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कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्त्धमा 
बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मखु्यमन्त्री डोरमणण पौडेलज्यूको 

२०७६।१२।१८ को सम्बोधन 

 

आदरणीय दददीबहिनी तथा दाजभुाईिरु,  

नमस्कार 

    हिश्व यनतबेला कोरोना भाईरस (कोनभड–१९) को मिामारी संग जनुधरिेको छ । 
संसारभर मिामारीकोरुपमा फैनलएको यस भाइरसले मानि जानतकै अणस्तत्िमा चनुौती 
ददएको छ । हिकनसत तथा समदृ्ध मलुकुिरुमा समेत गहिरो संकट ननम्त्याएको यस 
भाईरसलाई ननयन्त्रणका हिनभन्न प्रयासिरु भएता पनन मानिीय ब्यििार र नसनमतताको 
कारण ननयन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यस मिामाररले संसारका लगभग सबै देशिरु 
आक्रान्त्त भएका छन ्। हिश्वब्यापी मिामारीको मिाहिपणिमा नेपाल सरकारले हिनभन्न 
सरुक्षात्मक उपायिरु अपनाउनेक्रममा लकडाउन घोषणा गरी २०७६ चैर ११ गतेदेणि 
नागररकलाई सेल्फ क्िारेण्टाईनमा रिन आग्रि गरेको छ । संक्रमणलाई फैलन नददन 
र आिश्यक उपचारको ब्यिस्था गनन कोरोना अस्पताल, आईसोलेशन िाडन ननमानण, 

क्िारेण्टाईन ननमानण, स्िास््यकमीको लानग आिश्यक उपकरण, थमनल गन, आईनसय ुर 
भेणण्टलेटरको ब्यिस्था एिम ्औषधी तथा उपकरणिरुको प्रबन्त्ध गने आधारभतू कायनिरु 
सम्पन्न गरेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरस संक्रमण, रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार लानग 
गरेका कायनिरु यिााँिरु समक्ष राख्न चािान्त्छु ।  

➢ कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचारका लानग बागमती 
सरकारले रु  ५० करोडको कोष स्थापना गरेको छ । 
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➢ उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीपररषद्का सदस्यिरु साथै राजनीनतक ननयणुक्त 
प्राप्त सबैले एक महिनाको पाररश्रनमक बराबरको रकम जम्मा गने ननणनय गररएको 
छ । हिनभन्न राजनीनतक दलबाट प्रनतनननधत्ि गनुनिनु ेप्रदेश माननीय सदस्यिरुले 
पाररश्रनमक उपलब्ध गराउने घोषणा गदै िनुिुनु्त्छ । यसैक्रममा नपेाल कम्यनुनष्ट 
पाटीका बागमती प्रदेससभा संसदीय दलका सम्पणुन सदस्यले १५ ददनको 
पाररश्रनमक उपलब्ध गराउनभुएको छ ।  

➢ संघीय सरकारले गरेको प्रबन्त्ध बािेक िेटौंडाको हकटजन्त्यरोग अनसुन्त्धान केन्त्र 
(नभनभनड आरहटनस) मा रिेको  ल्याबलाई व्यिणस्थत बनाएर कोनभड १९ को 
परीक्षण गने ब्यिस्था गरेको  छ । यसले प्रदेस २ का बानसन्त्दा समेत लाभाणन्त्ित 
िनुेछन ्। 

➢ भरतपरु मिानगरपानलकासंगको सिकायनमा प्रदेश सरकारले ७० बेडको छुटै्ट 
कोरोना हिशेष अस्पताल संचालन गरेको छ । 

➢ प्रदेशका १३ िटै णजल्लामा आइसोलेसन िाडन तयार भएको छ । २०७६ चैर 
१७ गतेसम्म दईु िजार ७५ क्िारेण्टटाईन बेडिरु छन ्। त्यस्तैगरी, ६ सय 
२३ आईसोलेशन बेड, १ सय ४८ आईनसय ु बेड, ६ सय ९२ थान हपहपईको 
प्रबन्त्ध भईसकेको छ । त्यस्तै, थप १ सय ७२ िटा आईसोलेशन बेड तयारीको 
क्रममा रिेको छ भन े२३ िटा आईनसय ुबेड समेत तयारीको क्रममा रिेको छ 
। आईसोलेसनका नबरानमिरुको स्िाब नलई पररक्षणका लानग पठाउन दक्ष 
जनशणक्तको ब्यिस्था गररएको छ ।  

➢ साथै, कोरोना संक्रनमतिरुको उपचारको लानग कन्त्सल्याण्ट हफणजनसयन ७१, 

एनेस््योलोणजस्ट ३१, मेनडकल अहफसर २५१, ननसनङ सपुरभाईजर ३४, स्टाफ 
नसन ७१३, िेल्पर÷नसन सियोनग ४७५ र ल्याबोरेटरी प्रसननल १५७ जना गरी 
१७ सय १४ जनशणक्त तयारी अिस्थामा रािेका छौं ।   

