटमबि २०२० समम महामािीका 
्ौिान ्नेिएका घ्टनाहरूको नवशे्षण ििेको छ । यस आठ 
मनहने अवनिमा नेपालिरिमा कोनिड-१९ महामािीसँि समबननित 
जममा ५१० घ्टना अनिलेिन िरिएको नथयो । यी घ्टनामधये ्रुई 
नतहाइिन्ा बढी (७२.४ प्रनतशत) नहसंािनहत नथए ि बाँकी (२७.६ 
प्रनतशत) नहसंा्तमक नथए ।2

२. तथ्ांक स्ोत तथा िगगीकरण

कोकयापको मयानपङ् ्टोलीले मरुखय अनलाइन समाचाि पो्ट्सल 
ि िानट्रिय ्नैनकहरूका साथै अनौपचारिक सेवा केनद्र, थड्स 
एलायनस, बललू डायमणड सोसाइ्टी जसता नेपालका मानव 
अनिकाि संिठनहरूको घ्टना रिपो्ट्स ि नमनडया काउननसलमा ्ता्स 
िएका नजललासतिीय समाचाि पो्ट्सलहरूको ्नैनक समीक्ामाफ्स त 
यस नवशे्षणका लानि तथयांक संकलन ििेको नथयो । साथै 
२० नजललामा िहकेा कोकयापका प्रा्नेशक काया्सलय तथा 
नजललानसथत स्ोत वयनतिहरूबा्ट पनन तथयांक संकलन िरिएको 
नथयो । तथयांक संकलन ि्ा्स नमलेसमम नमनत तथा वडासतिीय 
सथानको नवविणसनहत झडप, आक्मण, प्र्श्सन, बन् आन् 
घ्टनाको प्रकृनतबािे नवविण, पीडक वा पीनडत संलगन वयनतिको 
नलङ्ि, उमिे समलूह तथा अनय सान्नि्सक समलूहित संलगनताबािे 
नवनवि नवविण, ि म्ृतयरु, चो्टप्टक, यौन आक्मण वा िनमालको 
क्नत आन् प्रिावबािे नवसततृ नवविण अनिलेिन िरिएको नथयो । 

३. घटनाक्रम

कोनिड १९ को पनहलो केस ्नेिएको समयताका अथा्सत् फेब्रुअिी 
ि माच्समा नहसंा्तमक ि नहसंािनहत ्रुव ै प्रकृनतका घ्टना जया् ैकम 

2 पीएमपीले आक्मण, सामलूनहक झडप, तोडफोड तथा नािरिकहरूमानथ नहसंा 
ि नहसंा्तमक प्र्श्सनलाई नहसंा्तमक घ्टनाको रूपमा  विगीकिण  ििेको  छ । ्तयसिी 
नै शाननतपलूण्स प्र्श्सन, नििफतािी, ननट्कासन तथा सामानजक ननषिे, कालोबजािी, 
घिेाउ तथा िना्स, अड्चन अविोि, साव्सजननक अवहलेना, सडक अविोि, हडताल 
ि िमकीलाई नहसंािनहत घ्टना मानेको छ । 
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१. पररच् 

सन ् २०१९ को अन्तय्नेि कोनिड-१९ महामािीले नवश्विरि नै 
जनसवासथय संक्ट लयाएको छ । यसले ्नैनक जीवनका आनथ्सक 
तथा सामानजक पक्लाई तहसनहस पािेको छ । नवश्वका नवनिनन 
्शेका सिकािहरूले कोनिड-१९ को प्रसाि िोकन साव्सजननक 
िनतनवनि ि यातायातलाई सीनमत पािी निडिाड िन्स वनज्सत ििे । 
्तयसतै ननयनत्रण िणनीनत अनरुसिण ि्दै नेपाल सिकािले पनन माच्स 
२४, २०२० मा ्शेवयापी लकडाउन लािलू ििेको नथयो । यस 
महामािीले सवासथय संिचनामानथको चाप अ्तयनिक बढाएको 
छ । यस संक्ट तथा ्तयससँि ै आएका प्रनतबनिले ्शेिरिका 
माननसहरूको जीनवकोपाज्सनमानथ उललेखय प्रिाव पािेका छन ् । 
यसले िलेा हुने सवतनत्रता, अनिवयनतिको सवतनत्रता तथा संघ ि 
संसथा िोलने सवतनत्रतालाई पनन संकरु नचत पािेको छ ि नेपालमा 
द्वनद्वका घ्टनाको सलूत्रपात िनने समिावना लयाएको छ । 

यस आकनसमक परिवेशमा यो प्रनतवे्नले नेपालमा कोनिड-
१९ महामािीसँि समबननित द्वनद्वका घ्टनाहरूको नवशे्षण ििेको 
छ । कोकयापको नेपाल नपस मनन्टरिङ् प्रोजेक्ट (पीएमपी) ले यी 
घ्टनाहरूको अनिलेिन ििेको नथयो । पीएमपीले फेब्रुअिी २०२० 
्नेि कोनिड-१९ महामािीसँि समबननित नवनिनन घ्टनाको 
अनिलेि िाख् ै आएको छ ।1 यी घ्टनामधये केही महामािीको 
ननयनत्रणका लानि सिकािले ििेको वयवसथापन प्रनतनक्याका 
प्र्तयक् ननतजा नथए िने बाँकी सामानजक ि आनथ्सक िनतनवनिमा 

1 कोकयाप/नेपाल मनन्टिले नेपालिरिका नवनिनन नहसंा्तमक तथा  नहसंािनहत 
घ्टना ि नतनको सथानबािे अनिलेि िाख् ै घ्टनाको प्रकृनतअनरुसाि विगीकिण ि्दै 
आएको छ । यसबािे तथयांक www.nepalmonitor.org मा उपलबि छ । यसता 
घ्टनाको अनिलेि िाखनरुको उद्शेय समबननित सबैलाई मानव अनिकाि तथा 
सरुिक्ासमबनिी मरुद्ाबािे सचते ििाउनरु तथा आफलू  विपिका घ्टनाप्रनत प्रनतनक्यामा 
सरुिाि लयाउन तथा आफलू लाई सरुिनक्त िाखनमा सघाउ परुिोस ्िनने हो । यसले सिकािी 
तथा िैिसिकािी ननकायहरूलाई पनन आवशयक नीनतित वयवसथामाफ्स त आफनो 
प्रनतनक्यामा सरुिाि िन्स सघाउने अपेक्ा िरिएको छ ।

http://www.cocap.org.np/programs/peace-monitoring-project
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नथए । यस प्रनतवे्नमा चचा्स िरिएका करु ल ५१० घ्टनामधये ३१६ 
घ्टना (६२ प्रनतशत) अनप्रल्नेि जरुनसममको तीन मनहनामा िएका 
नथए । जममा ३६९ नहसंािनहत घ्टनामधये पनन आिािन्ा बढी 
(५६ प्रनतशत) यही तीन मनहनामा िएका नथए । यस समयमा नेपाल 
सिकािले ्शेवयापी लकडाउन पनन लािलू ििेको नथयो ।3 जरुलाई 
मनहनामा घ्टनाको संखया घ्ेटको नथयो ति अिस्टमा फेरि बढेको 
नथयो - करु ल संखयाको २६ प्रनतशत घ्टना िएको यस मनहनामा 
फेब्रुअिी्नेि सेप्ेटमबि बीचमा सबैिन्ा ठलूलो मानसक वनृधि िएको 
नथयो (अनरुसलूचीअनति्सत तानलका ३ हनेरु्सस)् । अिस्टमा ४० िन्ा 
ििैे नजलला प्रशासन काया्सलयहरूले आफनो नजललामा लकडाउन 
वा ननषिेाज्ा लािलू ििेका नथए । यही अवनिमा ्शेिरिका थरुपै्र 
सथानीय सिकािहरूले पनन लकडाउन लािलू ििेका नथए ।4

