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संयोजकको सने्दश 

 
 

 
श्री शखे वककल  

संयोजक, प्रदेश समन्वय सकमकि,२ न. प्रदेश 

(प्रमुख, परोहा नगरपाललका) 

नेपाल नगरपाललका संघ संघीय लोकिालिक 

गणििको मूल्य र भावना अनुरुप सहकाररिा, 

सहअस्तित्व र समन्वय मजबुि बनाउने, स्थानीय 

िहलाई प्राप्त भएको संवधैाकनक अलधकारहरुको 

संरक्षण र प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गदै 

स्थानीय नगर सरकारको अवधारणालाई 

संस्थागि गना नगरपाललकाहरु बीच समन्वय र 

समझदारी अलभबृकि गरी कायागि एकिा कायम 

गने िथा नगर कवकास कायामा नगरवासीहरुको 

सहभाकगिा अलभबृकि गदै सदाचारयुक्त, 

जनउत्तरदायी, पारदशी, सलुभ र गुणिरीय 

सेवा प्रवाह गन े कायामा सहयोग पुयााउन े

उदे्दश्यल ेराकरिय कनदेशन ऐन, २०१८ बमोलजम 

कव.सं. २०५२ मा स्थापना भएको 

प्रकिकनलधमलूक संस्था हो। 

नेपालको संकवधान बमोलजम िीनवटै िहको 

कनवााचन मार्ा ि संघीय लोकिालिक गणिि 

कायाान्वयन भएको पररप्रेक्ष्यमा सबै प्रदेशहरुमा 

संघको उपस्तस्थकि र भकूमका सकुनलिि गना प्रदेश 

कायाालयहरु स्थापना भई प्रदेश कायाालयको 

कनयकमि प्रकाशनको रुपमा यो  ई-खबरपकिका 

प्रकाशन आरम्भ भएको छ।  

यस प्रकाशनलाई प्रदेश १ अन्तगािका सम्पणूा 

नगरपाललकाहरुको जीवन्त सारथीको रुपमा 

स्थाकपि गने कायामा नगरपाललकाहरुबाट 

यथोलचि सल्लाह, सुझाव र सहयोग कमल्न ेछ 

भने्न दृढ कवश्वास ललएको छु र पूणा बन्दाबंदीको 

पालना गरर आरु् पकन स्वस्थ रहौ र सबैलाई 

सहयोग गरौ। 

बिरगंज महानगरको २ सय शय्याको अस्पताल र आइसोलेसन संचालन 

वैशाख २५, २०७८कान्तिपुर संवाददािा

 

पसाा — वीरगतजन्थिि गोपाल मण्डली धमाशालामा शुक्रबारदेखख 
अथिायी कोभिड अथपिाल र आइसोलेसन सेतटर सञ्चालनमा आएको 
छ । 

 

वीरगतजन्थिि गोपाल मण्डली धमाशालामा शुक्रबारदेखख सञ् चालनमा 
आएको अथिायी कोभिड अथपिालमा िनाा हुुँदै उपमेयर शान्ति काकी 

वीरगतज महानगरपाभलकाले सञ्चालन गरेको अथपिाल ििा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वैशाख २०७८  

पसाा- वीरगतज उपमहानगरपाभलले महामारीबाट आफ्ना नागररकलाई 
बचाउन अथिायी कोभिड अथपिाल र आइसोलेसन सेतटर सञ्चालनमा 
लायाएको छ । 

वीरगतज महानगरपाभलकाले सञ्चालन गरेको अथपिाल ििा 
आइसोलेसन सेतटरको महानगरका प्रमुख ववजयकुमार सरावगीले 
उद्घाटन गरे । धमाशालाको िुइुँिल्लामा १ सय शय्याको आइसोलेसन 
र माथिल्लो िल्लामा १ सय शय्याको अन्ससजनसहहिको अथिायी 
कोभिड अथपिाल सञ्चालन गररएको हो । 

कोभिड अथपिालमा पहहलो त्रबरामीको रूपमा महानगरकी उपप्रमुख 
शान्ति काकीलाई िनाा गररएको थियो । कोरोना सकं्रभमि पुन्टट िएकी 
उनी यसअघघ वीरगतजकै ववजय ज्योघि आइसोलेसन होटलमा बसेकी 
थिइन ्। अथपिाल र आइसोलेसन सेतटर दवुै घनिःशुल्क सेवासहहि 
सञ्चालनमा ल्याइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि प्रदीप 
घनरौलाले बिाए । 

