लकडाउनको अप्ठे रोमा आपूर्ति सहजीकरण

लकडाउनको अवर्िमा आपूर्ति प्रणाली सुचारु राख्ने प्रयत्न आफैमा सजजलो होइन । बजार मागको
अनुमान गर्दै व्यवसायीहरुबाट सञ्चालन हुने उत्पार्दनजन्य, ढु वानी र अन्य व्यापाररक क्रियाकलापलाई
ँ सग
ँ ै जोर्डएर आउँछ ।
के कसरी सहजीकरण गररन्छ भन्ने क्रवषय सग

नेत्र सुवेर्दी “प्रयास”

कोर्भड १९ को त्राश बढ्र्दै गएपर्छ क्रवर्दे शमा पर्न ल्याइएको प्रयोगका आिारमा नेपाल सरकारको
र्नणियबाट चैत्र ९ वाट हवाई यातायात तथा सीमाबाट आवतजावत वन्र्द गररयो भने चैत्र ११ गतेवाट
लकडाउन गररयो । यो अवर्ि अव १ मक्रहना नाघेको छ । आयोजनाहरुको अलावा उद्योग
कलकारखाना, वन्र्द व्यापार, शैजिक सं स्थाहरु, हवाइ तथा सडक यातायातका सािनहरु सबै ठप्पप्राय
छन् । शहर र व्यवसाक्रयक स्थानमा सामान्य जनजीवन मात्रै होइन क्रक अथितन्त्रका सवै जसो
अवयवहरु चलायमान हुन नपाएकोले अथितन्त्र र्नकै खुम्चने सं भावना छ । लकडाउनको अवर्िमा
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज प्रार्ि, मूल्य र्नयन्त्रण, गुनासो सम्वोिन एवं वजार अनुगमन तथा
अर्त सं वेर्दनशील अवस्थामा रहे का नागररकका लार्ग खाद्य वस्तुको उपलव्िताका लार्ग भएका
प्रयासहरुको वारे मा यस लेखमा चचाि गररएको छ ।

ु ान गनि सक्रकयो भने मात्र आपूर्ति प्रणालीमा
असमान्य जस्थर्तको फैलावट र अवर्ि सम्वन्िमा पूवािनम
के कस्तो हस्तिेप आवश्यक हुने हो सो को कायियोजना तयार गनि सरल हुँर्दो रहे छ । आपूर्ति
व्यवस्थापनका प्रमुख पिहरुमा उत्पार्दन, आयात र भण्डारणको अवस्था तथा हाल रहे को मौज्र्दातको
क्रववरण तथा उक्त मौज्र्दातको चलायमानरुपमा कायम हुने मात्राको ज्ञान आवश्यक पर्दिछ । आपूर्तिमा
सहजीकरणको कुरा गर्दाि अन्तरर्दे शीय आपूर्ति र र्दे शर्भत्रको आपूर्ति र्दुवै समेक्रटने हुनाले कुन कुन जचज
वस्तु अको र्दे शबाट र्भत्र्याइने हो र कुन जचज स्वर्दे शमा भएको उत्पार्दन वा मौज्र्दातबाट क्रवतरण
र्मलाइने हो ? यसको जानकारी हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अन्तरतहगत तथा अन्तर र्नकायगत
समन्वय एवं सूचनाको आर्िकाररक प्रवाह पर्न उजिकै महत्वपूणि हुन आउँछ । यी सबै क्रवषयमा
उद्योग, वाजणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाजणज्यसम्वद्ध उच्च अर्िकारीहरु र्नरन्तर सकृय रहनुभयो
जसका कारण अन्तरर्दे शीय ढु वानीमा समस्या र्दे जखन पाएन ।

