कोभिड–१९ को समयमा िूभम अभिकारको संरक्षण र खाद्य सरु क्षा सुभिभित गिन एभियाली
गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल (एङ्गक) को वक्तव्य
कोभिड १९ को भिश्वव्यापी महामारीले माभिसका अन्तभििभहत कमजोरी र जोभिमहरू उदाङ्गो पारेको छ ।
भिदियी अर्ि व्यिस्र्ाले मािब भिच गभहरो असमािताका सार्ै िातािरणीय भििाश भतब्र बिेको छ। आिास र
जीभिकापाजििका लाभग अभत आिश्यक िभू म र प्राकृभतक स्रोतहरूको अन्यायपण
ू ि भितरण, बढ्दो प्रदूषण र
अव्यिभस्र्त एिं िीडिाडयक्त
ु शहर, िािा र पोषणको लाभग आधारितू पहुँचको अिाि र भिश्वव्यापी स्िास््य
सेिाको अिाि आभदले जलिायु पररितििमा पिि गएको असरको कारण आज प्ृ िी िै सक
ू ि अिस्र्ामा
ं टपण
पगु ेको छ।
बन विनासका कारण प्राकृ विक बासस्थानहरुको नोक्शानी र लोप भईरहेको छ । जनािरहरूको प्रजावि र बोटवबरुिाको
गैरकाननु ी व्यापार अवन मानिप्रिृविका कारण वसवजिि जलिायु पररिििनका कारण नयााँ नयााँ रोगहरू उत्पन्न भई फै वलरहेको
छ । विवभन्न समयमा देखा परे का यस्िा विश्वव्यापी महामारी जनािरबाट मावनसमा सने गरे को अध्ययनहरुले देखाएका छन्
। जनािरहरुको प्राकृ विक िासस्थानमा पगु ेको क्षिीले त्यस्िा जनािरहरु खेिबारी, व्यािसावयक र मानि िसोिास भएको
क्षेत्रमा आउने मागि अवनिायि हुन पगु ेको छ।
िैज्ञावनक र विवकत्सा विशेषज्ञले कोवभड १९ को उपयक्त
ु उपिारको खोजीमा वमवहनेि गरररहेका छन् । विश्व समदु ाय
सासि−कोभ २ को खोप पिा लगाउने कायिमा िवललन भईरहेका छन् । अथिशास्त्री, प्रर् शासक, राजनीविक नेिाहरूले पवन
यस महामारीलाई सामान्य बनाउन लावगपरे का देवखन्छन् । विशेषि मािि, २०२० देवख विश्वभरका सरकारहरूले यस
महामारीलाई मुख्य रूपमा शारीररक दरू ी कायम गने, यात्रा प्रविबन्धहरू, कर्फयि,ू बन्दाबन्दी र समदु ाय क्िारे न्टाइनहरूको
माध्यमबाट समाधान गने प्रयास गरररहेका छन।्
यद्यपी, कोभिड १९ स्िास््य समस्याको रूपमा शुरू िए पभि ितिमाि पररभस्र्तीले यो महामारी गरीबी, िोक र
कुपोषणको रुपमा पररणत िइरहेको छ । जसले सािा भकसाि, कृभष मजदुर, िूभमहीि र मुलत अिौपचाररक
क्षेत्रका मजदुर अभि स्लम क्षेत्रमा िस्िे शहरी गररिहरुलाई बढी असर पुयािएको छ ।
कोवभड १९ को प्रकोप अवि सन् २०१८ को एक अध्ययनले विश्वभरमा ८२१ वमवलयन मावनस कुपोवषि रहेको िथ्य
प्रकाशमा लयाएको वथयो । जसमध्ये अवधकाांश भोकमरी भोग्नेहरू वनम्न आय भएका देशमा बसोबास गरररहेका छन् ।
जहााँका १२.९ प्रविशि जनसांख्या कुपोषीि छन् । 1

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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महामारीले खाद्यान्न आपवू िि ऋांखला खिमविएको छ । र बजारमा विवभन्न खाले अिरोध आएका छन् । यसले समग्र खाद्य
प्रणाली नै प्रभाविि गरे को छ । यवि नै बेला कृ वष उत्पादन र वििरण गने क्षेत्रमा कायि गनेले रोजगारी गुमाईरहेका छन् ।
रोजगारी गमु ाउनेहरुको क्रयशवक्तमा कमी हुने नै भयो । यसरी विशेषि जो गररब छन् उवनहरुलाई नै बवि मारमा पने अिस्था
छ।
जभमि, बजार र कृभष सामाग्रीमा पहुँच ििएपभछ कृषकको जीभिका चलाउि मुभस्कल हन्छ। साना र ग्रावमण
वकसानहरु जो जीविकोपाजिनका लावग कृ वषको अलािा अन्य काममा पवन भर पछि न् । उनीहरू बन्दाबन्दीको अिस्थामा
