
कोभिड १९ को विश्िव्यापी महामारीले मानिसका अन्तनििहहत कमजोरी र जोखिमहरू उदाङ्गो पारेको छ
। निदियी अर्ि व्यिस्र्ाले मािब विच गहहरो असमािताका सार्ै िातािरणीय वििाश नतब्र बिेको छ।
आिास र जीविकापाजििका लागग अनत आिश्यक िूभम र प्राकृनतक स्रोतहरूको अन्यायपूणि वितरण,
बढ्दो प्रदषूण र अव्यिस्स्र्त एिं िीडिाडयुक्त शहर, िािा र पोषणको लागग आधारिूत पहुुँचको अिाि
र विश्िव्यापी स्िास््य सेिाको अिाि आहदले जलिायु पररितििमा पिि गएको असरको कारण आज
पृ् िी िै संकटपूणि अिस्र्ामा पुगेको छ।

बन विनासका कारण प्राकृतिक बासस्थानहरुको नोक्शानी र लोप भईरहेको छ । जनािरहरूको प्रजाति र
बोटबबरुिाको गरैकाननुी व्यापार अतन मानिप्रिवृिका कारण ससर्जिि जलिायु पररिििनका कारण नयााँ
नयााँ रोगहरू उत्पन्न भई फैसलरहेको छ । विसभन्न समयमा देखा परेका यस्िा विश्िव्यापी महामारी
जनािरबाट मातनसमा सने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन ् । जनािरहरुको प्राकृतिक िासस्थानमा
पगेुको क्षिीले त्यस्िा जनािरहरु खेिबारी, व्यािसातयक र मानि िसोिास भएको के्षत्रमा आउने मागि
अतनिायि हुन पगेुको छ।

िजै्ञातनक र चिककत्सा विशेषज्ञले कोसभड १९ को उपयकु्ि उपिारको खोजीमा समहहनेि गरररहेका छन ् ।
विश्ि समुदाय सासि−कोभ २ को खोप पिा लगाउने कायिमा िर्ललन भईरहेका छन ् । अथिशास्त्री,
प्रर्शासक, राजनीतिक नेिाहरूले पतन यस महामारीलाई सामान्य बनाउन लाचगपरेका देखखन्छन ् ।
विशेषि मािि, २०२० देखख विश्िभरका सरकारहरूले यस महामारीलाई मुख्य रूपमा शारीररक दरूी कायम
गने, यात्रा प्रतिबन्धहरू, कर्फयूि, बन्दाबन्दी र समदुाय क्िारेन्टाइनहरूको माध्यमबाट समाधान गने प्रयास
गरररहेका छन।्

यद्यपी, कोविड १९ स्िास््य समस्याको रूपमा शुरू िए पनि ितिमाि पररस्स्र्तीले यो महामारी गरीबी,
िोक र कुपोषणको रुपमा पररणत िइरहेको छ । जसले सािा ककसाि, कृवष मजदरु, िूभमहीि र मुलत
अिौपचाररक के्षत्रका मजदरु अनि स्लम के्षत्रमा िस्िे शहरी गररिहरुलाई बढी असर पुयािएको छ ।

कोसभड १९ को प्रकोप अति सन ् २०१८ को एक अध्ययनले विश्िभरमा ८२१ समसलयन मातनस कुपोवषि
रहेको िथ्य प्रकाशमा लयाएको चथयो । जसमध्ये अचधकाांश भोकमरी भोग्नेहरू तनम्न आय भएका देशमा
बसोबास गरररहेका छन ्। जहााँका १२.९ प्रतिशि जनसांख्या कुपोषीि छन ्।

महामारीले खाद्यान्न आपतूिि ऋां खला खिमचिएको छ । र बजारमा विसभन्न खाले अिरोध आएका छन ् ।
यसले समग्र खाद्य प्रणाली नै प्रभाविि गरेको छ । यवि नै बेला कृवष उत्पादन र वििरण गने के्षत्रमा कायि
गनेले रोजगारी गमुाईरहेका छन ्। रोजगारी गमुाउनेहरुको क्रयशर्क्िमा कमी हुने नै भयो । यसरी विशेषि
जो गररब छन ्उतनहरुलाई नै बहि मारमा पने अिस्था छ ।

1 According to the “State of food security and nutrition in the world (SOFI)” (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2019). 

See https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-and-nutrition-world-sofi-safeguarding-

againsteconomic#:~:text=About%20the%20series%3A%20The%20State,challenges%20for%20achieving%20this%20goal
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जभमि, बजार र कृवष सामाग्रीमा पहुुँच ििएपनछ कृषकको जीविका चलाउि मुस्स्कल हुन्छ। साना र
ग्रासमण ककसानहरु जो जीविकोपाजिनका लाचग कृवषको अलािा अन्य काममा पतन भर पछिन ् । उनीहरू
बन्दाबन्दीको अिस्थामा हहाँडडुल गनि नसक्दा रोजगारीबाट बर्चिि हुन्छन ् । थेरथोर उत्पादन पतन
विक्रीमा समस्या हुन्छ । यसले स्िभाविक िांगले आय कम भई र्जविकोपाजिन खुर्म्िन्छ। राष्ट्रव्यापी
बन्दाबन्दी र व्यापार र यािायािको प्रतिबन्धले खाद्यान्न ऋां खलालाईि बाधा परुयाएको अिस्थामा
एसशयाभररका साना ककसानको जीविकोपाजिनलाई सांकटपणुि बनाएको छ । एसशयाका अचधकाांश राष्ट्रको
अथििन्त्र कृवषमा आधाररि छ ।

