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सन्दिव:  

कोभिड १९ का कारण लकडाउन  िएपछी सामाजिक संिालमा झुम्ने समय र 
मन दरु्ै अभलक धेरै ियो िहााँ सरकारको बढी वर्शेषगरेर मार्व २६, २७, २८ मा 
बढी नकारात्मक समार्ार आउन थाले | त्यततखेर आफैलाई प्रश्न आयो - के 
िएको थथयो हामीले केलाउन पदैन ?  

त्यही केलाउने सन्दिवमा आएका पररणाम हो | पढ्दै शुरुमा नीतत पढदा ठठकै 
लागेको थथयो, यस्तै त हो तन सबैको िस्तो लागेको थथयो िब कामहरु खोतल्न 
थाभलयो तब लाग्यो हो आतुरीमा नततिा पतन आतुरीकै साथ खोजिन्छ | 
सामाजिक संिालमा प्राय नदेखखने, आफुलाई ठदग्गि ठान्ने अको समूह 
गुगलगू्रपसंग िोडडएर उस्तै मनोिाब देखखएमा वर्धुतीय पत्रहरु आउन िान थाले 
| यही पररबेशमा िजन्मएको हो यो | िसले मलाई झुजककएर हो र्ा केठह आशा 
र िरोसाले हो िोड़ाउनु िएको उहालाई र पत्र लेखे्नहरुलाई धन्यर्ाद | सबैिन्दा 
धेरै धन्यबाद इन्टरनेट पत्ता लगाउाँ ने र म िस्तो सामान्य व्यजकतले पतन प्रयोग 
गनव सकने पद्दतत बनाउनेलाई | 

यो ररपोटव मार्व करीब ४८ घन्टा (तनयभमत तनत्य कायव, बेला बखतका फोन , 
रातको तनन्रा कटाएर) मा तयार िएको छ | कम््युटर बबगे्रको छ, त्यही पतन 
पढेका कुरालाई भलवपबद्द गरु िन्ने लागेर गरेको हो | फेरी नेपली टाइपको 
समस्या छ युतनकोड प्रयोग गछुव तर पतन अ्ठेरो लाग्छ | िानेकै ब्याकरण पतन  
बबगाररठदन्छ िने कततपय बेला मेरो ढंग पतन पुग्दैन | िे िए पतन यो सहयोगी 
सामग्री बन्ला िन्ने सोर् भलएको छु | पठढठदनु िएकोमा धन्यबाद |  

मार्व ३०, २०२०  
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पषृ्ठिूभम:  

कोभिड १९ पशुपंक्षीिन्य नयााँ प्रिाततको िाइरस हो िुन र्मेरोसंग सम्बजन्धत 
छ तापतन कहााँ कहााँ, कसरी, जिबन प्रकृया, कसरी सछव, कुन समुदाय, भलगं, 
तापक्रम, समाि आठदमा पुरा गछव र असर पाछव आठद कुरा अनुसन्धान कै 
क्रममा िएतापतन र्ीन, बबश्र् स्र्ास््य संगठन र अन्य सक्रभमत मुलुकले केठह 
सामग्री बाठहर ल्याएका छन ्| र्ीन र 
बबश्र् स्र्ास््य संगठनले फेब्रुअरी  १६-
२४ मा सयुकत रुपमा प्रकाभशत गरेको 
ररपोटवको आधारमा संक्रमण िएको 
व्यजकतबाट मुख्यत ड्रपलेट (खोकदा, 
हाच्छ्यु गदाव तनकसेको थुक, भसगान) 
आठदबाट  सुरक्षक्षत नरहेको  व्यजकतमा 
सजिलै सदवछ | पतछल्लो अनुिबमा यो 
संक्रमण हार्ाबाट (बबशेष गरर स्र्ास््य सस्थामा) पतन सरेको देखखएको छ र 
ठदशामा पतन िाइरस देखखएको छ (थर्त्र १)| संक्रमण िएको व्यजकतबाट अको 
व्यजकतमा सरेको धेरै देखखएको छ | यो 
रोगको लक्षण खासै यठह हो िन्ने छैन 
अथावत ्लक्षण नदेखखकन पतन िाइरस 
अरुहरुलाई सरररहेको हुन्छ | उमेर िएका 
युबाहरुमा यस्तो अबस्था देखखएको छ | 
लक्षण देखखएकाहरुमा रुघाखोकी 
(८०%)िस्तो देखखएर ज्र्रो आउने, सुकखा 
खोकी लाग्ने, सास फेनव गाहो (कररब १४ 
%) हुदै गम्िीर तनमोतनया र एक िन्दा बढी अंगले काम गनव छोडेको अबस्था 
(कररब ६ %) देखखन्छ | संक्रमण र्ा िाइरससंग सम्पकव मा आएको ५-६ ठदनमा 
लक्षण देखखन थाल्दछ तर यसको सराइअबथध १-१४ ठदन हो | ६० र्षव िन्दा 
बढी उमेरसंगै अन्य ठदघवरोग िस्तो मधुमेह, उच्छर् रकतर्ाप िएका, धुम्रपान 

 

थर्त्र १  सने तरीका1 

 

थर्त्र २  कोभिड् १९ को िोखखम 



 
 

गने, मठदरा सेबन गनेहरु अभलक धेरै िोखखममा हुन्छन | बच्छर्ाहरु, १९ र्षव 
मुतनकोमा थोरै (कररब २ %) संक्रमण देखखएको छ | त्यस्तै धेरै पुरुषमा 
देखखएको छ |  

वर्श्र् स्र्ास््य संगठन र र्ीनको सयुकत सुझाबमा नेपाल अन्य मुलुकबाट 
आएको संक्रमण िएका देश िएकोले तनम्न कुरा गनुव सान्दभिवक छ | 

१. तुरुन्त उच्छर्स्तरीय, सबै क्षेत्रका बबज्ञ समाबेश गरेर सभमती तनमावण गने |  

२. केश पत्ता लगाउाँ ने, िाच्छने, आइसोलेशनमा राखे्न, सम्पकव मा आएकाहरुलाई पत्ता 
लगाउाँ ने र सघन कर्ारेन्टइनमा राखे्न    

३. कोभिड १९ का बारेमा व्यापक प्रर्ारप्रसार गरेर उनीहरुको रोग रोकथाम गनव 
िूभमका स्पष्ट पाने |  

४. सभिवलेन्सलाइ व्यापक पाने |  

५. रोग सने सांगलोलाइ र्ुडाल्न बहुपक्षीय योिना र अभ्यासहरु गने िस्तो 
िमघट हुन ्नठदने, स्कुल बन्द गने, घरबाट काम गने आठद |   