सविसािरण उपभोक्तालाई आश्वस्त पाने प्रयत्न
सबै नागररकहरुको बुझाई राम्रो भयो भने मनोक्रवज्ञान भयर्भत वा अजस्थर हुँर्दैन । यसका लार्ग
आर्िकाररक सूचना प्रसार गररनु वा प्रकाजशत हुन ु आवश्यक हुन्छ । खासगरी कोर्भड १९ को
सं िमणबाट जोर्गन के गने ? लिणहरु र्दे जखएभने के गने ? जस्ता स्वास््यसँग सम्वजन्ित क्रवषयका
अलावा उपभोग्य वस्तुको उपलव्िता सम्वन्िमा पर्न सरोकारवालाहरुले आर्िकाररक सूचना प्रवाह गने
तथा मेर्डयामाफित प्रस्तुत गने क्रवषयले महत्व राख्र्दछ । सोही सन्र्दभिमा व्यवसायी समेतको
सरोकारवालाको बैठक राखी सञ्चारकमीहरुलाई समेत एउटै स्वरमा सन्र्दे श प्रवाह गने िम पर्न र्नकै
दर्दनसम्म चल्यो । प्राय यसखाले वैठक मन्त्रालयको सभाहलमा हुने गर्दि्यो । त्यस्तै कक्रहले क्रवभागमा
त कक्रहले सञ्चारगृहमा त कक्रहले व्यवसायीहरुको छाता सं गठन चेम्वर अफ कमसि वा उद्योग वाजणज्य
सं घमा यसखाले कायििम शुरुको २ हिासम्म आयोजना भए । यसबाहे क शुरु र्दे जख नै मुख्य
मेर्डयाहरुले सुसूजचत गनि र आश्वस्त पानिका लार्ग र्नकै सकरात्मक भूर्मका खेल्र्दै आएका छन् ।
सरकारी र्नकायहरुले उपभोक्तालाई आग्रह गरी सूचना प्रकाजशत गर्दाि लकडाउनको असहज पररजस्थर्तमा
खाद्य पर्दाथि, औषर्ि लगायत उपभोग्य सामानको अनावश्यक भण्डारण र िेरै दर्दनका लार्ग जोहो नगनि,
आपत परे को समयमा पारस्पररकता कायम राख्न भर्नएको र्थयो भने व्यवसायीहरुलाई उपभोग्य वस्तुको
उपलव्ितालाई क्रवशेष जोड दर्दन, समानुपार्तक तवरले क्रविी क्रवतरण गनि र कुनैपर्न कृर्त्रम अभाव हुन
नदर्दन, आफुले गरे को क्रविीक्रवतरणको र्दुरुस्त अर्भलेख राख्न भर्नएको र्थयो । यसका साथै उपभोक्ता
क्रहत क्रववररत कुनै अपरार्िक क्रियाकलाप गरे गराएमा उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ र र्नयमावली
२०७६ अनुसार हर्दै सम्मको कारवाही हुने भनेर पर्न सूचना दर्दइएको र्थयो । बजारमा यस्ता
अस्वभाक्रवक र गैरव्यवसाक्रयक क्रियाकलाप भएको थाहा पाएमा तुरुन्त पैसा नलाग्ने टे र्लफोन नम्बर
११३७ मा जानकारी गराउनहुन समेत भर्नएको र्थयो । यस्तै क्रकर्समका सूचनाहरु नेपाल आयल
र्नगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायतले आपूर्ति व्यवस्था सम्वन्िी क्रवषयवस्तु उल्लेख
गरे र सूचना प्रकाजशत गरे का र्थए ।

सवारी अनुमर्त (पास) व्यवस्थापन
बन्र्दाबन्र्दीको समयमा अत्यावस्यक प्रयोजनका लार्ग प्रयोग हुने सवारी पासको व्यवस्थापन पर्न एक
जक्रटल क्रवषय हो । कसलाई के कर्त पास आवश्यक पने हो र के कर्त क्रवतरण नगरर नहुने हो भनी
यक्रकन गने क्रवषय सरल हुने कुरै भएन । लकडाउनको शुरुको हिा जजल्ला प्रशासन कायािलयहरुबाट