सरकारले िागररकहरुलाई िाइरसको फैलािट रोक्ि घरमै बस्ि आग्रह गरेपनछ जग्गा र सुरक्षक्षत
आिासको स्िाभमत्िको आिश्यकता पहहले िन्दा अझै महत्िपुणि िएको छ । यािायाि प्रतिबन्धको
कारण मलुि दैतनक ज्याला मजदरु र अनौपिाररक के्षत्रका कामदारले आर्फनो आय गमुाउाँछन ् । यस्िा
व्यर्क्िलाई डेराको भाडा तिनि मुर्स्कल पछि । भाडा तिनि नसकेपतछ यही तनउाँमा उतनहरुलाई डेरा छोड्न
बाध्य बनाईन्छ। यस्िो अिस्थामा आिासविहीन र आप्रिासी कामदारहरू सिभन्दा बहि जोखखमीमा
पछिन ् । जसले शहरहरूमा रोजगारी गमुाउनपुदाि गाउाँिर फकि नु पने अिस्था हुन्छ। यस्िो अिस्थामा
यािायािको अभािमा बालबच्िा र पररिारका साथ सयौं ककलोसमटर हहडेंर फकेका छन ् । नेपालमा पतन
काठमाडौंबाट हप्िौंसम्म हहाँडेर आर्फनो मलु िर फकेको समिार पत्रपबत्रकाले छापेका चथए । भारि जहााँ
१.३ अरब मानीसको बसोबास छ । इतिहासको सबभैन्दा ठुलो बन्दाबन्दीले लाखौं प्रिासी कामदार
बेरोजगार हुन पगेुका छन ् । र काम र खाना विना नै ठुला शहरमा फसेका छन।् आगामी हदनमा यसरी
जोखखममा पनेको सांख्या अझै बिेर जाने देखखएको छ।

सहरी गररबहरु बढी मारमा– शहरी गररि कति स्लम बस्िीमा बस्छन ् । अनौपिाररक के्षत्रमा काम
गछिन।् स्लम बसोिासीको आिास स्थानको कुनै सुरक्षा छैन । िस्िी अव्यिर्स्थि छ । पररिारको
सदस्यलाई सहज हुनेगरी प्रयोग गने ठाउाँको अभाि छ । एउटा पररिार र अको पररिारबीिको दरुी पतन
कायम गनि सक्ने र्स्थिी हुने भएन । हािा सहजै ओहोरदोहोर हुदैंन । सामार्जक दरुी कायम गने र्स्थिी
िाहेर पतन हुदैंन । यस्िो ठाउाँमा स्िास्थ्य जोखखमहरु फैलने डर बहि हुन्छ । उतनहरुलाई त्यस िरपरका
समुदायले जििजस्िी विस्थापन गने दाउपेज पतन उविकै हुन्छ। यही िगिमा स्िास्थ्य प्रकोप बहि हुन्छ ।
उतनहरुको स्िास्थ्य सेिामा पहुाँि पतन कम नै हुन्छ । रोजगारीको सुरक्षाको अभािले उनीहरूलाई मांहगो
मुलयको खाद्य खररद गरेर र्जविकोपाजिन गनि सम्भि हुदैंन । पौर्ष्ट्टक खानाको अभािले सांक्रमण र
जोखखम झनै बिाउाँछ ।

कमजोर समूह अझै िेिास्तामा : गररब, बिुाबिुी, महहला र िालिासलका, रोगी जो कमजोर छन ् उतनहरु
नै भाइरसबाट सांक्रसमि हुने जोखखम बहि हुन्छ । जोखखमको मारमा रहेका यो िगिमा समुदाय र
सरकारको ध्यान पतन कम पगु्ने गरेको पाईन्छ। यस्िो सांकटपणुि अिस्थामा सरकारको प्राथासमकिा
ित्कासलन स्िास्थ्यमा बहि जान्छ । दीििकालीन खाद्य सुरक्षा प्राथसमकिामा रहने सम्भािना कम हुन्छ
। कोसभड १९ का कारण भारिमा विद्यालय बन्द भएसाँगै १२० समसलयन भन्दा बिी बच्िाहरूले आर्फनो
हदिा खानाको पहुाँि गमुाएका छन । कोसभड–१९ को कारणले लामो समय िरमै बस्नपुने र
र्जविकोपाजिनको विकलप सााँिरुरदैं जााँदा महहला र बच्िाहरूमाथी हहांसाको िटना पतन बिेको छ ।
पहहले नै यस्िो भविष्ट्यिाणी गररसककएको छकक विश्िव्यापी महामारीबाट आउने आचथिक
चगरािटले आधा अबि मातनस िा कुल विश्ि जनसांख्याको आठ प्रतिशिले विश्िभर नै गरीबी
बढ्नेछ । यो सन ् १९९० यिाकै कहासललाग्दो आाँकडा हो र यस वििमा विश्िव्यापी रुपमा नै
धेरै गरीबी बढ्ने आाँकलन गररएको छ ।
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सरकारको चररत्र छोटो अिगधको टालटुले सामास्जक सहयोग कायिक्रम, गररबहरूको लागग धेरर्ोर राहत,
र व्यिसानयक घरिालाई फाईदा पुग्िे प्रकृनतका कायिक्रम सञ्चालि गिेमा मात्र गएको हुन्छ । जिसम्म
िागररक र समुदायलाई केन्रमा रािेर ितिमाि विकास मोडलकै पुििसंरचिा गररदैंि । तिसम्म
अल्पकाभलि र सतही िालका प्रयासहरुले कुिै ियाुँ फड्को मादैि ् । केही समयपनछ उही िालको
समस्या दोहोररिे अिस्र्ा आउुँछ । यसतफि ध्याि हदईएि ििे कोभिड १९ को सम्बोधि गिि गररएका
िनिएका प्रयास फगत एउटा सिातिी कमि बन्ि पुग्छ । विकास सहायता र दाताहरुको अिुदाि झालक
झुलक जस्तो मात्र हुि पुग्दछ ।