वहाँडडुल गनि नसक्दा रोजगारीबाट बवचिि हुन्छन् । थेरथोर उत्पादन पवन विक्रीमा समस्या हुन्छ । यसले स्िभाविक िांगले
आय कम भई वजविकोपाजिन खवु म्िन्छ। राष्ट्रव्यापी बन्दाबन्दी र व्यापार र यािायािको प्रविबन्धले खाद्यान्न ऋांखलालाई ि
बाधा परु याएको अिस्थामा एवशयाभररका साना वकसानको जीविकोपाजिनलाई सक
ां टपणु ि बनाएको छ । एवशयाका अवधकाश
ां
राष्ट्रको अथििन्त्र कृ वषमा आधाररि छ ।
सरकारले िागररकहरुलाई िाइरसको फै लािट रोक्ि घरमै बस्ि आग्रह गरेपभछ जग्गा र सरु भक्षत आिासको
स्िाभमत्िको आिश्यकता पभहले िन्दा अझै महत्िपण
ु ि िएको छ । यािायाि प्रविबन्धको कारण मल
ु ि दैवनक ज्याला
मजदरु र अनौपिाररक क्षेत्रका कामदारले आर्फनो आय गमु ाउाँ छन् । यस्िा व्यवक्तलाई डेराको भाडा विनि मवु स्कल पछि । भाडा
विनि नसके पवछ यही वनउाँ मा उवनहरुलाई डेरा छोड्न बाध्य बनाईन्छ। यस्िो अिस्थामा आिासविहीन र आप्रिासी
कामदारहरू सिभन्दा बवि जोवखमीमा पछि न् । जसले शहरहरूमा रोजगारी गमु ाउनपु दाि गाउाँिर फकि नु पने अिस्था हुन्छ।
यस्िो अिस्थामा यािायािको अभािमा बालबच्िा र पररिारका साथ सयौं वकलोवमटर वहडेंर फके का छन् । नेपालमा पवन
काठमाडौंबाट हप्तौंसम्म वहाँडेर आर्फनो मल
ु िर फके को समिार पत्रपवत्रकाले छापेका वथए । भारि जहााँ १.३ अरब मानीसको
बसोबास छ । इविहासको सबैभन्दा ठुलो बन्दाबन्दीले लाखौं प्रिासी कामदार बेरोजगार हुन पगु ेका छन् । र काम र खाना
विना नै ठुला शहरमा फसेका छन।् आगामी वदनमा यसरी जोवखममा पनेको सांख्या अझै बिेर जाने देवखएको छ।
सहरी गररबहरु बढी मारमा– शहरी गररि कवि स्लम बस्िीमा बस्छन् । अनौपिाररक क्षेत्रमा काम गछि न।् स्लम
बसोिासीको आिास स्थानको कुनै सरु क्षा छै न । िस्िी अव्यिवस्थि छ । पररिारको सदस्यलाई सहज हुनेगरी प्रयोग गने
ठाउाँको अभाि छ । एउटा पररिार र अको पररिारबीिको दरु ी पवन कायम गनि सक्ने वस्थिी हुने भएन । हािा सहजै
ओहोरदोहोर हुदनैं । सामावजक दरु ी कायम गने वस्थिी िाहेर पवन हुदनैं । यस्िो ठाउाँमा स्िास्थ्य जोवखमहरु फै लने डर बवि
हुन्छ । उवनहरुलाई त्यस िरपरका समदु ायले जििजस्िी विस्थापन गने दाउपेज पवन उविकै हुन्छ। यही िगिमा स्िास्थ्य प्रकोप
बवि हुन्छ । उवनहरुको स्िास्थ्य सेिामा पहुिाँ पवन कम नै हुन्छ । रोजगारीको सरु क्षाको अभािले उनीहरूलाई मांहगो मुलयको
खाद्य खररद गरे र वजविकोपाजिन गनि सम्भि हुदनैं । पौविक खानाको अभािले सांक्रमण र जोवखम झनै बिाउाँछ ।
कमजोर समूह अझै िेिास्तामा : गररब, बिु ाबिु ी, मवहला र िालिावलका, रोगी जो कमजोर छन् उवनहरु नै भाइरसबाट
सांक्रवमि हुने जोवखम बवि हुन्छ । जोवखमको मारमा रहेका यो िगिमा समदु ाय र सरकारको ध्यान पवन कम पग्ु ने गरे को पाईन्छ।
यस्िो सांकटपणु ि अिस्थामा सरकारको प्राथावमकिा ित्कावलन स्िास्थ्यमा बवि जान्छ । दीििकालीन खाद्य सरु क्षा
प्राथवमकिामा रहने सम्भािना कम हुन्छ । कोवभड १९ का कारण भारिमा विद्यालय बन्द भएसाँगै १२० वमवलयन भन्दा बिी
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बच्िाहरूले आर्फनो वदिा खानाको पहुिाँ गमु ाएका छन । कोवभड–१९ को कारणले लामो समय िरमै बस्नपु ने र
वजविकोपाजिनको विकलप सााँिरु रदैं जााँदा मवहला र बच्िाहरूमाथी वहसां ाको िटना पवन बिेको छ ।
पवहले नै यस्िो भविष्ट्यिाणी गररसवकएको छवक विश्वव्यापी महामारीबाट आउने आवथिक वगरािटले आधा अबि मावनस िा