 
वर्श्र् स्र्ास््य संगठन र र्ीनको सयुकत सुझाबमा सबवसाधारणलाई तनम्न 
सुझाब ठदएको थथयो | 
• कोभिड १९ रोकथामको लाथग बबश्र् स्र्ास््य संगठनले िने अनुसार 

सरसफाईमा (हात साबुनले धुने, खोकदा कुठहनोले छोपेर खोकने, हात 
नभमलाएर नमस्ते गने आठद ) ध्यान ठदने | 

• कोभिड १९ को लक्षण र नयााँ नयााँ िानकारी बारे अपडेट रहने | आफु, 
आफ्नो पररबार घरमा नै बस्ने, बाठहर अत्याबश्यक काम बाहेक निाने | 
सकेसम्म छुटै कोठा र र्पीको प्रयोग गने आठद |1 

 
 

 

1 Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 
16-24 February 2020 



 
 

नेपालमा िाइरसको इततहास  

साउथ मतनिंग र्ाइना पोस्टका अनुसार नोिेम्बर १७, २०१९ मा हुबेई प्रान्तमा ५५ 
बषवको पुरुषबाट कोभिड िाइरस संसारिर फैभलएको थथयो2 | र्ीनमा 
बबद्याबाररधी गदै गरेका नेपालगंि तनबासी ३१ बषीय पुरुष आफै सरुर्ा रोग 
अस्पताल टेकुमा आएर िर्ाएका थथए | िनर्री २३ मा हंगकंगमा उनको 
घाटीको स्र्ाब संक्रमण िएको पुष्टी  िएको थथयो तर उनी सामन्य उपर्ारमा 
नै सन्र्ो िए |3 र्ुहानमा अतनजश्र्त लकडाउन  िएकोले नेपाली बबद्याथी देश 
फकव न र्ाहे िने उनका आफन्त पतन नेपालमा बबभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई 
र्फताव ल्याउने बाताबरण भसिवना गनव दबाब ठदनेथाले | सरकारको केठह बबरोध 
पतन ियो र खररपाटीमा तयारी गनव पतन समय लाग्यो | अन्तत: नेपाल 
एरलाइन्सको ३३० एरबसले फेब्रुअरी १६का ठदन १७५ िना नेपाली बबद्याथी एक 
मठहनादेखख लकडाउन  थुतनएर बसेका थथए, नेपाल भलएर आयो र खररपाटीमा 
१४ ठदनमा खररपाटीमा राख्यो | िार् गयो र उनीहरु कसैलाई पतन संक्रमण 
देखखएन | ज्र्रो आएका ६ िनालाई उही छोडडएको पतन थथयो | सरकारलाई 
बबद्याथी र उनका अभििाबकले धन्यबाद ठदए, कोठह संक्रमण निेठटएकोले 
सरकार खुशी हुने नै ियो |4 सरकार बबशेष गरेर पयवटन तथा संस्कृती 
मन्त्रालयले कोरोना फ्री देश िनेर २०२० नेपाल भ्रमण र्षव अभियान गनव 
कजस्सयो |   

मार्व ११ मा वर्श्र् स्र्ास््य संगठनले कोभिड १९ महाब्याथध िएको र सबै 
भमलेर परास्त गनव अनुरोध गरेको थथयो | िुन घटनाले नेपाली समाि बबशेषगरर 
हुदा खाने र्गव डराउन थालेको थथयो | सरकार पतन तयारीमा िुटेको देखखन््यो -
मार्व १७ मा उपप्रधानमन्त्रीको संयोिकत्र्मा उच्छर् स्तरीय सभमती बनेर १२० 
सघन उपर्ार कक्ष, १००० आइसोलेशन बेड काठमाडौँको ७ र्टा अस्पतालमा 
रहने तनणवय गरेको थथयो |  मार्व १८ बाट स्कुल बन्द गररए अतन यसीईइको 

 
2 https://www.livescience.com/first-case-coronavirus-found.html 
3 https://kathmandupost.com/national/2020/03/21/the-covid-19-outbreak-so-far-and-how-nepal-can-
prepare-for-the-worst 
4 https://www.nepalitimes.com/latest/nepalis-from-hubei-quarantined-in-bhaktapur/ 

https://www.livescience.com/first-case-coronavirus-found.html
https://kathmandupost.com/national/2020/03/21/the-covid-19-outbreak-so-far-and-how-nepal-can-prepare-for-the-worst
https://kathmandupost.com/national/2020/03/21/the-covid-19-outbreak-so-far-and-how-nepal-can-prepare-for-the-worst
https://www.nepalitimes.com/latest/nepalis-from-hubei-quarantined-in-bhaktapur/


 
 

पररक्षा साररयो | थुप्रै अन्तराजस्िय बबमान बन्द, कायवक्रम रद्द गररयो केठह 
पुनवर्वर्ार गनेगरर राखीयो | मार्व २३ बाट लकडाउन शुरु ियो | कोरोना 
अस्थायी अस्पताल, र्ाडव , बेड बनेका खबर आउन थाल्यो |  

मार्व २३ मा फ्रान्सबाट फर्कव एकी १९ बषीय युर्तीमा संक्रमण देखखएपछी कररब 
एक मठहनाको खुशी र घमण्ड ठटकन सकेन | िनता शशंर्कत देखखए | अताभलए 
| सरकारले बबश्र् स्र्ास््य संगठनको भसफारीस कायवन्र्यन नगरेको गुनासो 
परालको आगो झैँ सजल्कयो | सामाजिक संिाल ताततयो | 
 

मार्व २५ मा दबुईबाट फकेको (धाठदगं),२७ मा दबुईबाट फकेको (धनगढी) 
बबरामीमा कोभिड पोिेठटि देखखएको घटनाले फेरी िनता आतार्कत मात्र िएनन 
की ररसाए पतन | पररक्षण र्कट निएको, स्र्ाब िर्ाउन टेकु अस्पताल नै 
आउनुपने, स्र्ास््यकमीका लाथग आधारिुत सामग्रीको ब्यबस्थापन , 
ते्रभसगंको/वर्देशबाट फकेका मातनसको एकान्तबास अनुगमन नगरेको, िारतबाट 
आउनेका लाथग राम्रो प्रबन्ध नगरेको, खाध्यबस्तु र खाना पकाउने ग्यासको 
अिाब, दैतनक ज्यालादारी गनेलाई बेर्ास्ता आठद कुराले िनता आगो ियो |     