नहसंा्तमक अनति्सतका जममा १४१ घ्टनामधये किीब एकनतहाइ 
(४७ ओ्टा अथा्सत ्३३ प्रनतशत घ्टना) अनप्रलमा िएको पाइएको

3 कोनिड-१९ संक्मण फैनलनबा्ट िोकन नेपाल सिकािले माच्स २४, २०२० 
मा शरुरु ििेको लकडाउन मधयअसािसमम लािलू िएको नथयो । कोनिड-१९ सँि 
समबननित घ्टनाको संखयामा पनन ्तयही अवनिमा वनृधि हुन थालयो ।  

4 अनलाइनिबि । २०२० । ्शेिरिका आिािन्ा बढी नजललामा ननषिेाज्ा ।  
https://www.onlinekhabar.com/२०७७।/08/889928 मा उपलबि; नोिमेबि 
१, २०२० मा हरेिएको 

नथयो । अनप्रलको तरुलनामा म ेि जरुनमा (क्मश: ३० ि १४ प्रनतशत) 
घ्टना संखयामा केही कमी आएको नथयो । समग्रमा हे् ा्स अनप्रल, 
म े ि जरुन मनहनामा ्शेवयापी वा सथानीय सतिमा लनक्त बन् 
लािलू िएको समयमा नहसंा्तमक तथा नहसंािनहत ्रुव ै प्रकािका 
घ्टनाको ्ि अनिक नथयो । लकडाउनका प्रािनमिक मनहनामा 
नवशषे प्रकृनतका घ्टनाको संखया पनन अनिक िहकेो नथयो । 
जसतै, कालोबजािीका ३३ घ्टनामधये २३ अथा्सत ् ्रुई नतहाइिन्ा 
बढी घ्टना अनप्रल ि म े मनहनामा िएको पाइएको नथयो । आठ 
मनहनाको अवनििरिमा िएका सानाठलूला सामलूनहक आक्मणका 
८१ घ्टनामधये ६६ प्रनतशत अथा्सत ् ्रुईनतहाइ घ्टना अनप्रल ि म े
्रुई मनहनामा िएका नथए । जरुलाई मनहनामा लकडाउन तरुलना्तमक 
रूपमा िरुकरु लो पारिएसँि ै नहसंा्तमक तथा नहसंािनहत ्रुव ैप्रकािका 
घ्टनाको संखया घ्ेटि क्मश: ४ प्रनतशत ि १० प्रनतशतमा सीनमत 
िएका नथए । 

सचत्र १: महामारीका मसहनामा घटनाको दर
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फेब्रअुरी माचर् अिप्रल मे जुन जलुाई अग�ट से�टे�बरिहंसारिहत िहंसा�मक

२४ माचर्: देश��ापी लकडाउन 

१० मे: गाडी आवतजावत सहज गिरएको, खाद्�व�तुको उ�पादन 
र िबिक्रिवतरण, िनमार्णका काम र ब�िकङ सेवा सचुा�

१५ जनु: लकडाउन अझ खलुाइएको

२२ जलुाई: िभडभाड हुने ��ल बाहेक 
लकडाउन हटाइएको

जलुाई अि�तम ह�ा: धेरै िज�लाह�मा पनु: लकडाउन, १५ अग�ट: काठमाडौ ँउप��कामा 
पिन लकडाउन

१७ से�टे�बर: काठमाडौसँँगै देशभर लकडाउन 
हटाइएको

स्रोत: टाइमलाइन, reliefweb.int

४. प्ादेसिक तथा के्त्री् प्िसृति

आठ मनहने अवनिका घ्टनामधये सवा्सनिक घ्टना (करिब २९ 
प्रनतशत) प्र्शे २ मा नथए िने बािमती प्र्शे ्ोस्ो सथान 
(करिब २९ प्रनतशत) मा नथयो । करु ल ३६९ नहसंािनहत घ्टनामधये 



4 नेपालमा कोभिड-१९ महामारीसँग 
सम्बभ्धित घटनाको भिशे्षणअपडेट-७

सवा्सनिक (करिब २९ प्रनतशत) बािमती प्र्शेमा नथए िने प्र्शे २ 
्ोस्ो सथान (करिब २२ प्रनतशत) मा नथयो । करु ल १४१ नहसंा्तमक 
घ्टनामधये करिब ४६ प्रनतशत अथा्सत ्झनडै आिाजसो नहसंा्तमक 
घ्टना प्र्शे २ का नथए । अनय प्र्शेमा २० िन्ा कम संखयामा 
नहसंा्तमक घ्टना िएका नथए । अनय प्र्शेको ्ाँजोमा िणडकी ि 
कणा्सली प्र्शेमा नयलून संखयामा अथा्सत् जममा ६-६ प्रनतशत मात्र ै
नहसंा्तमक तथा नहसंािनहत ्रुव ै प्रकािका घ्टना िएको पाइयो । 
सातै प्र्शेमा नहसंा्तमकको ्ाँजोमा नहसंािनहत घ्टना ििैे नथए । 
ति कणा्सली प्र्शे ि प्र्शे २ मा नहसंा्तमक घ्टनाको अनरुपात अनय 
प्र्शेमा िन्ा ििैे नथयो । 

नविोि तथा हडताल नै िएका नथए । बािमती प्र्शेमा िएका ४० 
नहसंािनहत प्र्श्सनमधये ३३ ओ्टा घ्टना काठमाडौ ँ उप्तयाकामा 
घ्ेटका नथए । 

नजललासतिीय तथयांक केलाएि हे् ा्स अनिलेिीकिण िएका करु ल 
घ्टनामधये ४० प्रनतशत घ्टना जममा सात नजललानित्र िएको 
्नेिनछ । सबैिन्ा ििैे घ्टना काठमाडौमँा, ्तयसपनछ क्मश: 
पसा्स, िनरुषा, कैलाली, सप्तिी, मोिङ ि नचतवन नजललामा छन ्
(अनरुसलूचीअनति्सत तानलका ७ हनेरु्सस)् ।5 ्तयसतै नहसंा्तमक घ्टनामधये 
झणडै आिाजसो घ्टना पाँच नजललाका नथए । काठमाडौबँाहके 
अनय चाि नजलला प्र्शे २ का हुन ्। नहसंा्तमक घ्टनाको तरुलनामा 
नहसंािनहत घ्टना िने ििैे नजललामा फैनलएका छन ् । नहसंािनहत 