➢ िालसम्म प्रदेशका हिनभन्न णजल्लािरुमा माक्स २२ िजार ८ सय थान, ह्याण्ड 
स्याननटाईजर १ सय २८ नलटर, हपहपई ७२, प्राटोकल फमन ६३, ईन्त्रारेड 
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थमोनमटर ४४, श ुकभर ५ सय १०, क्याप ३ सय १०, ग्लोब्स ६३, गोन नमड्यम 
२ सय ८५ तथा  १ सय ५१ थान ह्याण्डबकु पठाईएको छ ।  

➢ कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण उत्पन्न पररणस्थनतमा यस प्रदेशमा अत्यािश्यक 
िस्तिुरुको आपूनतन तथा हितरणमा कुनै समस्या नआउने गरी ब्यिस्था गररएको 
छ । यस प्रदेशमा चामल ११ िजार २ सय ९० मे.टन र ३२ िजार मे.टन 
ननु मौज्दात रिेको तथा िाना पकाउन ेएल्पी ग्यााँस ८४ िजार नसनलण्डर मौज्दात 
रिेको छ भन ेर यसको हिहक्र हितरण र आपनुतन ब्यिस्था सिज बनाईको छ । 

➢ प्रदेश स्तरीय ¥याहपड रेस्पोन्त्स हटम, उच्चस्तरीय अनगुमन सनमनत ननमानण गरी 
अनगुमन एिं हिनभन्न प्रचार प्रसार, सूचना संचारका गनतहिनधिरुको सञ्चालन 
भईरिेको  छ । २४ घण्टा नै सिायता कक्ष (Help Desk) को प्रबन्त्ध गररएको 
छ ।  

➢ स्थानीय सरकारको समन्त्ियमा कोरोना संक्रमण ननयन्त्रण तथा रोकथामका लानग 
आिश्यक कायन गनन बागमती प्रदेश सरकारले काठमाण्डौं मिानगरपानलका, 
भरतपरु मिानगरपानलका र लनलतपरु मिानगरपानलकालाई २०/२० लाि, िेटौंडा 
उपमिानगरपानलकालाई १५ लाि, ४१ िटै नगरपानलकालाई १२/१२ लाि, 

७४ िटै गााँउपानलकालाई १०/१० लाि र १३ िटै णजल्ला हिपद् ब्यिस्थापन 
सनमनतका लानग ५/५ लाि रकम ननकाशा गररएको छ । सो रकम कोरोना 
संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण एिम ्उपचारका लानग आइसोलेसन िाडन ननमानण तथा 
क्िारेण्टाईन ननमानण, मेनडकल सामाग्री िररद, दैननक जीिनयापन रोहकएका हिपन्न 
ब्यणक्त, पररिार र समदुायलाई राितका लानग प्रयोग गनन सक्न ेब्यिस्था नमलाएको 
छ ।  

➢ णचतिन णजल्लामा भरतपरु मिानगरपानलका माफन त कोरोना हिशषे अस्पताललाई 
१ करोड,  णचतिनकै रत्ननगर नगरपानलका माफन त गञु्जमान अस्पताललाई २० 
लाि, काभ्रपेलाञ्चोक णजल्लाको धनुलिेल अस्पताललाई २० लाि रकम तथा 
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स्िास््य सामाग्री एिम ्उपकरण उपलब्ध गराई स्िास््य सेिा सञ्चालन गररएको 
छ ।  

➢ प्रदेशसभाको प्रत्येक ननिानचन के्षरमा प्रत्यक्षतफन बाट ननिानणचत माननीय सदस्यको 
नेततृ्िमा समानपुानतक ननिानचन पद्धनतबाट ननिानणचत माननीय, णजल्ला समन्त्िय 
सनमनतका जनप्रनतननधी, स्थानीय तिका जनप्रनतननधी, राहिय मान्त्यता प्राप्त दलका 
सम्बणन्त्धत प्रदेशसभा ननिानणचन के्षरका प्रनतनननध समेतको सिभानगतामा समन्त्िय, 

अनगुमन र एहककृत ब्यिस्थापन गने ब्यिस्था नमलाएका छौं । सम्बणन्त्धत 
क्षेरबाट प्रनतनननधत्ि गने प्रनतनननधसभा र राहियसभाका माननीयज्यूिरुको सल्लाि 
र परामशन नलईनेछ ।  

