
कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदेश १ को अवस्था  
मोरङ । ०७७ वैशाख ४ गते  
प्रदेश १ मा वैशाख ४ गतेसम्म ६५ जना महिला र २ सय ७६ जना पुरूषसहित ३ सय ४९ 
जनाको स्वाब परीक्षण गररएको छ । स्वाब परीक्षण गररएकामध्ये ४९ जना महिला र २ सय ३४ 
जना पुरूष गरी २ सय ८३ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । ६६ जनाको ररपोर्ट आउन बााँकी  
छ । वैशाख ४ गतेसम्म प्रदेश १ मा ६८ जना महिला र ५ सय पुरूषसहित ५ सय ६८ जना लाई 
क्वारेन्र्ाइनमा राखखएको छ । क्वारेन्र्ाइनमा वसेका चार जना महिला र ४६ जना पुरूष गरी ५० 
जना डिस्चाजट भएका छन ् । िोम क्वारेन्र्ाइनमा ३ िजार ८ सय १६ जना बसेका छन ् । 
प्रदेशभरी ६ सय ३५ जना महिला र ३ िजार १ सय ८१ जना पुरूष िोम क्वारेन्र्ाइनमा बसेको 
प्रदेश १, मुख्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायाटलयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ४ 
गतेसम्म १ सय ११ जना महिला र ७ सय १५ जना पुरूष गरी ८ सय २६ जनाको र् यापीि 
िायग्नोष्टर्क रे्टर् (आरडिर्ी) गररएको छ । एक जनाको पोजेहर्भ ररपोर्ट आएको छ । ८ सय २५ 
जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ । प्रदेश १ मा वशैाख ४ गते सम्म ६ सय ८३ थान व्यष्क्तगत 
सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ववतरण गररएको छ ।  
इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतततनधध नेत्रप्रसाद अधधकारीका अनुसार वैशाख ४ गतेसम्म मोरङमा १ 
सय ६२ जना पुरूष र १४ जना महिला गरी १ सय ७६ जनालाई क्वारेन्र्ाइनमा राखखएको मोरङ 
प्रिरीले जनाएको छ ।  मोरङमा वैशाख ४ गतेसम्म आईसोलेश्नमा १८ जना भनाट भएका छन ्। 
कोशी अस्पतालमा १५ र पूवाटञ्चल ववश्वववद्यालय गोठगाउाँमा तीन जना रिेका छन ्। मोरङमा  
९६ ओर्ा आईसोलेशन वेि तयार गररएको छ । मोरङमा वैशाख ४ गतेसम्म १ िजार १ सय ७९ 
जना पुरूष र २ सय ५० जना महिला गरी १ िजार ४ सय २९ जनालाई िोम क्वारेन्र्ाइनमा 
राखखएको छ । मोरङमा ६७ जनाको स्वाब परीक्षण गररएकोमा ६७ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको 
छ । तीन जनाको आउन बााँकी छ । मोरङमा वशैाख ४ गतेसम्म १७ जना महिला र २ सय ३ 
पुरूष गरी २ सय २० जनाको र् यापीि िायग्नोष्टर्क रे्टर् (आरडिर्ी) गररएको छ । आरडिर्ी 
गररएका सबैको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएको छ ।  
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्क्कामा मोरङमा आइसोलेशनमा राखखएका १६ जनामध्ये १५ 
जना नेगेहर्भ ररपोर्ट आएपछछ घर फिताट भएका छन ्। कोशी अस्पताल ववरार्नगरमा १३ जना र 
पूवाटञ्चल ववश्वववद्यालय गोठगाउाँमा तीन जनालाई आइसोलेशनमा राखखएकोमा चैत ४ गतेसम्म 
१५ जना फिताट भएको मोरङ प्रिरीले जानकारी हदएको छ । आइसोलेशनमा बसेकािरूलाई 
