
 

 

  

प्रेस विज्ञप्ति 
 

नेपालप्थिि राष्ट्रसङ्घीय आिासीय संयोजकको कायाालय 

 

नेपालप्थिि संयुक्ि राष्ट्रसङ्घ र यसका साझदेारहरुद्िारा आपिकालीन कोभिड–१९ योजना 
जारी गदै नेपालका सबैिन्दा संकटासन्न व्यप्क्ि ििा समुदायहरुका लागग जीिनरक्षक 

सहायिा ल्याउन अन्िरााप्ष्ट्रय एक्यिद्धिाका लागग आह्िान 

 

काठमाडौं, जेठ ७ गते २०७८ - कोभिड–१९ महामारीकाबीच नेपाल ज्यादै जटिल अवस्थामा पुगेको पररप्रेक्षमा 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका साझेदारहरुले आज नेपाल कोभिड–१९ प्रततकायय योजना जारी गदै महामारीबाि 

प्रिाववत सबैिन्दा सकन्िासन्न ७ लाख ५० हजार जनालाई आगामी ३ मटहनासम्म सहयोग प¥ुयाउनका लागग 

एउिा आपतकालीन प्रततकायय योजना पररचालन गनय ८ करोड ३७ लाख अमेररकी डलर बराबरको सहयोगका 
लागग आह्वान गरेका छन ् । नेपाल सरकारको प्रततकायय प्रयासहरुलाई बल पु¥याउन आवश्यक सहयोगका 
महत्वपूर्य क्षेत्रहरु समावेश गररएको यस योजनालाई नेपाल ह्यूमातनिेररयन कन्रीिीम र नेपाल सरकारको 
कोभिड–१९ संकि व्यवस्थापन केन्रबाि अनुमोटदत िइसकेको छ । 
नेपालस्स्थत राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक श्री सारा बेयसोलो न्यान्तीले िन्नुियो,“अटहलेको प्रकोपले 

स्वास््य क्षेत्रमा मात्र निई सबै क्षेत्रहरुमागथ ववनाशकारी प्रिाव पारररहेको छ, र त्यसबाि नेपाली समाजका 
सबैिन्दा गररब तथा सीमान्तीकृत व्यस्क्तहरु बढी प्रिाववत हुनपुगेका छन ्। आज हामीले जारी गरेको कोभिड–

१९ प्रततकायय योजनाले आज, िोली र आउँदा केही कटठन हप्ताहरुमा जीवन बचाउन र अनावश्यक पीडा तनवारर् 

गनय अतत आवश्यक तत्काल चाभलनुपने कदम र अन्तरायस्ष्ट्रय एक्यबद्धताको आह्वान गदयछ । हामीले समय 

खेर फाल्नसक्दैनौं ।” 
तुलनात्मक रुपमा केही मटहनाको न्यून दैतनक नयाँ सङ्रमर्पतछ नेपालमा बैशाखको पटहलो हप्ताबाि 

सङ्रमर् सङ््या रतु गततबाि बढ्दै चैत्र मटहनाको मध्यमा दैतनक १५० बाि बैशाख २२ गतेदेखख हरेक टदन ८ 

हजार िन्दा बढी नयाँ सङ्रमर् देखापरररहेको छ । देशव्यापी रुपमा गररएको कोभिड–१९ परीक्षर्मा ४५ % 

िन्दा बढी पोस्जटिि पररर्ाम आइरहेको छ, जसले सङ्रमर्को सङ््या सावयजतनक िएको िन्दा बढी 
रहेकोतफय  संकेत गदयछ । िारतमा देखखएको बढोत्तरीको झण्ड ैतीन हप्तापतछ नेपालमा सङ्रमर् बढ्न थालेको 
िएपतन यहाँको दैतनक प्रततव्यस्क्त सङ्रमर् दर िारत बराबर नै रहेको छ, तर नेपालको स्वास््य प्रर्ालीको 
क्षमता तुलनात्मक रुपमा सीभमत रहेको अवस्था छ । 
नेपालस्स्थत ववश्व स्वास््य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का प्रतततनगध डा राजेश सामिाजीराव पाण्डवले िन्नुियो, 
“नयाँ सङ्रमर्मा देखखएको हालैको लहरले अस्क्सजन, औषगध, िेस्न्िलेिर, परीक्षर् कीि र खोपलगायतका 
स्वास््य सामग्रीका लागग अप्रत्याभसत माग तनम्त्याएको छ । ठोस प्रततकायय लागु गने नेपाल सरकारको 
प्रयासहरुलाई डब्लुएचओ र साझेदारहरुले सहयोग गरररहेको िएपतन यो महामारी ववरुद्ध लड्न अन्तरास्ष्ट्रय 