िािा र िगद वितरण कायिक्रमहरूले तत्काल केही मात्रामा िोक कम गदिछ । तर िोक, अन्याय िा
अिािको अन्तनििहहत कारणहरूलाई सम्बोधि गदैिि ् । सरकारी िा गरैसरकारी के्षत्रबाट हुने राहि र
सहयोगमुखी कायिक्रमहरु अस्थायी हुन ् । यो हदििकासलन हुदैंनन ् । यसले गररिीमा बााँिेकाहरुलाई
सशक्ि बनाउाँ दै दीििकालीन रुपमा गरीबी, भोक र कुपोषणबाट बच्न सक्षम बनाउाँछि ? भन्ने प्रश्न पतन
उविकै मन्नीय छ । पहहलेदेखख नै न्यनू बजेट भएका विकासशील देशहरूले सामान्य रुपमा देश
िलाउनलाई पतन िको व्याजको िदेैसशक ऋण सलन बाध्य हुने र्स्थिी आउाँछ । यसले रार्ष्ट्रय ऋण
बिाउाँछ । जसको हहसाि ककिाि भािी पसु्िाले िषौंिषोंसम्म पतन िुक्िा गनुिपने हुन सक्दछ।

बढ्दो बदेैसशक ऋणसाँगै शिि जोडडएर आएका हुन्छन ् । यसले सरकारको प्राथसमकिा बदसलन पगु्छ ।
ठुला व्यापारी र माकफयाहरु हािी हुन्छन ् । अिधै लगानी सभबत्रन्छ । अिधै खानीको अनमुिी, भूसम
कव्जाको माध्यमबाट पररर्स्थतिको फाइदा उठाउन खोज्ने व्यर्क्ि र समूहको िलखेल बढ्छ ।
कफसलवपन्समा मािि, २०२० यिा बन्दाबन्दी पतछ मात्र कर्म्िमा िारिटा अिधै खानी सचिालन शुरु
भएको छ ।

एभसयाका सािा ककसािहरू महामारीको बहढ मारमा छि–् िामल, गेडागडुी, दाल, िरकारी र समुद्री
खानाको प्रमुख आपतूििकिाि भए पतन साना ककसान र उत्पादकहरू, ग्रामीण श्रसमक र आहदिासी नागररक
उत्पादनका साधनहरू (जस्ि,ै भूसम, पानी, िन र सामुर्न्द्रक िट् ) को पहुाँि र तनयन्त्रणबाट िर्चिि
छन।् जसमा उनीहरू र्जविका तनभिर छ । खाद्य उद्योगमा बढ्दो कपोरेट तनयन्त्रणले एसशयाका साना
ककसानहरूको अिस्थालाई अझ जहटल बनाएको छ । उतनहरु नयााँ िुनौिीको िेराबन्दीमा फसेका छन ् ।
सेिा, ऋण र बजारको पहुाँिमा कहठनाई झनै बिेको छ । सरकारी सेिाहरूहरु अतन मूलय तनधािरण
नीतिहरू ककसानको हहिमा छैनन ।

राजिीनतज्ञ र िेताहरूले महामारीबाट फाइदा उठाउुँ दै आफ्िो शस्क्त सुदृढ पाििका लागग सम्पुणि ध्याि
केस्न्रत गछिि ्यसले असमाितालाई फराककलो पाछि र त्यसले िोक र गररबी निम्त्याउुँछ। धेरै एससयाली
मलुुकहरूमा नागररकहरू र सामार्जक कायिकिािहरूको आिाजलाई दिाउने कायि भईरहेको छ । राज्यको
सैन्यीकरण र सुरक्षाकमीको पररिालनबाट असहमिीका स्िरहरु दिाईएका छन ् । समडडया र स्ििन्त्र
आिाजलाई सरकार सकभर दिाउन िाहन्छ। कफसलवपन्समा सरकारका आलोिक र असभयानकिािलाई
आिांकिाद विरोधी ऐन, २०२० अगाडड सारेर धम्की हदइने गररएको छ । यो ऐन यही बन्दाबन्दीको
अिस्थामा कुतनयिले लागु गररएको चथयो ।
आज, यहद कोविड १९ ले हामीलाई केहह भसकाएको छ ििे त्यो हो हामीले आफ्िो शरररको
प्रनतरक्षा प्रणालीलाई बभलयो बिाउिु पदिछ । यो व्यस्क्तगत, पररिार र समुदायको तहमा
सामूहहक प्रयासबाट हुि आिस्यक छ ।