न्जल्लामा त्यघि बेला १ हजार ५ सयितदा बढी सक्रक्रय संक्रभमि थियो 
। िीमध्ये अथधकांश होम आइसोलेसनमा थियो र अथपिाल ििा 
आइसोलेसन सेतटरको अिावमा उनीहरू असुरक्षिि रूपमा घरमै बथन 
बाध्य िएका हुन ्। महानगरले संचालनमा ल्याएको पूर्ा घनशुल्क उसि 
अथपिालबाट नगरवासी हवषिाि िएका छन ्। 

 

कोभिड-
19 

विशषेांक  
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               सम्पादकीय 

               

स्थानीय सरकारः  स्थाकनय सारथी  

वािबमा, मवश्वव्यापी महामारीको 

रुपमा रै्ललएको कोलभड-१९ को 

मनकयण िथा रोकथाम गने कनकायामा 

स्थानीय सरकारहरुले कनवााह गरेका 

भूकमका उच रहेको र प्रधानमिी िथा 

कबलभन्न पक्षबाट उच्च प्रशंसा भएको र 

संघीयिाको मममा र भावना अनुरुप 

स्थानीय सरकारको अपररहायािा एवं 

साथाकिा पुरा भई सकेको िथ्य 

जगजाहेर छ। देशको राजनीकिक 

घटनाक्रममा देखा परेको अन्योल, 

अस्तस्थरिा र द्वन्द्व-उन्मुख पररदृश्य बीच 

यिो महामारीमा सेवा प्रवाह गने साथै 

महामारीमा आफ्ना जनिाहरुलाई 

सुरक्षा गने, अमन-चैन कायम राख्ने 

कायामा स्थानीय सरकारहरुले अकद्विीय 

भूकमका कनवााह गरेका छन्। हालैमाि 

नेपालमा कोलभड-१९ को नयााँ  भेररयन्ट 

(कब.वान.लसक्स वान सेभेन.टु) पुकर 

भएको कुरा कवश्व स्वास्थ्य संगठनले 

जनाएको छ। हाल पत्ता लागेको नयााँ  

भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै 

संक्रामक र जोलखमपूणा रहेको पाइएको 

छ। महासंकटको घडीमा जनिाको 

घर-आााँगनमा सरकारको 

उपिस्थमिको प्रत्याभुिी गरेको छ। 

यसबाट नेपालको संघीय लोकिाललक 

गणकिात्मक शासन प्रणालीको 

साथाकिा पुरा भएको छ, त्यसैले उक्त 

कनकायहरुको सवलिा, सकक्षमिा, 

सवललकरणमा सबैले ध्यान कदनु अकि 

आवस्यक छन् ।  

 

 

 

 

प्रदेश गसिसवसध  

महामारी नियन्त्रणमा स्थािीय तहको भूनमका 
छनि ररजाल 

नेपाल िरकारले कोरोनाभाइरि रोकथाम िथा सनयन्त्त्रण गनष बनाइने क्वारेन्त्टाइन िञ्चालन िथा 

व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ िथा अिंगसिि के्षत्रमा कायषरि श्रसमक वगष िथा अिहायलाई 

उपलब्ध गराइने राहििम्बन्त्धी न्त्यनूिम मापदण्ड, २०७६ र कोसभड-१९ को कारण प्रभासवि 

के्षत्रको लासग राहि िसुवधा प्रदान गने कायषयोजना, २०७६ िजुषमा गरी स्थानीय िहलाई 

कायषिम्पादन गनष िहजीकरण गरररहकेो छ । नेपालको िंसवधानले आम नागररकका लासग 

स्वास््यिम्बन्त्धी मौसलक हकको व्यवस्था गरेको छ । 

िंसवधानमा 'प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभिू स्वास््य िेवा सनिःशलु्क प्राप्त गने हक 

हुने, किैलाई पसन आकसस्मक स्वास््य िेवाबाट बसन्त्चि नगररने, प्रत्येक व्यसिलाई आफ्नो 

