लकडाउनपछिको सार्वजछनक यातायातः चुनौछत र अर्सर
चचनको र्ुहानबाट ४ महहनाअछि सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभभड-१९) को महामाररले एभसया,
युरोप अमेररकी महाहिप हुिै संसारका सबैजसो िे शहरुलाई अभुतपुर्रु
व पमा आक्रान्त पाररसकेको ि। हालसम्म
संसारका कररर् ३५ लाख जनामा संक्रमण, २ लाख ५० हजार जनालाई मत्ृ युको मुखमा पुयावईसकेको यो

भाईरसको संक्रमण कम गनवका लाचग माछनसहरुको आर्तजार्त र भौछतक सम्पकव न्युछनकरण गनव संसारका
अचिकांश भुभाग अहहले लकडाउनमा िन र इछतहासमै यछत िेरै माछनषहरु िरभभत्र बन्ि िन।
नेपालमा पछन डेढ महहनाभन्िा अछिबाट सुरु गररएको लकडाउनका कारण आचथवक गछतबबिी ठप्प ि।
सरकारले समयमा नै हर्ाईसेर्ा र अन्तरावष्ट्रीय भसमानासहहत आन्तररक सबै आर्ागमन बन्ि गरे कै कारण
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण उच्च गछतमा बढ्न सकेको िै न। यद्िपप छिमेकक भारतमा द्रत
ु गछतमा बढ्िै
गइरहे को संक्रमणका कारण खुला भसमाना भएको हाम्रो जस्तो िे शले आगाभम हिनमा अझै िेरै सार्िानी
भने अपनाउन पने ि। अथवतन्त्रका जुनसुकै क्षेत्रको कुरा गिाव पछन त्यस क्षेत्रको सञ्चालनको लाचग
माछनसहरुको बासस्थान र कायवक्षेत्रसम्मको यात्रा छनरन्तर हुनुपने हुुँिा यातायात क्षेत्र सुँगसुँगै जोडडएरै आउुँ ि।
यसथव कोरोना रोकथाम र छनयन्त्रणको हहसार्ले छत कुनै पछन क्षेत्र सञ्चालन गने कुरा गिाव यातायात सेर्ाको

क्षेत्रलाई महत्र्पुणव रुपमा हे ररनु जरुरर ि। जछत पछि लकडाउन खोल्िा पछन भाईरस संक्रमणको केहह न
केहह संभार्ना रहने चचन, िक्षीण कोरीया लगायतका अन्तरावष्ट्रीय अछनभर्का अिारमा अहहलेबाटै बबष्ट्तत
ृ
“एक्जजट प्लान” बनाउन जरुरर िे खीन्ि। त्यस्तो योजनामा यातायात क्षेत्र, उध्योग, बैक, सार्वजछनक सेर्ाका
कायावलयहरु, छनक्ज तथा सार्वजछनक कायावलयहरु, स्कुलकलेज, स्र्ास््यसुँस्था आिी क्षेत्रमा अपनाउनु पने
सार्िाछनहरुको कायवयोजना तथा कायावन्र्यन संयन्त्र को तयाररहरु पिविन।
यी समग्र क्षेत्रहरुमध्ये माचथ भछनएझैं यातायात क्षेत्रले अरुमा भन्िा िेरै पुर्त
व यारर र सार्िानी अपनाउन
पने हुन्ि, कारण यातायात क्षेत्रले हरे क हिन िैरै भन्िा िेरै जनासुँग भौछतक सम्पकवको ठाउुँ हिन्ि र सोहह
मात्रामा भाईरस संक्रमणको जोखखम बोकेको हुन्ि। यस आिारमा हे िाव हरे क क्षेत्र सुरक्षक्षत रुपमा सञ्चालन
गनव िई
व िव । छतछनहरुमाध्ये
ु ओटा पाटोमा भाइरस संक्रमणको रोकथाम र छनयन्त्रणका उपाए अर्लम्बन गनुप

पहहलो, त्यो सम्र्क्न्ित क्षेत्रको कायवस्थलमै हुनसजने संक्रमण हो भने िोस्रो, माछनसहरु आफ्नो बासस्थान
र सम्बक्न्ित कायवस्थल बबचमा आउने जाने समयमा हुनसजने संक्रमण। यी िई
ु मध्ये माछनसहरुको
आर्तजार्तका िौरान संक्रमणको जोखखम उच्च हुन्ि ककनकक पर्भभन्न क्षेत्रका िेरै माछनसहरुको