2 As shared by Alyansa Tigil Mina during the Webinar on “COVID-19 in the Age of Extractivism and Climate Change -
Voices From the South,” 22 April 2020, organized by Peoples Dialogue.
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विश्िले भविश्यमा पतन यस्िै सांकटहरु बबरूद्ध जुचधरहनु पनेछ । िर आजका हदनमा हामीले भािी
पसु्िाहरूका लाचग सम्भि भएसम्म उिम नतिजा सुतनर्श्िि गनि साँगै समलेर काम गनुिपदिछ । हामीले
हाम्रा सन्ििी हुकि नको लाचग उपयकु्ि िािािरण हदन सक्नु पदिछ । भविष्ट्यमा हाम्रा सन्ििीहरु सफल
हुने आधार हामीले छोड्नु पदिछ । अिको हाम्रो प्रयास फेरी परुानै अिस्थामा मात्र फककि ने खालको
हुनहुुदैंन । महामारीको पररर्स्थिी पतछ पहहलेको भन्दा उन्नि र नयााँ रुपान्िररि अिस्था हामी सबकैो
गन्िव्य हुनुपदिछ । सांयकु्ि राष्ट्रसांिका महासचिब एन्टोतनयो गटेुरेसले भनेझैं हामीले अिको समाज
झन समान, समािेशी र हदगो अथििन्त्र अतन उत्थानससल बनाउनु पदिछ । जसले कोसभड १९ मात्र हैन
जलिायु पररिििन र यसले तनम्त्याएका अन्य र विश्ि समदुायका िमाम िुनौिीहरु सामना गनि
सककयोस ् ।

विकासको ितिमाि ढाुँचा पुणित पररितिि हुिुपदिछ । जसले मािीस र प्रकृनत दिुलैाई न्याय गिि
सक्िुपदिछ । जसमन र प्राकृतिक साधनहरूमा साना उत्पादकहरूको पहुाँि र तनयन्त्रण हुनपुदिछ । तय
उत्पादकहरुलाई पयािप्ि सरकारी सहयोग हुनु आिश्यक छ । जसबाट पयािप्ि, सुरक्षक्षि, र पौर्ष्ट्टक खाना
उत्पादन गनि सक्षम हुन सकुन ् । यस्िो सहयोगबाट हुने उत्पादन सििसुलभ र ककफायिी होस ् । सामान्य
नागररकले पतन उत्पादनको उपभोग गनि सक्ने र्स्थिी बनोस ् । जैविक विविधिा सांरक्षणमा आहदिासी
जनिा र िन आसपास बसोिास गनेहरुले खलेेको भूसमकालाई पहहिानको साथै मान्यिा हदइनु पदिछ ।
नयााँ रोग, महामारी र िुनौिीको सामना गनि सक्षम बनाउन न्यातयक आचथिक अिस्था, उचिि
पाररश्रमीक, र व्यापक साििजतनक स्िास्थ्य सेिालाई प्राथसमकिामा राखु्नपदिछ ।

यहद सबकैो लाचग खाना सुतनर्श्िि गने हो भने हामीले खानाको उत्पादक र उपभोक्िाबीिको दरुीलाई
कम गनुिपदिछ । िििमान िााँिामा पनुविििार गनुि आिश्यक छ । जहााँ उत्पादन, त्यही उपभोगको
रणनीतिलाई अांचगकार गनुिपदिछ । यसका लाचग समुदायमखुी र उत्थानसशल सामना प्रणालीमा लगानी
गनुिपदिछ । अहहलको लगानी िााँिामा व्यापक रुपान्िरण गररनपुदिछ ।

अिको ढाुँचा सािा उत्पादकहरुको िूभम र स्रोतमा अगधकार सुनिस्श्चत गिे हुिुपदिछ । स्थानीय
बजारहरूको विकासमा ध्यान हदईनु अति आिस्यक छ । जसमा साना उत्पादकहरूको सीधा पहुाँि हुन
सकोस ् । र जहााँ उनीहरूले आर्फना उत्पादनको लाचग उचिि मूलय प्राप्ि गनि सकुन ् । यसले उत्पादकहरू
र उपभोक्िाहरू बीि प्रत्यक्ष सम्बन्ध र र उिरदातयत्ि तनमािण गदिछ । उपभोक्िाले िाजा उत्पादन
प्राप्ि गदिछन ् । र उत्पादन भएका उपजहरु एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लजैााँदा यािायािको कारण
उत्पन्न हुने काबिन उत्सजिन िटाउनेछ ।