चचफकत्सकको छनयममत रेखदेखमा उपचार गररएको चथयो । सबैको स्वाब नमूना परीक्षण गदाट 
कोरोना सङ्क्रमण नदेखखएपछछ फिताट पठाइएको प्रिरीले जनाएको छ । ष्जल्ला प्रिरी कायाटलय 
मोरङका डिएसपी मानबिादरु राईका अनुसार मोरङका ववमभन्न स्थानमा स्थापना गररएको ६ 
ओर्ा क्वारेन्र्ाइन केन्रमा बसेका २ सय ३५ जना पछन घर िकेका छन । अब क्वारेन्र्ाइनमा 



बस्नेको सङ्क्ख्या सात जना महिला र ४८ जना पुरूष गरी ५५ जना रिेको प्रिरीले जनाएको छ । 
मोरङको र्ााँर्ीष्स्थत आमी क्याम्पमा रिेका १ सय ५१ जनामध्ये ९७ जना घर फिताट भएका छन ्
।  
बेलबारी नगरपामलकाले कोरोना ववरूद्धको अमभयानमा प्रत्यक्ष भमूमका छनभाईरिेका सुरक्षा 
छनकायिरूलाई समेत ब्यष्क्तगत स्वास््य सुरक्षा सामाग्री वपवपइ सेर् ववतरण गरेको छ । चार 
ओर्ा सुरक्षा छनकायलाई नगरपामलकाले वपवपइ सेर् बबतरण गरेको िो । नगरपामलकाले इलाका 
प्रिरी कायाटलय बेलबारीलाई १० थान, शसस्र बेस क्याम्प लक्ष्मीमागटलाई १० थान, शसस्र बेस 
क्याम्म बािुनीलाई दईु थान र ट्राफिक पोटर् बेलबारीलाई तीन थान गरी २५ थान वपष्ई उपलव्ध 
गराएको बेलबारी नगरपामलकाका प्रमुख ज्ञानेन्र सवेुदीले जानकारी हदनुभयो । 
लकिाउनका कारण प्रभाववत मोरङको कर्िरी गााँउपामलका–५ का ७ सय घरपररवारलाई राित 
ववतरण गररएको छ । विा कायाटलयसाँगको समन्वयमा वल्र्ि मभजन इन्र्रनेशनल र नारी ववकास 
संघ ववरार्नगरले राित ववतरण गरेका िुन । प्रछतघर पररवार १५ फकलो चामल, १ फकलो दाल, १ 
फकलो नुन, १ मलर्र तेल र सावुन ववतरण गररएको िो 
इन्सेक पााँचथर जिल्ला प्रतततनधध मङ्गल बेघाका अनुसार वैशाख ४ गते एक जना महिला र एक 
जना पुरूष गरी दईु जनालाई क्वारेन्र्ा्रइनमा राखखएको छ । वैशाख ४ गतसेम्म शङ्क्कास्पद २० 
जनाको पीसीआर र १ सय ४१ जनाको आरिीर्ी प्रववचधबार् परीक्षण गदाट सबैको ररपोर्ट नेगेहर्भ 
आएको ष्जल्ला स्वास््य कायाटलयले जनाएको छ । ष्जल्लामा २३ ओर्ा आईसोलेशन र २ सय ४ 
जना क्षमता भएको ओर्ा क्वारेन्र्ाइन छनमाटण गररएको छ । 
कोरोना भाइरस सन्दभटमा मानव अचधकार अवस्था अनुगमन सममछतको सदस्यमा इन्सेक ष्जल्ला 
प्रछतछनचध मङ्क्गल बेघा चयन िुन ु भएको छ । राष्टट्रय मानव अचधकार आयोगद्धारा जारी 
यससाँग सम्बष्न्धत कायटववचध अनुसार वैशाख ४ गते गठन भएको सममछतमा इन्सेक प्रछतछनचध 
सदस्य चयन िुनु भएको िो । गैरसरकारी ससं्था मिासंघ ष्जल्ला शाखाका अध्यक्ष नन्द 
नेम्बाङको संयोजकत्वमा गहठत पााँच सदस्यीय  सममछतमा नेपाल परकार मिासंघका अध्यक्ष 
लवदेव ढंुगाना, नेपाल बार एसोमसएसन ष्जल्ला बार इकाईका अध्यक्ष शन्त राई सदस्य रिनु 
भएको छ । सोिी सममछतमा ष्जल्लामा फरयाशील मानव अचधकारमी पे्रम ओझा र इन्सेक 
प्रछतछनचध पछन सदस्य चयन िुनु भएको िो । राष्टट्रय मानव अचधकार आयोग, कोमभि १९ को 
सन्दभटमा मानव अचधकार अवस्था अनुगमन नेर्वकट को कायटववचध २ को (घ) अनुसार ष्जल्ला 