उद्देस्य  

नेपाल सरकारले कोभिड १९ का बबरुद लड्न गरेको तयारीको बबस्लेष्ण गनव यो 
अध्ययन र अभिलेखीकरण गररएको हो |  

तार्कव कता  

मार्व २७ बाट िनता एकदम ररसाएको अनुिुती सामाजिक संिाल र संर्ार 
माध्यमबाट ियो | राम र्न्र पौडेल-नेपाली कांगे्रस, रबबन्र भमश्र-साझा पाटीले   
सबवदलीय रािनीततक संयन्त्रको माग गरे िने िनताले स्र्ास््यमन्त्रीको 
राजिनामा मागे | िनता के काम नपाएर सामाजिक संिालमा रमाउन नै 
राजिनामा मागेका हुन ्र्क समस्या पतन छ पत्ता लगाउाँ नु थथयो | उच्छर् स्तरीय 
सभमतीमा बबज्ञहरुको कमी देखखएको, स्र्ास््य मन्त्रालयको प्रेस भमठटंग पतन 



 
 

आलोर्नात्मक रहेकोले समस्या पत्ता लगाउाँन र पैरर्ी गनव यो बबस्लेषण िरुरी 
ियो |  

बबथध 

गुणात्मक वर्थधमा रहेर काम गररएको हो | यसमा मार्व २८ ठदउसो २ बिे 
सम्मको अबस्था मात्र बबस्लेषण गररएको छ | बबशेषगरर यो ररपोटव डेस्क ररभ्यु 
हो | लकडाउनको समय पारेर बबशेष गरेर सामाजिक संिाल, मार्व १५ देखख २८ 
सम्म गुगलगु्रपको (NNSDEE@googlegroups) प्रेषण गररएका वर्द्र्ानहरुको वर्र्ार, 
पत्र पबत्रकाका वर्र्ार, र नेपालको प्रधानमन्त्री, पररास्ि मंत्री, स्र्ास््य मंत्री, 
आपूतत व मंत्री, सातै प्रदेशका मुख्य मंत्री, समाि वर्कास मंत्रीहरुका सामाजिक 
संिाल, उनीहरुका कायावलयका र्ेबसाइट, िारतमा प्रधानमन्त्री र स्र्ास््य 
मन्त्रालयको आथधकाररक र्ेबसाइट र सामाजिक संिाल, नेपालका नीतत तनयम, 
बबश्र् स्र्ास््य संगठनले प्रकाभशत गरेका सामग्रीको उपयोग गररएको छ |           

नततिा बबस्लेषण  

वर्थधमा उल्लेख गररएको सामग्रीको अध्ययन र अबलोकन गररसकेपछी स्र्ाट 
वर्श्लेषण (सबल, दबुवल, खतरा र अर्सर) गरेर कमिोरीहरु पत्ता लगाइएको छ |  

सबल पक्ष: 

सरसती हेदाव नेपालको महाब्याधी संग लड्न तयारी देखखन्छ |    

• संरर्ना  - संघ, प्रदेश, गाउाँ /नगर पाभलका, र्डा सम्मको संरर्ना, 
संरर्नामा खास जिम्मेबारी पाएका प्रतततनधी, मन्त्रालय, उनीहरुका 
स्र्कीय सथर्ब तथा बबषयगत सल्लाहकारहरु, कमवर्ारीहरु  

• नीतत-  संबबधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वर्पद ब्यबस्थापनको 

लाथग अजख्तयारी, बहुमतको सरकार, 5वर्पद िोखखम न्युतनकरण राजस्िय 
नीतत २०७५, उच्छर् स्तरीय सभमती,  

 
5 http://drrportal.gov.np/uploads/document/1353.pdf 
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• स्र्ास््य सम्बजन्ध स्रोत - ताभलम प्रा्त स्र्ास््यकमीहरु, सरकारी र 
तनिी अस्पतालहरु, अनुसन्धान पररषद र केन्रहरु, अन्तराजस्िय संघ 
सस्थाहरु, गैर सरकारी संस्थाहरु, आमा समुह आठद   

कमिोरी पक्ष   

माथथ उल्लेखखत सबल पक्ष हंुदाहुदै पतन तनम्नभलखखत कमिोरी पतन 
देखखएको छ |  

• महाब्याधी र्ा कोभिड १९ कै बारेमा राम्रोभसत ज्ञान नहुनु   

• महाब्याधी िोखखम कम हाकनु  

• उच्छर् स्तरीय सभमतीमा बबज्ञहरु समाबेश नगनुव र्ा बबज्ञ समूह तनमावण 
नहुनु  

• कोभिड्को १९ कुनै एक बबरामी र्ा धेरै बबरामी देखखयो िने गनुवपने 
प्रोटोकलको सुक्ष्म बबस्लेषण र भििुलाइिेशन गनव नसकनु |       

• िारत र अन्य मुलुकबाट नेपाल आउनेहरुको ब्यबस्थापन र्ुस्त नदेखखनु, 

खतरािन्य पक्ष  

माथथ उल्लेखखत सबल र कमिोरीको साथसाथै बाठहरी र खतरािन्य 
तनम्न अबस्थाहरु पतन मुलुकले खेवपरहेको थथयो |  

• बैज्ञातनकहरु कोभिड १९ अझै अनुसन्धानको क्रममा हुनु | 
• बबकभसत ितनएका, राम्रो स्र्ास््य प्रणाली मातनएका देश इटाली, स्पेन, 

फ्रान्स, अमेररकालाई कोभिड १९ साँग िुध्न हम्मेहम्मे पनुव |  

• आकजस्मक धेरै बिेट बबश्र् स्तरमा नै आबस्यक, अप्रत्याभसत आथथवक 
िार  

• सहकायव, साझेदारीको गनुवको सट्टा पलायन र्ा प्रततस्पधाव हुनु, 
रािनैततक र आथथवक वर्र्ारका आधारमा तनणवय भलनु  

• अन्तराजस्िय र राजस्िय रािनीतत/ दलको खखर्ातानी, प्रततस्पधाव   

• नेपाली समाि िहााँ िए पतन प्रमाणमा िन्दा अततरंिनामा रमाउने, 
पारम्पररक प्रर्तृत, बबज्ञान िन्दा पतन अन्धबबस्र्ाशको बढी िरोसा गने 



 
 

• खुल्ला भसमाना हुनु |      

• प्रधानमन्त्रीले आराम गनुवपने समय र महाब्याधीको समय एकै पनुव   

  

अबसरको पक्ष   

महाब्याधीको वर्षम अबस्थामा पतन नेपालको लाथग पतन केठह तनम्न 
अबसरहरु थथए |   

• डडजिटल प्रबबधी, संर्ार र सामाजिक संिालको बबकाश |  
• कोभिड १९ बबकभसत देशमा बढी देखखनु, प्राथभमकता र अनुसन्धानको 