कृवष सुधार र िू–सम्बन्धको सुरक्षा रास्रिय विकास रणिीनतको अभिन्ि अंग हुिुपदिछ । एससयामा
आिस्यक खाद्यान्नको सुतनर्श्िििा, आत्मतनभिरिा र विकास, जसमनको न्यातयक पनुविििरणबाट
मात्र हुन सक्दछ । यसको साथमा प्रविधी िथा साधनहरुको सहयोग, पयाििरणीय खेिीपािी, हदगो
खेिीपािीको प्रविधी र साधन अतन समुदाय सशक्िीकरणलाई जोडेर लैजानु पदिछ ।

भूसम, आचथिक सम्पवि िा िस्िु भन्दा धेरै बिी हो। भूसममा पहुाँिले व्यर्क्ि, पररिार िथा समुदायको
आचथिक सिलीकरणको अलािा मानिीय मयािदा र सुरक्षाको भािना प्रदान गदिछ । यसले भोक र
गरीबीबाट अलग हुने अिसरलाई पतन बिाउाँदछ । जसमनमा न्यातयक र समिामुलक पहुाँिले जसमनमा
आधाररि द्धन्द्धलाई कम गछि । बाँसाईसाँराईलाई रोक्छ । समग्र शान्िीको िािािरणका साथै व्यापक
आचथिक र राजनीतिक र्स्थरिाको जग बसाउाँछ ।
3 Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 (March 2020). 

See https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf

4 Bangkok Declaration (April 1996). Drafted and signed by some 101 CSOs from Asia-Pacific, the statement analyzed and 
recommended priority areas for action as input to the World Food Summit (WFS).

3
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जसमनमा साना उत्पादकहरूको स्िासमत्ि र तनयन्त्रण हुनपुदिछ । भूसममा आहदिासी समुदायहरूको
अचधकार सुतनर्श्िि गररनुु ुपदिछ । उनीहरूको परम्परागि भूसम व्यिस्थापनको प्रणालीलाई मान्यिा
हदइनु पदिछ । यी स्रोिमा आधाररि द्िन्द्ि कम गनि र स्रोिको हदगो व्यिस्थापन सुतनर्श्िि गनि
आिश्यक र अतनिायि कदमहरू हुन ् ।

जभमिमा िास्तविक जोताहाको अगधकारको सार्ै विविधतापूणि र हदगो िेतीप्रणाली प्रिद्दि गररिु
पदिछ । ऐतिहास कालदेखी नै साना ककसान र उत्पादकहरूले एसशयाली कृवष र खाद्य सुरक्षाको
मेरुदण्डको रूपमा सेिा गरेका छन।् एससयामा विश्िको ७५ प्रतिशि ककसान पररिार र ८० प्रतिशि
महहला साना ककसानहरु बसोबास गरररहेका छन ् ।

औद्योगगक कृवषबाट समुदायमा आधाररत जैविक िेती प्रणालीमा महशुस हुिे गरी पररितिि हुिुपदिछ ।
जसले प्राकृनतक र स्र्ािीय स्रोत साधिको प्रयोग गरेर उत्र्ािभशल स्स्र्ती निमाण गदिछ – माटोलाई
पनुजीविि गनि, बालीनाली उििर बनाउन र कीरासाँग लड्न पतन जैविक खेिीको विकलप छैन।् उचिि
जैिीक विविधिा कायम राख्ने र काबिन उत्सजिन िटाउन पतन रासायतनक र महांगो सामाग्री नभई
स्थानीइ सामाग्रीमा भर पनेगरी खेिी गनुिपदिछ । यसले ककसानहरूलाई ठुलो िाटा लाग्ने अिस्था पतन
आउाँ दैन ् । मुलयमा पतन उिार ििाि कम हुन्छ ।

ठोस कायिको लागग आह्िाि
महामारीले अन्िरािर्ष्ट्रय समदुाय, सरकारहरू र नागररक सबलैाई अविलम्ब र सबै प्रकारका ठोस
उपायहरू सहहि कायिका लाचग आह्िान गदिछ ।

विश्ि समुदायको लागग,

• हामी सुरक्षक्षि, प्रभािी “कोसभड १९ नागररक खोप” को विकासका लाचग विश्ि समुदायलाई
आव्हान गदिछौं । यस्िा खोपहरु सबै राष्ट्र र व्यर्क्िहरूलाई पुग्नेगरी व्यापक रूपमा उत्पादन
गनुिको साथै सििव्यापी रूपमा पहुाँियोग्य बनाउनपुदिछ। यो सबै नागररकलाई तनशुलक उपलव्ध
गराउनु पदिछ । र बौद्हदक सम्पवि अचधकारको व्यिस्थाले हिलासुस्िी र अिरोध आउने अिस्था
ससजिना हुनहुुदैन । हामी सबै राष्ट्र र समूहहरुलाई ित्काल सशस्त्र द्िन्द्ि रोकेर यदु्धविरामको
िोषणा गरी कोसभड १९ महामारीको बबरूद्धको लडाईमा ध्यान केर्न्द्रि गनि अनरुोध गदिछौं ।

• महामारी विरुद्धको लाँडाईका उपायहरू द्िन्द्ि सांिेदनशील, गरैभेदभािपणूि, र अन्िरािर्ष्ट्रय
मानि अचधकार काननू र मापदण्दहरूसाँग समलदो हुनपदिछ । द्िन्द्ि प्रभाविि समुदाय,
शरणाथी, विस्थावपि व्यर्क्िहरू, महहला, िालिालीकाहरु र अशक्ि मातनसहरूमा पने ज्यादा
जोखखमप्रति सांिेदनशील हुन विशेष आग्रह गदिछौं ।

