
 

 

पे्रस विज्ञप्ति 
 

कोरोना संक्रमण महामारी ननयन्त्रण िथा रोकथामका ननप्ति सुचना 
प्रविधिको अधिकिम प्रयोग गनन आग्रह 

 

नेपालमा कोरोना संक्रमणको महामारी र यसको संक्रमण दर निब्ररुपमा िढिरहेको सन्त्दर्नमा हाल 
देशका ७० प्िल्लामा पूणन र ४ प्िल्लामा आंशशक ननषेिाज्ञा रहेकोमा यसको कायानन्त्ियनको 
प्रर्ािकारीिा र अस्पिाल र स्िास््य प्रणालीको प्रर्ािकारी व्यिस्थापनमा देखिएका समस्या 
िर्न  क्यान महासंघको ध्यानाकषनण र्एको छ । साथै अस्पिाल र स्िास््य प्रणालीको प्रर्ािकारी 
व्यिस्थापनका ननप्ति सुचना प्रविधिको अधिकिम प्रयोगका ननप्ति क्यान महासंघ नेपाल 
सरकार र सतबप्न्त्िि ननकायहरुसंग देहाय बमोप्िम अनुरोि गदनछ । 
 
१) हाल, स्िास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कोरोना उपचार गन े
अस्पिालहरूको बेड सखं्या (आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड िथा रे्प्न्त्िलेिरको क्षमिा िथा र्नान 
र्एका बबरामीको संख्या समेि) हरेक ढदन सािनिननक गने गरेको िर विरामीहरु अस्पिाल पगु्दा 
मन्त्रालयले िारी गरेको सुचना अनुसार नरे्ढिएकोमा, सुचना प्रविधिको प्रर्ािकारी प्रयोग मार्न ि 
यस्िा सुचनाहरुलाई िास्िविक समयमा (real-time) आिाररि बनाउन सककनेिर्न  क्यान 
महासंघ अनरुोि गनन चाहन्त्छ । हाल संचालनमा रहेको स्िास््य व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
(Health Management Information System - HMIS) मा सुचना दैननक अद्यािधिक गन े
ब्यिस्थालाई पररििनन गरर कप्तिमा प्रत्येक घण्िा अद्यािधिक गने र सोढह बमोप्िमको 
िास्िविक सुचनालाई िास्िविक समयमा सेिाग्राहीलाई ढदन सककने बनाउनका ननप्ति प्रशासननक 
र प्राविधिक ब्यबस्थापनका ननप्ति नेपाल सरकार िथा सतबप्न्त्िि सरोकारिाहरुलाई क्यान 
महासंघ ध्यानाकषनण गराउन चाहन्त्छ । आिका ढदनमा िरैे क्षेर ‘डडप्ििलाइज्ड’ र्ैसकेको, 
िास्िविक समयका - िास्िविक सुचनामा आिाररि रहेर नेपालमा पनन शयेर बिार लगायिका 
क्षेरिाि सरोिारकालाहरुले र्ाइदा शलइरहेको अिस्थामा, स्िास््य क्षरे अछुिो रहनु सुिद कुरा 
पक्कै पनन होइन ।  
 
यसको ननशमत्त आिश्यक प्राविधिक सहयोगका ननप्ति क्यान महासंघ सदैि ियार रहेको साथ ै
सुचना प्रविधिको प्रयोग र विस्िारको प्रथम प्राथशमकिा, प्ििन बचाउनका ननप्ति हुनपुदनछ र 
कररि १९ मढहना अगाडी नेपाल सरकार, मप्न्त्रपररषदबाि पाररि र्एको ‘डडप्ििल नेपाल फे्रमिकन  



 

– २०७६’ को कायानन्त्ियन सोढह अनुसार हुनुपदनछ र्न्त्ने क्यान महासंघको िारणा रहेको पनन 
यसै विज्ञप्ति मार्न ि अनुरोि गनन चाहन्त्छौं । 
 
२) नेपाल सरकारसंग बारतबार अनरुोि गदान पनन सुचना िथा संचार प्रविधि क्षेर अत्यािश्यक 
सेिामा पनन नसकेको बबषयमा समेि क्यान महासंघको गंशर्र ध्यानाकन षण र्एको छ । दरुसंचार 
अत्यािश्यक सेिामा रहेको िर कततयूिरिन्त्य सामानहरु बबक्री बबिरण िथा ममनि बन्त्द रहेको, 
‘होम स्कुशलङ्ग’ संचालनमा रहेको िर त्यसलाई आिश्यक हुन ेकततयूिर िथा मोिाइलका बबक्री 
बबिरण िथा ममनि सेिा बन्त्द रहेको कारण आगामी ढदनमा ननषेिाज्ञाको प्रर्ािकारी 
कायानन्त्ियनमा कढठनाई हुन सक्ने िर्न  पनन क्यान महासंघ ध्यानाकन षण गराउन चाहन्त्छ ।  
 
३) ननषेिाज्ञाको प्रर्ािकारी कायानन्त्ियनका लागी माननसहरुको आबि-िाििलाई कम गराउनका 
ननशमत्त औषधि, िाद्यिस्िु लगायिका अन्त्य अत्यािश्यक बस्ि ुककनमेलका ननशमत्त घर िाढहर 
ननस्कनु र्न्त्दा अनलाईन ककनमेल गरी घर दैलोमा सरसमानहरुको होम डेशलर्री गराउनु उधचि 
हुने हंुदा सोका ननशमत्त आिश्यक प्रिन्त्िका ननशमत्त पनन क्यान महासंघ नेपाल सरकारसंग 
अनुरोि गदनछ । र्ारि, चीन लगाएि अन्त्य देशमा समेि ननषेिाज्ञाका समयमा होम डेशलर्री 
सेिालाई अनुमनि ढदएका कारण ननषेिाज्ञाको प्रर्ािकारी कायानन्त्ियन हुन सकेको कुरा स्मरण 
गराउंदै अनलाईन ककनमेललाई बिािाका ननशमत्त समिे होम डेशलर्री सेिा (इकमसन)लाई डााँक 
सेिा सरहको मान्त्यिा ढदएर ननिानि रुपमा संचालन गराउन क्यान महासंघ नपेाल सरकारसंग 
अनुरोि गदनछ । 
 
४) हाल सरकारले संचालन गनन ढदएको समयमा सचंाशलि औषधि, िाद्यिस्िु, दिु लगायिका 
पसलहरुमा अननिायन रुपमा इ-बैककङ्ग मार्न ि रु्क्िानी शलने व्यिस्था गरेर नगद कारोिारलाई 
ननरुत्साढहत्त गनन समेि संबप्न्त्िि सरोकारिालाहरुलाई क्यान महासंघ हाढदनक अनुरोि गदनछ । 
 
िन्त्यिाद । 
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