स्तरीय अनुगमन सममछत गठन गररएको संयोजक नेम्बाङले बताउनु भयो । सममछतले कोमभि–१९ 
का सन्दभटमा नेपाल सरकारवार् भईरिेका कायटिरूको अवस्था, जीवनको अचधकार ववरामीिरूको 
उपचार, स्वास््य सामग्री तजा औषधीिरूको उपलब्धता, लकिाउनवार् प्रभाववतिरूको अवस्था 
लगायतका ववषयिरू अनुगमन गरी सम्बष्न्धत छनकायको ध्यानाकषटण गररनुका साथै माचथल्लो 
छनकायमा प्रछतवेदन पेश गररने उिााँले जानकारी हदनु भयो । 



कोमभि–१९ वार् नेपालमा समेत संरममतिरू िेला पनट थालेपछछ राष्टट्रय मानव अचधकार आयोग, 
नेपाल परकार मिासंघ र नेपाल बार एसोमसएसनबीच सञ्जाल बनाई मानव अचधकारको अनुगमन 
गनट  सिमछत भएको िो । यहि सिमछत अनसुार केन्र, प्रदेश र ष्जल्लामा मानव अचधकार 
अनुगमन सममछत गठन गने व्यवस्था अनुसार पााँचथर ष्जल्लामा मानव अचधकारको अनुगमन 
गने तयारी गररएको परकार मिासंघका अध्यक्ष एवं सममछतका सदस्य लवदेव ढंुगानाले बताउन ु
भयो ।    
स्थानीय प्रशासनले सवारी पास हदन किाई गरेको छ । सरकारले पछछल्लो पर्क लकिाउन थप 
गरेसाँगै ष्जल्लामा बाक्लो सङ्क्ख्यामा प्रिरी पररचामलत छन ् । प्रिरीले माईफकङमािट त 
सवटसाधारणलाई घरमभरै बस्न आग्रि गरेको छ । लकिाउन उल्लङ्क्घन गरेको भन्दै प्रिरीले २३ 
ओर्ा सवारी साधन छनयन्रणमा मलएको छ ।    
अस्पतालको रेिर पर बबना एम्बुलेन्सिरूले बबरामी नबोक्ने भएपछछ छनयममत स्वास््य परीक्षण 
तथा औषचध सेवनका लाचग ष्जल्ला बाहिर लैजान पने बबरामीिरूलाई समस्या भएको छ । दैछनक 
उपभोग्य सामग्रीको अभाव िुन थालेको छ ।           
इन्सेक झापा जिल्ला प्रतततनधध नरेश खातीका अनुसार वैशाख ४ गते सदरमुकाम भरपुरष्स्थत 
कलबलगुरी क्वारेन्र्ाइनमा रिेका १७ जनालाई घर पठाइएको छ । भरपुर नगरपामलकाको 
समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्र्ाइनमा १४ हदन बबताएपछछ गररएको र् यापीि 
िायग्नोष्टर्क रे्स्र् (आरिीर्ी) फकर् परीक्षणमा सबैको ररपोर्ट नेगेहर्भ आएकाले उनीिरूलाई घर 
पठाइएको भरपुर नगरपामलकाका प्रमुख जीवनकुमार शे्रटठले जानकारी हदनुभयो ।   
झापा गाउाँ पामलकाको कोरोना राित कोषमा नेपाली कांगे्रस गााँउ सममछतले एक लाख ५१ िजार 
रूवपयााँ जम्मा गरेको छ ।  
मेची नगर नगरपामलकाकाले लकिाउनपछछ पछन खाद्य सङ्क्कर् िुने ष्स्थछत नआओस ्र कृवषको 
उत्पादन बढाउन फकसानिरूलाई सिज रूपमा ववऊववजन उपलब्ध गराउन त्यस्ता प्रकृछतका 
पसलिरू खलुाउन अनुरोध गने सवटदलीय छनणटय भएको नगरपामलकाले जनाएको छ ।  
नेपालको पूवी नाकाबार् आयात छनयाटत ठप्प भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखखम देखाउाँ दै 
भारतको पष्श्चम बङ्क्गाल सरकारले नेपालसाँग जोडिएको नाका बन्द गरेको मेची भन्सार 
कायाटलयका प्रमुख धु्रवराज ववश्वकमाटले बताउनुभयो । बङ्क्गाल सरकारले भारतीय भन्सार 