घ्टनामधये ििैे (१४ प्रनतशत) घ्टना काठमाडौ ँ नजललामा िए । 
्तयसपनछ क्मश: पसा्स, कैलाली ि मोिङ नजलला छन ् । सथानीय 
तहमा िएका घ्टनाको अनिलेिमा काठमाडौ ँ महानििपानलका, 
वीििंज महानििपानलका, जनकपरुििाम उपमहानििपानलका, 
नविा्टनिि महानििपानलका, िितपरुि महानििपानलका तथा ििान 

5 अनय नजललाको तरुलनामा यी नजललामा जनसंखया ि उचच आनथ्सक िनतनवनि 
हुने क्ेत्र ििैे छन ्।

सचत्र २: सिसि्न प्देिमा घटनाहरू
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प्रदेश १ प्रदेश � �ा��ती ���क� लिु���ी कणार्ली सुदरू�ि��

िहसंा��क िहसंारिहत

प्र्शे २ मा नहसंा्तमक घ्टनाको सवा्सनिक रूप शािीरिक 
आक्मण नै नथयो जसमा साना तथा ठलूला ्रुवैिाले समलूह संलगन 
नथए । ्तयहाँका ६५ नहसंा्तमक घ्टनामधये ३७ ओ्टा लकडाउनको 
अवनिमा या िाहत नवतिणका ्ौिान प्रहिी तथा सथानीय सिकािका 
प्रनतनननि आन् जसता िाजयका अनय ननकायले नािरिकहरूनवरुधि 
अवशयकतािन्ा बढी बल प्रयोि ि्ा्स िएका नथए । प्र्शे २ मा 
चाि ि बािमती प्र्शेमा एउ्टा नहसंा्तमक प्र्श्सन िए िने बाँकी 
प्र्शेमा ्तयसता प्र्श्सन नै िएनन ्। बािमती प्र्शेमा प्राय: नािरिक 
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उपमहानििपानलकासनहत जममा छ सथानीय एकाइमा मात्र ै १० 
िन्ा बढी घ्टना िएको ्नेिनछ । यसले कोनिड-१९ समबनिी 
ििैेजसो घ्टना केही मात्र ैनजलला ि सथानीय एकाइमा केननद्रत िहकेो 
तथय उजािि िछ्स । 

५. घटनाका कारण, प्कृसत तथा सतनमा िलंगन 
व्सति

नेपालमा कोनिड-१९ महावयािी वयवसथापनका ्ौिान िएका 
नहसंा्तमक तथा नहसंािनहत द्वनद्वहरूको प्रकृनत‚ कािण ि नतनमा संलगन 
वयनतिहरूबािे यस िणडमा नसंहावलोकन िरिएको छ । ती घ्टना 
पछानडका केही मलूल कािणमा कोनिड-१९ महामािीको सिकािद्वािा 
(अ)वयवसथापन, लकडाउनको समयमा िाहत नवतिणबािे 
द्वनद्व, कोनिड-१९ का नबिामी ि नतनको हिेचाहमा िन्टएका 
सवासथयकमगीनवरुधि पलूवा्सग्रह ि िे् िाव, ि नेपाली नािरिक तथा 
नव्शेी वयनतिको सव्शे नफतगी प्रनक्या आन्सँि जोनडएका छन ् । 
यी प्र्तयेक नवषयबािे तल चचा्स िरिएको छ । घ्टनामधये सबैिन्ा 
ििैे (झनडै ४० प्रनतशत) घ्टना सिकािले कोनिड-१९ महामािी 
ननयनत्रण िणनीनतमा ्िेाएको अवयवसथापनसँि िाँनसएका छन ् । 
द्वनद्वको घ्टना उ्तपनन ििाउने अकको कािणमा िाहत नवतिणबािे द्वनद्व 
(१३ प्रनतशत) ि लकडाउन लािलू िनने क्ममा सरुिक्ाकमगीद्वािा बल 
प्रयोि (११ प्रनतशत) नथयो । यसले प्राय: घ्टना िाजयका ननकाय ि 
जनसािािणबीचका द्वनद्वबािे िएको ्िेाउँछ । 

िरकारी (अ)व्िसथापन 

सातै प्र्शेमा िएका करु ल ५१० घ्टनामधये १९३ घ्टना वसतरुत: 
कोनिड-१९ महामािी ननयनत्रणमा सिकािले ििेको कमजोि 
वयवसथापनले उ्तपनन ििाएको असनतरुनटिका कािण नािरिकहरूद्वािा 
नविोि, हडताल वा िना्स नथए । यीमधये प्राय:जसो घ्टना सिकािी 
ननकायनवरुधि नविोिका नथए । 

सथानीय ननकायद्वािा ननमा्सण िरिएका कवािेनन्टन सथलमा 
िानिएका माननसहरूले ती कवािेनन्टन सथलको िरुणसतिहीनता 

ि अवयवसथापनबािे नविोि ििेका नथए । कनतपय कवािेनन्टन 
सथलले एकानति िाननपन तथा सिसफाइबािे उनचत प्रबनि ििेका 
नथएनन ् िने अका्सनति संक्मण फैलाउन सकने समिावना िएका 
वयनतिहरूलाई सानो ठाउँमा कोचिे िािकेा नथए । संघीय सिकािले 
िाित तथा अनय ्शेबा्ट फनक्स एका माननसहरूको कवािेनन्टन 
वयवसथापनका नननमत सथानीय सिकािलाई िरुहािेको नथयो ि 
्शेिरिका सथानीय सिकािले आ-आफनै कवािेनन्टन केनद्रहरू 
सथापना ििेका नथए । ति सथानीय सिकािसँि आवशयक सरुिक्ा 
माप्णड पालना िन्स चानहने पया्सप्त पलूवा्सिाि तथा स्ोतसािनको 
अिाव नथयो जसका कािण वयवसथापनको पा्टो लथानलंि िएको 
नथयो । एकानति कवािेनन्टनको वयवसथापन कमजोि हुनाले ि अका्सनति 
कोनिड-१९ पिीक्ण नक्ट ि पिीक्णको ननतजा आइपरुगनमा िएको 
नढलासरुसतीका कािण ्तयसता कवािेनन्टन केनद्रहरू आफँै संक्मण 
फैलाउने ह्टसप्ट बनेका नथए । यस प्रकािका नवफलताका कािण 
कवािेनन्टन केनद्रमा िानिएका माननसहरू तथा नतनका परिवािजनले 
कवािेनन्टनको अपरिहाय्सतालाई असवीकाि ििेि वा नविोिमाफ्स त 
आफनो असनतरुनटि पोिकेा नथए । यसको एक उ्ाहिण ्लेैिको 
ििैव िाउँपानलकामा िाितबा्ट फनक्स एका आप्रवासी नेपालीको 
एक समलूहले कवािेनन्टन सथलमा उनचत वयवसथापन निएको िन् ै
प्रमरुि प्रशासकीय अनिकृतलाई ििेको आक्मण हो ।6 ्शेिरिमा 
४० िन्ा बढी यसता घ्टना कवािेनन्टनका नवषयसँि समबननित 
नथए । यीमधये २५ घ्टना नहसंा्तमक नथए जसमा कवािेनन्टन तथा 
आइसोलेसन केनद्रहरूको वयवसथापनमा सरुिाि माि ि्दै सथानीय 
तहका नजममवेाि वयनतिमानथ आक्मण िएको नथयो । 