➢ प्रदेश सरकारले आपनुतन ब्यिस्थापन तथा संभाहित कालाबजारी ननयन्त्रणका लानग 
साना तथा ठूला बजार अनगुमन, ग्यााँस आपनुतनकतान र ग्यााँस उद्योगको अनगुमन 
तथा स्टक चेकजााँच गरररिेका छौं । मूल्यसूणच सािनजननक तथा प्रशारण कायनलाई 
कडाईका साथ लाग ुगररएको छ । आपूनतन ब्यिस्थापनको लानग उद्योग, पयनटन 
िन तथा िातािरण मन्त्रालय र णजल्ला णस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग कायानलयमा 
िेल्प डेक्स संचालनमा ल्याई सेिा प्रिाि गरररिेको छ ।  

➢ बागमती प्रदेशमा यस मिामारीको मिाहिपणिमा दैननक गजुारा चलाउन नसक्न े
ब्यणक्त, पररिार र समदुाय स्थानीय तिबाट पहिचान तथा सूणचकृत गरी कोहि 
भोको नरिन ेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तिको एहककृत प्रबन्त्ध नमलाइनेछ ।  

➢ बागमती प्रदेशका सबै णजल्ला, नगर र िडातिसम्म हिपद् ब्यिस्थापन सनमनतका 
बैठक भएका छन ् र बैठकद्धारा जनप्रनतनननध एिम ् सामाणजक के्षरको 
पिलकदनममा कोरोना मिामारीको मिाहिपणिलाई सामना गनन योजनाबद्ध प्रयासिरु 
संगदठत गररएको छ ।  

 बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना मिामारीको संक्रमणलाई फैनलन नददन िरसम्भि 
प्रयासिरु गरररिेको छ । यस मिाहिपणिमा समेत प्रदेश सरकार मातितका णजम्मेिार 
ननकायिरु अथक मेिनतका साथ जनतालाई सचेत, जागतृ र सरुक्षीत गराउन लानग 
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परेका छौं ।  प्रदेशबासी दाजभुाई तथा ददददबहिननिरुलाई बागमती प्रदेश सरकारको 
अनरुोध छ, हक यस नोभल कोरोना मिामारी हिरुद्धको लडाईमा नागररकस्तरबाट गनुनपने 
एउटै मित्िपणुन भनुमका छ, यो लडाईमा िामीले रगत पनसना बगाउनपुदैन । मार 
धैयनता, संयमता र आत्महिश्वासलाई कायम रािौं र घरनभरै बसौं । नभडभाड नगरौं । 
घर बाहिर नननस्कौं । लकडाउनको पूणन पररपालन गरौं । आत्म-अनशुासनमा बसौं । 
यदी िामीले िाम्रो ब्यििारिरुलाई तद्नरुुप गनन सक्यौं भन ेकोरोना भाईरस आाँफै िाम्रो 
सामनेु्न आउदैन । िामी यस भाईरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौं तर िामीले यसलाई 
सामान्त्यरुपमा नलयौं र सािधानन अपनाएनौं भने एकजनाको कारणले एकदईु िुाँदै पररिार, 

नसंगो समाज र देशले नै भयािि णस्थतीको सामना गनुनपने अिस्था आउनेछ । िालै 
हिदेशबाट नेपाल फकन न ु भएका मिानभुाििरुलाई आफु, आफ्नो समपकन मा सबै 
नागररकलाई सरुक्षीत बनाउन िोम क्िारेण्टाइनमा रिन, स्िास््य संस्थामा सम्पकन  राख्न 
अनरुोध गररन्त्छ । यसतफन  म आम जनताको ध्यानाकषनण गराउन चािान्त्छु । साथै, 