• हामी विकासशील, विशेष गरी आन्िररक द्िन्द्िबाट ग्रस्ि देशहरुको सम्पणूि ऋण समनाहा िा
ऋणमा व्यापक छुटका लाचग आह्िान गदछौं।

5 See GCAP Asia statement, May 2020
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• डडसेम्बर २०१९ मा, सांयकु्ि राष्ट्र सांि मुख्यालयले २०२१ मा खाद्य प्रणाली सम्मेलन गरी खाद्य
प्रणाली अिधारणाको प्रभाि बिाउाँ दै समग्र हदगो विकासको लक्ष्यसाँग जोड्ने र खासगरी जलिायु
पररिििनका िुनौिीलाई सामना गने, खाद्य प्रणालीलाई समािेशी बनाउने र हदगो शार्न्िको
प्रिद्र्दन गने िोषणा गरेको छ । िर यसमा साना ककसान, उत्पादकहरु, हदगो खेिीपािीका लाचग
कायि गरररहेका नागररक सांगठनहरूको उचिि प्रतितनचधत्ि र प्रभािी आिाज नभएसम्म यो
सशखर सम्मेलनको कुनै अथि नरहने स्पष्ट्ट गनि िाहान्छौं ।

प्रत्येक सरकारका लागग,

• खाद्य सहायिा र आचथिक पनुिलाभका कायिक्रम बाहेक, कृवष र खाद्य प्रणालीको िििमान िााँिाको
पनुसंरिना र रूपान्िरण गनि विशेष आग्रह गदिछौं । यस्िो पनुिसांरिना सम्बन्धी नीति र
कायिक्रमले साना ककसान र उत्पादकहरू, आहदिासी समुदाय र शहरी गरीबहरूको
आिश्यकिालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गररनु पदिछ ।

• सरकारहरूले प्राथसमकिाहरू पररिििन गनुिपदिछ । विशेष गरी गररबहरुमा पगु्ने असरलाई
सम्बोधन गनि रार्ष्ट्रय बजेट बिाउनपुदिछ । भ्रष्ट्टािार पणुिि रोककनु पदिछ । र सबै प्रकारका
साधनहरूको प्रभािकारी उपयोग गरीएको सुतनर्श्िि गररनपुदिछ । त्यस्िा कायिक्रमहरूको
कायािन्ियनमा पारदसशििा सुतनर्श्िि गनि नागररक समाजको सहभाचगिा र समडडयाको
स्ििन्त्रिा कायम राख्दै अनगुमन सांयन्त्रको स्थापना गररनपुदिछ ।

• लोकिार्न्िक मुलय र अभ्यास सााँिरुरदै गईरहेको र महामारीको क्रममा अझै सााँिरुरने खिरा प्रति
सिेि रहदैं नागररक समाज, सांगठनहरू, भूसम र मानिअचधकार रक्षकहरू र समडडयाको
अचधकारहरूको सम्मान र सांरक्षण गररनु पदिछ ।

• कोसभड १९ फैलनबाट जोगाउन खाद्य उत्पादन, औजारको सचिालन र प्रशोधनमा सांलग्न
ककसानहरू, खेिालाहरू, माछा पालक, आहदिासी मातनसहरू र अन्यको सुरक्षा सुतनर्श्िि
गररनपुदिछ । र व्यापक सिेिना असभयान सचिालन गररनु पदिछ।

• स्िास्थ्य र खाद्य प्रणालीमा महहलाहरूको विसशष्ट्ट भूसमकालाई कदर गररनु पदिछ। खाद्य
उत्पादन गने, केलाउने, सकुाउने, सांरक्षण गने सबै प्रकारका कामदारहरूको योगदानको पहहिान
गररनु पदिछ । िििमान कहठन िुनौिीको सामना गनि हरेक व्यर्क्िको सशर्क्िकरण र
समुदायहरूबीि एकिा बिाउाँ दै सबबैीि सहयोग र सहकायि गने िािािरण तनमािण गररनपुदिछ ।

• कोसभड १९ को सांकट र यस पतछको समयमा पतन सबभैन्दा गररब र कमजोर व्यर्क्िहरूको लाचग
सामार्जक सुरक्षा प्रदान गररनपुदिछ । सबकैो लाचग गणुस्िरीय र पगु्दो मात्रामा खाद्य अचधकार
सुतनर्श्िि गररनपुदिछ।

• विदेश र शहरी के्षत्रमा अलपत्र परेका र फककि न िाहने आप्रिासीहरूलाई ग्रामीण
के्षत्रमा सुरक्षक्षि ििरले फककि न सहयोग परुयाउनु पदिछ । कोसभड १९ को परीक्षण र
उचिि रेससङ गरी सबकैो सुरक्षा सुतनर्श्िि गररनपुछि ।
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िागररक संगठि, समुदाय र िागररकहरुको लागग,