कोनिड-१९ पिीक्ण नक्ट ि पिीक्णको ननतजा आइपरुगनमा हुने 
नढलासरुसतीका कािण आइसोलेसन तथा कवािेनन्टनमा आवशयकिन्ा 
ििैे समय बसनरु पिेकोले सथानीय ननकाय ि आइसोलेसन तथा 
कवािेनन्टन केनद्रमा बनसिहकेा नािरिकहरूबीच केही घ्टना िएका 
नथए । ्शेमा कोनिड-१९ को ्ोस्ो केस परुनटि हुनेनबनतिकै नेपाल 
सिकािले ्शेवयापी लकडाउन लािलू ििे पनन ्शेिरि कवािेनन्टन 
केनद्रमा बनसिहकेा वयनतिहरूको पिीक्ण िन्स आवशयक पनने पिीक्ण 
क्मता वनृधि िरिएन । यसका कािण पिीक्णको ननतजा आउनमा 
नढलासरुसती िइिहकेो नथयो ि माननसहरू कवािेनन्टन केनद्रमा लामो 

6 िासस । २०२० । कवािेनन्टनमा बसेकाहरुबा्ट प्रशासकीय अनिकृतमानथ 
हातपात । रातरोपाटी ।  https://ratopati.com/story/132878/२०७७।/6/3/
attack मा उपलबि; नोिमेबि ३, २०२० मा हरेिएको । 
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िहकेा अग्रपंनतिका कम्सचािी ि सव्शेी तथा नव्शेी आप्रवासीनवरुधि 
्तयसता पलूवा्सग्रह तथा नविे्  लनक्त नथए । कैयौ ँ ठाउँमा सथानीय 
नािरिकहरूले आफनो समर्ु ाय ननजकै आइसोलेसन ि कवािेनन्टन 
केनद्र तथा नचहान सथापना िनने सथानीय सतिका ननण्सय नवरुधि 
प्र्श्सन ििेका नथए । तीमधये पनहलो प्र्श्सन ितिपरुिमा िएको नथयो 
जहाँ सथानीय नािरिकहरूले महामािीको उद्गमसथल चीनको वरुहान 
शहिबा्ट सव्शे नफता्स लयाइएका माननसहरूको लानि कवािेनन्टन 
केनद्र ननमा्सण िनने एकतफगी ननण्सय संघीय सिकािले नलएको नथयो ।8 
्तयसयता आफनो समर्ु ाय ननजकै ्तयसतै प्रकृनतका केनद्र सथापना िनने 
सथानीय सिकािको ननण्सय नवरुधि अनेकौ ँसमर्ु ायले नविोि प्र्श्सन 
ििे । 

पलूवा्सग्रहका प्राय: घ्टना कोनिड-१९ का नबिामी तथा अग्रपंनतिका 
कम्सचािी, सवासथयकमगी तथा सरुिक्ाकमगी नवरुधि लनक्त नथए ि 
्तयसता केही वयनतिले िौनतक आक्मणसमते सामना िनरु्स पिेको 
नथयो । अग्रपंनतिका कम्सचािीहरूले आफलू मानथ आक्मण िनने वयनति 
तथा समलूहनवरुधि आवाज उठाउन सामानजक सञजाल पनन प्रयोि 
ििेका नथए ।9 िाइिस संक्मणको उचच जोनिमका वयनतिहरूले 
आफलू ले बसोबास िरििहकेो समर्ु ायबा्ट ननट्कासनको पनन सामना 
िनरु्स पिेको नथयो । बहालमा बसोबास िरििहकेा संक्नमत तथा 
अग्रपंनतिका कम्सचािीहरूले संक्मणको डिले उबजाएको पलूवा्सग्रहका 
कािण बाससथानबा्ट ननकानलने जोनिममा नथए । शहिी तथा 
ग्रामीण ्रुव ैपरिवेशमा यसता समलूहका वयनतिहरूलाई बाससथानबा्ट 
ननकानलएका ििैे घ्टना प्रकाशमा आएका नथए । उ्ाहिणका 
लानि िाइिस संक्मणपनछ ननको िएका एक सवासथय सहायक 
(अहवे) लाई कणा्सली प्र्शेमा उनी ननयरुति िएको िाउँमा प्रवेश 
िन्स न्इएन ।10 ्तयसतै, काठमाडौनँसथत एउ्टा सथानीय समर्ु ायले 
एक होस्ेटललाई ्तयहाँ बसोबास ििेका सवासथयकमगीलाई ननट्कासन 

8 ढकाल, सानवत्री । २०२०। ितिपरुि लोकलस प्रो्ेटस्ट एिेनस्ट लाइकली 
कवािेनन्टन साइ्ट । हिमालयन टाइम्स ।  https://thehimalayantimes.com/
nepal/bhaktapur-locals-protest-against-likely-quarantine-site/ मा 
उपलबि; नोिमेबि १, २०२० मा हरेिएको ।

9 ् िेकड्स । २०२०। फ्रन्टलाइन वकस्स कलाप बयाक एिेनस्ट कोनिड शामस्स, 
निनजलयान््टस । https://www.recordnepal.com/covid19/frontline-
workers-clap-back-against-covid-shamers-vigilantes/ मा उपलबि; 
नोिमेबि ४, २०२० मा हरेिएको ।

10 शाही, ्ीपकजंि । २०२० । असपतालबा्ट नडसचाज्स िएका सवासथयकमगीको 
्रुिसेो : िाउँलेले घि जानै न्एनन,् बाइकै तोडफोड िरिन्ए । ्सेतरोपाटी ।  https://
www.setopati.com/social/208826 मा उपलबि; नोिमेबि ४, २०२० मा 
हरेिएको ।

अवनिसमम बसन बाधय िएकाले उनीहरू झन ् थप संक्मणको 
जोनिममा पिेका नथए । ्तयसैले पनन उनीहरू कवािेनन्टन काया्सनवयन 
िनने ननकायहरूनवरुधि प्रनतकािमा उनत्रएका नथए । 