घरमै बस्दा पनन साबनु पानीले िात धनुे, सेननटाईजर प्रयोग गने, सरसफाईलाई ध्यान 
ददन ेतथा आफ्नो टोल नछमेक िा गााँउमा बाहिरबाट माननसिरु आएमा िा शंकास्पद 
नबरामी िा आपतकालीन अिस्थामा मानिीय संिेदना र सम्मानपूिनक स्थानीय सरकार र 
जनप्रनतननधीिरुलाई जानकारी गराउनिुनु समेत अनरुोध गदनछु । ब्यणक्त ब्यक्तीिीच 
कायम गररन भौतीक दरुर (Social Distance)ले कोरोना भाईरसको जोणिमबाट बचाउने 
िुाँदा यसलाई दृढतापिुनक कायम गनन पनुः अनरुोध गनन चािान्त्छु । साथै आजको 
ददनसम्म सरकारको ननणनय कायानन्त्ियनमा दिणचि भई लाग्नभुएका रािसेिकिरु, नेपाली 
सेना, सशस्त्र प्रिरी, नेपाल प्रिरी, णचहकत्सक, स्िास््यकमीिरु, स्िास््य स्ियम्सेिी, नागररक 
समाज तथा यस मिाहिपणिको समयमा जनताको सेिामा अिोरार िट्न े नतेतृ्िदायी 
णजम्मेिारी नलने स्थानीय तिका जनप्रनतनननधलाई आभार ब्यक्त गदै कतनव्यपथमा ननरन्त्तर 
लानगरिन अनरुोध गदनछु । संघीय सरकारबाट चैर २५ गतेसम्म लकडाउनको अिधी 
बढाउने ननणनय भए अनसुार प्रदेश सरकारको तफन बाट िाद्य सामाग्री, औषधोपचार, इन्त्धन 
लगायतको अत्यािश्यक सामाग्रीिरुको अभाि िनु नददन आिश्यक तयारी गररएको 
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जानकारी गराउन चािान्त्छु । ननश्चनै लकडाउनको कारणले दैननक ज्यालादारीमा 
जीिनयापन गनन बाध्य गररब जनताको रोणजरोहटको समस्या छ । जनतालाई राज्यको 
अनभभािकत्ि मिससु गराउदै गररब जनतालाई िाना लगाएत िाद्यान्नको ब्यस्िथा गनन 
समेत स्थानीय सरकार माफतन आिश्यक प्रबन्त्ध गररएको छ । मजदरु, ज्यामी, हिपन्न 
घर पररिार तथा िदृ्धाश्रममा िाद्यान्नको ब्यिस्थाको लानग आिश्यक तयारी भईरिेको 
छ । यस हिपदको घडीमा हकसान, मजदरु, उद्योगी, ब्यापारी, समाजसेिी, नागररक समाज 
सम्पणुनलाई मानिीय कायनमा सियोग गनन अनरुोध गदनछु । यसक्रममा ब्यणक्तगत तथा 
सामहुिकरुपमा नगद िा णजन्त्सी सामाग्री स्थाननय ति माफन त हितरण गनन आनथनक सियोग 
स्थानीय, प्रदेश र  संणघय  सरकारको  हिपद् ब्यिस्थापन िातामा जम्मा गनन अनरुोध 
गदनछु ।  

अन्त्त्यमा, लकडाउन िामी कसैको आकांक्षा िोईन, पररणस्थनतले नसनजाएको अणन्त्तम हिकल्प 
िो । बागमती प्रदेश सरकार संकटको यस घडीमा आम प्रदेशबासी जनताको साथमै 
रिेको हिश्वास ददलाउन चािान्त्छु ।  

हिश्वको मानि सभ्यता यस्ता मिामारीको अनेकौं चनुौनत पार गरेरै यिााँसम्म आईपगेुको 
िो । िामी नेपालीिरुले ईनतिासमा पटकपटक हिषम पणस्थनतको सामना गरेका छौं । 
िाम्रो नछमेकी देश णचनले समेत कुशलतापिुनक मिामारी ननयन्त्रण गनन सफल भएको 
यथाथन छलनङ छ । हिश्वका कनतपय देशमा असािधाननका कारणले ननयन्त्रण बाहिर 
गएका घटनािरु समेत सािनजननक भएका छन ्। नेपालमा आजसम्म नबदेशमा बसेर 
आउनभुएका पााँच जना नेपाली नागररकमा  मार कोरोनाको  संक्रमण भएको पाईएको 
छ । यसथन िामीसंग यस मिामारीलाई ननयन्त्रण गनन उपयकु्त अिसर छ । िामी 
सक्छौं । संणघय, प्रदेश तथा स्थानीय गरी नतनै तिको समन्त्िय र सिकायनमा यस 
मिामारीको हिरुद्ध हिजय िानसल गनन सक्छौं तर सरकारको तफन बाट गररन ेतयारीले 
तब मार साथनकता पाउनेछ, जब नागररकस्तरबाट यसलाई बनलयो साथ र समथनन प्राप्त 
िनुेछ । िामीले आम दददीबहिनी तथा दाजभुाईिरुबाट यिी भनूमकाको अपेक्षा गरेका 
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छौं । नेपाली जनताको र हिश्व जनताको भहिष्यको लानग, आफू स्ियम,् आफ्ना प्यारा 
अनभभािक, छोराछोरी, साथीभाई, शभुणचन्त्तक, नमरिरु र सम्पणुन देशबासीको बिृिर हितको 
लागी लकडाउनको पणुन पररपालना गरौं । आत्मअनशुासन कायम गरौं । संययता, 
धैयनता र आत्महिश्वासले िामीलाई कहिल्यै ननराश िनु ददनेछैन । यहि अहपलका साथमा 
बागमती प्रदेश सरकार आम जनताको सिौिम हितमा अिोरार कृ्रयाणशल िनु ेप्रनतबद्धता 
सहित आजसम्म यिााँिरुले गनुनभएको सियोगका लानग िाददनक आभार ब्यक्त गदनछु ।  

नमस्कार !!! 