• सरकार िा बाहहरी मानिीय सहयोगको अभािमा समुदाय र नागररक समूहहरूले सांकटको
अिस्थामा जहहलयै पतन महत्िपणूि भूसमका खलेेको छ । यस्िो अिस्थामा हामी नागररक
समूहहरुलाई सरकारहरूको कोसभड १९ लक्षक्षि गतिविचधहरूको अनगुमन गनि र िकालि कायिहरू
जारी राख्न प्रोत्साहीि गदिछौं। कोसभड १९ ले बहि प्रभाविि ककसान, माछापालक, अनौपिाररक
के्षत्रका कामदार, सीमान्िकृि र कमजोर व्यर्क्ि, सामुदातयक स्िास्थ्यकमी, आहदिासी समुदाय,
यिुा र महहला समूहहरूसाँग समलेर उनीहरूको आिश्यकिालाई सुतनर्श्िि गनि साँगै समलेर
गरररहेका काम जारी राख्न र यस्िो प्रयासलाई बिाउन अनरुोध गदिछौं ।

• सांकट र आपत्कासलन अिस्थामा सरकार र मानिीय सहयोगकिािले गरररहेको कायिलाई नागररक
सांिसांस्थाले अचधक िनाखो भएर तनगरानी गनुिपदिछ । महामारीको समयमा नेिा र व्यापारीहरुले
मानि अचधकारको मापदण्डलाई ध्यान नहदने, भूसम, िन र प्राकृतिक स्रोिहरूमा तनयन्त्रण गने
खिरा हुन सक्छ। यस विषयमा र जग्गाको द्िन्द्िको मासमलामा तनरन्िर अनुगमन गनि
अनरुोध गदिछौं ।

• हामी नागररक सांगठनलाई समुदाय र जािीयिा, रार्ष्ट्रयिा, यौतनकिा, धमि, जाति र सामार्जक
िगिको आधारमा हाम्रो समुदाय र व्यर्क्िविरूद्धको बढ्दो गलफिी, पिूािग्रह र भेदभािको
प्रतिरोध गनि प्रोत्साहहि गदिछौं । जब भाइरल सांक्रमण िा रोगहरू फैसलन्छन ् । कहहलेकााँही यो
बिेर जािीय रुप सलन सक्छन ् । अलपसांख्यक र आहदिासी समूह व्यर्क्ि जो शरणाथी, आप्रिासी
िा आप्रिासी कामदारले जातिय भेदभाि, पिूािग्रह र भेदभािको सामना गनुिपनेछ । यसको
विरुद्दमा हामी उसभनु पदिछ । र मानि अचधकारको विश्िव्यापी िोषणापत्रलाई आधार बनाउाँ दै
यस्िो पररर्स्थिी आउन नहदन सिेििापिुिक भूसमका तनिािह गनि ध्यानाकषिण गदिछौं ।

• नागररक समूहले समुदायसाँग समलेर सामूहहक रूपमा छलफल गरी दीििकालीन समाधानको लाचग
हुनेगरी योजना बनाउनु पदिछ । जसले पनुिलाभलाई सहयोग पयुािउनु पदिछ । जोखखमबाट जोचगने
ित्परिालाई सुदृि पानि, खाद्य सुरक्षा र आत्मतनभिरिाको सुतनर्श्िििा गनि, स्थानीय िहमा नै
उत्थानसशला सुतनर्श्िि गनि र सबकैो हदगो सामार्जक–आचथिक विकासलाई प्रबद्िधन गनि
आिश्यक छ । नागररक समाजले स्थानीय जीविकोपाजिनलाई समथिन गने दृर्ष्ट्टकोणले समग्र,
विकेन्द्रीकृि, सहभाचगिामूलक र जलिाय(ुलचिलो भूसम प्रयोग र विकास योजनाहरू िजुिमा गनि
राजनीतिक र व्यािसातयक समूहहरू पतन सांलग्न गनुिपदिछ ।
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आगामी बाटो
समय जतिसुकै कहठन र िुनौिीपणूि भएपतन नागररक
समूह र सांस्थाहरु िुप लागेर बस्न सक्दैनन ् । समलदैन।
महामारीले हहाँडडुलाई खुम्च्याएको छ । यस्िो अिस्थामा
पतन स्िांयमसेिी कायि भईरहनु मुलयिान छ । व्यर्क्िहरु,
पररिार, समूह विशेष गरी यिुाहरूका बीिमा नागररक
कायिको भािनालाई प्रोत्साहहि गनुिपदिछ ।

यी नागररक प्रयासलाई समथिन, तनदेसशि र हदगो
बनाउनपुदिछ, िाकक तिनीहरू समाजमा िास्िविक
रूपान्िरण गने शर्क्ि बन्न सकून।् एङ्गकले आर्फनो
सदस्य र सचजाल बाहेक पतन कायि गनि प्रयास गनेछ ।
सांस्थाको अनभुि, ससकाई, निीन सोि, र प्रमाण–
आधाररि सुझािहरु आदानप्रदान गनेछौं । हामी िििमान
र भािी पसु्िाहरूका लाचग खाद्यान्न र स्ििन्त्रिा,
रोजगार र न्याय, भूसम र श्रम, शार्न्ि र समदृ्चधको लाचग
तनरन्िर प्रयास गने छौं।