्तयसता घ्टना शरुरुमा सथानीय ननकायहरूनवरुधि िए पनन पनछ 
सिकािको कोनिड-१९ प्रनतको लापिवाहीपलूण्स वयवसथापननवरुधि 
यरुवाहरूको नेत्ृतवमा ्शेवयापी शृिंलाबधि नविोि िए । यी नविोि 
काय्सक्मले पोनलमिेज चने रियाकसन (पीसीआि) पिीक्णको 
्ायिा फिानकलो पानने तथा आइसोलेसन ि कवािेनन्टन केनद्रमा 
उपलबि सरुनविा सरुिानरु्सपनने माि ििेका नथए । कोनिड-१९ प्रनत 
सिकािले ििेको नक्याकलापलाई यी नविोि काय्सक्मले बािमबाि 
‘अकम्सणय’ बताएका नथए । ‘इनफ इज इनफ’ नाम न्इएको एक 
नविोि शृिंला काठमाडौकँा यरुवाद्वािा शरुरु िरिएको नथयो । शरुरुमा 
केही यरुवाहरूको समलूहले सिकािको अकम्सणयतालाई निकका्दै 
ि थप पीसीआि पिीक्ण‚ आइसोलेसन तथा कवािेनन्टन केनद्रमा 
उपलबि सरुनविामा सरुिाि माि ि्दै िोक हडताल ििेको नथयो ।7 
यी नविोि प्र्श्सनहरूले ्शेको अनय सथानहरू ि नवशषेििी शहिी 
क्ेत्रमा नािरिक समथ्सन पाएको नथयो । ्शेिरि नै ि नवशषेििी यरुवा 
वि्समाझ ्तयसतै प्रकािका नविोि प्र्श्सनहरू फैनलनरुले कोनिड-१९ 
नवरुधि सिकािले ििेका कामप्रनत नतनको वयापक असनतरुनटिलाई 
छललंि पािेको नथयो । सिकािले साव्सजननक िलेा, यातायात 
तथा आनथ्सक िनतनवनिमा कडा बन्जे लािलू ििेको िए पनन 
जनसवासथयका दृनटिकोणले महामािीनवरुधि उसको वयवसथापन िने 
प्रिावकािी नथएन । फलसवरूप संक्मण फैनलने ्ि झनै बढ्यो । 
्तयसैले महामािी ननयनत्रणप्रनत सिकािले ििेको त्ररुन्टपलूण्स अभयासमा 
सरुिािको माि ि्दै लकडाउन लािलू िरिएकै अवनिमा पनन नविोि 
प्र्श्सनहरू िए । 

पूिावाग्रह तथा सििेद 

्शेका नवनिनन सथानमा पलूवा्सग्रह तथा नविे् का घ्टना पाइए । 
कोनिड-१९ का नबिामी, िाइिसद्वािा संक्नमत हुने समिावना बढी 

7 ् नहमालयन ्टाइमस । २०२० । हिंि सर्ियाइक एिेनस्ट ििन्समने्ट 
इनएनफनसएनसी ।  https://thehimalayantimes.com/nepal/hunger-strike-
against-government-inefficiency/. मा उपलबि; नोिमेबि ३, २०२० मा 
हरेिएको ।
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िन्स िनेको नथयो ।11 यसता ्रुवय्सवहाि, ननट्कासन, बनहसकिण तथा 
नछ: नछ: ्रुि्रुिका केही घ्टनामा संलगन वयनतिहरूनवरुधि सिकािी 
ननकायहरूले सलूचना जािी िनरु्सका साथै कािबाहीसमते ििेका 
नथए । ्ाङमा आफनो घिमा बसोबास िरििहकेा सवासथयकमगीलाई 
ननट्कासन ििेबापत सरुिक्ा ननकायले घििनीलाई नििफताि ििेको 
नथयो ।12 

यस अवनिमा जातपातमा आिारित तथा अनय समर्ु ायनवशषेप्रनत 
लनक्त नविे् का केही घ्टना पनन प्रकाशमा आएका नथए । शरुरुवाती 
न्नमा नेपालमा परुनटि िएका कोनिड-१९ केसमधये प्रािनमिक 
केही केस न्ललीमा आयोनजत मरुसलमान समर्ु ायको िानम्सक 
काय्सक्मबा्ट फैनलएको िनने समाचाि बानहरिएपनछ केही 
नजललाका सथानीय समर्ु ायले मरुसलमान समर्ु ायका वयनतिहरूलाई 
सामानजक ननषिे वा नछ: नछ: ्रुि्रुि ििेका नथए ।13 यद्यनप यसता 
घ्टना थोिै नजललामा सीनमत नथए । डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल 
(नडआिसीएन) ले यसता पलूवा्सग्रहका घ्टना प्रकाशमा आएकै एक 
नजलला पसा्समा िानम्सक अिरुवाहरूले परिनसथनतलाई सहज बनाउन 
सकािा्तमक पहल ििेकोबािे आफनो प्रनतवे्नमा उललेि ििेको 
नथयो ।14 केही सथानीय एकाइमा सथानीय सिकािले सथापना ििेका 
कवािेनन्टन केनद्रहरूमा जातपातमा आिारित िे् िाव िएको िबि 
आएको नथयो । अछामका कवािेनन्टन केनद्रमा तथाकनथत तललो 
जातका वयनतिलाई िे् िाव ििेकाले ननवा्सनचत जनप्रनतनननिहरूसँि 

11 ्िंाल, शमिरु । २०२०। बानेश्विमा िमकीसनहत सथानीयले ििे डाक्टि–नस्स 
बसेको घि घिेाउ । िातोपा्टी । https://ratopati.com/story/143742/2020/8/22/
corona-virus- मा उपलबि; नोिमेबि ४, २०२० मा हरेिएको ।

12 केसी, ्रुिा्सलाल । २०२० । परुनलस एिेटिडे लयाणडलोड्स फि इनिनक्टङ अ स्टाफ 
नस्स फ्रम हि िेन्ेटड हाउस इन ्ाङ । द काठमाडौ ँपरोष्ट । https://kathmandupost.
com/province-no-5/2020/03/31/police-arrest-landlord-for-evicting-
a-staff-nurse-from-her-rented-house-in-dang मा उपलबि; नोिमेबि ४, 
२०२० मा हरेिएको ।

13 िाितमा पनन यस घ्टनाले मरुसलमान समर्ु ायहरूनवरुधि ननट्कासन तथा 
नछ:नछ: ि ्रुि ्् रुि ्का घ्टना वयापक बनाएको नथयो जसमा कोनिड-१९ ि ्तयसको 
संक्मणबािे िानट्रियसतिका सञचाि माधयमले ननमा्सण ििेका नविे् कािी िाट्यले पनन 
आिोमा नघउ थपेको नथयो । 

14 डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल । २०२० । ररोल अफ लरोकल गभन्नमनेट 
इन करोहभड-१९ हरिभने्सन एणड क्ारेहनटन मनेेजमनेट । https://www.
democracyresource.org/wp-content/uploads/२०७७।/05/COVID-19_
Update-2_1June२०७७।-Second.pdf मा उपलबि; नोिमेबि ४, २०२० 
हरेिएको ।

्नलत अनिकािकमगीले नविोि जनाएका नथए ।15 यसता घ्टनामा 
नचनताको नवषय के नथयो िने ननवा्सनचत जनप्रनतनननिहरूले 
परिनसथनतलाई उनचत तविमा समबोिन ि्दै ्तयसता घ्टना नयलूनीकिण 
िन्स नसकेकाले नै नािरिकहरूले नविोि जनाउनरु पिेको नथयो । 