स्वास््य उपचारको िम्बन्त्धमा जानकारी पाउने हक र प्रत्येक नागररकलाई स्वास््य िेवामा िमान 

पहुुँचको हक हुने' भन्त्ने व्यवस्था मौसलक हकको रूपमा रहकेो छ। 

िंसवधानमा स्वास््यिम्बन्त्धी असधकार िीन वटै िहको एकल िथा िाझा असधकारको िचूीमा 

पसन िमावेश गररएको पाइन्त्छ। अनिुचूीमा उसल्लसिि स्वास््यिम्बन्त्धी असधकारको सवश् लेर्ण 

गदाष िंघीय िरकारले स्वास््य नीसि िथा मापदण्ड, स्वास््य िेवाको गणुस्िर सनयमन, सवसशष्ट 

िेवा प्रदायक अस्पिालको व्यवस्थापन र िरूवा रोग सनयन्त्त्रण गनेजस्िा बहृि प्रकृसिका कायष 

रहकेा छन।् 

अनिुचूी-६ को प्रकरण ९ मा 'स्वास््य िेवा' भन्त्ने उल्लेि भएबाट स्वास््यिम्बन्त्धी धेरै काम 

प्रदशेको सजम्मेवारीमा पने दसेिन्त्छ। त्यिैगरी अनिुचूी-८ अथाषि ् स्थानीय िहको एकल 

असधकारको िचूीअन्त्िगषि प्रकरण ९ मा 'आधारभिू स्वास््य र िरिफाई' भन्त्ने उल्लेि भएको 

हुुँदा स्वास््यिम्बन्त्धी आधारभिू प्रकृसिका काम भने स्थानीय िहको सजम्मेवारीमा पने दसेिन्त्छ। 

असहले स्थानीय िह धेरै बसलया भएका छन।् िंसवधान िथा काननुले प्रयाषप्त असधकार सदएको छ। 

आफ्नो असधकार के्षत्रसभत्रको सवर्यमा काननु बनाउने, वासर्षक बजेट बनाउने, सनणषय गने, नीसि 

िथा योजना बनाई त्यिको कायाषन्त्वयन गनेजस्िा असधकार िंसवधानद्वारा नै प्रदान गररएको छ। 

िम्पणूष स्थानीय िहमा सनवाषसचि जनप्रसिसनसध छन।् योग्यिा प्रणालीद्वारा छनौट भएका कमषचारी 

छन।् स्थानीय िहका प्रायिः िबै वडामा िरकारी स्वास््य िंस्था रहकेो छ। त्यहाुँ िसटने 

स्वास््यकमी छन।् त्यिबाहके मसहला स्वास््य स्वंयिेसवकाजस्िा स्वंयिेवक प्रकृसिको काम गने 

स्वास््यकमी छन।् 

स्थानीय िहमा सियाशील सवसभन्त्न प्रकारका गैरिरकारी िंस्था, नागररक िमाजका िंस्था, टोल 

सवकाि िंस्था, आमा िमहू, बालक्लब, सकशोरी िमहू, िहकारी िंस्था, मसहलाद्वारा प्रवसधषि 

िहकारी िंस्था, गररबी सनवारणका लासग िामदुासयक िंस्था, िामदुासयक वन उपभोिा िमहू 

िथा सवसभन्त्न प्रकारका िामसूहक रूपमा काम गने िंस्था छन।् 

यस्िा िंस्था कुनै न कुनै रूपले जनस्वास््यको के्षत्रमा िंलग्न िंस्था हुन।् यी िंस्थाबीचको 

अन्त्िरसिया, सयनीहरूको िञ् जाल, त्यहाुँ आवध जनशसिको ज्ञान, िीप िथा अनभुव हाम्रो 

दशेको िूलो िामासजक पुुँजीका रूपमा रहकेो छ। 

यिका िाथै, आधारभिू िथा माध्यसमक िहिम्मको सशक्षाको असधकार पसन स्थानीय िहलाई नै 

सदइएको छ। त्यहाुँ कायषरि िूलो िंख्याका सशक्षक छन।् हाल प्रायिः िबै स्थानीय िहमा सनरे्धाज्ञा 

