
 

 

५७७-२०७६/७७        मिमि :२०७६ चैत्र १४    

 

 

पे्रस बिज्ञप्ती 

 

मिश्वभर फैमिएको कोमभड – १९ (कोरोना भाइरस) को िहािारीिे समू्पर्ण मिश्व सिुदाय आिमकिं ि 

बनेको छ   | चीनको हुिई प्रान्तिाट गि मडसेम्बरिाट शुरु भएको सिंक्रिर्िे िहािारीको रुप धारर् 

गररसकेको हािी सबैिाई मिमदिै छ   | मिश्वका मिकमसि िुिुकहरुिे मनयन्त्रर् गनण नसमकरहेको  यस 

िहािारीिाट बच्न नेपाि सरकार ,रोजगारदािा िथा उधोग व्यिसायीहरु ,श्रमिकहरु एििं मनमज िथा गैर 

सरकारी िगायि समू्पर्ण के्षत्रिे हािेिािो गरेर अमि िढ्नु पने ठहर यस िहासिंिको रहेको छ  |  

अन्ति :मढिा भए पमन नेपाि सरकारिे समू्पर्ण िुिुक िकडाउन  गरेर सिस्या प्रमि उच्च 

सिंिेदनशीििा प्रकट गरेको छ   | सरकारको यो प्रयासिा हािी सबै श्रमिक िथा नागररकहरुिे उच्च 

सिकण िा र अनुशासन कायि गनुण नै हािी सबैको महििा हुनेछ   | िकडाउनको चौथो मदन सम्म आई 

पुग्दा पमन िहािारीको अमनमिि अिस्थािे िकडाउनको अिमध िढाउनुको  साथै प्रभािकारी 

अनुगिन र िकडाउनको  सियिा अत्यािश्यक सेिा िथा खाधान्न िगायिका सािाग्रीहरुको सहज 

उपिव्धिा सिंगै अमि आिश्यकिा िाहेकका केमह उधोगहरु अझै सिंचािनिा रहेकािे मि 

उधोगहरुिाई सिेि  िकडाउनको दायरािा ल्याउने िफण  सरकारिे ठोस कदि चाल्नु पने यस 

िहासिंिको ठहर छ   |  

अमनमििकामिन िकडाउनको सम्भािनािे िुिुकिे भोगु्न पने  आमथणक ,सािामजक ,सिंसृ्कमिक 

सिंकटको कसरी सािना गने त्यिा िफण  ध्यान मदन ि बााँमक नै छ िर ,ित्काि देखखन थािेका 

सिस्याहरु र त्यसको सिाधान िफण   यस िहासिंि सरकार िगायि सरोकारिािा पक्षको गम्भीर 

ध्यानाकर्णर् गराउन चाहन्छ  |  

मिगिका द्वन्द ,िहा भूकम्प जसै्त यस िहािारीिा पमन श्रमिक िथा कािदारहरु नै अत्यमधक मपमडि 

भएका छन्   | एकािफण  यस्तो मिर्ि पररखस्थमििा पमन मचमकत्सक ,स्वास्थ्यकिी ,सरसफाईकिी   , सेना ,

प्रहरी िगायिका सुरक्षाकिी र मिधुि ,पानी ,सिंचार जस्ता अत्यािश्यक सेिा प्रदायक किणचारी िथा 

कािदारहरु जीिनिाई  जोखखििा राखेर अहोरात्र काििा खमटएका छन्   | सरकारिे आजको मदन 

सम्म पमन ज्यान हते्किािा राखेर सेिारि रहेका  मचमकत्सक िथा स्वास्थ्यकिीहरुिाई  प्रयाप्त 

गुर्स्तरीय  PPE िथा सुरक्षा किच उपिव्ध गराउन नसकु्न िज्जास्पद मिर्य बनेको छ   | िसथण नेपाि 

सरकारिाई ित्काि स्वास्थ्यकिीको  िाग अनुसार सुरक्षा सािाग्री िगायिका आिश्यक व्यिस्था िफण  

उमचि  ध्यान पु-याउन िहासिंि मिशेर् अनुरोध गदणछ  |  



 

 

 

िकडाउनको कारर् होटि ,पयणटन ,उधोग व्यिसाय िगायिका समू्पर्ण आमथणक मक्रयाकिाप बन्द 

हुदााँ दैमनक ज्यािादारी गरेर पेट पाल्ने मनिाणर् ,कृमर् ,यािायाि   , मचया िगान ,इम्ब्रोडरी ,नाई ,साना 

पसिकिी जस्ता िाखौ अनौपचाररक िथा स्वरोजगार श्रमिक भोकभोकै िने सम्भािना देखखएको छ   |

िसथण सिंगमठि के्षत्र ,होटेि ,पयणटन उधोग, मचया िगान, मनिाणर्, यािायाि, किकारखाना िथा 

प्रमिष्ठानिा काि गने श्रमिकहरुका सम्बखिि रोजगारदािािे र अनौपचाररक श्रमिकको हकिा  नेपाि 

सरकारिे ित्काि िर भाडा ,खाधान्न समहिका राहिको प्याकेज ल्याउन यस िहासिंि जोडदार िाग 

गदणछ  |  

होटि ,पयणटन एििं  किकारखाना िथा उधोगहरुिे आफ्नो उत्पादन िथा सेिा बन्द हुाँदा पनण जाने 

आमथणक जोखखिको व्यिस्थापनको िागी कर छुट ,ब्याज मिनाहा िगायिका राहिका कायणक्रि 

ल्याउनका िामग पमन यस िहासिंि नेपाि सरकार सिंग अनुरोध गदणछ  |  

बैदेमशक रोजगारीिा रहेका िाखौ श्रमिकहरु यस िहािारीको अत्यन्त जोखखििा रहेका छन्   | िी 

श्रमिकहरु कहााँ ,के अिस्थिा ,कसरर रहेका छन् त्यसको  अनुगिन िथा आिश्यक सहयोगको िामग 

राज्यिे आफ्ना राजदुिािास िगायिका कुटनैमिक सिंस्थाहरु िाई पररचािन गरर आिश्यक 

सहयोगको प्रबि मििाउन सिेि यो िहासिंि नेपाि सरकारको ध्यानकर्णर् गनण चाहन्छ   |  

अन्तिा ,िहासिंि आिद्ध सबै रामरि य सिंि िथा आफ्ना प्रदेश ,मजल्ला िथा स्थानीय सिंरचनाहरु िाई उच््च 

सिकण िा कायि गरर आफु िािहिका  कािदार एििं श्रमिकहरुको र सिण साधारर् नागररकहरुको 

सहयोगिा िामग पनण मिशेर् अनुरोध गदणछ  |  

 

जय नेपाि   !  
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