लाथग अबसर, नयााँ नयााँ प्रबबथधको बबकाश हुाँदै |  
• तापक्रम बढ्दै िाने मौसम पतन शुरु हुनु (तथापी तापक्रम र 

िाइरसको सम्बन्ध पत्ता लाथगसकेको छैन र्ा अनुमान) |  
• नेपाललाई मौका (वर्न्डो वपररयड) प्रशस्त पाउनु |  
• साकव  तहमा समन्र्य तथा कोष खडा गनुव, तछमेकी देश र्ीन सहयोग 

गनव आतुर हुनु | 
 

छलफल:  

कोभिड १९ रोकथाम र ब्यबस्थापनका नेपाल सरकार र सरकारका प्रतततनथधहरुले 
भलएका कदमहरुलाई बबश्र् स्र्ास््य 
संगठन र नेपालका नीततगत दायराभित्र 
रहेर तनम्न बुदामा छलफल गररएको छ 
|   

१. बुझाइमा कमिोरी: 

 अपर्ादमा बाहेक भसगंो सरकारी 
तनकाय कोभिड १९ को बारेमा मार्व २८ 
र्ा यो अभिलेखको लाथग त्यांक तयार पादावसम्मको अर्स्थाले िनाउछ | यो    

 

 



 
 

कस्तो खालको िाइरस हो, यो कसरी, कहााँ, कठहले 
सम्म बाच्छछ, अनुसन्धानले के के िनेको छ, कस्तो 
कस्तो उपाय गयो िने रोकथाम गनव सर्कन्छ िन्ने 
बारेमा ततन मठहना िन्दा बढी समयमा आफै र्ा 
सल्लाहकार र्ा ताभलम नै भलएको िए पतन 
सर्कन््यो |  

नेततृ्र् तहमा बस्नेहरु नै अन्दािमा कुरा गने, अर्स्थाप्रतत गम्िीर िएको नततिाले 
नदेखाएको, प्रस्ट देखखन्छ |  

 

यसै सन्दिवमा 
बबश्र् स्र्ास््य संगठनले भसफाररस गरेको आधारमा देशको नीतत बमोजिम तयार 
गनुवपने आबस्यक सामग्री, वर्थधको प्रोटोकल बनाउन पतन पछी परेको देखखन्छ | 
बबरामी िेटीइ सकेपछी, बबरामी अस्पतालबाट फकव नु परेपतछ (मार्व २० मा 
नर्लपरासीको बबरामी परासी अस्पताल, बुटर्ल, काठमाडौँको तनिी अस्पताल, 
टेकु अस्पताल, फकेर फेरी परासी अतन पबत्रकामा आएपतछ बल्ल खोिी)6, 
संर्ारमा आएपतछ मात्र वपवपई धमाधम बनाउन (मार्व २६ मा िब िारतमा पछी 
नेपालमा लकडाउन पतन घोषणा ियो र िारत काम गनव गएका नेपाली फकव ने 
क्रम बढ्यो स्र्ास््यकमीबीर् होहल्ला नै र्कनिने िारतमा बबशेष गरेर डडल्ली र 
लखनउमा कोभिड १९ बबरामी िएको सूर्ना प्रकाभशत िैसकेको थथयो)7, र्कन्न 

 
6 http://annapurnapost.com/news/150798 
7 Facebook of Dr. Mangal Rawal Head of KHAS, Jumla 
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प्रकृया बढाएको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ | एक दइु मठहना अतघ यसरी नै बषावती 
र्ा बबस्कुटको पलाजस्टक (मार्व २६,पाल्पा)8 अनौठो हुदैन्यो होला पतन |   

म्याथम्यततकल (Mathmatical) मोड्भलगं गरेर सम्िावर्त रोगीको आंकलन, 
ततनको  उपर्ारमा आबश्यक स्र्ास््यकमी, सामग्री वर्शेष गरेर पररक्षण र्कट, 
िेजन्टलेटरको ठहसाबर्कताब नै निएको देखखन्छ |  

स्र्ास््यकमीहरुमा पतन कोभिड्को ज्ञान िन्दा पतन डर देखखन्छ | स्र् अध्ययन 
गने सस्कार पतन नहुनु, िएकै िए पतन यस्तो िखवर िजन्मएको महाब्याधीको 
लाथग अभिमुखीकरण गनुवपने त्यो पतन देखखदैन | बबकभशत मुलुकमा पतन 
स्र्ास््यकमी बबरामी र मतृ्युबरण गरेको समयमा नेपाली स्र्ास््यकमी डराउनु 
स्र्ािावर्क नै देखखन्छ | सरकारले ित्ता ठदने घोषणा गरेर झनै अपमान र डर 
दरु्ै सिृना गरेको िान हुन्छ | सबै स्र्ास््यकमीको आफ्नै घर नहुने िएकोले 
पररबारलाई िोगाउाँ ने र िोथगनको लाथग पतन बैकजल्पक उपाय िस्तो होटेल 
योिनामा देखखदैन |  खाली देखखने कुरा िस्तो कर्ारेन्टइन अस्पताल र बेडका 
कुरा िए तर गुणस्तर र स्र्ास््यकमीको सुरक्षाले प्राथभमकता पाएन | सामग्री र 
भसप िएपछी आत्मबबस्र्ाश र बबरामी राखे्न ब्यबस्था र्ा बबकल्प उनीहरुले गनव 
सकथे | र्ुनाबका बेला म्यादी प्रहरी राखखयो, तर बिारिर लाइसेन्स हातमा 
भलएर बसेका स्र्ास््यकमीलाई अभिमुखीकरण गने र ढुककले पररर्ालन गने 
सोर् देखखएन तर अस्पतालहरु पठहले नै बढी िार खेवपरहेको बेला कोभिड १९ ले 
झन ्डर र थर्न्ता ल्यायो |     

 

२. प्रर्ारप्रसार कमी  

बबषयगत त्यलाई सााँघुरो बनाएर प्रर्ार ियो अथावत ्हात धुने कुरा मात्र प्रमुख 
आए | हाम्रो िस्तो हात नधुने सस्कार, साबुन र पानीकै खडेरी हुने समािमा 
हात र्कन धुने प्रश्न आउछ | िब सम्म कोभिड १९ को प्रकृतत बुझ्दैनन 