राहत िामग्री सितरण

७० िन्ा बढी घ्टना िाहत सामग्री नवतिणसमबनिी नथए । लकडाउन 
शरुरु िएको केही हप्तानित्र ै केही समलूहले नविोि िन्स थानलसकेका 
नथए । िाइिस नफैनलयोस ्िनी लािलू िरिएको लकडाउनका कािण 
िोजिािीको वयापक अिाव तथा वयवसायमा िएको क्यको सट्ा 
िाहत माि ि्दै उनीहरूले नविोि प्र्श्सन ििेका नथए ।16 माच्सको 
अन्तयनति नेपाल सिकािले िाहत पयाकेज घोषणा ििे पनन यसको 
नवतिण प्रनक्याले द्वनद्व उबजाएको नथयो । िाहत नवतिणबािे कलह 
प्राय: प्र्शे २ ि सर्ु लूिपनचिम प्र्शेमा िए । यी ्रुई प्र्शेमा ्शेिरिकै 
घ्टनामधये करिब ७० प्रनतशत घ्टना िएका नथए ।17 प्रायःजसो 
यसता घ्टना अनप्रल ि ममेा सथानीय सिकािद्वािा िाहत पयाकेज 
नवतिण िनने क्ममा हुन परुिे । 

नविोि प्र्श्सन, सिकािी ननकाय ि िाहत माि िनने समलूहबीच झडप 
तथा समलूह समलूहबीच झडपका घ्टना प्रकाशमा आएका नथए । 
िरि् प्रनक्यामा अननयनमतता तथा िाहत नवतिण प्रनक्यामा पक्पात 

15 नेपाल मनन्टि । २०२० । ्नलत िाइ््टस एनक्टनिस्ट प्रो्ेटस्ट एिेनस्ट 
नडनसक्नमनेशन ए्ट कवािेनन्टन इन अछाम । https://nepalmonitor.org/reports/
view/28715 मा उपलबि; नोिमेबि ४, २०२० मा हरेिएको ।

16 नेपाल िाट्रि बैंकको सवनेक्णले २२ ्शमलव ५ प्रनतशत िोजिािी िरुमकेो ि 
लकडाउनको समयमा करिब ६१ प्रनतशत वयवसायहरू बन् िहकेो अनरुमान ििेको 
छ ।

17 ्शेका सात प्र्शेमधये यी ्रुई प्र्शेमा िरिबीको ्ि सबैिन्ा ििैे छ । िानट्रिय 
योजना आयोिको एक प्रनतवे्नका अनरुसाि  प्र्शे २ मा बहुपक्ीय िरिबीसनहतका 
वयनतिको संखया ४७ ्शमलव ८९ प्रनतशत छ िने सर्ु लूिपनचिम प्र्शेमा बहुपक्ीय 
िरिबीसनहतका वयनतिको संखया ३३ ्शमलव ५६ प्रनतशत छ । ५१ ्शमलव २२ 
प्रनतशत बहुपक्ीय िरिबीसनहतका वयनति िएको कणा्सली प्र्शेमा मात्र ैनयनमा िन्ा 
ििैे िरिब नेपाली छन ् । National Planning Commission, Government 
of Nepal & Oxford Poverty and Human Development Initiative, 
University of Oxford. 2018. Multidimensional Poverty Index: 
Analysis towards Action.  https://www.npc.gov.np/images/category/
Nepal_MPI.pdf मा उपलबि; नोिमेबि ३, २०२० मा हरेिएको ।
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िएको आिोपमा कनहलेकाही ँ नहसंा्तमक रूप नलने नविोि प्र्श्सन 
िएका नथए । सप्तिीको कञचनरूप नििपानलकामा िाहत नवतिणमा 
अननयनमतता िएको आिोपमा झडप िएको नथयो । सथानीय 
नािरिकहरूले सिकािी िाहत आवशयक निएका वयनतिको नाम 
िाहतसलूचीमा समावशे ििेको आिोप वडा स्सयमानथ लिाएका 
नथए ।18 िाहत नवतिणबािे अनिकांश घ्टना ्तयसतै प्रकृनतका नथए 
जसमा सथानीय ननकायमानथ अननयनमतताको आिोप लिाइएको 
नथयो । नडआिसीएनसँि अनतवा्सता्समा िनकरु ्टा, नचतवन ि 
अनय नजललाका सथानीय प्रनतनननिले करु नै वयनतिले िाहत नलने 
आवशयकता निएको आफलू लाई थाहा िए पनन नतनले िाहत माि 
ि्ा्स असवीकाि िन्स कनठन िएको नजनकि ििेका नथए । उनीहरूले 
िाहत नवतिण माप्णडलाई इङ्नित ि्दै िाहत प्राप्त िन्स सकने वि्सबािे 
प्राविान फिानकलो िएको तथय औलँयाएका नथए । ननवा्सनचत 
जनप्रनतनननिका अनरुसाि उनीहरूको सथानीय एकाइमा उति सलूचीमा 
समावेश सबै समलूहलाई िाहतको आवशयकता नथएन । 

सथानीय सिकािहरूको दृनटिकोणबा्ट हनेने हो िने संघीय सिकािले 
ननिा्सिण ििेको िाहत नवतिण पयाकेज माप्णड सथानीय 
आवशयकतालाई समबोिन िनने प्रकृनतको ि सथानीय सिकािको 
आनथ्सक क्मता नित्रको नथएन । िाप्ती नििपानलका प्रमरुि प्रशासकीय 
अनिकृतले िने, “माप्णडले िाहत आवशयक नहुने थरुपै्र वयनतिलाई 
सम्ेेटको नथयो ति हामीले उनीहरूलाई िाहत सलूचीबानहि िाखन 
पाएनौ ँ।” यस नवचािसँि सोही नििपानलकाका एक वडा स्सयले 
पनन सहमनत जनाए । लािग्राहीको विगीकिणबािे असपटिताका 
कािण सथानीय तहका ननवा्सनचत जनप्रनतनननिले िाहत प्राप्त िनने 
लािग्राही छनौ्ट ि्ा्स कनठनाइ सामना ििेका नथए । कसैलाई 
सलूचीमा सामले िनने ि कसैलाई सलूचीबा्ट ह्टाउने ि्ा्स माननसहरू 
रिसाउने समिावना िएकाले सथानीय नेत्ृतव िाहत सलूचीमा कसैलाई 
पनन छरु ्टाउन चाहँ् नैथयो । िाहत पयाकेज आवशयक हुने िरिब तथा 
जोनिममा िहकेा परिवािबािे तथयांक सथानीय सिकािसँि नथएन । 
यस सीनमतताले पनन िाहत नवतिण प्रनक्यालाई जन्टल बनाएको 
नथयो । नेपालमा संक्ट वा नवपतपचिात िाहत नवतिण यसअनघ पनन 
हचरुवाम ै हुँ्  ैआएको बताइनछ । नािरिकहरू ि सथानीय ननवा्सनचत 
जनप्रनतनननिहरूबीच द्वनद्वको समिावना ्टान्स कनपलवसतरु नजललाको 

18 झा, अविशेकरु माि । २०२० । लोकल नब्ट अफ वाड्स अनफस रिपे्रजेन्ेटन्टि 
एकयरुनजङ नहम अफ नेपोन्टजम ् इन रिनलफ नडसनरिबयरुशन । द काठमाडौ ँ परोष्ट ।  
https://tkpo.st/2KmnmgQ मा उपलबि; नोिमेबि ४, २०२० मा हरेिएको ।