जारी गररएको अवस्था रहकेो हुुँदा सशक्षकलाई पसन उसचि सजम्मेवारी सदएर कोसभडसवरूधको 

महामारीमा जनचेिना जगाउने िामासजक सजम्मेवारीमा िटाउन िसकन्त्छ। 

केही वर्षअगासड स्थानीय सनकायमा सनवाषसचि जनप्रसिसनसध बहाल नभएको र कमषचारीको 

नेितृ्वमा स्थानीय सनकाय िञ् चालन भएको अवस्थामा िमेि यी नै िंस्थालाई व्यापक मात्रामा 

पररचालन गरी िम्पणूष सजल्लालाई िलुा सदिामिु गररएको यथाथष हामीले भलु्न ुहुुँदनै। 

कोरोना िंिमणका प्रारसम्भक सदनमा आफ्नो भसूमकाका िम्बन्त्धमा केही अस्पष्टिा र द्वसुवधा रह े

पसन स्थानीय िह सवस्िारै आफ्नो कायषके्षत्रको पसहचान गद ैनागररक िेवाको अग्रस्थानमा आउन 

थालेका छन।् यििममा स्थानीय िहले कोरोना िंिमणसवरूध जनचेिना असभयान 

िञ्चालन, सवदशेबाट फकेका व्यसिको पसहचान, लगि िंकलन, क्वारेसन्त्टन सनमाषण, आवश्यक 
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कोरोना िंिमणका प्रारसम्भक सदनमा आफ्नो भसूमकाका िम्बन्त्धमा केही अस्पष्टिा र द्वसुवधा रह ेपसन स्थानीय िह सवस्िारै आफ्नो कायषके्षत्रको 

पसहचान गदै नागररक िेवाको अग्रस्थानमा आउन थालेका छन।् यििममा स्थानीय िहले कोरोना िंिमणसवरूध जनचेिना असभयान 

िञ्चालन, सवदशेबाट फकेका व्यसिको पसहचान, लगि िंकलन, क्वारेसन्त्टन सनमाषण, आवश्यक उपकरण र और्सध िथा िाद्य िामग्रीको व्यवस्था 

गरेको छ। 

त्यस्िै लकडाउनका कारण रोजगारी गमुाएका सवपन्त्न िमदुायलाई राहि सविरण, हाि धनेु िथा िरिफाइिम्बन्त्धी िसुवधा, एम्बलेुन्त्ि िेवाको 

व्यवस्थापन, िम्भाव्य िंिसमिको जानकारी िम्बसन्त्धि स्थानमा परु् याई उपचार प्रसियामा िहजीकरण, स्थानीय प्रहरीिमेिको िहयोगमा कोरोना 

प्रभासवििुँग िम्पकष मा आएका व्यसिको पसहचान र सववरण िंकलन स्थानीय िहले गद ैआएका छन।् 

 

यि िममा वडा िसमसिलाई वडा िहमा िमन्त्वयकिाषका रूपमा पररचालन गने अिल अभ्याििमेि भएको छ। कोरोना सनयन्त्त्रणका लासग स्थानीय 

िहका अध्यक्ष/प्रमिुको अध्यक्षिामा िबै वडाध्यक्ष, स्वास््य िंस्था इन्त्चाजष र आवश्यकिाअनिुार अन्त्य िंघ िंस्थाका प्रसिसनसधिमेि रहने 

स्थानीय कोरोना रोकथाम िथा सनयन्त्त्रण िमन्त्वय िसमसि रहकेो र वडाध्यक्षको िंयोजकत्वमा वडास्िरीय कोरोना रोकथाम िथा सनयन्त्त्रण िमन्त्वय 

िसमसि रहकेो छ। 

िम्बसन्त्धि पासलकाले यी दबैु िंरचनालाई सियाशील िलु्याई काम गनुषपने दसेिन्त्छ। यिका िाथै, स्थानीय िहिुँग िम्बध िबै िंघ 

िंस्था, कमषचारी, जनप्रसिसनसधको सजम्मेवारी बाुँडफाुँट गरी काममा िटाउन ु पने आवश्यकिा दसेिन्त्छ। अथाषि,् स्थानीय िहमा रहकेो िमग्र 

स्रोि िाधन र िामासजक पुुँजीलाई यो महामारी रोकथाम, सनयन्त्त्रण र उपचारका लासग प्रभावकारी रूपमा पररचालन गनै पछष। 