मात्र पास जारी गररयो । केही दर्दनपर्छ भने सवैखाले पास जजल्ला प्रशासनबाट जारी गरी र्भडभाड
र्नम्त्याउनुभन्र्दा क्रवषय िेत्र हे री सञ्चारकमीहरुको सू चना ग्रामबाट, कमिचारीहरुको सं घीय मार्मला तथा
सामान्य प्रशासनबाट र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्वजन्ित सं स्थान तथा व्यवसायीहरुलाई वाजणज्य,
आपूर्ति तथा उपभोक्ता सं रिण क्रवभागबाट पास क्रवतरण गररयो । क्रवभागबाट उपभोग्य सामानहरुको
आपूर्तिलाई दृक्रिगत गरी मागकतािको र्दावीको गक्रहरो क्रवश्लेषण गरी पास क्रवतरण गर्दाि सकेसम्म पासको
र्दुरुपयोग नहुने क्रवषयलाई सम्वजन्ित व्यवसायी तथा र्तनका छाता सं गठनहरुलाई जजम्मेवार गराइएको
र्थयो । आपूर्ति व्यवस्थापनको लार्ग मात्र झण्डै ६ सयभन्र्दा वढी सवारी सािनलाई पास क्रवतरण
भएको छ र ती पासप्राि सवारी सािनकै कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भएको महसूस पर्न
दर्दलाउन सक्रकयो ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा नवीन प्रक्रवर्िको प्रयोग : अनलाइन व्यापार
बजारमा खाद्यान्नको उपलव्िता र मूल्य र्नयन्त्रणका लार्ग मूलत: खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी र
साल्ट ट्रेर्डङ र्लर्मटे ड क्रियाशील छन् भने पेट्रोर्लयम पर्दाथिको व्यवस्थापनका लार्ग सरकारी
स्वार्मत्वको नेपाल आयल र्नगमले ढु वानी, भण्डारण, मूल्य समायोजन तथा क्रवतरणको काम गर्दै आएको
िेरैलाई जानकारी छँर्दैछ । र्दूगम
ि मा खाद्यन्न आपूर्तिको काम पर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले
तराइमा रहेका स्रोत गोर्दामबाट र्दुगम
ि मा रहे का गोर्दाम वा र्डपोसम्म खाद्यन्न ढु वानी गरे र कायम गर्दै
आएको सन्र्दभिमा लकडाउन प्रारम्भ भएपर्छ ती र्दुगम
ि स्थानमा खाद्यन्नको अभाव हुन नदर्दने आवश्यक
पर्दाि हवाई चाटिर गरे र पर्न सहयोग पुयाियो । वझाङ र हुम्लामा हे र्लकप्टरबाट खाद्यन्न ढु वानी समेत
गररयो । सुगम वा र्दुगम
ि का स्थानीय तहहरुले पक्रहचान गरे का कोरोनाक्रपर्डत पररवारलाई खाद्यन्न
उपलव्ि गराउन समेत कम्पनीले सहजीकरण गर्दै आएको छ । लकडाउन शुरु भएपश्चातको कठीन
पररजस्थर्तलाई केही सहज बनाउने गरी खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले यसको इर्तहासमै नयाँ काम
थालनी गयो । अनलाइन अडिर र्लने र चिपथर्भत्र र्न:शुल्क डेर्लभरीको सेवा दर्दएर । २ हिाको
समयमा कम्पनीबाट ११८ वटा अडिर प्राि गरी घरमै डेर्लभरी गने काम गरे को छ । त्यस्तै नेपाल
आयल र्नगमले आफ्नो हटलाइन नम्वर ११४६ प्रयोगमा मात्र ल्याएन क्रक खाना पकाउने ग्याँस
नपाएर सहयोग माग्ने ग्राहकको घर वा डेरामा ग्यासको र्सर्लण्डर नै पुयािउने काम पर्न र्नगमका
सकृय कमिचारीले गरे । त्यस्तै जजल्ला प्रशासन कायािलयले प्रयोगमा ल्याएको इपासको व्यवस्थालाई
पर्न इनोभेक्रटभ कामको उर्दाहरण मान्न सक्रकन्छ ।