एक सथानीय एकाइले नििपानलकाको प्र्तयेक परिवािलाई िाहत 
नवतिण िन्समा ििैे िकम िचयको । ति यसको प्रिाव अ्तयनतै नयलून 
हुने अनरुमान िन्स सनकनछ । तथयांक वा अनिलेि नहुँ् ा ि िरिबीको 
िेिामरुनन बाँनचिहकेा ि िाहत आवशयक हुने नािरिकहरू पनहचान िनने 
संयनत्रको अिाव िएकाले आिामी न्नमा पनन यसता संक्टपचिात 
सथानीय सिकािलाई िाहत नवतिण काय्स सकसपलूण्स हुने ्नेिनछ । 

लकडाउनले नवशषेििी सेवासमबनिी वयवसायसनहत थरुपै्र उद्योि 
वयवसायलाई असि पािेको नथयो । फलसवरूप काम्ाि तथा 
वयवसायीहरूले लकडाउन लमबयाउने ननण्सयको नविोि िन्स 
थालेका नथए । ्तयसता करिब ५० घ्टना प्रकाशमा आएका 
नथए जसमधये अनिकांश नहसंा्तमक नथए ।19 नविोि प्र्श्सनले 
लकडाउन तथा ्तयससँिका अनय बन्जेलाई उललंघन िनने 
िएकाले सरुिक्ाकमगीहरूसँि झडप िएको नथयो । बयलू्टीपाल्सि ि नाई 
वयवसायीहरू तथा यातायात वयवसायीहरूले लकडाउनको नविोि 
ििेका नथए नकनिने लकडाउनले उनीहरूलाई सबैिन्ा ििैे असि 
ििेको नथयो । अनय उद्योिपनत तथा वयवसायीहरूले पनन नविोि 
िनरु्सका साथै लकडाउनका बन्जेलाई िरुकरु लो बनाउन ि उद्योि 
वयवसाय परुन: सञचालन िनने अनरुमनत न्नका लानि सिकािसामरु 
पहल ििेका नथए । 

आप्िािीको देिसितगी

नेपाली आप्रवासीको ्शेनफतगी प्रनक्या वयवसथापनमा नेपाल 
सिकाि चरुकनाले नविोि ि प्र्श्सनका अनेकौं घ्टना िए । नव्शेी 
तथा नेपाली नािरिकहरूलाई आ-आफनो ् शे फनक्स न ननषिे िरिएको 
समयमा नहसंा्तमक तथा नहसंािनहत ्रुव ैप्रकृनतका घ्टना प्रकाशमा 
आएका नथए । नेपालमा कोनिड-१९ को त्रास बढ्् ै ि्ा्स माच्स 
२२, २०२० मा नेपाल सिकािले िाित ि चीन ्रुवैतफ्स का सीमा 
बन् ििेको नथयो । ्तयसलिति ैमाच्स २४ बा्ट अनतिा्सनट्रिय उडानहरू 
बन् िरिए । िाित सिकािले कडा लकडाउन घोषणा ििेपनछ 
िाितीय शहिमा बसोबास ि्दै आएका आप्रवासी काम्ािहरूको 
नेपालतफ्स  पलायन शरुरु िएको नथयो । उनीहरू सीमाम ै अलपत्र 
पिेका नथए । उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश िन्स नन्न नेपाल सिकािले 

19 यी घ्टनालाई िाहत नवतिणबािे द्वनद्वको वि्समा सामले िरिएको छैन । 
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बल प्रयोि ििेको नथयो । केही आप्रवासी काम्ािले घि फक्स न 
आफनो जयान जोनिममा िाििे नेपाल ि िाितबीचको सीमामा बगने 
न्ी (महाकाली) पौडेि तिेका नथए ति नेपालतफ्स  आइपरुगनेनबनतिकै 
उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहिीले नििफताि ििेको नथयो ।20 ििैे अरू 
माननसहरू सीमापारि नै ििैे न्नसमम अलपत्र िएि बसन बाधय 
पारिए जसको फलसवरूप सिकािको थप नविोि ियो । सीमापारि 
अलपत्र पिेका वयनतिका नाते्ाि तथा परिवािजनले नजलला प्रशासन 
काया्सलयनवरुधि पनन प्र्श्सन ििे । 

लकडाउन लािलू िरिएकोले तथा अनतिा्सनट्रिय उडान िद् िरिएकाले 
नव्शेी नािरिकहरूलाई पनन आफनो ्शे नफता्स जान अविोि 
ियो । नेपालका नवनिनन िािमा ििैे िाितीय नािरिक अलपत्र 
पिेका नथए । ्तयसिी नै काठमाडौमँा अलपत्र पिेका नचननयाँ 
नािरिकहरूले सव्शे नफतगीको माि ि्दै प्र्श्सन ििे । तीमधये एक 
प्र्श्सन नहसंा्तमक बनयो जसमा प्रहिी तथा नचननयाँ नािरिकहरू ्रुव ै
पक् घाइते िए ।21

कालो्बजारी

अनिलेिनमा पिेका करु ल घ्टनामधये ६ प्रनतशत ि करु ल नहसंािनहत 
घ्टनामधये ९ प्रनतशत अथा्सत ् जममा ३३ घ्टना कालोबजािीसँि 
समबननित नथए । कालोबजािीका प्राय: घ्टना प्र्शे २ ि बािमती 
प्र्शेमा िने्टएका नथए । तीमधये काठमाडौ ँ नजललामा सबैिन्ा 
ििैे ्तयसता घ्टना िएका नथए । कालोबजािीका घ्टना मरुखयत: 
नकिाना पसल, औषनि पसल ि पेरिोनलयम नबके्ताहरूद्वािा कृनत्रम 
मलूलय वनृधिबािे नथए । औषनिजनय सामग्रीको कालोबजािीबािे 
एउ्टा घ्टना उललेिनीय छ—अग्रपंनतिका सवासथयकमगीका लानि 
वयनतिित सरुिक्ा सािन (पीपीई) ि थम्सल िन जसता सामग्रीको 
नवकिाल अिाव िइिहकेो समयमा नेपालका लानि नकनि्ससतानका 
अवैतननक वानणजय ्लूतले ्तयसता सामग्रीको कालोबजािी िरििहँ् ा 

20 बडरु, मनोज । २०२० । नेपालीज आि सवीनमङ एक्ोश ् महाकाली ्टरु 
िे्ट होम । द काठमाडौ ँपरोष्ट ।  https://kathmandupost.com/2/२०७७।/03/30/
nepalis-are-swimming-across-the-mahakali-to-get-home मा उपलबि; 
नोिमेबि २, २०२० मा हरेिएको ।

21 िबिहब । २०२० । परुनलस, चाइननज नेशनल ्स कलास; नसकस इनजड्स ।  
https://english.khabarhub.com/२०७७।/08/94583/ मा उपलबि; नोिमेबि 
४, २०२० मा हरेिएको ।