 
8 
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तबसम्म ब्यबहार पररबतवन गनव गार्ह्रो हुन्छ | सातर्टै प्रदेशमा स्थानीय िाषा, 
सांकेततक िाषा प्रयोग गरेर, सरकारको नामबाट,  कोभिड़ १९ का सबै पक्ष 
बबशेषगरेर बबश्र् स्र्ास््य संगठनले सामान्य नागररकलाई भसफाररस गरेका 
िस्तो  ते्रभसगं, लकडाउन लगायतका सन्देशहरु पठहले देखख नै सघन रुपमा 
गनवका लाथग प्रशस्त समय थथयो | 

कोभिड १९ ितत व्यापक छ त्यतत नै व्यापक छ डडजिटल प्रबबथध पतन | 
पतछल्लो समय इन्टरनेट र डाटा िात नखाएर पतन र्लाउने संस्कृती बबकाश 
िएको, लकडाउन  र बबकभसत देशले सामना गरररहेको र्ुनौतीका कारण पतन 
डडजिटल प्रबबथध ्यारो बनीरहेको सन्दिवमा यसको िरपुर प्रयोग एक मौका 
थथयो | िारतका प्रधानमन्त्री, स्र्ास््यमंत्रीका मन्त्रालयका र्ेबसाइट अपडेट 
िएका, संदेश ठदइरहेका, व्यजकतगत पेिहरु पतन र्लायमान थथए, कोभिड १९ ले 
िररएका थथए िने नेपालको प्रधानमन्त्री, स्र्ास््यमंत्री, मुख्यमंत्री, सामाजिक 
वर्कास मन्त्रीका आकलझुककल र अपबादमा बाहेक प्राय शुन्य नै थथए कततको  

मन्त्रालय िारत नेपाल 

प्रधानमन्त्री  र्ेबसाइट मा फोटो सगंै आधा र्ाकयको 
कोभिड १९ संग लड्ने संदेश राखखएको 
छ | दइु र्टा फोटो कोभिड १९ 
सम्बजन्धत थथए | मार्व २८, २७ मा 
संर्ार माध्यममा बोलेको,बेलायत, 
दबुईका प्रधानमंत्री संग कुरा गरेको 
वर्र्रण राखखएको छ |फेसबुकमा मार्व 
२४ मा भिडडयो अवपल छ | ट्र्ीटर 
अपडेट छ |  

• र्ेब साइटमा सलाइडरमा 
राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन | हेल्लो 
सरकार मार्व २३ मा सहायता 
कोषको अवपल  छ | 

• प्रधानमंत्रीक पेिमा 
स्र्ास््यकमीलाई गररएको अवपल 
मार्व २६, ५.०५ मा राखखएको छ |  

• मार्व १३ मा िारतीय 
प्रधानमन्त्रीको दक्षक्षण एभसयाली 
मुलुकहरुमा सहकायव गने 
बबर्ारलाई स्र्ागत गरेको संदेश 
देखखन्छ |  

स्र्ास््य 
मन्त्रालय 

स्र्ास््य मन्त्रालयको पेिमा कोभिड १९ 
को अपडेट, सम्पकव  व्यजकत, नम्बर, 

• 9फेसबुक पेिको किर पेिमा 
मन्त्रीको फोटो राखखएको छ, अतन 

 
9 https://www.mohp.gov.np/en/ 
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आठद  मात्र छ | फेसबुक र ट्र्ीटर पतन 
अपडेट छ | किर फोटोहरु पतन कोभिड 
कै िानकारीले िररएको छ |   

 

१८ घण्टा अतघको धनगढीको 
केशको बारेमा भिडडयो छ |  

• र्ेबसाइटमा पेि खोल्दा नै कोभिड 
१९ को मार्व २६, ६ बिेमा अपडेट 
देखखन्छ | 

• सलाइडरमा राखखएको ५ र्टा 
फोटोले कोभिड १९ प्रतततनथधत्र्को 
केठह गदैनन  

• सुर्नामा मार्व २५ गते राखेको 
बबज्ञापन छ |  

• आपतकालीन ब्यबस्थापन 
पोटवलमा राखखएको त्यांकमा 
तीन र्टा घटना छ ितनएको छ, 
मार्व २७ मा अपडेट गररएको छ 
िने तनदेभशका मार्व ६ देखख २६ 
सम्म मात्र अपडेट गररएको 
देखखन्छ | राजस्िय सूर्ना 
अन्तगवत िनर्री २३ मा 
राखखएको कोभिड १९ को सूर्ना 
छ |  

 

त संर्ालन पतन गररएको थथएन, अपडेट पतन थथएन | र्क परम्परागत शैली 
कटुर्ाल लगाउाँन सहयोग गनुवप्यो र्क त आधुतनक प्रबबथधको िरपुर प्रयोग | 
फेरर कोभिड १९ ले वर्धुतीय प्रणाली स्र्ीकानुवको बबकल्प पतन थथएन | 
सरकारको अथधकाररक सूर्ना नै खोज्दछ िनता िब दखु पाउछ | संक्रभमत 
व्यजकतलाई लाि र्ा गाली गनुव सामाजिक अपराध हो, ते्रभसगं, आइसोलेशन,  
आठद राम्रोभसत बुझाउन सकेको िए, लकडाउन शुरु गनुव अगाडी नै बुझाउन 
सकेको िए घर घरले संक्रमणको सम्पकव मा आउनसकने सबैलाई समाएर 
प्रहरीलाई बुझाउथे | मौका गुमेको छ र पोिेठटि देखखएका बबरामीको प्रकृततले 
अब के हुन्छ िनेर तसावएको छ |   

         



 
 

३.   समन्यर्को कमी  

सरकारले शुरुदेखख नै सरकारी संयन्त्र, आयोगहरु, स्र्ास््य प्रततष्ठान, तनिी 
अस्पताल, अनुसन्धान केन्रहरु, ब्यापारीहरु, गैरसरकारी तनकाय, पेशेर्र संघ 
संगठन, मिदरु संघ संगठन आठदसंग परामशव र सहकायव गरेको देखखदैन | 
सामाजिक संिाल र गुगलगु्रपहरुमा देखखने ठदकदारी यठह कमिोरीको उपि 
मान्न सर्कन्छ |  

राजस्िय प्रयोगशालामा संक्रभमत िएको बबबरण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन 
गरेपतछ थाहा पाउने प्रणाली प्राबबथधक र इथथकल दरु्ै दृस्टीकोणले तु्रटी हो | 
पररणामस्र्रूप स्र्ास््यकमी बबशेषगरर सरसफाई गने, लामो समय सेबा ठदने 
व्यजकतहरुमा बबस्र्ाश गुमेको, ठहनतािाब र डर उजब्िएको देखखन्छ | 