महामारी फैसलुँद ैजाुँदा िंिसमि, शंकाष्पद िंिसमि र िीनका पररवारका िदस्य नराम्रोिुँग आहि भएका छन,् बेिहाराजस्िा भएका छन ्अथाषि ्

असभभावक गमुाएका टुहुरा बालबासलकाजस्िा भएका छन।् 

यस्िो अवस्थामा स्थानीय िहले थप सियाशील भई असभभाकत्व सलन ुपछष। यिका लासग स्थानीय िहको स्वास््य िंयोजकको नेितृ्वमा एउटा 

सटम बनाई िंिसमि भई होम-आइिोलेिनमा बिेकालाई प्रत्येक सदन टेसलफोन िम्पकष  गने, उनीहरूको स्वास््यसस्थसि बझु्ने, स्वास््यिम्बन्त्धी 

आवश्यक िचूनाहरू सदने, िंिसमि िथा उनीहरूको पररवारका िदस्यका द:ुिििुका कुरा धैयषिापवूषक िसुनसदने, िहानभुसूि प्रकट गने, ढाडि 

सदनेजस्िा सवर्यमा केसन्त्िि भई मनोपरामशष िेवा उपलब्ध गराउन अत्यन्त्ि जरूरी दसेिन्त्छ। 

िुि गसिमा िमदुायस्िरिम्म फैसलएको कोरोना िंिमणको जोसिम न्त्यसूनकरण, रोकथाम, सनयन्त्त्रण िथा उपचारका लासग स्थानीय िहले धेरै काम 

गनष िक्छन।् यि िन्त्दभषमा मासथ उल्लेि भएबाहके स्थानीय िहले ित्काल गनुषपने केही कायषहरू सनम्नानिुार हुन िक्छनिः 

 प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको िंयोजकत्वमा स्वास््यकमीिमेि रहकेो एक िंयिु अनगुमन िसमसि गिन गरी स्वास््यिम्बन्त्धी मापदण्ड पालना 

गनष लगाउने, होम आइिोलेिनमा गई िंिसमिको लासग न्त्यनूिम और्सध र िहायिा िामग्री उपलब्ध गराउने। 

 भारििुँगको िलुा सिमाना रहकेा स्थानीय िहमा सनिःशलु्क मास्क सविरण, कोरोना सवशेर् िचेिना कायषिम िथा िाबनु पानीले हाि धनेु 

बथुको सनमाषण कायष गने। िाथै, िमदुायस्िरमा एसन्त्टसजन सवसधबाट कोसभड-१९ को माि सस्िसनङको व्यवस्था गने। 

 प्रत्येक टोलमा कोरोना सनगरानी िमहू गिन गरी घरका कुनै पसन िदस्य अत्यावश्यक काम नपरी बासहर सनस्कन नसदने, सनस्कनै पने भएमा 

स्वास््य मापदण्ड पालना गनष लगाउने। 

 नयाुँ भाइरि सवशेर् गरी बालबासलकाका लासग घािक रहकेो हुुँदा बालबासलका र असभभावकलाई लसक्षि गदै सवशेर् गरी ग्रामीण भेगमा 

कोरोना िचेिना स्वास््य कायषिम लाग ूगने। 

 िबै स्वास््य चौकीमा असनवायष मास्क, िेसनटाइजर, असक्िसमटर र ज्वरो नाप्ने थमोगनका िाथै अत्यावश्यक और्सधको व्यवस्था गने। 

  लक्षण दसेिएका िबै व्यसिको असनवायष सपसिआर परीक्षण गने व्यवस्था गराउने िथा िबै स्थानीय िहमा कन्त्ट्याक्ट टे्रसिङको टोली िडा 

गरी पररचालन गने। 

 असक्िजन सिसलन्त्डर अभावका कारण उपचारमा िमस्या भइिकेकाको लासग िरुून्त्िै सिसलन्त्डरको व्यवस्था गने। 

 पासलकास्िरमा एसन्त्टजेन परीक्षण सनयसमि गने िथा सपसिआर परीक्षणको लासग स्वाब िंकलन गरी नसजकको ल्याबमा पिाउने। 

  प्रत्येक स्थानीय िहमा शंकास्पद िंिसमिको लासग होसल्डङ िेन्त्टर बनाउने। लक्षणयिु सबरामी आउनेसबसिकै एसन्त्टजेन परीक्षण गने। एसन्त्टजेन 