एक्यवद्धताको खाँचो छ । ववश्विरी रहेका नेपालका भमत्रहरुलाई अटहलको आवश्यकता पूरा गनयका लागग 

सहयोगको हात अतघ बढाउन म अवपल गदयछु ।” 



 

 

  

नेपालमा लाखौं व्यस्क्तहरु कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष स्वास््य प्रिावबाि मात्र निई िोकमरी, कुपोषर्, 

ववनाशकारी आगथयक क्षततबाि पतन प्रिाववत हुनाका साथै स्वास््यसम्बन्धी अन्य आवश्यकताहरु पूरा गनय 
सङ्घषयरत छन,् जसप्रतत कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपाल कोभिड–१९ प्रततकायय योजनाले कोभिड–१९ 

पूवयतयारी तथा प्रततकायय योजना (भसवपआरपी)मा उल्लेख िएअनुसार कोभिड–१९ ले तनम्त्याएको स्वास््य र 

मानवीय पररर्ाम दवुैलाई सम्बोधन गने प्राथभमकतापूर्य प्रततकाययका क्ररयाकलापहरु प्रस्तुत गदयछ । नेपाल 

सरकारले प्रततकाययको नेततृ्व गरररहेको छ तर क्षमता अगधकतम ववन्दमुा पुगगसकेको छ र त्यसकारर् 

स्वास््य, खाद्यान्न, सुरक्षा, भशक्षा, पोषर्, आवास, संरक्षर्, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा जीवनरक्षक 

प्रततकायय क्ररयाकलापहरुमाफय त सबैिन्दा संकिासन्न व्यस्क्तहरुलाई मद्दत गनय अन्तरायस्ष्ट्रय एक्यबद्धताको 
तत्काल आवश्यक छ । 
नेपालस्स्थत राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युतनसेफ)की प्रतततनगध एल्के ववस्चले िन्नुियो, “नेपालले कोभिड–१९ 

को डरलाग्दो नयाँ लहरको सामना गरररहेको छ, र रतु गततमा बटढरहेको सङ्रमर्को सं्याले नेपालको 
कमजोर स्वास््य प्रर्ालीमागथ अत्यगधक िार थवपटदएको छ । जीवन बचाउन तत्कालको स्वास््य संकिलाई 

हामीले सम्बोधन गदैगदाय कोभिड–१९ को पतछल्लो लहरले नेपालका बालबाभलका र युवाहरुमागथ पारेको 
ववनाशकारी व्यापक प्रिावलाई हामीले बबसयन सक्दैनौं । उनीहरु महत्वपूर्य सहयोगी सञ्जालबाि िाढा हँुदैछन,् 

अभििावक र हेरचाहकतायहरु गुमाउँदैछन ्र कुन ैपतन बालबाभलकाले कदावप देखु्न नहुने दृश्यहरु देखखरहेका छन ्

। नेपालमा अवरुद्ध बाल्यपनलाई सदाका लागग गुमाउनबाि रोक्ने हो िने हामी रास्ष्ट्रय तथा अन्तरायस्ष्ट्रय 

रुपमा एक ठाउँमा उभिनै पछय  ।”  

समाप्त 

 

नेपाल कोभिड–१९ प्रततकायय योजना यहाँबाि डाउलोड गनय सक्रकन्छ ः  https://un.org.np/resource/covid-

19-response-plan-nepal-may-2021  
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