कुल विश्व जनसांख्याको आठ प्रविशिले विश्वभर नै गरीबी बि्नेछ । यो सन् १९९० यिाकै कहावललाग्दो आाँकडा हो र यस
वििमा विश्वव्यापी रुपमा नै धेरै गरीबी बि्ने आाँकलन गररएको छ ।
सरकारको चररत्र छोटो अिभधको टालटुले सामाभजक सहयोग कायिक्रम, गररबहरूको लाभग धेरर्ोर राहत, र
व्यिसाभयक घरिालाई फाईदा पुग्िे प्रकृभतका कायिक्रम सञ्चालि गिेमा मात्र गएको हन्छ । जिसम्म िागररक
र समदु ायलाई के न्रमा रािेर ितिमाि भिकास मोडलकै पिु िसरं चिा गररदैंि । तिसम्म अल्पकाभलि र सतही
िालका प्रयासहरुले कुिै ियाुँ फड्को मादैि् । के ही समयपभछ उही िालको समस्या दोहोररिे अिस्र्ा आउुँछ
। यसतफि ध्याि भदईएि ििे कोभिड १९ को सम्बोधि गिि गररएका िभिएका प्रयास फगत एउटा सिातिी कमि
बन्ि पग्ु छ । भिकास सहायता र दाताहरुको अिदु ाि झालक झल
ु क जस्तो मात्र हि पग्ु दछ ।
िािा र िगद भितरण कायिक्रमहरूले तत्काल के ही मात्रामा िोक कम गदिछ । तर िोक, अन्याय िा अिािको
अन्तभििभहत कारणहरूलाई सम्बोधि गदैिि् । सरकारी िा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने राहि र सहयोगमख
ु ी कायिक्रमहरु
अस्थायी हुन् । यो वदििकावलन हुदनैं न् । यसले गररिीमा बााँिेकाहरुलाई सशक्त बनाउाँदै दीििकालीन रुपमा गरीबी, भोक र
कुपोषणबाट बच्न सक्षम बनाउाँछि ? भन्ने प्रश्न पवन उविकै मन्नीय छ । पवहलेदवे ख नै न्यनू बजेट भएका विकासशील
देशहरूले सामान्य रुपमा देश िलाउनलाई पवन िको व्याजको िैदवे शक ऋण वलन बाध्य हुने वस्थिी आउाँछ । यसले रावष्ट्रय
ऋण बिाउाँछ । जसको वहसाि वकिाि भािी पस्ु िाले िषौंिषोंसम्म पवन िक्त
ु ा गनिपु ने हुन सक्दछ।
बि्दो बैदवे शक ऋणसाँगै शिि जोवडएर आएका हुन्छन् । यसले सरकारको प्राथवमकिा बदवलन पग्ु छ । ठुला व्यापारी र
मावफयाहरु हािी हुन्छन् । अिैध लगानी वभवत्रन्छ । अिैध िािीको अिुमती, िूभम कव्जाको माध्यमबाट
पररभस्र्भतको फाइदा उठाउि िोज्िे व्यभक्त र समूहको चलिेल बढ्छ । वफवलवपन्समा मािि, २०२० यिा बन्दाबन्दी
पवछ मात्र कवम्िमा िारिटा अिैध खानी सचिालन शरुु भएको छ । 2
एभसयाका सािा भकसािहरू महामारीको बभढ मारमा छि–् िामल, गेडागुडी, दाल, िरकारी र समद्रु ी खानाको प्रमुख
आपवू ििकिाि भए पवन साना वकसान र उत्पादकहरू, ग्रामीण श्रवमक र आवदिासी नागररक उत्पादनका साधनहरू (जस्िै,
भवू म, पानी, िन र सामवु न्द्रक िट् ) को पहुिाँ र वनयन्त्रणबाट िवचिि छन।् जसमा उनीहरू वजविका वनभिर छ । खाद्य उद्योगमा
बि्दो कपोरे ट वनयन्त्रणले एवशयाका साना वकसानहरूको अिस्थालाई अझ जवटल बनाएको छ । उवनहरु नयााँ िनु ौिीको
िेराबन्दीमा फसेका छन् । सेिा, ऋण र बजारको पहुिाँ मा कवठनाई झनै बिेको छ । सरकारी सेिाहरूहरु अवन मूलय वनधािरण
नीविहरू वकसानको वहिमा छै नन ।

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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राजिीभतज्ञ र िेताहरूले महामारीबाट फाइदा उठाउुँदै आफ्िो शभक्त सुदृढ पाििका लाभग सम्पुणि ध्याि के भन्रत
गछि ि् यसले असमाितालाई फराभकलो पाछि र त्यसले िोक र गररबी भिम्त्याउुँछ। धेरै एवसयाली मुलक
ु हरूमा
नागररकहरू र सामावजक कायिकिािहरूको आिाजलाई दिाउने कायि भईरहेको छ । राज्यको सैन्यीकरण र सरु क्षाकमीको
