अपिल
बिषयः सहजीकरण र संस्थागत सहकाययको लागग अनरु ोध सम्िन्धमा ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाल लगायर् सारा ववश्व अकल्पननय नोवेल कोरोना भाइरस (कोभभड १९)को महामारीबाट

उत्पन्न असामान्य ववषम ् पररस्स्थनर्बाट गुस्िरहको छ । कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने संक्रमण र क्षनर्लाइत
न्यनु नकरण वा अन्त्यको लागग राज्यले सकारात्मक कद्म चाल्दै २०७६ चैत्र ११ गर्े दे खि दे शव्यापी बन्दाबन्दी
(लकडाउन) गरे को अवस्था छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न प्रनर्कूल अवस्थाले नेपाली
उपभोक्र्ाहरु स्वस्थ र स्वच्छ िानाको चपेटामा परररहेको र पनत सक्ने िर्रा औँल्याएका छन ् । संववधानको धारा

३६ र िाद्य सम्प्प्रभुर्ा ऐन २०७५ ले हरे क नागररकलाई ‘पयातप्र्, पोषणयुक्र् र्था गण
ु स्र्रीय िाद्यमा ननयभमर्

पहुुँचको अगधकार प्रत्याभर्
ू गरे र्ा पनन वर्तमान पररस्स्थर्ीमा स्वस्थ र स्वच्छ िाद्य पदाथत उपलव्धर्ा र बजार
आपर्
ु ी ट्डकारो चन
ु ौर्ीको रुपमा िडा भएको छ ।

कोरोनाको संकटकाभलन समय व्यवस्थापनको लागग कृवष क्षेत्रका ववज्ञ, पत्रकार, मानवअगधकारकमी र्था

उपभोक्र्ाहरुको समुहले र्त्काल स्वस्थ, स्वच्छ र कोरोना भाइरस रहहर् िाद्य पदाथत बजार आपर्
ु ीको लागग
यथाभसघ्र पहल थाल्न सरोकारवालाहरुलाइत आग्रह गरररहे को ववहदर्ै छ । हालको असहज अवस्थामा एकार्र्त

उत्पादकहरुले उत्पाहदर् बस्र्ह
ु रुको बजार उपलब्धर्ाको अभाव र उगचर् मुल्य नपाएरको अवस्थामा कुहहएर, ववगग्रएर
नास भएको छ भने अकोर्र्त उपभोक्र्ाहरुलाई दै ननक अत्यावश्यक स्वस्थ र स्वच्छ कृवष उपजहरु पयातप्र् र
ननधतक्क रुपमा बजार आपुर्ी नभइरहे को अवस्था छ । अहहलेको समयमा बन्दाबन्दीले गदात पसलमा जाने अनक
ु ु लर्ा
नभमल्न,ु समयमा चाहे को बस्र्ु ककन्न नपाउनु र िाद्य पदाथत पनन भाइरस संक्रमीर् होला भन्ने मनोवैज्ञाननक

त्रास र संक्रमण सम्प्भावना व्याप्र् रहेको छ । यस असहज पररस्स्थर्ीमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा सहयोग

र सहकायतको लागग मन
ु ा कृवष भलभमटे डले ‘हाम्रो कोशिस’ पररयोजना शरु
ु गरे को छ । जसले बजारमा उपलब्ध
कृवष उपज मध्ये भान्छामा चाहहने अत्याबश्यक र्रकारी र्था र्लर्ुललाइत सङकलन, सरसर्ाइ र्था Sanitized

पानीले धोएर पानी सक
ु ाइ भसल प्याक गररी काठमाण्डौं उपत्यका भभत्रका टोलबस्र्ीमा नार्ा भन्दा पनन

सेवामल
ु क ढं गले परल मल्
ु यमा ववक्री केन्र र मोवाइल भ्यान मार्तर् बजार आपर्
ु ी गने कोभशष गरररहे को छ ।

मानव स्वास््य अहहलेको अपररहायत र अननवायत आवश्यकर्ा हो र यसको सुननश्चर्र्ामा राज्य र यस संग
सम्प्बस्न्धर् सरोकारवालाहरुको सदै व कोभशस रहनुपदतछ । यसलाइत आत्मसाथ गदै मन
ु ा कृवष भलभमटे डले यस ववपद्

घडडमा नेपालीको अत्याबश्यक िानपानमा सुदृहढकरण सहहर् बजार आपर्
ु ीको लागग संचालन गनत लागेको ‘हाम्रो
कोभशष’ पररयोजनालाई राम्रो कोभशष बनाइ नेपाल र नेपालीलाइत कोरोना भाइरस रोकथाममा हार्ेमालोको

उपयुक्र् बार्ावरण सज
ृ ना गरी अपनत्व र उत्तरदानयत्वका साथ सम्प्पुणत कृवष र्था िाद्यसंग सस्म्प्बन्धर्
सरोकारवालाहरूलाइत आ-आफ्नो र्र्तबाट सहजीकरण, समन्वय र सहकायतको लागग हाहदत क अवपल गदतछौं ।

मुना कृवष भलभमटे ड ।
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