कायाटलयलाई पराचार गदै अछनष्श्चत कालका लाचग कारोबार रोक्न छनदेशन ववश्वकमाटले 
बताउनुभयो ।  
झापामा रगतको तीव्र अभाव भएको अवस्थामा नेपाल ववद्याथी सङ्क्घ झापाले रक्तदान कायटरम 
सुरू गरेको छ  । नेपाल ववद्याथी सङ्क्घका नेता कायटकताटले वैशाख ४ गते रगत हदएका छन ्।  



शछनश्चरे प्रिरी चौकीले लकिाउनलाई पूणट पालना गनट अनुरोध गदै नगरको विा–विामा माईफकङ्क्ग 
सुरू गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखखम छनयन्रणका लाचग लकिाउन पालना गनट अनुरोध 
गररएको छ ।  
मेचीनगर नगरपामलका–४ बािुनिााँगी क्षेरका कररब ७० बढी फकसानले चचया िााँिेका छन ्  । 
जसका कारण करोिौ रुवपयााँ नोक्सान भएको फकसानिरूले गुनासो गरेका छन ्।  
इन्सेक सुनसरी जिल्ला प्रतततनधध ियकृष्ण यादवका अनुसार धरान उपमिानगरपामलका –६ 
पानबारीमा लकिाउन उल्लङ्क्घन गरेको भन्दै स्वास््यकमीमाचथ प्रिरीले आरमण गरेको गुनासो 
बाहिर आएको छ । वैशाख ४ गते धरान उपमिानगरपामलका– ६ का ३५ वषीय स्वास््यकमी 
चन्रप्रकाश खनाललाई धरानको पानमारा प्रिरी चौकीका प्रमुख सई भेषबिादरु राउतले पाइपले 
कुर्वपर् गरेको पीडित स्वास््यकमीले बताउन ुभएको छ । धरानबार् पानमारामा एक  बबरामीको 
डे्रमसङ गनट जानेरममा आिूमाचथ आरमण गररएको खनालको भनाइ छ । पानमारा प्रिरी 
चौकीका प्रमुख सई भेषबिादरु राउतले भने पानबारीष्स्थत ममतेरी बैङ्क्क नष्जकै बबिान मभि बढ्न 
थालेपछछ मभिलाई िर्ाउने रममा दधू मलन पुगेका खनाललाई लाठीको चोर् लागेको िुनसक्ने 
प्रछतकृया हदनुभयो । धरान उपमिानगरपामलका–२० बबटणुपादकुाको स्वास््य चौकीमा िेल्थ 
अमसस्रे्न्र्को रूपमा कायटरत खनालको घार्ीमा समु्ला बसेको छ । उक्त घर्नालाई मलएर धरान 
उपमिानगरपामलका अन्तगटतको स्वास््य संस्थामा काम गने स्वास््यकमीिरूले ववरोध जनाएका 
छन ्।  
धरान उपमिानगरपामलका–११ मा बसोबास गदै आउनु भएकी ४५ वषीया महिलाको वैशाख ४ गते 
छनमोछनयाका कारणले  मतृ्यु भएको वीपी कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रछतटठान धरानले जनाएको 
छ । भएको छ । ज्वरो आएको र स्वास िेने गाहो भएको भन्दै कोरोनाको आशङ्क्कामा 
प्रछतटठानमा उपचारको रममा वैशाख ४ गते मतृ्यु भएको प्रछतटठानका सि–प्रवक्ता िा. अशोक 
एरेले बताउनुभयो ।  
ष्जल्ला प्रशासन कायाटलय सनुसरीले मुष्स्लम समुदायका व्यष्क्तिरूलाई राख्न क्वारेन्र्ाइनका 
रूपमा प्रयोगमा ल्याइएका मष्स्जदिरू खाली गनट छनदेशन हदएको छ । मष्स्जदमा बस्ने र 
बसाउने रमले असावधानी बढ्न सक्ने भन्दै सनुसरी प्रशासनले त्यस्तो कदम चालेको िो । 
प्रशासनका अनुसार बाहिरबार् आएर मष्स्जदमा शरण मलई बस्न सक्ने सम्भावना र त्यसले 
समाजमा िैलाउने रासका साथै सम्भाववत सङ्क्रमणको जोखखमलाई मध्यनजर उक्त कदम 
चामलएको िो । सुनसरीका प्रमुख ष्जल्ला अचधकारी राजेश पौिेलका अनुसार मष्स्जद खाली 