एङ्गक र सदस्य सांस्थाहरुले लामो समयदेखख
पयाििरणीय िााँिामा आधाररि खाद्य सम्प्रभुिाको पक्षमा
िकालि गरररहेको छ । खाद्य प्रणालीमा लोकिार्न्त्रक
तनयन्त्रण भनेको लोकिन्त्रको अर्न्िम गन्िव्य हो ।
कृवषको विकास, खाद्य उत्पादन र उपयकु्ि बजार
व्यिस्थापन विना खाद्य सुरक्षा सुतनर्श्िि गनि सककदैन।

एङ्गक समुदायस्िरको योजना र कायिको आधारमा
पररिार र समुदायस्िरमा खाद्य सुरक्षाको आाँकलन गनि
ठोस र समुदायमा आधाररि जानकारी सांकलन गदिछ ।
समुदायमा आधाररि पहलहरूलाई जनिा केर्न्द्रि नीति
िकालि र पररिालनसाँग जोड्दछ । र यसलाई रार्ष्ट्रय र
क्षेत्रीयस्िरमा पतन विस्िार गदिछ।

हामी साना खाद्य उत्पादकहरू र उपभोक्िाहरूबीिको दरूी
कम गनि स्थानीय खाद्य केन्द्रहरूको स्थापना गनि
सहयोग परुयाउाँछौं।अन्िमा, हामी अरु नागररक सांगठन र

एङ्गककोजनकेर्न्द्रि हदगो विकास प्रति
तनरन्िर प्रतिबद्धिा

खाना र स्ििन्त्रिा
रोजगार र न्याय
भूसम र श्रम
शार्न्ि र समृद्चध

खाना न्यूनिम र आधारभूि मानि अचधकार हो ।
िर यो स्ििन्त्रिा बबना अथिहीन छ । स्ििन्त्रिाको
विषयले हामीलाई महसुश गराउाँछ कक आज हाम्रो
प्रयासहरू राजनीतिक स्ििन्त्रिामा मात्र नभई
आचथिक स्ििन्त्रिा र अिसरमा पतन केर्न्द्रि
हुनुपदिछ । यसो भएकाले, खाना र स्ििन्त्रिा
एसशयाली सम्पुणि समुदायको आधारभूि अचधकार
हो।

एसशयामा स्ििन्त्रिाको एक विसशष्ट्ट मूलय रहेको छ
। सबैको अर्स्ित्िलाई र्स्िकानुि पदिछ । विगिको
साझा गररबीबाट अति बिेर भविष्ट्यमा साझा
समदृ्चधलाई पछ्याउनु पदिछ । न्याय समुदायमा
आधाररि हुनुपछि । विश्ि, उदारीकरण र
भूमण्डलीकराको प्रभािका बारे चिर्न्िि छ ।

भूमण्डलीकरणले एसशयाको विशाल र विविध भूसम
र जल सांसाधनहरूको द्रिु चगरािटलाई पतन उत्पे्रररि
गरेको छ। त्यसकारण, िािािरणीय आन्दोलनमा
सकक्रय भाग सलने एसशयाली गैरसरकारी सांस्थाहरूले
पयाििरणीय सद्भािका लाचग अहहलेको विश्िव्यापी
चिन्िाको असभव्यर्क्ि जारी राखै्न पछि।

धेरै एससयाली ककसानहरूको आर्फनै भूसम नभएसम्म
उतनहरु एक ककससमको बाँधुिा श्रममा बााँधीन पुग्छन ्
। त्यसकारण सबैको फाइदाका लाचग जसमन र
मजदरुको व्यापक प्रयोगका लाचग भूसम कृवष
सुधारको आिश्यकिा छ।

मुर्क्िको लाँडाई र जािीय द्धन्द्धको युगमा
हामीलाई जहहले पतन क्षमासशल सांस्कृिीकोुे
आिस्यकिा र अर्स्थस्ि सहहिको शान्िीको
सम्झना हुन्छ । विकास विना शान्िी हाससल हुन
सक्दैन।् र शान्िी विना समदृ्हद प्राप्ि गनि
सककदैंन।

सचजालसाँग समलेर यस िोषणालाई प्रसार र छलफलमा लयाउन प्रयास गनेछौं । एक
आपसमा ससक्दै उत्थानससल र भाितृ्ि विकास गनि एसशयाभर सदस्य र अन्य
सहऋदयीसाँगै कायि गनि हामी प्रतििद्ध छौं । 
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अिुमोदि गिे,

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)
Association for Land Reform and Development (ALRD)
Association of Voluntary Agencies in Rural Development (AVARD)
Community Development Association (CDA)
Community Self-Reliance Centre (CSRC)
Ekta Parishad (EP)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
NGO Federation of Nepal (NFN)
Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas
(PhilDHRRA)
Sarvodaya Shramadana Movement (SARVODAYA)
South Asia Rural Reconstruction Association (SARRA)
STAR Kampuchea (SK)

For those interested in signing on to this Statement in the spirit of solidarity, kindly inform 

the ANGOC Regional Secretariat at angoc@angoc.org.

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) 

33 Mapagsangguni Street, Sikatuna Village, Diliman

1101 Quezon City, Philippines

angoc@angoc.org

+63 2 83510581

+63 2 83510011

Download this statement at https://angoc.org/portal/angoc-statement-on-protecting-

land-rights-and-ensuring-food-security-in-the-time-of-covid-19/
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