ु ाइ सं यन्त्र
गुनासो सुनव

साविजर्नक र्नकायले गने काम कारवाहीलाई उपभोक्ताको माग, गुनासो वा सुझावसँग आवद्ध गने कायिले
महत्व राख्र्दछ । वाजणज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सं रिण क्रवभागले साक्रवक ४ वषिर्देजख प्रयोग गर्दै
आएको र न्युनमात्र गुनासो आउने गरे को हटलाइन ११३७ मा गुनासो आउने िम लकडाउनपर्छ
र्नकै नै बढे र गयो । यसरी गुनासोको सं ख्या आकार्सनुमा “खाद्यन्न वा ग्याँस वा अन्य उपभोग्य
वस्तुमा समस्या भयो वा कालोवजारी भयो भने ११३७ मा फोन गनुह
ि ोस्” भनेर कर्तपय अनलाइन
मेर्डया वा क्रप्रन्ट मेर्डयाले समेत कभर गरे कै कारण पर्न गुनासोको सं ख्या वढे को र्थयो । कर्तपयले
११३७ फोन लागेन भनेर समेत गुनासो गरे । वास्तवमा एउटा कल ररर्सभ गरररहे कै समयमा अको
कल आएको कारण ररर्सभ नभएको हो । तर त्यस्ता कल ररर्सभ गने र अन्य सोसल मेर्डयाबाट
समेत गुनासो र्लने िम त्यर्तवेला सं भव भयो जर्तवेला हामी लकडाउनको पूवस
ि न््यामा कलसेन्टरको
क्रवकास गने गरी प्राक्रवर्िक कामहरु अगार्ड वढायौँ । चैत्र ९ र्दे जख १३ सम्म कल सेन्टर तयार गने
ु ाईको जस्थर्तलाई
र टे स्ट गने काम गयौँ । चैत्र १३ गतेर्देजख बैशाख ९ सम्मको गुनासो प्रार्ि र सुनव
केलाउँर्दा क्रवभागमा अर्भलेखवद्ध गररएका गुनासोको सं ख्या ९३७ पुगेको छ । अर्िकांश गुनासोहरु
ग्याँसको अभाव भयो कहाँ कसरी पाइन्छ ? मास्क कालोवजारी भयो, बढी मूल्य र्लएर सामान क्रविी
भयो, अर्नयर्मतता

भयो,

ग्यासमा

कालोवजारी

भयो भन्ने

गुनासो

काठमाण्डौ

उपत्यका

र

उपत्यकावाक्रहरबाट समेत टे र्लफोन र सोसल मेर्डयामाफित गररएको र्थयो । क्रवभाग आफैले, नेपाल
आयल र्नगम माफित र क्रवभागको मातहत कायािलयहरुमा पठाएर सम्वोिन गरी गुनासोहरुको फछियौट
गररर्दै आइएको छ । आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनि यो कल सेन्टर क्रवहान ८ र्दे जख साँझ ८ सम्म
सञ्चालन हुन ु र प्राि सूचनाको वजार अनुगमनसँगको आवद्धताले सकरात्मक योगर्दान गरे को छ र
उपभोक्ता क्रहत सं रिणको प्रत्याभूर्तमा सघाएको छ ।

बजार र्नयमनका लार्ग अनुगमन
कल सेन्टरमा प्राि गुनासो र अन्य सन्र्दभिबाट प्राि सवालहरुलाई बजार अ्ययन एवं अनुगमन तथा
र्नरीिण गरी सम्वोिन गनि क्रवभागको टोली सँिै (क्रवर्दाको दर्दन समेत नभनी) क्रियाशील रहे । क्रवभागीय
मन्त्री, सजचव समेत बजार अ्ययन र सम्वार्दमा पटकपटक सररक रही समस्या समािानमा केजन्ित
रहनु भनेको वजार व्यवस्थापनले महत्व पाउनु हो । लकडाउनको १ मक्रहनाको अवर्िमा जम्मा ८७
वटा