र्ारठदन अगाडी खाद्य सामग्री, खाना पकाउने ग्यास छ मठहनालाई छ िनेर 
संर्ार माध्यममा बोल्ने मंत्री, सात र्कलोको ग्यास ठदन अवपल गने,मार्व 
मठहनाको शुरुमै ग्यास नपाईने अर्स्थालाई अनुगमन नगने र्ा कारबाही नगने 
सस्कारले िनतामा बबस्र्ाश िन्दा पतन ठदकदार उब्िाएको देखखन्छ |  

त्यस्तै सरकार सरकार बीर् पतन समन्र्य देखखदैन | बबदेशमा काम गने, 
ज्यालादारीमा काम गने, गिवर्ती र सुत्केरी मठहला, अपांग, िेष्ठ नागररक, 
िारत र्ा अन्य मुलुकमा गएको बबबरण त र्ाडव र्ाडव मा कण्ठ हुनुपने थथयो | 
िनप्रतततनथधले काम गनव थालेको पतन झन्डै ३ र्षव िैसकेको अबस्था पतन 
तनदेशन गने/ठदने, सामाजिक संिालमा आफै र्ा आसेपासेबाट लेख्न लगाउाँ ने, 
छो्न खोज्ने, ढाकन खोज्ने, जित्न खोज्ने प्रर्तृतले सरकार, सरोकारर्ाला र 
सबवसाधारण बीर् वर्श्र्ासको खाडल गठहरो र वपरो िएको देखखन्छ | मातै्र 
माध्यम फरक थथए तर िाषा र ममव एकै थथयो |      

४.  उत्तरदायी सरकारको कम अनुिूतत  

यस भशषवकसंग भमल्ने केठह कुराहरु माथथ नै आइसकेको छ | दोहोररएको िस्तो 
पतन लाग्छ तर यसलाई छुट्टै बुदामा पतन छलफल गनुवपछव र्कनकी सरकार 



 
 

िनेकै दखु पदाव हो, 
नसकनेहरुका लाथग हो 
| सरकारलाई 
प्रतततनथधत्र् गने 
व्यजकतहरु बबशेष गरर 
उप प्रधानमत्री र 
स्र्ास््यमंत्री िनता, 
स्र्ास््यकमी र 
पत्रकारप्रतत धन्यबाद 
ठदनुिन्दा पतन 
आक्रामक िएर प्रस्तुत िए | महाब्याधीको अगाडी मोर्ाव कस्ने स्र्ास््यकमीभसत 
भसगंो िनता थथए, उनीहरुको स्र्ास््य, सुरक्षाप्रतत आमुल अभियान िर प्यो | 
बबगतको अनुिर्ले स्र्ास््यकमी र िनता ढुकक हुन ्सर्करहेका थथएनन ्| 
स्र्ास््यकमीले लगाउाँ ने सामग्री मंत्री तनबासमा पुगेका फोटो सामाजिक संिालमा 
आउने थाले, कालोबिारीको संकेत देखखन थाल्यो, मनोबैज्ञातनक आशंका र डर 
झनै बढ्यो िो स्र्ािावर्क थथयो | ित्ता,बबमा िन्दा पठहले आशंका गररएको 
बबरामी सुरक्षक्षत कसरी स्र्ास््य सस्थासम्म  ल्याउने र सुरक्षक्षतरूपमा कसरी 
पररक्षण र उपर्ार गने प्रणालीको थर्त्र कोनव सकेको िए वर्श्र्ास बढ्न सक्यो 
होला | प्रधानमन्त्रीप्रतत नाकाबन्दीको साहसलाई िनता प्रशंसा मात्र हैन आशा 
पतन गछवन उहाको स्र्ास््यकमीलाइ मार्व २६ मा गररएको अपीलले राहत त 
भमल्छ तर सामग्री नै छैन | िनर्री २३ देखख आिसम्म र्ा करीब दइु मठहना 
सरकारले के गयो प्रश्न िनता ततर हैन सरकारततर नै फकेको छ |  हाम्रोमा 
मात्र हैन, बबश्र् नै आक्रान्त छ, धनी देशले समाल्न सकेको छैनन ्हाम्रो त 
...िने आशयबाट सरकार प्रस्तुत हुनु नै आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्र्रो हान्ने 
िस्तो देखखयो | यठह मौका पारेर प्रततपक्ष र अन्य रािनीततक दलको सहयोग 
गने िन्दा धभमलो पानीमा माछा मानव खोज्ने प्रर्तृतले िनमानसमा शंका 
थावपयो |  

प्रदेश २ 

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन 
फोटो कोभिड १९ संग सम्बजन्धत छैन | मुख्यमन्त्रीको 
फेसबुक पेिमा मार्व २४ मा हालसम्मको तयारीको एक 
पेिको सूर्ना छ िने र्ेब साइटमा दशैको संदेश देखखन्छ |  

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा तयारी अबस्थामा 
छ | तािा समार्ारमा कोभिड १९ को टोल फ्री नम्बर 
राखखएको छ | फेसबुक पेि मार्व १९, २०१९ बाट अपडेट 
नै छैन |  

 



 
 

संबबधानमा अनुसूर्ी ७,८,९ 
मा कोभिड १९ सम्बोधन 
गनव संघ, प्रदेश र 
स्थानीय सरकारको 
िूभमका उल्लेख गररएको 
छ | अनुसूर्ी ८ अनुसार 
स्थानीय तहको एकल 
िूभमका इंर्कत गछव | टोल 
टोलका मातनसहरुको २४ 
घन्टे गततबबथध अनुगमन गनव सर्कने संरर्ना छ तर िनताकेजन्रत गततबबथध 
शुन्य प्राय: देखखन्छ | संतघयताको ममवनै बबथोभलएको देखखन्छ िुन िनताप्रतत 
उत्तरदायी हुनु नपने पैसा र पाखुराले रािनीतत पदको रिाई गनवपाउने सस्कार, 
पढ्ने, सुन्ने, अपडेट हुने िन्दा लहैलहैको पछीलाग्ने पुरानो प्रर्तृत हाबी िएको 
देखखन्छ | पठहलो पोिेठटि व्यजकत देखख यो अभिलेख तयार गदावसम्म बबस्लेषण 
गने हो िने अठहलेको रािनीतत नेततृ्र् अथधकाम्स हेलर्क्र्याइ गने, अपररपकक 
र अपूणव देखखन्छ | अबको रािनीतत कुरा िन्दा कामको आधारमा हुन ्सकने 
संकेत देखखन्छ |  

 

