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�म�तः २०७७ असार ३१ गत े 

 

प्रेस �व�िप्त 
नेपाल पत्रकार महासंघमा आपतकाल�न कोष स्थापनाबार े

 

को�भड १९ सक्रमणका कारण जा�गर गुमाउन ुपरेको, बेतलवी �वदामा बस्न ुपरेको तथा �नय�मत पा�रश्र�मक 
भुक्तानी हुन नसककेो जस्ता कारणल ेश्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवनयापनम ैसमस्या उत्पन्न भएको छ । यसैगर� 
गम्भीर �वरामी पत्रकारको उपचारका ला�ग प�न आ�थर्क अभाव दे�खएको छ । पत्रकार महासंघका �व�भन्न शाखा, 
प्रदेश स�म�तहरु र केन्द्र�य स�म�तको पहलमा समस्यामा परेका पत्रकारहरुलाई केह� राहत तथा सामान्य उपचार खचर् 
उपलब्ध गराउन ेजस्ता कायर् भए प�न यो पयार्प्त छैन ।  

पत्रकारको दै�नक जीवनयापनमा समस्याका कारण पत्रकारहरु पेशाबाट ै पलायन हुनुपन� वाध्यात्मक अवस्था 
आउन न�दन अ�त संकटमा परेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राहतका ला�ग �वश्वभर छ�रएर रहेका पत्रकारहरु तथा 
अन्य शुभेच्छुकबाट सामू�हक पहल हुनुपदर्छ । यस ै �वषयलाई मध्यनजर गर� नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र�य 
कायार्लयल ेकेन्द्र�य स�म�त मातहत रहन ेगर� पत्रकार आपतकाल�न राहत कोष स्थापना गन� �नणर्य गरेको छ । 
महासंघ केन्द्र�य स�म�तबाट ३० लाख रुपैया जम्मा गरेर सुरुआत ग�रएको यस कोषमा नेपाल पत्रकार महासंघका 
बेलायत, युरोप, जापान, युएई, को�रया, कुवेत, भारत, कतार शाखा तथा नेपाल अमे�रका पत्रकार संघ नेजा र 
नेपा�लज जनार्�लष्ट एशो�सएसन अष्टे�लयाबाट एक म�हना�भत्र सकेको रकम उपलब्ध गराउन े प्र�तवद्धता व्यक्त 
ग�रएको छ । साथ,ै महासंघका प्रदेश र िजल्ला शाखा, एसो�सएट र प्र�तष्ठानको पहलमा समेत कोषमा रकम जम्मा 
ग�रन ेछ ।  

कोषमा जम्मा भएको रकम नमा�सन ेगर� अ�य कोषमा रा�खन ेर त्यसको ब्याजबाट आपतकाल�न समस्यावाट 
पी�डत पत्रकारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन ेगर� कोष सञ्चालन �नद��शका र मापदण्ड तयार गन� �नणर्य ग�रएको 
जानकार� गराउँद ैमहासंघ इच्छुक संघ, संस्था र व्यिक्तहरुलाईसमेत नेपाल बंगलादेश ब�कमा नेपाल पत्रकार महासंघ 
केन्द्र�य स�म�तको नाममा रहेको पत्रकार कल्याण कोष, बचत खाता न ं ००१०७००३१S मा रकम जम्मा ग�र�दन ुहुन 
आग्रह गदर्छ । कोषमा रकम जम्मा गन�हरुको नाम र जम्मा भएको रकमको �ववरण एक म�हनाप�छ सावर्ज�नक 
ग�रन ेछ ।  

साथ ै श्रमजीवी पत्रकार �नयमावल�को व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमल े �व�ापनको १० प्र�तशत रकमबाट 
पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गनुर्पन� व्यवस्था भए प�न अ�हलेसम्म कायार्न्वयन नभएकोमा महासंघ आपित्त प्रकट 
गद� श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूणर् कायार्न्वयन हुन े�म�डया हाउसहरु खासगर� सरकार� स्वा�मत्वका सब ैसञ्चारमाध्यम र 
समाचार स�म�त, �नजी �ेत्रवाट सञ्चा�लत ब्रोड�सट दै�नक, सब ैटे�ल�भजन च्यानल, देशव्यापी नेटवकर् सञ्चालन 
गरेका रे�डयोहरुमा यो व्यवस्था तत्काल लाग ूगनर् माग गदर्छ । सरकारल े�दन े�व�ापनमा �नयमानुसार कल्याणकार� 
कोषका ला�ग जम्मा गनुर्पन� रकम समेत कोषमा नराखी �सध ैभुक्तानी गरेकाल ेकोष स्थापना नभएकाको हकमा 
एक�कृत कल्याणकार� कोषमा रकम जम्मा गन� व्यवस्था �मलाउन नेपाल सरकारसँग महासंघ आग्रह गदर्छ ।  
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