व्यापाररक

फमिको

अनुगमन

भएको

छ

।

यस

अवर्िमा

२६

वटा

फमिलाई

गरी

रु २८,३०,०००।०० जररवाना भएको छ भने २ वटा मुद्दा पर्न चलाइएको छ । अनुगमनलाई
प्रभावकारी वनाउन क्रवषय सम्वद्ध क्रवभागहरु, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसमेत गरी एकीकृत अनुगमन
गररएको र्थयो र अक्रहले पर्न जारी राजखएको छ । पर्छल्लो समयमा आएर खासगरी मास्क, सार्नटाइजर,

थमिल गन, ग्यास, खाद्यन्न, मासु पसल पर्न अनुगमनको क्रवषय वनेका छन् भने कोर्भड १९ को कारण
पीर्डतलाई राहत क्रवतरणको क्रवषय पर्न अनुगमन वा र्नगरानीको वृिमा परे को छ ।

काठमाण्डौ

उपत्यकाका १८ वटा नगरपार्लकाका प्रमुखसक्रहतको छलफलबाट एउटा नमूना राहत प्याकेज तयार
गनि मन्त्रालयले सहजजकरण गरे को र्थयो भने कसलाई राहत उपलव्ि गराउने भन्ने सम्वन्िमा भने
स्थानीय तहले पक्रहचान गरे को सूजच अनुसार वडास्तरमा सर्मर्त क्रियाशील गराउने सहमती भै सोही
क्रकर्समको र्नर्दे शन पर्न उच्चस्तरीय सर्मर्तबाट भएको र्थयो ।

वतिमानमा सजग रहने र भक्रवष्यका लार्ग थप व्यवजस्थत हुने क्रवषय
क्रवगतका घटनाका आिारमा उपभोक्तामा क्रवकर्सत मनोक्रवज्ञानका कारण शुरुमा र्दे जखएको माग तथा
केही व्यवसायीको गैरव्यवसाक्रयक प्रवृजिकाले आपूर्ति प्रणालीमा च ुनौर्त थपेको प्रर्तत हुन्छ । र्दे श
र्भत्रकै उत्पार्दन प्रणाली थप कमजोर भयो भने वाक्रहरबाट आएको सामानको मूल्यमा हाम्रो र्नयन्त्रण
ु ान गने र अर्भलेख प्रणालीलाई च ुस्त वनाउनमा
रहन सक्र्दै न । अकोर्तर हामीहरु क्रवपर्दको पुवािनम
कमजोर छौँ । सामान्य अवस्थामा बसार्लएको पद्दर्तले असामान्य अवस्थामा काम गने क्रवश्वास गररएको
हुन्छ । क्रवशेष अवस्थाको सम्वोिन क्रवशेष तररकाबाट हुन्छ र हुनपु र्दिछ । सामान्य प्रवन्िबाट
असमान्य अवस्थाको सम्वोिन हुन सक्र्दै न । भावी दर्दनहरुमा समेत पनि सक्ने यस्ता खालका असामन्य
अवस्थामा वजारलाई वुझ्न तथा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनि आपूर्ति सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको
स्वचार्लत पद्धर्त आवश्यक छ भने बजार प्रणालीलाई मयािदर्दत गराउनका लार्ग सबैको सकरात्मक
भूर्मका समेत आवश्यक छ । नेपालमा कोरोना संिमणको पक्रहलो, र्दोश्रो हुँर्दै कुन चरणमा पुग्र्दछ
सोही अनुसार गररनुपने तयारी को क्रवषय त छँर्दैछ । तथाक्रप उद्योग, व्यवसाय र कृक्रषजन्य गर्तक्रवर्िलाई
सुचारु राख्र्दै भाइरस सं िमण बढ्न नदर्दने गरी व्यवस्थापन गनि सकेमा अथितन्त्र बढी थला पने र्थएन
। वैशाख १५ पछार्ड यस्तै म्यमागी तथा सवाल केजन्ित व्यवस्थापन गनि सकेमा मात्र कोरोनाको
कहरबाट र्सं गो र्दे शलाई पने मुजश्कल कम हुने र्थयो ।

