प्रेश विज्ञप्ति

प्तिप्त िः २०७७/०१/०(

ट्रान्सपरे न्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालद्वारा जारी अपील
कोप्तिड–१९ सम्बन्धी विपद् व्यिस्थापन काययिा जिाफदे हि ा, पारदप्तशय ा र सदाचार कायि िोस ्
अहिले सारा विश्व कोप्तिड–१९ संक्रिणको ििािारीबाट आक्रान्

छ । यस ििािारीबाट २४ लाखिन्दा बढी संक्रप्ति

िई १ लाख ७०

िजारिन्दा बढीले ज्यान गुिाएका छन ् । यसको रोकथािको लाप्तग धेरै िाप्तनसिरु आइसोलेशन, क्िारे न्टाइन िा उपचारको क्रििा छन ् ।
सािाजजक दरू ी बढाउन संसारिरर नै विप्तिन्न दे शिरुले लकडाउन गरी आिा –जाि , उडान र सीिािा बन्दे ज लगाएको अिस्था रिे को छ।

विपद्को यस विषि पररजस्थप्त िा नेपालिा संक्रिणको सम्िािना कि गनय सरकारद्वारा कररब ५ ििाको राष्ट्रव्यापी लकडाउन
चरणिद्धरुपिा िैशाख १५ ग ेसम्ि लागू गररएको छ । आिश्यक सािधानी अपनाउने, घरिै बस्ने, विदे शबाट आएकालाई क्िारे न्टाइनिा
राख्ने र शंका लागेकालाई परीक्षण गनेजस् ा काि केन्र, प्रदे श र स्थानीय सरकारबाट सुरु गररएको छ । लकडाउनको सियिा संक्रिण
कि गनय सबैले सरकारलाई सियोग गने क्रििा स्िास््यकिी, सुरक्षाकिी, स्थानीय जनप्र ीप्तनप्तध, सञ्चारकिी, सिाजसेिी र सियोगी
सहक्रय रिे का छन ् ।
कोप्तिड–१९ सम्बन्धी प्त नै

िका सरकारबाट िइरिे का र अब िुने विपद् ब्यिस्थापनका काययिा जिाफदे हि ा, पारदप्तशय ा र सदाचार कायि

िोस ् िन्ने िे ुले भ्रष्टाचार विरुद्ध सहक्रय ट्रान्सपरे न्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालद्वारा सम्बजन्ध

पक्षको ध्यानाकषयणका लाप्तग यो १० बुुँदे

१.

प्रयास जरुरी छ । विषयग

अपील जारी गररएको छ :

कोप्तिड–१९ सुँग सम्िजन्ध
सजम्िप्तल

प्रयास र कायययोजना थप प्रिािकारी बनाउन सािूहिक र क्षेत्रग

विषेशज्ञिरु

सप्तिप्त िरुबाट यस विपद् व्यिस्थापनका चरणिद्ध कायययोजना प्तनिायण गरी लागू गररनु आिश्यक छ ।

२. कोप्तिड–१९ संक्रिण रोक्ने केन्र, प्रदे श र स्थानीय सरकारका रावष्ट्रय, प्रादे प्तशक र स्थानीय कायययोजनािा भ्रष्टाचार र अप्तनयप्ति

ा

िुनबाट रोक्ने र िएको खण्डिा कडा कारबािी गनय जरुरी छ ।

३. कोप्तिड–१९ रोकथाि गने केन्र, प्रदे श र स्थानीय सरकार र
४. कोप्तिड–१९ संक्रिण रोक्न प्त नै

ीनका प्तनकायिरुको सिन्ियात्िक काययिा जिाफदे हि ा बढाउन जरुरी छ ।

िको सरकारबाट विप्तनयोजज

बजेट र संकप्तल

रकिका साथै प्त नको प्रयोग एिं खचयको वििरण

सियसाधारणका लाप्तग पारदशी बनाइनु पदय छ ।
५. कोप्तिड–१९ रोकथािसम्बन्धी उपकरण, सािाग्री
था विप्तशष्टकृ

था औषप्तध साियजप्तनक खररद प्रहक्रया र ऐन–कानूनबिोजजि

ोहकएका, जजम्िेिार

प्तनकायबाट हकफाय ीरुपिा गररनुपदय छ ।

६. सरकार र संघ–संस्थािरुप्तित्रैबाट कोप्तिड–१९ सम्बन्धी काययलाई पारदशी बनाउने िा अप्तनयप्ति
अन्यलाई कारबािी निुने व्यिस्था सुप्तनजि

ाबारे जानकारी हदने कियचारी िा

गररनुपदय छ ।

७. कोप्तिड–१९ सम्बन्धी काि–कारबािीबारे सूचना िाग्न पाउने नागररकको िक सरकारद्वारा सम्िान गररनुपदय छ ।
८. कोप्तिड–१९ प्तनयन्त्रण सियोगी औषप्तध, िास्क, स्याप्तनटाइजर, साबुन, चस्िा, प्रोटे जक्टि लुगा, िेजन्टलेटर आहद सरकारबाट

ोहकएका

स्िास््य संस्थािा यथाप्तशघ्र उपलब्ध गराइनु पदय छ ।
९. सरकारीस् रबाट िुने कोप्तिड–१९ को रोकथाि र प्तनयन्त्रणसम्बन्धी सबै प्रकारका विपद् ब्यिस्थापनका प्रयासिा िानिअप्तधकार र
जनचािनालाई केन्रविन्द ु बनाइनु पदय छ ।

१०. कोप्तिड–१९ सम्बन्धी सरकारी प्रयास र काययिाप्तथ संसद्द्वारा सहक्रयरुपिा प्तनदे शन, अनुगिन र सुपररिेक्षण गररनुपदय छ ।
िुकुन्द बिादरु प्रधान, ििासप्तचि

ट्रान्सपरे न्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल

FOR CORRUPTION COMPLAINT: HOTLINE- 1660-01-22-211 SMS 9843241909, Email: complain@tinepal.org