पररिालनबाट असहमिीका स्िरहरु दिाईएका छन् । वमवडया र स्ििन्त्र आिाजलाई सरकार सकभर दिाउन िाहन्छ।
वफवलवपन्समा सरकारका आलोिक र अवभयानकिािलाई आिांकिाद विरोधी ऐन, २०२० अगावड सारे र धम्की वदइने
गररएको छ । यो ऐन यही बन्दाबन्दीको अिस्थामा कुवनयिले लागु गररएको वथयो ।
आज, यभद कोभिड १९ ले हामीलाई के भह भसकाएको छ ििे त्यो हो हामीले आफ्िो शरररको प्रभतरक्षा
प्रणालीलाई बभलयो बिाउिु पदिछ । यो व्यभक्तगत, पररिार र समदु ायको तहमा सामभू हक प्रयासबाट हि
आिस्यक छ ।
विश्वले भविश्यमा पवन यस्िै सक
ां टहरु वबरूद्ध जवु धरहनु पनेछ । िर आजका वदनमा हामीले भािी पस्ु िाहरूका लावग सम्भि
भएसम्म उिम नविजा सवु नविि गनि साँगै वमलेर काम गनिपु दिछ । हामीले हाम्रा सन्ििी हुकिनको लावग उपयक्त
ु िािािरण वदन
सक्नु पदिछ । भविष्ट्यमा हाम्रा सन्ििीहरु सफल हुने आधार हामीले छोड्नु पदिछ । अिको हाम्रो प्रयास फे री परु ानै अिस्थामा
मात्र फवकि ने खालको हुनहु ुदनैं । महामारीको पररवस्थिी पवछ पवहलेको भन्दा उन्नि र नयााँ रुपान्िररि अिस्था हामी सबैको
गन्िव्य हुनपु दिछ । सयां क्त
ु राष्ट्रसिां का महासविब एन्टोवनयो गटु ेरेसले भनेझैं हामीले अिको समाज झन समान, समािेशी र
वदगो अथििन्त्र अवन उत्थानवसल बनाउनु पदिछ । जसले कोवभड १९ मात्र हैन जलिायु पररिििन र यसले वनम्त्याएका अन्य
र विश्व समदु ायका िमाम िनु ौिीहरु सामना गनि सवकयोस् ।3
भिकासको ितिमाि ढाुँचा पण
ु ित पररितिि हिपु दिछ । जसले मािीस र प्रकृभत दुिैलाई न्याय गिि सक्िपु दिछ । जवमन
र प्राकृ विक साधनहरूमा साना उत्पादकहरूको पहुिाँ र वनयन्त्रण हुनपु दिछ । वय उत्पादकहरुलाई पयािप्त सरकारी सहयोग हुनु
आिश्यक छ । जसबाट पयािप्त, सरु वक्षि, र पौविक खाना उत्पादन गनि सक्षम हुन सकुन् । यस्िो सहयोगबाट हुने उत्पादन
सििसल
ु भ र वकफायिी होस् । सामान्य नागररकले पवन उत्पादनको उपभोग गनि सक्ने वस्थिी बनोस् । जैविक विविधिा
सांरक्षणमा आवदिासी जनिा र िन आसपास बसोिास गनेहरुले खेलेको भवू मकालाई पवहिानको साथै मान्यिा वदइनु पदिछ
। नयााँ रोग, महामारी र िनु ौिीको सामना गनि सक्षम बनाउन न्यावयक आवथिक अिस्था, उविि पाररश्रमीक, र व्यापक
साििजवनक स्िास्थ्य सेिालाई प्राथवमकिामा राख्नपु दिछ ।
यवद सबैको लावग खाना सवु नविि गने हो भने हामीले खानाको उत्पादक र उपभोक्ताबीिको दरु ीलाई कम गनिपु दिछ । िििमान
िााँिामा पनु विििार गनिु आिश्यक छ । जहााँ उत्पादन, त्यही उपभोगको रणनीविलाई अांवगकार गनिपु दिछ । यसका लावग
मदु ायमख
ु ी र उत्थानवशल सामना प्रणालीमा लगानी गनिपु दिछ । अवहलको लगानी िााँिामा व्यापक रुपान्िरण गररनपु दिछ ।
अिको ढाुँचा सािा उत्पादकहरुको िूभम र स्रोतमा अभधकार सुभिभित गिे हिुपदिछ । स्थानीय बजारहरूको
विकासमा ध्यान वदईनु अवि आिस्यक छ । जसमा साना उत्पादकहरूको सीधा पहुिाँ हुन सकोस् । र जहााँ उनीहरूले आर्फना
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

Page 4 of 9

कोभिड–१९ को समयमा िूभम अधिकारको संरक्षण र खाद्य सुरक्षा सनु िश्चित गिन एभियाली गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल (एङ्गक) को वक्तव्य

उत्पादनको लावग उविि मलू य प्राप्त गनि सकुन् । यसले उत्पादकहरू र उपभोक्ताहरू बीि प्रत्यक्ष सम्बन्ध र र उिरदावयत्ि