आर्तजार्तका क्रममा अचिकांशले सार्वजछनक सर्ारर प्रयोग गने हुुँिा एकअकावमा भौछतक सम्पकव िेरै हुन्ि
र एकाि जनामा भाइरसको संक्रमण ि भने पछन त्यो िेरै भन्िा िेरै व्यक्जतमा सने संभार्ना प्रर्ल रहन्ि।

यसथव लकडाउनलाई बबस्तारै खुकुलो पािै आचथवक गछतबबचिलाई खुल्ला गिै जाने हो भने यातायात क्षेत्रको

सुरक्षक्षत सञ्चालनमा अहहले बाटै गक्म्भर रुपमा गह
ृ कायव गरे र आर्श्यक मापिण्ड, छनिे भशका जारर गरे र
तथा सञ्चालनको बह
ृ त खाका तयार पानुव अत्यार्श्यक ि।

लकडाउन हटे पछि यातायात क्षेत्रमा ठुलो संकटको क्स्थछत िे खा पने अर्स्था ि। केहह महहना या बषव कोरोना
भाईरसको महामाररको त्रासका कारण सार्जवछनक यातायात क्षेत्र सञ्चालन कहठन िे खखन्ि भने मौजि
ु ा
अर्स्थामा सञ्चालन हुिा पछन भाइरस संक्रमणको उच्च जोखीम हुन सजि । संक्रमणको डरले जनस्तरमा
सार्वजछनक यातायातको प्रयोग प्रछत आम रुपमै अरुचचको अर्स्था आउने कुरा छनक्श्चत ि र माछनसहरु

छनक्ज यातायातका सािनको प्रयोगलाई बढार्ा हिनेिन। ब्यक्जतगत प्रयोजनलाई सहज महसुस हुने छनक्ज
यातायातको प्रयोग केहह समय गररसजिा माछनसमा त्यसैछत बाछन पाने खालको गुणको बबकास हुने कुरा

पर्भभन्न अनुसन्िानहरुले पत्ता लगाइसकेका िन। छनक्ज सर्ारर सािन नहुनेहरुले पछन मोटरसाएकलजस्ता
ब्यक्जतगत सर्ारर सािनहरु ककन्नेछतर लालाछयत हुनेिन। उसै पछन नेपालमा आमप्रयोगका हहसार्ले खस्किो
िरमा रहे को सार्वजछनक यातायात बाट महामाररको जोखखमका कारण माछनसहरु छनक्ज सािनछतर छतर

स्थानान्तरण हुुँिा हिगो यातायात बबकास र आचथवक-सामाक्जक ककफायछतका हहसाबले अत्यन्त िःु खि कुरा
हो। यसले मौजि
ु ा पुर्ाविारको क्षमतामा अत्यचिक ह्रास ल्याउि भने समग्र यातायात खचव बढाउुँ ि। यसले
अथवतन्त्रमा तत्कालै र िरु गामी िब
ु ै हहसाबले ब्यापाक असर पािव । यसलाई रोजनेगरर हालसम्म राज्यको
तफवबाट पुर्त
व यारर निे खीएको अर्स्थामा सार्वजछनक यातायातको क्षेत्रमा अबबलम्ब प्रभार्कारर योजना र
छनछतगत हस्तक्षेपको जरुरी िे खखन्ि।
यसै सन्िभवमा यातायात क्षेत्र र बबशेष गरे र सार्वजछनक यातायात सञ्चालनमा अपनाउनुपने पुर्त
व यारी र
हििवकालीन लाभका हहसाबले हाल अबलम्बन गनुप
व ने केहह कायवछनछतहरु बारे यहाुँ बुुँिागतरुपमा चचाव गररन्ि।
१) यातायात को आर्श्यकता नै िटाउनेः यातायात सेर्ाको माग अन्य क्षेत्रका आर्श्यकताहरुले भसजवना
गिव । जस्तै स्कुल-कलेज जानका लाचग यात्रा, कायावलय जानको लाचग यात्रा, बैंक जानको लाचग
यात्रा अहि। संक्रमणको जोखखम कम गनव अबको हिनमा हरे क आचथवक क्षेत्रहरु सकेसम्म माछनसहरु
एक ठाउुँ मा भेला हुन नपने तररकाले टाढै बाट सञ्चालन गनव सककन्ि। अचिकतम सुचना प्रपर्चिको