गररएको भन्ने अथटलाई गलत ढङगले मलन भने निुने बताउनुभयो । पौिेलका अनुसार सुनसरीका 
ववमभन्न मष्स्जदमा ५२ जना बस्दै आएका चथए । उनीिरूलाई ष्जल्लाका ववमभन्न स्थानमा रिेका 
क्वारेन्र्ाइन स्थलमा साररएको पौिेलले बताउनुभयो । सुनसरीको िररनगर, दिुवी, इर्िरी, बजुट र 
भोरािाका ववमभन्न मष्स्जदिरूमा भारतीय र पाफकस्तानी नागररक सहित बङ्क्गालीिरू बस्दै 



आएको िेला परेको चथए । सुनसरी प्रशासनले हदएको जानकारी अनुसार वैशाख ४ गते उपरान्त 
ष्जल्लाका कुनैपछन मष्स्जदमा कोिी कसैलाई राख्न पाइने छैन ्। लुकीछछपी बस्दै आएको भेहर्ए 
कानुन बमोष्जम कारबािी गररने प्रशासनले स्पटर् पारेको छ । सुनसरीका ८१ ओर्ा मष्स्जद 
प्रशासनमा दताट रिेका छन ्। सुनसरी प्रशासनले मुष्स्लम समुदायलाई मष्स्जदमा मभिभाि नगरी 
सकेसम्म घरमै बसी प्राथनाट गनट भनेको छ । भारतसाँग सीमा जोडिएकाले समेत सनुसरीमा 
प्रशासन किाई गरेको छ । सीमामा सतटकता बढाउनुका साथै लक िाउनको पालना गराउन 
सुरक्षाकमीलाई तैनाथ गररएको प्रशासनले जनाएको छ । 
सुनसरीको सीमा क्षरेमा सशस्र प्रिरीको पररचालन बढाइएको छ । प्रदेश १ मा सशस्र प्रिरीले 
आफ्नो जनशष्क्तलाई सीमा क्षेरमा नै केष्न्रत गरेको छ । यसअछघ दशगजा क्षेरदेखख एक 
फकलोममर्र र्ाढा रिेको सशस्रको सुरक्षा पोस्र् दशगजा क्षेरमा खिा गररएको चथयो । खुला 
सीमानाका कारण भारतबार् माछनसिरू लुफकछछपी नेपाल प्रवेश गने सम्भावना देखखएकाले 
जनशष्क्तलाई सीमा क्षेरमा केष्न्रत गरेको सशस्र प्रिरी बलको प्रदेश १ बाहिनी पकलीले 
जनाएको छ । सशस्र प्रिरीको जवानको आधारभूत तामलममा रिेका प्रमशक्षाथी, प्रधान कायाटलय 
र अन्य प्रदेशबार् समेत जनशष्क्त थप गरेर सीमा क्षेरमा पररचालन गररएको सशस्र प्रिरी बल 
नेपाल प्रदेश १ बाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ । भारतको वविार राज्यसंग सीमाना जोडिएको 
सुनसरीको सीमाबती क्षरेमा जनशछतmलाई केष्न्रत गरेको बाहिनीका प्रिरी नायव मिाछनरीक्षक 
(िीआईजी) नगेन्र थापाले जानकारी हदनुभयो । सीमा क्षेरमा नयााँ पोस्र् थपेर सात जनाको दरले 
ड्युर्ीको व्यवस्था ममलाइएको छ । भारतसाँग सुनसरी क्षेरमा ५८, वर्ा नयााँ पोस्र् थवपएको छ । 
यसअछघ सनुसरीमा ९ वर्ा सशस्र प्रिरीको सीमा सुरक्षा पोस्र् रिेको चथयो । 
इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतततनधध भरत खड्काका अनुसार कोरोना भाइरसको आशङ्क्कामा स्वाब 
परीक्षणमा पठाइएका उदयपुरका ७८ जनामध्ये वैशाख ४ गतेसम्म ४४ जनाको परीक्षण ररपोर् 
नेगेहर्भ आएको छ । बााँकीको ररपोर् आउन बााँकीेे छ । ष्जल्लाका ववमभन्न स्थानीय तिका 
क्वारेन्र्ाइनमा कोवविको आशङ्क्कामा राखखएका सात जना महिला र ३६ जना पुरूषको ररपोर् 
नेगेहर्भ आएको िो । स्वास््य कायाटलय प्रमुख मोिन सुवेदीका अनसुार कर्ारी नगरपामलकाको 
बेलसोतमा राखखएका तीन जना महिला र २३ जना पुरूष, चौदण्िीगढी नगरपामलकाका एक जना 