वनमािण गदिछ । उपभोक्ताले िाजा उत्पादन प्राप्त गदिछन् । र उत्पादन भएका उपजहरु एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लैजााँदा
यािायािको कारण उत्पन्न हुने काबिन उत्सजिन िटाउनेछ ।
कृभष सुधार र ि–ू सम्बन्धको सुरक्षा राभरिय भिकास रणिीभतको अभिन्ि अंग हिुपदिछ । एवसयामा आिस्यक
खाद्यान्नको सवु नविििा, आत्मवनभिरिा र विकास, जवमनको न्यावयक पनु विििरणबाट मात्र हुन सक्दछ । यसको साथमा
प्रविधी िथा साधनहरुको सहयोग, पयाििरणीय खेिीपािी, वदगो खेिीपािीको प्रविधी र साधन अवन समदु ाय
सशक्तीकरणलाई जोडेर लैजानु पदिछ ।
भवू म, आवथिक सम्पवि िा िस्िु भन्दा धेरै बिी हो। भवू ममा पहुिाँ ले व्यवक्त, पररिार िथा समदु ायको आवथिक सिलीकरणको
अलािा मानिीय मयािदा र सरु क्षाको भािना प्रदान गदिछ । यसले भोक र गरीबीबाट अलग हुने अिसरलाई पवन बिाउाँदछ ।
जवमनमा न्यावयक र समिामल
ु क पहुिाँ ले जवमनमा आधाररि द्धन्द्धलाई कम गछि । बाँसाईसाँराईलाई रोक्छ । समग्र शान्िीको
िािािरणका साथै व्यापक आवथिक र राजनीविक वस्थरिाको जग बसाउाँछ ।
जभमिमा सािा उत्पादकहरूको स्िाभमत्ि र भियन्त्रण हिपु दिछ । िभू ममा आभदिासी समदु ायहरूको अभधकार
सभु िभित गररिु
ु ुपदिछ । उिीहरूको परम्परागत िभू म व्यिस्र्ापिको प्रणालीलाई मान्यता भदइिु पदिछ । यी
स्रोतमा आधाररत द्वन्द्व कम गिि र स्रोतको भदगो व्यिस्र्ापि सभु िभित गिि आिश्यक र अभििायि कदमहरू हि् ।
जभमिमा िास्तभिक जोताहाको अभधकारको सार्ै भिभिधतापण
ू ि र भदगो िेतीप्रणाली प्रिद्दि गररिु पदिछ ।
ऐविहास कालदेखी नै साना वकसान र उत्पादकहरूले एवशयाली कृ वष र खाद्य सरु क्षाको मेरुदण्डको रूपमा सेिा गरे का छन्।
एवसयामा विश्वको ७५ प्रविशि वकसान पररिार र ८० प्रविशि मवहला साना वकसानहरु बसोबास गरररहेका छन् ।
औद्योभगक कृभषबाट समुदायमा आधाररत जैभिक िेती प्रणालीमा महशुस हिे गरी पररितिि हिुपदिछ । जसले
प्राकृभतक र स्र्ािीय स्रोत साधिको प्रयोग गरेर उत्र्ािभशल भस्र्ती भिमाण गदिछ – माटोलाई पनु जीविि गनि,
बालीनाली उििर बनाउन र कीरासाँग लड्न पवन जैविक खेिीको विकलप छै न।् उविि जैिीक विविधिा कायम राख्ने र काबिन
उत्सजिन िटाउन पवन रासायवनक र महगां ो सामाग्री नभई स्थानीइ सामाग्रीमा भर पनेगरी खेिी गनिपु दिछ । यसले वकसानहरूलाई
ठुलो िाटा लाग्ने अिस्था पवन आउाँदनै ् । मुलयमा पवन उिार ििाि कम हुन्छ ।
ठोस कायिको लाभग आह्वाि
महामारीले अन्िरािवष्ट्रय समदु ाय, सरकारहरू र नागररक सबैलाई अविलम्ब र सबै प्रकारका ठोस उपायहरू सवहि कायिका
लावग आह्वान गदिछ ।
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भिश्व समुदायको लाभग,
• हामी सरु वक्षि, प्रभािी “कोवभड १९ नागररक खोप” को विकासका लावग विश्व समदु ायलाई आव्हान गदिछौं । यस्िा
खोपहरु सबै राष्ट्र र व्यवक्तहरूलाई पग्ु नेगरी व्यापक रूपमा उत्पादन गनिक
ु ो साथै सििव्यापी रूपमा पहुिाँ योग्य
बनाउनपु दिछ। यो सबै नागररकलाई वनशलु क उपलव्ध गराउनु पदिछ । 4 र बौविक सम्पवि अवधकारको व्यिस्थाले
विलासस्ु िी र अिरोध आउने अिस्था वसजिना हुनहु ुदनै । हामी सबै राष्ट्र र समहू हरुलाई ित्काल सशस्त्र द्वन्द्व रोके र
यद्ध
ु विरामको िोषणा गरी कोवभड १९ महामारीको वबरूद्धको लडाईमा ध्यान के वन्द्रि गनि अनरु ोध गदिछौं ।