तनर्ोड र सुझाब   

सरकार िनेकै आपदवर्पदका लाथग हो | िततसुकै गररब मातनस पतन सकेसम्म 
आफनै िोहो गनव र्ाहन्छ | सरकारका झन्झठटलो पद्दतत, शजकतसंगको पहुर् 
हुनुपने सस्कार, भ्रस्टार्ारमा भल्त अभ्यास िएका कारण बबकल्प हुाँदासम्म 
सरकारको गुहार माग्दैन र्ा आस गदैन नेपाली हुाँदा खाने समाि र्ा िनता |  
तर सरकारले गरेका बबगत दईु मठहनाको समय खासै िनतामुखी काम गनव 
नसकेको रुर्ाबासी, नारा, गालीगलौि गरेपतछ मात्र गनव अभलकतत गररठदएकोले 

सुदरूपजश्र्म प्रदेश 

• मुख्यालयको फेसबुक पेि २०१८, अगस्ट देखख नै अपडेट 
छैन | मुख्य मन्त्रीको फेसबुक पेि िेठटएन |  

• र्ेब साइटमा पेि खोल्दा नै कोभिड १९ बारे केठह 
देखखदैन |  

• सुर्नामा मार्व २३ मा बैठकको तनणवय राखखएको छ  | 
• समाि बबकाश मन्त्रालयको सलाइडरमा एउटा फोटो 

कोभिड १९ सूर्ना राखखएको छ |  



 
 

िनता तनराश र त्रास मा बाच्छन बाध्य िएको देखखन्छ | अपर्ादमा बाहेक 
सरकारका प्रतततनधी सक्षम निएको पतन देखखन्छ |  

यस्तो समयमा गने िनेको मातै्र िनतालाई तछटो तछटो तर तनयभमत र्ा तनयम 
बनाएर सत्य कुरा बाठहर ल्याउने नै हो | सकछु कसरी सकछु, सजकदन र्कन र 
कसरी सजकदन स्पष्ट िन्ने नै हो | गाली (अनुगमन) र सुझाब ठदन प्रेररत गदै 
कुनै पद, प्रततष्ठा, दल िन्दा माथथ उठेर िनताको सेबा मै िुट्ने हो | गदावगदै 
निएको थर्त्त बुझाउन सर्कन्छ तर कुराले टानव खोज्नु, ठढलो गनुव त अपराध नै 
हो | बहुमत पाएको कम्युतनस्टको सरकार गररब, तनमुखा िनताको प्रतततनधत्र् 
बाटोमा बास बस्ने व्यजकतको बाच्छन पाउने अथधकार सुतनजस्र्त गनव सकनुपदवछ |          

 

भसभमतता  

मार्व २८ दईु बिेसम्मका िानकारी र त्यांक समेठटनु यसको भसभमतता हो |  

  



 
 

अनुसूर्ी  

मार्व २८, १३. ३९ मा तनम्न भलखखत नामका र्ेबसाइट र सामाजिक संिाल हेदाव 
देखखएको अबस्था  

१. प्रधानमन्त्री कायावलय  

• र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड १९ संग 
सम्बजन्धत छैन | हेल्लो सरकार मार्व २३ मा सहायता कोषको अवपल मात्र 
छ |  

• प्रधानमंत्रीको स्र्ास््यकमीलाई गररएको अवपल मार्व २६, ५.०५ मा 
राखखएको छ | मार्व १३ मा िारतीय प्रधानमन्त्रीको दक्षक्षण एभसयाली 
मुलुकहरुमा सहकायव गने बबर्ारलाई स्र्ागत गरेको संदेश देखखन्छ |  

२. 10स्र्ा्य मन्त्रालय  

• फेसबुक पेिको किर पेिमा मा मन्त्रीको फोटो राखखएको फोटो छ, अतन 
१८ घण्टा अतघको धनगढीको केशको बारेमा भिडडयो छ |   

• र्ेब साइटमा पेि खोल्दा नै कोभिड १९ को मार्व २६, ६ बिेमा अपडेट 
देखखन्छ |  

• सलाइडरमा राखखएको ५ र्टा फोटोले कोभिड १९ प्रतततनथधत्र्को केठह 
गदैनन | 

• सुर्नामा मार्व २५ गते राखेको बबज्ञापन छ |  

• आपतकालीन ब्यबस्थापन पोटवलमा राखखएको त्यांकमा तीन र्टा घटना 
छ ितनएको छ, मार्व २७ मा अपडेट गररएको छ िने तनदेभशका मार्व ६ 
देखख २६ सम्म मात्र अपडेट गररएको देखखन्छ | राजस्िय सूर्ना 
अन्तगवतिनर्री २३ मा राखखएको कोभिड १९ को सूर्ना छ | 
ईवपदेभमयोलोजिको पतन हाल उस्तै उस्तै छ |   

 

 
10 https://www.mohp.gov.np/en/ 
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३. आपूतत व मन्त्रालय  

• फेसबुक पेिको किर पेिमा हेलो सरकार र्कन लेखखएको सूर्ना छ र 
पोस्ट र्ाही मार्व १५ २०१८ को िुन र्ेबसाइटमा िोडडएको फेसबुकको 
खाता हो |    

• र्ेब साइटमा पेि खोल्दा नै कोभिड १९ बारे केठह देखखदैन |  

• सलाइडरमा राखखएको फोटोले कोभिड १९ प्रतततनथधत्र्को केठह गदैनन | 
• सुर्नामा मार्व २७ गते कतत र्ामल, थर्नी र नुन सर्कयो कतत बार्क छ 

को सूर्ना छ |  

४. पररास्ि मन्त्रालय  

• पेि खोल्ने थप बबततककै लामो वर्शेष सूर्ना देखखन्छ िहााँ क्रमश मार्व 
२५, उच्छर् स्तरीय सभमतीको सूर्ना, मार्व २४ को १२ बैठकको अभिलेख, 
सरुर्ा रोग एन १९६३ लाइ कोरोनको लाथग पररमािवन, सम्मानीय प्रधान 
मन्त्रीको संदेश, मार्व १८ र मार्व १३ मा  इभमगे्रशन वर्िागको  सूर्ना |  

• मन्त्रालयको फेसबुकमा मार्व १३ मा यात्रा तनषेध गररएको सूर्ना र 
ट्र्ीटरमा मार्व २६ को प्रधानमंत्रीको अवपल छ | 