प्रयोग गरे र िरबाटै र्ा कायवस्थलम नगई टाढै र्ाट काम गने बबचिलाई लाई टे भलकम्युहटङ भछनन्ि।
यो लकडाउनमै पछन कछतपय स्कुलकलेज हरुले अनलाईन कक्षाहरु चलाएका िन, िरबाटै काम गने
र भभडडयो कन्फरे न्स बाट बैठकहरु सञ्चालन आहिमा बढोत्तरी भएको ि। बैंकहरुले ईलेजरोछनक
कारोबारहरुको िायरा बढाएका िन। यस्ता कायवहरुले यात्रा गनुप
व ने आर्श्यकता लाई िटाउुँ ि। अर्का
हिनमा यसलाई अझै बढार्ा हिंिै लैजाने योजना राज्यले गनव सजि। कुनकुन क्षेत्रका कुनकुन खाले
कायवहरु िरबाटै गनव सककन्ि अध्ययन गरे र सोहह अनस
ु ार लागु गनव सककन्ि। कछतपय ब्यक्जतहरुका
लाचग हप्तामा केहह हिन कायवस्थल गएर सामुहहक प्रकृछतका कायवहरु गरे र बाुँकक हिन िरर्ाटै काम
गने भमचित बबचि अपनाउन पछन सककन्ि। यसले एकाछतर यात्राको लाचग हुने समय र खचवको
बचत हुन्ि भने अकोछतर यात्रामा र कायवक्षेत्रमा हुने संभापर्त संक्रमणको जोखखम पछन कम हुन्ि।

२) लकडाउन खोलेको सुरुर्ाती समयका लाचग पहहलो चरणमा शहर र क्जल्लाभभत्रमात्र सञ्चालन हुने

िोटो िरु रका यातायात सािनहरु खुल्ला गनुव उपयुजत हुन्ि। र संक्रमणको अर्स्था र जोखीम हे रेर

बबस्तारै आर्तजार्तको कभरे ज बढाउन सककन्ि। यसले ‘जोछनङ’ गरे र भमचित प्रकारको लकडाउन
गने मोडललाई पक्षपोषण गिव ।
३) यातायातका सािनहरु सरु क्षक्षत र छनसंक्रमण गररराख्ेः हरे क यातायातका सािनहरु छनयभमत रुपमा
िुने र यात्रुहरुको संपकवमा आउनसजने सतहमा छनयभमत डडस ्इन्फेजटान्टहरुले सफा गने कायवलाई
अछनर्ायव गने। सर्ारर सािनहरु हरे क रीप पछि डडस ्इन्फेक्जटङ केभमकल िने र हरे क हिनको काम
सकेपछि पण
व पमा िुने ब्यर्स्था गनुव आर्श्यक हुन्ि।
ु रु

४) यात्रह
ु रुको बबचमा िरु ी कायम गराउनेः यात्रुहरुलाई सर्ारर सािनमा चढ्नेबेला लाईनमा बस्न लगाउने,
मास्क र पञ्जा अछनर्ायव गने, ढोकािे उमा ह्याण्ड स्याछनटाइजर भलन सककने गरर ब्यर्स्था गने,
िई
ु यात्रुहरु बस्िा बबचमा एउटा भसट खाभल रहने गरर बसाउने। प्रभार्कारर अनुगमनका लाचग हरे क
सर्ारी सािनमा भसभस जयामेरा, क्जपपएस र सेन्सरहरुको प्रयोग गने। छतछनहरुलाई केक्न्द्रकृत सुचना
प्रणाभलमा जोडेर कन्रोलरुमबाट अनुगमनको ब्यर्स्था गने। यात्राबापतको भाडा नगिमा भलने
कायवलाई अब बबध्युतीय कारोबारले बबस्थापन गनव जरुरर िे खखन्ि, जुन तत्कालै असहज ि। तर
सम्बध्ि छनकाय अग्रसर हुने हो भने हालको लकडाउनको समय यस्तो प्रणालीको बबकास गने र
जनतालाई भसकाउने कायवमा प्रयोग गनव सककन्ि।