महिला, बरयुगा नगरपामलकाका तीन जना महिला र नौ जना पुरूष, बेलका नगरपामलकाका एक 
जना पुरूष र मलम्चुङ्क्गबुङ्क्ग गााँउपामलकाका चार जना पुरूष गरी ४४ जनाको ररपोर्ट नेगेहर्भ 
आएको िो । 
कोरोना भाइरस छनयन्रणका लाचग स्थानीय तििरूले सञ्चालनमा ल्याएका फिवर ष्क्लछनकमा 
जचााँउनेको संख्या वैशाख ४ गते एकै हदन ७८ जना पुगेका छन ्। ष्जल्ला स्वास््य कायाटलयले 
हदएको जानकारी अनुसार कर्ारी नगरपामलकामा आठ जना, उदयपुरगढीमा नगरपामलकामा दश 
जना र ताप्ली गाउाँ पामलकामा १६ जना रिेका छन ्।  



इन्सेक धनकुटा जिल्ला प्रतततनधध ईश्वर थापाका अनुसार वैशाख ४ गतेसम्म धनकुर्ामा तीन 
जनालाई िोम क्वारेन्र्ाइनमा राखखएको छ । भारतबार् वीरगञ्ज नाका िुाँदै धनकुर्ा आएका 
उनीिरूलाई क्वारेन्र्ाइनमा राखखएको िो । ष्जल्लामा वैशाख ४ गते ५४ जनाको र् यापीि 
िाइनोष्टर्क रे्स्र् गररएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लाचग प्रदेश १ सरकारले सुरूवात 
गरेको र् यापीि िाइनोष्टर्क रे्स्र् धनकुर्ा ष्जल्लामा गररएको रे्टर्मा सबैको ररपोर्ट नेगेहर्भ 
आएको छ ।  
लकिाउन लष्म्बएपछछ धनकुर्ाका स्थानीय तिले ज्यालादारी मजरर र ववपन्न वगट पहिचान गदै 
धमाधम राित ववतरण गरेका छन ् । ष्जल्लाका सात स्थानीय ति मध्ये तीन नगरपामलका र 
तीन गाउाँ पामलकाले आ–आफ्नै मापदण्ि बनाएर ६ िजार ६ सय ४५ ज्यालादारी मजदरु र ववपन्न 
वगटलाई पववारका २९ िजार ३ सय ६० जना माछनसलाई राित स्वरूप खाद्यान्न ववतरण गरेका 
िुन । जसमा धनकुर्ा, पाखिबास र मिालक्ष्मी नगरपामलका तथा छथर जोरपार्ी, सहिदभूमम र 
सााँगुरीगढी गाउाँ पामलकाले १ करोि २४ लाख २२ िजार ६ सय १५ रूपैया बराबरको राित ववतरण 
गरेका िुन । धनकुर्ाको चौबबसे गाउाँ पामलकाले भने राित ववतरणको लाचग १ िजार १ सय 
पररवारको लगत संकलन गररसकेको तर िालसम्म कुनै राित ववतरण नगरेको जनाएको छ । 
यस्तै धनकुर्ा नगरपामलका बािेकका अन्य ६ वर्ा स्थानीय तिले छुट्र्ाछुट्रै् गरेर एक करोि 
आठ लाख ७५ िजार रूपैयाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन । धनकुर्ा ष्जल्लाका 
सबै स्थानीय तिमा गरर १ सय २१ शयैाको क्वारेन्र्ाइन, २३ ठाउाँमा थमटलगन सहितको िेल्प 
िेक्स र १ सय ६४ जना स्वास््यकमीलाई पीपीई ववतरण गररएको जनाइएको छ । यस्तै धनकुर्ा 
ष्जल्लामा कोरोना मभरन नहदन तयारी छतब्र पाररएको छ ।  
इन्सेक तेहृथुम जिल्ला प्रतततनधध भधगश्वर ललम्बूका अनुसार ष्जल्लामा वैशाख ४ गते सम्ममा ५४ 
जना क्वारेन्र्ाइनमा राखखएको छ  । १ सय २० जना क्षमता भएको क्वारेन्र्ाइन छनमाटण गररएको 
छ ।  
इन्सेक ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रतततनधध लशवप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार वैशाख ४ गतसेम्म दईु 