• महामारी विरुद्धको लाँडाईका उपायहरू द्वन्द्व सांिेदनशील, गैरभेदभािपणू ि, र अन्िरािवष्ट्रय मानि अवधकार काननू र
मापदण्दहरूसाँग वमलदो हुनपदिछ । द्वन्द्व प्रभाविि समदु ाय, शरणाथी, विस्थावपि व्यवक्तहरू, मवहला,
िालिालीकाहरु र अशक्त मावनसहरूमा पने ज्यादा जोवखमप्रवि सांिेदनशील हुन विशेष आग्रह गदिछौं ।
• हामी विकासशील, विशेष गरी आन्िररक द्वन्द्वबाट ग्रस्ि देशहरुको सम्पणू ि ऋण वमनाहा िा ऋणमा व्यापक छुटका
लावग आह्वान गदछौं।
• वडसेम्बर २०१९ मा, सांयक्त
ु राष्ट्र सांि मख्ु यालयले २०२१ मा खाद्य प्रणाली सम्मेलन गरी खाद्य प्रणाली
अिधारणाको प्रभाि बिाउाँदै समग्र वदगो विकासको लक्ष्यसाँग जोड्ने र खासगरी जलिायु पररिििनका िनु ौिीलाई
सामना गने, खाद्य प्रणालीलाई समािेशी बनाउने र वदगो शावन्िको प्रिद्र्दन गने िोषणा गरे को छ । िर यसमा साना
वकसान, उत्पादकहरु, वदगो खेिीपािीका लावग कायि गरररहेका नागररक सांगठनहरूको उविि प्रविवनवधत्ि र प्रभािी
आिाज नभएसम्म यो वशखर सम्मेलनको कुनै अथि नरहने स्पि गनि िाहान्छौं ।

प्रत्येक सरकारका लाभग,
• खाद्य सहायिा र आवथिक पनु िलाभका कायिक्रम बाहेक, कृ वष र खाद्य प्रणालीको िििमान िााँिाको पनु संरिना र
रूपान्िरण गनि विशेष आग्रह गदिछौं । यस्िो पनु िसांरिना सम्बन्धी नीवि र कायिक्रमले साना वकसान र उत्पादकहरू,
आवदिासी समदु ाय र शहरी गरीबहरूको आिश्यकिालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गररनु पदिछ ।
• सरकारहरूले प्राथवमकिाहरू पररिििन गनिपु दिछ । विशेष गरी गररबहरुमा पग्ु ने असरलाई सम्बोधन गनि रावष्ट्रय बजेट
बिाउनपु दिछ । भ्रिािार पणु िि रोवकनु पदिछ । र सबै प्रकारका साधनहरूको प्रभािकारी उपयोग गरीएको सवु नविि
गररनपु दिछ । त्यस्िा कायिक्रमहरूको कायािन्ियनमा पारदवशििा सवु नविि गनि नागररक समाजको सहभावगिा र
वमवडयाको स्ििन्त्रिा कायम राख्दै अनगु मन सांयन्त्रको स्थापना गररनपु दिछ ।

4

See GCAP Asia statement, May 2020
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• लोकिावन्िक मुलय र अभ्यास सााँिरु रदै गईरहेको र महामारीको क्रममा अझै सााँिुररने खिरा प्रवि सिेि रहदैं नागररक
समाज, सांगठनहरू, भवू म र मानिअवधकार रक्षकहरू र वमवडयाको अवधकारहरूको सम्मान र सांरक्षण गररनु पदिछ
।
• कोवभड १९ फै लनबाट जोगाउन खाद्य उत्पादन, औजारको सचिालन र प्रशोधनमा सांलग्न वकसानहरू, खेिालाहरू,
माछा पालक, आवदिासी मावनसहरू र अन्यको सरु क्षा सुवनविि गररनपु दिछ । र व्यापक सिेिना अवभयान
सचिालन गररनु पदिछ।
• स्िास्थ्य र खाद्य प्रणालीमा मवहलाहरूको विवशि भवू मकालाई कदर गररनु पदिछ। खाद्य उत्पादन गने, के लाउने,
सक
ु ाउने, सांरक्षण गने सबै प्रकारका कामदारहरूको योगदानको पवहिान गररनु पदिछ । िििमान कवठन िनु ौिीको
सामना गनि हरे क व्यवक्तको सशवक्तकरण र समदु ायहरूबीि एकिा बिाउाँदै सबैबीि सहयोग र सहकायि गने
िािािरण वनमािण गररनपु दिछ ।
• कोवभड १९ को सांकट र यस पवछको समयमा पवन सबैभन्दा गररब र कमजोर व्यवक्तहरूको लावग सामावजक सरु क्षा
प्रदान गररनपु दिछ । सबैको लावग गणु स्िरीय र पग्ु दो मात्रामा खाद्य अवधकार सवु नविि गररनुपदिछ।
• विदेश र शहरी क्षेत्रमा अलपत्र परे का र फवकि न िाहने आप्रिासीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सरु वक्षि ििरले फवकि न