•  मन्त्रीको फेसबुक मा मार्व २७, ११ मा सेतो पाटीको कोभिड्को समार्ार 
र ४.०६मा अरुको भित्तोबाट सािार गररएको उच्छर् सभमतीले मुख्य 
मंबत्रहरुसंगको गरेको भिडडयो बैठकको फोटो छ | (कोरोना रोकथाम तथा र 
तनयन्त्रण उच्छर्स्तरीय समन्र्य सभमतीका संयोिक तथा माननीय उप-प्रधानमन्त्री तथा 
रक्षामन्त्री ईश्र्र पोखरेलज्यूले ७ र्टै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुसाँग भसहंदरर्ारबाट 
भिडडयो कजन्फरेन्समाफव त छलफल ! उच्छर्स्तरीय समन्र्य सभमतीको तनणवय, नीतत तथा 
कायवक्रमका बारेमा माननीय मुख्यमन्त्रीहरुलाई िानकारी गराउने र प्रदेशहरुको अर्स्था तथा 
समस्याका बारेमा िानकारी भलनका लाथग छलफल आयोिना ! 
उच्छर्स्तरीय समन्र्य सभमतीको बैठक आि बलेुका ५ बिे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको 

कायावलयमा हुने ! ) 
  

 

 



 
 

सुदरूपजश्र्म प्रदेश  

• मुख्यालयको फेसबुक पेिको २०१८, अगस्ट देखख नै अपडेट छैन |  

• र्ेब साइटमा पेि खोल्दा नै कोभिड १९ बारे केठह देखखदैन |  

• सुर्नामा मार्व २३ मा बैठकको तनणवय राखखएको छ  | 
• समाि बबकाश मन्त्रालयको सलाइडरमा एउटा फोटो कोभिड १९ सूर्ना 

राखखएको छ |  

• मुख्य मन्त्रीको फेसबुक पेि िेठटएन |  

कणावली प्रदेश  

• मुख्य मन्त्रीको र्ेब साइटमा सलाइडरमा कुनै संदेश छैन | मुख्यमन्त्रीको 
फेसबुक पेिको २०१८, अगस्ट देखख नै अपडेट छैन | र्ेब साइटमा पेि 
खोल्दा नै कोभिड १९ बारे केठह देखखदैन |  

• सुर्नामा मार्व २१ मा कोभिड्को संदेश राखखएको | 
• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा दइुर्टा फोटो कोभिड 

१९ बारे िनर्ेतनाको सूर्ना राखखएको छ | फेसबुक मार्व २७ मा कोभिड 
१९ संग लड्न आथथवक सहयोगको अवपल गरेको अवपल पत्र राखखएको |    

प्रदेश ५  

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन तर तािा सूर्ना (तलको समार्ार  कोभिड संग 
सम्बजन्धत छ) | कोरोना अपडेट सब मेनु त छ तर केठह छैन | टुर्ीटर 
प्रयोग गररएको छ | कोभिड् १९ को तनदेभशका मार्व ६ मा पोजस्तएको छ |  

• मुख्यमन्त्रीको फेसबुक पेिमा २४ घन्टामा पोजस्तएका मध्य कोभिड 
सहायता कोष, सामाजिक दरुी, स्र्ास््य मन्त्रीको बर्ार्ट र रा्ती 
स्र्ास््य प्रततष्ठानमा पररक्षण गने तयारी उल्लेख गररएको छ |  



 
 

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा कोभिड १९ 
सम्बजन्धत केठह पतन छैन | फेसबुक मार्व २५ गते भिम अस्पताललाई 
अपगे्रड गने समार्ार छ |    

 

गण्डकी प्रदेश  

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन | मार्व २७, ९.४७ मा फेसबुक पेिमा मुख्य 
मन्त्रीको अवपल छ |  

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा कोभिड १९ 
सम्बजन्धत केठह पतन छैन | तािा समार्ारमा कोरोना सहायता कोषमा 
सहयोगको अवपल छ |     

 

बागमती प्रदेश  

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन तर तािा सूर्ना (तािा समार्ार  कोभिडसंग 
सम्बजन्धत छ) |  

• मुख्यमन्त्रीको फेसबुक पेिमा मार्व २७ मा िनर्ेतना, अवपलको दइुर्टा 
अवपल संदेश छ | ट्र्ीटर छ तर सठहद ठदबस देखख अपडेट छैन |  

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा कोभिड १९ 
सम्बजन्धत छ  | सूर्ना पाटीमा मार्व २८ को स्र्ास््य सामग्री खररद गने 
तनदेभशका छ |  

प्रदेश २  

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन | मुख्यमन्त्रीको फेसबुक पेिमा मार्व २४ मा 
हालसम्मको तयारीको एक पेिको सूर्ना छ िने र्ेब साइटमा दशैको 
संदेश देखखन्छ |  



 
 

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा तयारी अबस्थामा छ | तािा 
समार्ारमा कोभिड १९ को टोल फ्री नम्बर राखखएको छ | फेसबुक पेि 
मार्व १९, २०१९ बाट अपडेट नै छैन |  

प्रदेश १  

• मुख्यालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा राखखएको कुनै पतन फोटो कोभिड 
१९ संग सम्बजन्धत छैन | सूर्ना उप शीषवकमा मार्व २५, १२.२७ मा 
कोषको लाथग अवपल र ४.१७ मा राखखएको कोरोना सूर्ना डेस्क को 
िानकारी राखखएको छ |  

• समाि बबकाश मन्त्रालयको र्ेब साइटमा सलाइडरमा कोभिड १९ 
सम्बजन्धत २ र्टा फोटो राखखएको छ | कोरोना िाइरसको भ्रम र यथाथव 
को िानकारी छ | फेसबुक मार्व २६ मा अरुकै र्ालबाट सेयर गररएको 
कोभिड्को भिडडयो छ िने मार्व ६ मा तयारी गरेका समार्ार राखखएको छ 
|     

िारतीय प्रधानमन्त्री  

• र्ेबसाइट मा फोटो संगै आधा र्ाकयको कोभिड १९ संग लड्ने संदेश 
राखखएको छ | दइु र्टा फोटो कोभिड १९ सम्बजन्धत थथए | मार्व २८, २७ 
मा संर्ार माध्यममा बोलेको,बेलायत, दबुईका प्रधानमंत्री संग कुरा गरेको 
वर्र्रण राखखएको छ |फेसबुकमा मार्व २४ मा भिडडयो अवपल छ | ट्र्ीटर 
अपडेट छ |  

िारतीय स्र्ास््यमन्त्री  

• स्र्ास््य मन्त्रालयको पेिमा कोभिड १९ को अपडेट, सम्पकव  व्यजकत, 
नम्बर, आठद  मात्र छ | फेसबुक र ट्र्ीटर पतन अपडेट छ | किर 
फोटोहरु पतन कोभिड कै िानकारीले िररएको छ |   

 

 