भारतीय नागररकसहित ६ जना क्वारेन्र्ाइनमा छन ्।ष्जल्लामा प्रदेश सरकारले १ सय ५० थान 
फकर् पठाएपछछ रतु परीक्षण शरुू गररएको छ ।  
मसद्चधचरण नगरपामलकाले असंगहठत मजदरु तथा दैछनक ज्यालादारीमा काम गरेर पररवार पाल्ने 
पहिचान गरेर राित हदने मापदण्ि तयार गरेको छ । नगरपामलकाभरर ५ सय ३४ पररवार 
पहिचान भएका छन ् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जारी गरेको लकिाउनको कारण 
असंगहठत क्षेरमा कायटरत  श्रममक तथा असिायििरूलाई दैछनक जीवनयापनको लाचग राित 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मागटदशटन २०७६ अनसुार विा विाबार् गररएको मसिाररसका आधारमा 
राित हदइएको मसद्चधचरणका मेयर मोिनकुमार शे्रटठले बताउनुभयो ।  



सांसद यज्ञराज सुनुवारले वैशाख ४ गते  एन९५ माक्स १२०, ग्लोब्स ४ सय र सेछनर्ाइजर १२० 
थान उपलब्ध गराउनुभएको छ ।  
इन्सेक भोिपुर जिल्ला प्रतततनधध गणेश ववष्टका अनुसार लकिाउनको समयमा ववमभन्न बािना 
बनाएर सिकमा हिड्ने ३० जना प्रिरीको कारबािी परेका छन ्। प्रिरीले वैशाख ४ गते भोजपुर 
सदरमुकामको चारभञ्ज्याङमा १६ जना, च्याङ्क्बेनी चौकमा नौ जना र ष्जल्ला प्रिरी कायाटलय 
भोजपुरको पररसरमा पााँ जनालाई  सामाष्जक दरूी कायम गरी प्रमशक्षण गराएको छ ।  
इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतततनधध भववन काकीका अनुसार वैशाख ४ गते  ष्जल्ला अस्पताल 
खााँदबारीको ज्वरो ष्क्लछनकमा २१ ज्ना महिला र २० जना पुरूषले स्वास््य जााँच गराएका छन ्।  
४ गते कोरोना भाइरसको र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् ष्जल्लाका ववमभन्न स्थानमा थामलएको 
स्वास््य कायाटलय जनाएको छ । धमटदेवी नगरपामलकामा वैशाख ४ गते आठ जना महिला र १६ 
जना पुरूषको र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् गररएको छ । त्यस्तै मादी नगरमामलकामा एक जना 
महिला र आठ जना पुरूषको र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् गररएको छ । उनीिरू ३३ जनाकै 
र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् गदाट नेगेहर्भ ररपोर्ट आएको स्वास््य कायाटलयका प्रवक्ता रोशन 
शे्रटठले जानकारी हदनु भयो । र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् भएका सब ैभारत लगायत ववमभन्न 
देशबार् िफकट एका िुन ्। वैशाख ४ गते अरुण तेस्रोमा कायटरत एक मजदरु ज्वरो आएर अस्पताल 
भनाट भएका छन ्। उनको र् यापीि िायग्नोष्स्र्क रे्स्र् गदाट नेगेहर्भ ररपोर्ट आएको छ ।  
इन्सेक सोलुखम्बु जिल्ला प्रतततनधध भोिराि काकीका अनुसार वैशाख ४ गते ष्जल्लामा १७ 
जनाको र् यापीि रे्टर् गररएको छ । ष्जल्लाको चार ओर्ा स्थानीय तिमा ववदेशबार् आएका १७ 
जनाको र् यापीि रे्टर् गदाट कोरोना भाइरस पोजेहर्भ नदेखखएको ष्जल्ला स्वास््य कायटलय 
सोलुखमु्बुले जनाएको छ ।  । 
इन्सेक प्रदेश १ कायाालय, ववराटनगर 
 
 
 
 