सहयोग परु याउनु पदिछ । कोवभड १९ को परीक्षण र उविि रेवसङ गरी सबैको सरु क्षा सवु नविि गररनपु छि ।
िागररक संगठि, समुदाय र िागररकहरुको लाभग,
• सरकार िा बावहरी मानिीय सहयोगको अभािमा समदु ाय र नागररक समहू हरूले सांकटको अिस्थामा जवहलयै पवन
महत्िपूणि भवू मका खेलेको छ । यस्िो अिस्थामा हामी नागररक समहू हरुलाई सरकारहरूको कोवभड १९ लवक्षि
गविविवधहरूको अनगु मन गनि र िकालि कायिहरू जारी राख्न प्रोत्साहीि गदिछौं। कोवभड १९ ले बवि प्रभाविि
वकसान, माछापालक, अनौपिाररक क्षेत्रका कामदार, सीमान्िकृ ि र कमजोर व्यवक्त, सामदु ावयक स्िास्थ्यकमी,
आवदिासी समदु ाय, यिु ा र मवहला समहू हरूसाँग वमलेर उनीहरूको आिश्यकिालाई सवु नविि गनि साँगै वमलेर
गरररहेका काम जारी राख्न र यस्िो प्रयासलाई बिाउन अनरु ोध गदिछौं ।
• सक
ां ट र आपत्कावलन अिस्थामा सरकार र मानिीय सहयोगकिािले गरररहेको कायिलाई नागररक सांिसांस्थाले
अवधक िनाखो भएर वनगरानी गनिपु दिछ । महामारीको समयमा नेिा र व्यापारीहरुले मानि अवधकारको
मापदण्डलाई ध्यान नवदने, भवू म, िन र प्राकृ विक स्रोिहरूमा वनयन्त्रण गने खिरा हुन सक्छ। यस विषयमा र जग्गाको
द्वन्द्वको मावमलामा वनरन्िर अनगु मन गनि अनरु ोध गदिछौं ।
• हामी नागररक सांगठनलाई समुदाय र जािीयिा, रावष्ट्रयिा, यौवनकिा, धमि, जावि र सामावजक िगिको आधारमा
हाम्रो समदु ाय र व्यवक्तविरूद्धको बि्दो गलफिी, पिू ािग्रह र भेदभािको प्रविरोध गनि प्रोत्सावहि गदिछौं । जब भाइरल
सांक्रमण िा रोगहरू फै वलन्छन् । कवहलेकााँही यो बिेर जािीय रुप वलन सक्छन् । अलपसांख्यक र आवदिासी समहू
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व्यवक्त जो शरणाथी, आप्रिासी िा आप्रिासी कामदारले जाविय भेदभाि, पिू ािग्रह र भेदभािको सामना गनिपु नेछ
। यसको विरुिमा हामी उवभनु पदिछ । र मानि अवधकारको विश्वव्यापी िोषणापत्रलाई आधार बनाउाँदै यस्िो
पररवस्थिी आउन नवदन सिेििापिु िक भवू मका वनिािह गनि ध्यानाकषिण गदिछौं ।
• नागररक समहू ले समदु ायसाँग वमलेर सामवू हक रूपमा छलफल गरी दीििकालीन समाधानको लावग हुनेगरी योजना
बनाउनु पदिछ । जसले पनु िलाभलाई सहयोग पयु ािउनु पदिछ । जोवखमबाट जोवगने ित्परिालाई सदृु ि पानि, खाद्य
सरु क्षा र आत्मवनभिरिाको सवु नविििा गनि, स्थानीय िहमा नै उत्थानवशला सवु नविि गनि र सबैको वदगो सामावजक–
आवथिक विकासलाई प्रबद्धिन गनि आिश्यक छ । नागररक समाजले स्थानीय जीविकोपाजिनलाई समथिन गने
दृविकोणले समग्र, विके न्द्रीकृ ि, सहभावगिामूलक र जलिाय(ु लविलो भवू म प्रयोग र विकास योजनाहरू िजिमु ा गनि
राजनीविक र व्यािसावयक समूहहरू पवन सांलग्न गनिपु दिछ ।
आगामी बाटो
समय जविसक
ु ै कवठन र िनु ौिीपणू ि भएपवन नागररक समहू र सस्ां थाहरु िपु लागेर बस्न सक्दैनन् । वमलदैन। महामारीले
वहाँडडुलाई खम्ु च्याएको छ । यस्िो अिस्थामा पवन स्ियां मसेिी कायि भईरहनु मलु यिान छ । व्यवक्तहरु, पररिार, समहू विशेष
गरी यिु ाहरूका बीिमा नागररक कायिको भािनालाई प्रोत्सावहि गनिपु दिछ । यी नागररक प्रयासलाई समथिन, वनदेवशि र वदगो
बनाउनपु दिछ, िावक विनीहरू समाजमा िास्िविक रूपान्िरण गने शवक्त बन्न सकून।्
एङ्गकले आर्फनो सदस्य र सचजाल बाहेक पवन कायि गनि प्रयास गनेछ । सस्ां थाको अनभु ि, वसकाई, निीन सोि, र प्रमाण–