परीक्षण गदाष पोसजसटभ दसेिएकालाई आइिोलेिनमा राख् ने र नेगेसटभ दसेिएकालाई घर पिाउने। 

 आइिोलेिनमा रहकेामध्ये श्वािप्रश् वािमा िमस्या भएकालाई असक्िजनको आवश्यकिा पनष िक्ने हुुँदा त्यस्िा सबरामीका लासग 

असक्िजनको व्यवस्था गने र असक्िजन उपलब्ध हुन निकेमा वा गम्भीर प्रकृसिको िंिमणको लक्षण भएमा िरुून्त्ि नसजकको िसुवधा-िम्पन्त्न 

अस्पिालमा रेफर गरी असक्िजन िसहिको एम्बलेुन्त्िमाफष ि पिाउने। 

 िंिसमिको लासग आइिोलेिन िेन्त्टर बनाउने। टेसलमेसडसिन िेवामाफष ि ् त्यहाुँ रहकेा िंिसमिलाई सवज्ञ सचसकत्िकिुँग िम्पकष  गराई 

सचसकत्िकीय परामशष उपलब्ध गराउने। िंिसमिलाई आइिोलेिनमा रािी सनगरानी िथा उपचार गदाष िमदुायमा थप िंिमण फैसलने जोसिम 

कम हुन्त्छ। 

- स्थानीय प्रहरीिुँग िमन्त्वय गरी टोलटोलमा चेिनामलूक कायषिम िञ्चालन गने, कोरोनाबाट जोसगने उपायको प्रचार प्रिार गने, सनयम उल्लंघन 
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 नीय प्रहरीिुँग िमन्त्वय गरी टोलटोलमा चेिनामलूक कायषिम िञ्चालन गने, कोरोनाबाट जोसगने उपायको प्रचार प्रिार गने, सनयम उल्लंघन 

गने वा स्वास््यिम्बन्त्धी मापदण्डको पालना नगनेलाई िंिामक रोग ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्थाअनिुार काननुी कारबाही हुने कुराको 

जानकारी गराउनकुा िाथै काननु उल्लंघन गनेलाई काननुको दायरामा ल्याउन िहयोग गने। 

 दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय िह समलेर एउटा असक्िजन प्लान्त्ट र सचसकत्िकिसहिको कोरोना अस्पिाल िञ्चालन गनुष पसन उपयिु नै हुन्त्छ। 

 कोरोनाका कारण रोजीरोटी गमुाएर भोकमरीको चपेटामा छटपटाएका मजदरु िथा असि सवपन्त्न वगषलाई मापदण्ड बनाई राहि सविरण गने र 

कोरोना पोसजसटभ भई काममा जान निक्ने अवस्था भएमा आइिोलेिन अवसधभरको लासग सनसश् चि राहि उपलब्ध गराउने। 

  सपसिआर परीक्षणका लासग स्वाब सदइिकेपसछ त्यस्िो व्यसिले परीक्षणको नसिजा नआएिम्म घरबासहर किैपसन जान नहुने कुरा िबैलाई 

जानकारी गराउने। 

 कोरोना परीक्षण र उपचारका लासग अत्यावश्यक पने और्सध लगायि स्वास््य उपकरणहु  वर्ाषि ्अगावै िररद गरी मौज्दाि राख् ने। 

 हाल िबैसिर असक्िजनको अभाव भएको हुुँदा ित्कालको अप्िेरो टारी जीवन रक्षा गनषका लासग केही थान मात्र भए पसन असक्िजन कन्त्िन्त्टे्रटर 

मेसिनको व्यवस्था गनुष उपयिु हन्त्छ। यस्िा मेसिनहरू सबजलुीबाट चल्ने भएकोले भरपदो ब्याकअपको पसन व्यवस्था गने। 

 आफ्नो स्थानीय िहमा िंिसमि भएका िबै व्यसिको असभलेि व्यवसस्थि रूपमा राख् ने। 

 आफ्नो स्थानीय िहमा बिोबाि गने िम्पणूष नागररकलाई कोरोनासवरूधको िोप उपलब्ध गराउने कायषमा िमन्त्वय र िहजीकरण गने। 