यसरर सरु क्षाका पर्भभन्न उपाएहरु अर्लम्बन गरर कम यात्रह
ु रु राखेर सर्ारी चलाउुँ िा सेर्ा
प्रिायकहरुलाई स्र्भापर्क रुपमा आचथवक व्ययभार बढ्नेि। भाईरस संक्रमणको जोखखम मोलेर िरु र
कायम गनव न्यन
ु यात्रह
ु रु बोजनपने तर मौजि
ु ा अर्स्थाको भन्िा बहढ सञ्चालन खचव व्यहोरे र माचथ
उल्लेखखत बबचिहरु अपनाएर सेर्ा सञ्चालन गनव सेर्ा प्रिायाकहरुलाई अरुचच हुन सजि। न्यायोचचत

मुनाफा आजवन हुने अर्स्थाको ग्यारे क्ण्ट गनुव राज्यको िाछयत्र् हो। यसका लाचग भाडािर समायोजन
गने र्ा िुट्टै कोष खडा गरे र प्रभार्कारी अनुिानको व्यबस्था गनप
ुव ने अर्स्था समेत आउन सजि।

यस्तो पररप्रेक्षमा भोभलका हिनमा सार्वजछनक यातायातलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गने राज्यको
छनछत हो सोहह हिशा पकड्ने गरर अनि
ु ानको मागवचचत्र तयार गनव सककन्ि। यस्तै सङ्कटको बेला
नै कछतपय अर्स्थामा पद्िती सुिारको अर्सर हुन सजि।
उिाहरणको लाचगः भसक्न्डकेट अन्त्यको िोषणा सुँगै सार्वजछनक यातायात सेर्ाप्रिायकहरु कम्पछन,
सहकारर या फमवको रुपमा िताव गरे र मात्र सञ्चालन अनुमछत हिने व्यर्स्था गररएकोमा सेर्ा
प्रिायकहरु सोहहअनुसार कम्पछन र्ा फमवको रुपमा िताव त भएका िन तर हालसम्म पछन सबैजसो
सर्ारी सािनहरु भने ब्यक्जतगत स्र्ाभमत्र्मै िन। यसले गिाव एउटै रुटमा भएको अछिल्लो र
पछिल्लो सर्ाररसािनले अनार्श्यक प्रछतस्पिाव गरे र क्षमता भन्िा बहढ यात्रुहरु बोजन खोज्ने, िि
व ना
ु ट
बढाउने आहि बबभभन्न समस्याहरुले हाम्रो सार्वजछनक यातायात बिनाम रहे को मौजुिा अर्स्था हो।

कम्पछन र्ा फमवको स्र्ाभमतत्र्मा भएका सर्ाररलाई मात्र यस्तो अनुिान हिने या सञ्चालनको
अनुमछत हिने व्यर्स्था गने हो भने बबस्तारै सर्ारी सािनहरु फमव या कम्पछनको स्र्ाभमत्र्मा
आउनेिन। प्रछतस्पिावत्मक रुट पभमवट जारर गनेलागायतका िेरै सार्वजछनक यातायातको सुब्यबस्थाको
लाचग यसले हििवकालीन फाईिा पुयावउनेि।
हाम्रो सार्वजछनक यातायात व्यर्स्था सहज, भरपिो र सुपर्िाजनक नभइरहे को बबध्िमान अर्स्थामा
कोरोना महामाररले भसजेको यो संकटले यो क्षेत्रका बबपर्ि पक्षमा छनछतगत हस्तक्षेप गरे र सुिार गने
सककने िल
व अर्सर प्रिान गरे को ि। जारी लकडाउन अन्त्यपछि सुरुर्ातबाटै सतकवता अपनाएर
ु भ
यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षक्षत रुपमा सञ्चालन गने प्रभार्कारर खाका सम्बक्न्ित छनकायले तयार गनव
सजिामात्र अन्य समग्र क्षेत्रका आचथवक गछतबबचिहरु सुरक्षक्षत रुपमा सञ्चालन गने कल्पना गनव
सककन्ि। यसका लाचग आर्श्यक छनिे भशका, मापिण्ड र्ा कायवपर्चि लागु गरर यातायात क्षेत्रको
प्रभार्कारर सञ्चालनका लाचग सरकार तथा सेर्ा प्रिायकहरुले आजैबाट अहोरात्र तयारर गनुप
व ने
िे खखन्ि।
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