िंिेहात पक्ाउ पिेका नथए ।22 उनी एक प्रिावशाली वयापािी 
घिानाका वयनति नथए । उति घ्टना प्रकाशमा आएपनछ नेपाल 
सिकािले सबै अवैतननक ्लूतहरूको नवशषे सरुनविा िािेज ििेको 
नथयो । 

नागररक तथा पत्रकारमासथ आक्रमण

सिकािी ननकायद्वािा नािरिक तथा पत्रकािमानथ आक्मणका 
करु ल ५४ घ्टना प्रकाशमा आएका नथए । तीमधये प्राय: घ्टना 
सरुिक्ाकमगीबा्ट िएको नथयो । आिाजसो यसता घ्टना प्र्शे 
२ मा िएका नथए ि प्राय: नहसंा्तमक नथए । प्रहिीद्वािा िरिएका 
अनिकांश आक्मण लकडाउन काया्सनवयन िनने क्ममा िएको 
्नेिनछ । ्तयसता आक्मणको लक्यमा प्राय: सथानीय वयापािी ि 
तिकािी पसले नथए । आफनो िाउँघि फनक्स एि आएका माननसलाई 
कवािेनन्टन केनद्रम ैिोनकिाखन पनन प्रहिीले बल प्रयोि ििेका नथए । 

सथानीय पत्रकािलाई सरुिक्ाकमगी, सथानीय ननवा्सनचत जनप्रनतनननि 
वा िाजनीनतक ्लका नेताले िमकयाएका वा िौनतक आक्मण 
ििेका करु ल ११ घ्टना प्रकाशमा आएका नथए । पत्रकािहरूमानथ 
यसता आक्मणको लक्य कोनिड-१९ नवरुधि सिकािले ििेको 
कमजोि वयवसथापनबािे रिपोन्ट्सङ निन्स िमकयाउनरु नथयो । िाहत 
नवतिणमा िएका अननयनमतताबािे रिपोन्ट्सङ ििेबापत ननवा्सनचत 
केही जनप्रनतनननिले पनन पत्रकािहरूलाई िमकयाएका नथए । 
्तयसता घ्टना पसा्स, िो्टाङ, कैलाली, सरुिनेत, िनरुषा, काठमाडौ ँ
ि नसिाहामा िने्टएका नथए । यसतामधये सात घ्टना तरुलना्तमक 
रूपमा नहसंािनहत िए पनन बाँकी चाि घ्टनामा िौनतक आक्मण 
िएको नथयो । यी घ्टना प्रकाशमा आएपनछ रिपो्ट्सस्स नवथआउ्ट 
बोड्सस्सले सिकािलाई सचते ििाउँ् ै्शेका आनिकारिक ननकायलाई 
संनविानप्र्ति पे्रस सवतनत्रतालाई सरुनननचित िनने उनीहरूको ्ानय्तव 
समिण ििाएका नथए ।23

22 नििी, अननल ।  २०२० । नेपाल ििन्समने्ट नडरिकजनाइजेज अनिेिी कनसरुल 
अफ नकनि्ससतान अग्रवाल । द काठमाडौ ँपरोष्ट ।  https://kathmandupost.com/
national/२०७७।/04/10/nepal-government-derecognises-honorary-
consul-of-kyrgyzstan-agrawal मा उपलबि; नोिमेबि ७, २०२० मा हरेिएको ।

23 आिएसएफ । २०२० । नेनपलज जन्सनलट्िस थ््ेेटनड, ए््टयाकड एणड सेनसोड्स 
ओिि कोनिड-१९ कििेज । https://rsf.org/en/news/nepalese-journalists-
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५. सनषकषवा 

यस प्रनतवे्नले नेपालमा  फेब्रुअिी ि सेप्ेटमबिसमम कोनिड-
१९ समबननित घ्टना तथा द्वनद्वको नसंहावलोकन प्रसतरुत ििेको 
छ । नेपाल सिकािले कोनिड-१९ महामािी फैनलन नन्न तथा 
्तयसबा्ट समिानवत आनथ्सक क्नत नयलूनीकिण िन्स नवनिनन नीनत 
काया्सनवयनमा लयाएको नथयो । संक्मण फैनलनबा्ट िोकने उद्शेयले 
लकडाउन ि अनय बन्जे लािलू िनरु्सको औनच्तय परुनटि िन्स सिकािका 
लानि सनजलै ियो । ति ्तयससँि ैमहामािीको बोझमरुनन नथनचएको 
जनसवासथय संिचनामा सरुिाि लयाउने थप काय्सक्म िने सिकािले 
लयाउन सकेन । ्तयसैले उ्ानसन नािरिकहरूले सिकाि ि समबननित 
ननकायहरूको नविोि िनरु्सपिेको नथयो जसका कािण सिकािको 
धयानाकष्सण िएसँिै केही नीनतित सरुिाि पनन िएको पाइयो ।

िाित तथा अनय ्शेमा काय्सित नेपाली नािरिकहरूको सरुिनक्त 
नेपाल नफतगी वयवसथापन िनने काममा पनन सिकाि नवफल िएको 
नथयो । आफनै नािरिकलाई सव्शे फनक्स नबा्ट िोकन सिकािले 
बलसमते प्रयोि ििेको नथयो । ्तयसिी नै लकडाउनको समयमा िाहत 
नवतिणका लानि तथा संघीय सिकाि ि ििैे सथानीय सिकािले पया्सप्त 
तैयािी िन्स नसकेकाले थप द्वनद्वका घ्टना िएका नथए । यस ै पनन 
यस समयमा िएका ििैेजसो घ्टना सिकािी ननकाय ि नािरिकहरू 
बीचको द्वनद्वसमबनिी नथए । एकानति जनसवासथय संिक्ण िनने, 

threatened-attacked-and-censored-over-covid-19-coverage मा उपलबि; 
नोिमेबि ७, २०२० मा हरेिएको ।

नवपतमा पिेका माननसहरूका लानि िाहत वयवसथापन िनने तथा 
नािरिक अनिकािको संिक्ण िनने आफनो मलूल ्ानय्तव ननवा्सह 
िन्समा सिकाि चरुकेको यी घ्टनाहरूले ्िेाउँछन ् िने अका्सनति 
नवशषेििी महामािीको समयमा िाजयका अिंले उपलबि ििाएका 
सरुनविाको िरुणसतिबािे नािरिकहरू तथा यरुवाहरूमाझ वयापक 
असनतरुनटि ्नेिनछ । समिवत: यस समयले िाजय ि नािरिकबीचको 
िाडललाई झनै नवकिाल बनाउँ् ै पिसपिमा नवश्वासको संक्टलाई 
झनै प्रिाढ बनाएको छ । नवश्वासको यसतो संक्टलाई अझ ैजन्टल 
हुन नन्ने हो िने प्र्शे तथा सथानीय सिकािहरूका साथै संघीय 
सिकािद्वािा जनसवासथय ि नािरिक अनिकाि संिक्णप्रनत लनक्त 
नीनत एवं काय्सयोजना लयाइनरु अ्तयावशयक छ । 

सचत्र ३: देििररका सजललाहरूमा नागररक तथा पत्रकारमासथ आक्रमणका घटना
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