 कोरोनाको प्रकोप आगामी केही वर्षिम्म सनरन्त्िर रूपमा जारी नै रहने िम्भावना भएकोले आगामी आसथषक वर्षको बजेट सनमाषण गदाष यििफष  

ध्यान परु् याउने। 

 स्थानीय िहमा रहकेा िबै प्रकारका गैर-िरकारी िंस्था िथा नागररक िमाजिुँग िमन्त्वय र िहकायष गरी पररचालन गने। 

 महामारीको मौका छोपी बजारमा वस्िकुो अभाव हुनिक्ने, मलू्य वसृध हुनिक्ने र कृसिम अभाव िमेि हुनिक्ने भएकोले सनयसमि रूपमा बजार 

अनगुमनको व्यवस्था समलाउने। 

 भेला िथा बैिक आयोजना नगने, हुन पसन नसदने। िम्भव भएिम्म बैिक भचुषअल सवसधमाफष ि ्गने। 

  न्त्वारान, पास्नी सववाह, व्रिबन्त्ध, मतृ्य ुिंस्कारजस्िा िामासजक कायषमा न्त्यनूिम व्यसिमात्र उपसस्थि भई िम्पन्त्न गने व्यवस्था गने। 

 उपभोिा िसमसिमाफष ि िञ्चालन हुने ि-िाना सनमाषण िम्बन्त्धी कायषहु  कोरोनाको प्रकोप नघटेिम्म स्थसगि गने। 

 सक्षसिजीय सिकाइ (होररजेन्त्टल लसनषङ) प्रकृयामा जोड सदई स्थानीय िहहरूबीचका अिल अभ्यािको आदान प्रदान गने। 

 प्रमिु सजल्ला असधकारी, िरुक्षाकमी र स्वास््यकमीिुँग सनरन्त्िर िम्पकष मा रही स्थानीय वस्िसुस्थसिको अद्यावसधक गराई आवश्यक िहयोग 

सलने। 

 अग्रपंसिमा िसटने स्वास््यकमीको मनोबल उकास्नका लासग बीमा िथा जोसिम भिाको व्यवस्था गने। कोरोना िंिमणको जोसिम 

न्त्यनुीकरण, रोकथाम, सनयन्त्त्रण िथा उपचार िम्बन्त्धमा भए गरेका सियाकलाप िमेटेर प्रसिवेदन ियार गने। 

 िंिमणबाट जोसगने उपाय, िंिमण भइिकेपसछ गनष हुने र नहुने कुरा, िथा पररवारका िदस्यले सनवाषह गनुषपने दासयत्वजस्िा सवर्यवस्ि ुिमेटेर 

एक सनदसेशका ियार गरी सविरण गने। 

 

सनरे्धाज्ञा जारी भएको असहलेको अवस्थालाई धरैजिोले कोसभड होलीडेको रूपमा बझेुका छन।् यो बझुाइ िवषथा गलि छ। विषमान िंकटबाट मसुि 

पाउनका लासग िबैले आ-आफ्नो िाउुँबाट िक्नेिम्मको योगदान सदन ुआवश्यक छ। 

अरूबेला हामी आि घन्त्टामात्र काम ग्यौं भने असहले कम्िीमा िोह्र घन्त्टा िट्न ुपने अवस्था रहकेो छ। यस्िो बेला िवषिाधारण जनिाले घर बासहर 

नसनस्केर िंिमण रोक्न योगदान गनष िक्छन ्भने जनप्रसिसनसध जनिाको असभभावक भएको हुुँदा हर िरहले यो महासवपसिका सवरूध जट्ुन ुआवश्यक 

पछष। 

त्यिैगरी कमषचारीिन्त्त्रले िमग्र व्यवस्थापकीय कायषमा िट्ने र प्रहरी प्रशािनले अनगुमन िथा सनयमनमा थप िशि भसूमका सनवाषह गनुषपने हुन्त्छ। 

िंिमणको जोसिम न्त्यनूीकरण, रोकथाम, सनयन्त्त्रण िथा उपचारमा िबैभन्त्दा िूलो भसूमका भनेको अग्रपंसिमा िसटने स्वास््यकमीको हुन्त्छ। यस्िा 