आधाररि सझु ािहरु आदानप्रदान गनेछौं । हामी िििमान र भािी पस्ु िाहरूका लावग खाद्यान्न र स्ििन्त्रिा, रोजगार र न्याय,
भवू म र श्रम, शावन्ि र समृवद्धको लावग वनरन्िर प्रयास गने छौं।
एङ्गक र सदस्य सस्ां थाहरुले लामो समयदेवख पयाििरणीय िााँिामा आधाररि खाद्य सम्प्रभुिाको पक्षमा िकालि गरररहेको
छ । खाद्य प्रणालीमा लोकिावन्त्रक वनयन्त्रण भनेको लोकिन्त्रको अवन्िम गन्िव्य हो । कृ वषको विकास, खाद्य उत्पादन र
उपयक्त
ु बजार व्यिस्थापन विना खाद्य सरु क्षा सवु नविि गनि सवकदैन।
एङ्गक समदु ायस्िरको योजना र कायिको आधारमा पररिार र समदु ायस्िरमा खाद्य सरु क्षाको आाँकलन गनि ठोस र समदु ायमा
आधाररि जानकारी सांकलन गदिछ । समदु ायमा आधाररि पहलहरूलाई जनिा के वन्द्रि नीवि िकालि र पररिालनसाँग
जोड्दछ । र यसलाई रावष्ट्रय र क्षेत्रीयस्िरमा पवन विस्िार गदिछ।
हामी साना खाद्य उत्पादकहरू र उपभोक्ताहरूबीिको दरू ी कम गनि स्थानीय खाद्य के न्द्रहरूको स्थापना गनि सहयोग
परु याउाँछौं।अन्िमा, हामी अरु नागररक सांगठन र सचजालसाँग वमलेर यस िोषणालाई प्रसार र छलफलमा लयाउन प्रयास
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गनेछौं । एक आपसमा वसक्दै उत्थानवसल र भािृत्ि विकास गनि
एवशयाभर सदस्य र अन्य सहऋदयीसाँगै कायि गनि हामी प्रवििद्ध छौं । 
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 Assistance (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)

8 September 2020

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

एङ्गकको जिकेश्रित दिगो ववकास प्रनत
निररतर प्रनतबद्िता

खाना र स्ििन्त्रिा
रोजगार र न्याय
भवू म र श्रम
शावन्ि र समृवद्ध
खाना न्यूनिम र आधारभिू मानि अवधकार हो । िर यो
स्ििन्त्रिा वबना अथिहीन छ । स्ििन्त्रिाको विषयले
हामीलाई महसश
ु गराउाँछ वक आज हाम्रो प्रयासहरू
राजनीविक स्ििन्त्रिामा मात्र नभई आवथिक स्ििन्त्रिा र
अिसरमा पवन के वन्द्रि हुनुपदिछ । यसो भएकाले, खाना र
स्ििन्त्रिा एवशयाली सम्पुणि समदु ायको आधारभिू
अवधकार हो।
एवशयामा स्ििन्त्रिाको एक विवशि मलू य रहेको छ ।
सबैको अवस्ित्िलाई वस्िकानुि पदिछ । विगिको साझा
गररबीबाट अवि बिेर भविष्ट्यमा साझा समृवद्धलाई
पछ्याउनु पदिछ । न्याय समदु ायमा आधाररि हुनुपछि ।
विश्व, उदारीकरण र भमू ण्डलीकराको प्रभािका बारे
विवन्िि छ ।
भमू ण्डलीकरणले एवशयाको विशाल र विविध भवू म र जल
सांसाधनहरूको द्रुि वगरािटलाई पवन उत्प्रेररि गरे को छ।
त्यसकारण, िािािरणीय आन्दोलनमा सवक्रय भाग वलने
एवशयाली गैरसरकारी सांस्थाहरूले पयाििरणीय सद्भािका
लावग अवहलेको विश्वव्यापी विन्िाको अवभव्यवक्त जारी
राख्नै पछि ।
धेरै एवसयाली वकसानहरूको आर्फनै भवू म नभएसम्म उवनहरु
एक वकवसमको बाँधिु ा श्रममा बााँधीन पुग्छन् । त्यसकारण
सबैको फाइदाका लावग जवमन र मजदरु को व्यापक
प्रयोगका लावग भवू म कृ वष सुधारको आिश्यकिा छ।
मवु क्तको लाँडाई र जािीय द्धन्द्धको युगमा हामीलाई जवहले
पवन क्षमावशल सस्ां कृ िीकोेे आिस्यकिा र अवस्थस्ि
सवहिको शान्िीको सम्झना हुन्छ । विकास विना शान्िी
हावसल हुन सक्दैन्। र शान्िी विना समृवि प्राप्त गनि सवकदैंन।

This statement was translated by Community Self-Reliance Centre (CSRC).
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