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सत्माग्रही गॊगाभामा अप्तधकायीको स्िास््म जोखिभभा ऩनन सक्ने अिस्था प्रप्तत 

सॊिेदनशीर हुन सयकायराई नागरयकहरुको अवऩर 

िीय अस्ऩतारको भुख्म बिनराई कोप्तबड–१९ सॊक्रप्तभत वफभायीहरुको उऩचायभा केखरद्रत कोप्तबड अस्ऩतारभा ऩरयणत गयी 
सककएको ितनभान अिस्थाभा सभेत सत्माग्रही गॊगाभामा अप्तधकायीराई त्महाॉफाट अरमत्र सुयखऺत स्थानभा स्तारतयण नगयी 
कोप्तबड–१९ का विभायीहरुफाट सॊक्रभण हुन सक्ने प्रिर सॊबािना बएको ऺेत्रप्तबत्र याखिएको कायणरे उहाॉको स्िास््म उच्च 
जोखिभभा ऩदै गएको प्रप्तत हाम्रो गम्बीय ध्मानाकषणनण बएको ।    
 

आफ्ना प्तनदानेेषण नाफारक ।ोया कृष्णप्रसाद अप्तधकायीको प्तनभनभताऩूिनक गरयएको हत्माभा सॊरग्न व्मविहरुराई उरभुवि कदइनु 
हुॉदैन य हत्माभा सॊरग्न दोषणीहरुराई रमामको कठघयाभा ल्माई दखडडत गरयनु ऩदन। बरने भाग यािी गॊगाभामा अप्तधकायी य 
उहाॉका ऩप्तत नरदप्रसाद अप्तधकायीरे २०६८ १० २२ गते देखि आभयण अनसन सकहतको सत्माग्रह सुरु गनुन बएको प्तथमो    

 

रमामको भाग यािी अप्तधकायी दम्ऩवि ऩटक ऩटक आभयण अनसन फस्दै आउनु बएकोभा आभयण अनसनको ३३४ आॊेै 
कदनभा नरद प्रसाद अप्तधकायीको २०७१ ६ ६ भा भतृ्मू बएको प्तथमो   सोही आभयण अनसनको ३५९ आॊेै कदनभा नेऩार 
सयकायफाट गॊगाभामा अप्तधकायीको रमामको भाग ऩूया गयाउन सहजीकयण गने, जीिनबय स्िास््म उऩचाय तथा सुयऺाको 
प्रत्माबूप्तत गन ेप्रप्ततफद्धता जायी बएको हुॉदा आभयण अनसन स्थगत बएको प्तथमो   मद्यवऩ सयकायरे सत्माग्रहका भाग ऩूया 
नगयेको हुॉदा त्मस ऩश्चात ्सभेत गॊगाभामा अप्तधकायी आपूराई नेऩार सयकायरे यािेको स्थान िीय अस्ऩतारभा नै ऩटक 
ऩटक आभयण अनसनहरु फस्दै आउनु बएको ।    
 

मसप्रकाय नेऩार सयकायको व्मिस्थाऩन फभोखजभ सत्माग्रही गॊगाभामा अप्तधकायीराई िीय अस्ऩतारभा याखिएकोभा हार 
आएय उहाॉराई याखिएको उि अस्ऩतारको भुख्म बिनराई कोप्तबड अस्ऩतारभा ऩरयणत गरयएको कुया सािनजप्तनक बएको । 
  उहाॉराई कुनै ऩप्तन सभमभा कोप्तबड–१९ को सॊक्रभण बै उहाॉको जीिन जोखिभभा ऩनन सक्ने उच्च सॊबािना बएको हुॉदा 
उहाॉको जीिन यऺाका राप्तग उहाॉको सहभप्तत फभोखजभ तत्कार स्िास््म सम्फरधी सुविधा सम्ऩरन अरम स्थानभा 
स्थानारतयण गनन हाभी नेऩार सयकाय य िीय अस्ऩतार व्मिस्थाऩनराई हाकदनक अवऩर गदन।ाॊेै    

 

कोप्तबड–१९ सॊग सम्फखरधत कायणराई देिाई याज्मफाट चाप्तरएको कदभफाट उहाॉको सॊविधान प्रदि फाॉच्न ऩाउने हक , स्िास््म 
सम्फरधी हक, भानिीम भमानदाको हक य रमाम ऩाउने हक प्रचरनभा अियोध आउनु हुॉदैन   सत्माग्रही गॊगाभामा अप्तधकायीको 
रमाम ऩाउने हक, त्मसका राप्तग गरयएको अनियत सॊघषणन तथा उहाॉको जीिन यऺा सम्फरधी विषणम याविम तथा अरतयानविम 
भानि अप्तधकाय सभुदामको िधैाप्तनक सयोकायको विषणम सभते बएको हुॉदा सो सम्फरधभा सॊिेदनशीर ब ैअविरम्फ आिश्मक 
कदभ चाल्न गम्बीय रुऩभा ध्मानाकषणनण सभेत गयाउन चाहर।ाॊेै    
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