स्वास््यकमीले पलपलमा आफ्नै स्वास््यमासथ जोसिम मोलेर सबरामीको उपचारमा िल्लीन हुनपुने अवस्था छ। 

यसद कोरोनाको व्यवस्थापनमा िसटने किैलाई प्रोत्िाहन सदन िसकन्त्छ भने पसहलो प्राथसमकिा सयनै अग्रपंसिमा िसटने स्वास््यकमीलाई सदनपुछष। 

स्थानीय स्वास््य िंस्थामा कायषरि स्वास््यकमीलाई आफ्नो कायष के्षत्रसभत्र पने बस्िीको कुन घरमा मधमेुहको सबरामी छ, कुन घरमा उच्च रिचापको 

सबरामी छ, कुन घरमा दमको सबरामी छ, कुन घरमा गभषविी मसहला छ, कुन घरमा बढुाबढुी छन ्भन्त्ने जस्िा यावि ्िचूना हुने भएकाले महामारी 

सनयन्त्त्रणमा पसन यी नै स्वास््यकमीले िूलो योगदान परु् याउन िक्छन।् 

स्थानीय िहले उनीहरूलाई उच्च मनोबलका िाथ कायष के्षत्रमा िट्ने वािावरण भने सनमाषण गनुषपने हुन्त्छ। 
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असहले मानव जीवनमासथ नै िंकट छाएको अत्यन्त्ि कसिन र अिाधारण पररसस्थसि छ। ििथष 'पसहला नागररकको जीवन रक्षा गरौं' भन्त्ने मलू 

मन्त्त्रकािाथ काम गनुष अपररहायष छ। यो िंकटपणूष घडीको िामना पसन अिाधारण िररकाले िटेर नै गनष िसकन्त्छ। 

सवपसि िधैंभर आउुँदनै िर आइपरेको बेला िामान्त्य अवस्थाको भन्त्दा दोब्बर िट्न ुआवश्यक हुन्त्छ भन्त्ने ि्यलाई सजम्मेवार िबैले मनन गनष जरूरी 

छ। 

महामारीको उपचार अत्यन्त्ि दरुूह हुने भएकोले उपचार गनुषभन्त्दा रोकथाम र सनयन्त्त्रणमा जोड सदन ु नै बसुधमिापणूष हुन्त्छ। कोरोना रोकथाम र 

सनयन्त्त्रणमा स्थानीय िरकारको भूसमका अत्यन्त्ि प्रभावकारी हुने हुुँदा स्थानीय िहबाट िदनरुूपको अपेक्षा िबैसिरबाट गररएको छ। 

अन्त्िमा, भगवान श्रीकृष्णले महाभारिको युधका प्रमिु पात्र अजुषनको भय सनवारणका लासग कमषयोग (सनष्काम कमष) मा जोड सदनभुयो र कमषकै 

माध्यमबाट अजुषनले सवजय पसन हासिल गरेको ि्यलाई आत्मिाि गरी हामी िबै आ-आफ्नो िाउुँबाट कमषमा जटुौं। यिैबाट िबैको कल्याण हुन्त्छ। 
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धनुषिाको शहीदनगर नगरपाभलकाका प्रमुख उदय 
बरबररया यादवले आफूले चढ्दै आएको गाडीलाई 
एम्बुलेतसको रुपमा प्रयोग गना हदने घोषिर्ा 
गरेका छन ्। 

प्रमुख यादवले प्रयोग गदै आएको प्रदेश २–०२–
००१ झ–०००१ नम्बरको गाडीलाई एम्बुलेतसको 
रुपमा प्रयोग गना हदने बिाएका हुन ्। 

यादवले शघनबार पे्रस ववज्ञन्ति जारी गदै 
नगरभििका कोरोना संक्रभमिलाई 
अथपिालसम्म र अथपिालबाट घरसम्म 
पु¥याउनका लाथग आफू चढ्दै आएको गाडीलाई 
एम्बुलेतसको रुपमा प्रयोग गना हदने बिाएका 
हुन ्। 

कोरोनाले आक्राति जनिाको सेवालाई सवााेेपरी 
ठानेर आफू चढ्ने सरकारी गाडी एम्बुलेतसका 
रुपमा प्रयोग गने घोषिर्ा गरेको उनले 
ववज्ञन्तिमा उल्लेख गरेका छन ्। 
 

 


