प्रेस बिज्ञप्ति
२०७७ िैशाख २७, काठमाण्डौ | सञ्चार तथा सूचना प्रबिप्ति क्षेत्रलाई अत्यािश्यक सेिाअन्तर्गत सम्िोिन
र्नग क्यान महासंघले संचार तथा सूचना प्रबिप्ति मन्त्रालयका सप्तचि मार्गत संचार तथा सूचना प्रबिप्ति

मन्त्री माननीय डा. युिराज खप्ततिडालाई हहजो शुक्रिार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र प्रदान र्रे को छ | क्यान
महासंघका अध्यक्ष श्री निराज कुंिरले हस्ताक्षर र्रे को ज्ञापनपत्र पेश र्नग महासप्तचि नारायण थापा,
संस्थापक अध्यक्ष डा. बिमल कुमार शमाग र क्यान महासंघका प्रिन्िक सुिास पौडे लले मन्त्रालयमा
उपस्स्थत भई सप्तचिज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र प्रदान र्ररयो |

ज्ञापन पत्रमा भननएको छ;
बिश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसको जोस्खम र्ैप्तलएसँर्ै नेपाल सरकारले आमजनताको स्िास््य र

जीिनरक्षाका लाप्तर् र्त चैत ११ र्तेदेस्ख दे शब्यापी िन्दािन्दीको घोषणा र्रे को छ । समग्र बिश्वलाई नै

चपेटामा पारे को महामारी र त्यसिाट िच्न लार्ु र्ररएको िन्दािन्दीले नेपालको अथगतन्त्रलाई नराम्ररी थला
पारे को छ । खाद्यान्न, औषिी र अत्यािश्यक िस्तुका केही उद्योर्िाहे क अन्य सिै व्यिसाय ठप्प हुंदै र्दाग
दशौं लाख कमगचारी तथा मजदरू को रोजर्ारी प्रभाबित भएको छ ।

यसैिीच मन्त्रीपररषदको िैशाख २४ र्ते िसेको िैठकले िन्दािन्दीलाई आर्ामी जेठ ५ र्तेसम्म
लम्ब्याउने र थप उद्योर्िन्दाहरु सुचारु र्ने प्तनणगय र्रे को जुन प्तनश्चय पप्तन स्िार्तयोग्य कदम हो । तर

३ दजगनभन्दा िढी उद्योर् तथा व्यिसाय सुचारु र्ने सूची प्रस्तुत र्रे पप्तन त्यसमा सञ्चार तथा
सूचनाप्रबिप्ति क्षेत्र समेहटएको दे स्खएन ।

हहं डडु ल प्तनषेि र्ररएको िन्दािन्दीको यो समयमा औषिीउपचार पप्तछ सिैभन्दा महत्िपूणग सेिा कुनै छ

भने त्यो सञ्चार तथा सूचना प्रबिप्तिको क्षेत्र नै हो । आममाप्तनसहरु टे प्तलर्ोन र इण्टरनेटको प्रयोर् र्री

स्िदे श तथा बिदे शमा भएका आर्न्तहरुसँर् कुरा मात्र र्रररहे का छै नन,् समाचार तथा सूचना प्राि र्रे का
छन,् अनलाईनिाटै िैंहकङ सेिा प्तलने हदने र्रे का छन,् िस्तु तथा सेिा खरीद र्रे का छन ् र प्तशक्षा तथा
तालीम प्तलएका छन,् हदएका छन ् ।

त्यसैले यो अप््यारो समयमा सूचना तथा सञ्चारको सुबििा बिनाको व्यबिर्त, सामास्जक तथा
व्यािसाप्तयक जीिनको पररकल्पना र्नग सहकंदै न । यद्यबप यप्तत हुँदाहुँदै पप्तन सरकारको प्राथप्तमकतामा यो

क्षेत्र नपनुल
ग ाई हामीले बिडम्िना मानेका छौं । िस्तुतः सञ्चार तथा सूचना प्रबिप्तिका क्षेत्रमा दरू सञ्चार
कम्पनी, इण्टरनेट सेिा प्रदायक, सप्तभगस प्रदायक, कम्प्युटर तथा मोिाइल ममगत केन्र, हाडग िेयर बिक्रेता र

सफ्टिेयर एिम ् एस्प्लकेशन प्तनमागता कम्पनीहरुले संकटको समयमा अत्यन्तै महत्िपूणग सुबििा उपलब्ि

र्राएका छन ् । तर िन्दािन्दीका कारण उनीहरुलाई आफ्ना कमगचारी तथा कामदारहरुलाई आिश्यक परे का
स्थान तथा कायागलयमा पठाउन र सेिा हदन अत्यन्तै असुबििा परे को छ । सूचना प्रबिप्तिका नयाँ सेिा
तथा सामग्रीको आपूप्ततग तथा ममगतमा आम उपभोिाले समस्या भोर्े पप्तन सहयोर् पाउन सकेका छै नन ् ।

त्यसैले यो क्षेत्रको महत्ि र संिेदनशीलतालाई मनन र्री सरकारले तत्कालै िातािरण सहज र्राउनमा

ध्यान हदन र माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसका लाप्तर् सहजीकरण र्ररहदनु हुन हामी हाहदग क आग्रह र्नग
चाहन्छौं । प्तछमेकी मुलक
ु भारतमा मे ३ िाट नै सुचना तथा संचार प्रबिप्ति संर् सम्िस्न्ित ब्यिसाय

आंप्तशक खुल्ला र्ररएको जानकारर र्राउन चाहन्छौं एिं अन्तराबिय स्तरमा सूचना प्रबिप्ति क्षेत्रलाई
अत्यािश्यक सेिाअन्तर्गत सूप्तचत र्रररहं दा नेपाल सरकारले सूचना प्रबिप्तिको महत्ि निुझी यस क्षेत्रलाई
प्राथप्तमकतामा नराखेको हुंदा यस क्षेत्रमा संलग्न सम्पुणग ब्यािसायी एिं क्यान महासंघ र्हहरो दख
ु ब्यि
र्दग छ | तसथग नेपाल सरकारले सूचना प्रबिप्ति क्षेत्रको महत्ि िुझी यस क्षेत्रलाई अत्यािश्यक सेिा
अन्तर्गत समािेस र्ररहदनु हुन अनुरोि र्दग छ |

साथै इण्टरनेट सेिा पहहलेनै अत्यािश्यक सेिामा रहे को छ, तापप्तन, यो अन्तर्गत तथा अहहले खुला र्ररएका
उद्योर्िन्दाहरु सुचारु संचालन र्नग, सुचना प्रबिप्ति अन्तर्गत हाडग िेयर तथा सफ्टिेयर ममगत तथा सहयोर्;
िैंक, हस्स्पटल तथा खुला र्ररएका उद्योर्िन्दाहरुमा सेिा प्रदान र्रररहे का सेिा प्रदायक तथा उद्योर्

बिभार्मा दताग भएका सुचना प्रबिप्ति कम्पप्तनहरुलाई तत्कालै सन्चालनको िातािरण िनाइहदनुहुन अनुरोि
र्दग छ |

यो स्िास््य संकटका िेलामा सेिा प्रदान र्नगका लाप्तर् आिश्यक पने सम्पूणग प्रकारका उपाय तथा
साििानी अपनाउन हामी तयार भएको पप्तन अनुरोि र्नग चाहन्छौं ।

नारायण थापा
महासप्तचि

प्तमप्तत: २०७७ िैशाख २७

