सार्वजनिक सेर्ाहरूको गनिबिधिको िारे मा प्रायः सोधििे प्रश्ि उत्तरहरु

वर्तमान परिप्रेक्षमा नयााँ कोिोना भाइिस, COVID -19 को महामािीको स्थितर्मा असाधािण
उपायहरू बाट सावतजतनक सेवाहरूको संचालन, संगठन ि कायतसम्बन्धमा असाधािण उपायहरू
अपनाइएका छन ् ।
यसैले यी ववषयहरूको बािे मा बािम्बाि सोधधने प्रश्नहरूको उत्तिहरूको ववषय दव
ु ै जेनेरिक (१ दे खि
४ सम्म), ि ववशिष्ट नागरिक ि कम्पनीहरूमा (५ दे खि १४ सम्म), सािै सावतजतनक सेवाहरूमा

(१५ दे खि १७ सम्म)। सबै उत्तिहरू हहन्दी (hi), मन्डारिन (zh), नेपाली (ne) ि रूसी (ru) मा पतन
उपलब्ध छन ्।
१ यी उपायहरुको उद्दे श्य के हो?

अडति न; ३३०१-सी / २०२०, माचत १५ मा COVID-१९ भाइिसको प्रकोपको लडाईको सन्दभतमा
कन्सुलि सेवाहरू लगायर्का नागरिकहरू ि कम्पनीहरूको लाधग सावतजतनक सेवासम्बन्धी

असाधािण, अथिायी ि अथिायी प्रकृतर्का उपायहरू अपनाइन्छन ्। । यी उपायहरूको उद्दे श्य दबु ै
सावतजतनक सेवाहरूमा िािीरिकरुपमा जान तनरुत्साहन गनुत हो, जसले अनावश्यक सामास्जक
सम्पकतहरूलाई बेवाथर्ा गदत छ, ग्राहकहरु ि कामदािहरूको लाधग थवाथ्य ि सिु क्षाका सर्तहरू
शसजतना गदत छ, मुख्य र्या जनर्ाको सेवामा िहे का संचाशलर् सेवाहरूमा।
२ यी उपायहरू कसलाई सम्िोिि गरे को छ?
थवाथ्य अधधकािीहरू ि सिकाि द्वािा अनम
ु ोहदर् COVID-19 भाइिस ववरुद्ध लड्न असाधािण उपायहरू

लागू भएको समयमा थवीकृर् उपायहरू सबै नागरिकहरू ि कम्पनीहरूलाई लक्षक्षर् छन ् जसलाई सावतजतनक
सेवाहरू प्रयोग गनुत आवश्यक पदत छ । त्यहााँ व्यवथिापकको कायतहरु ि प्रत्येक सेवाहरुको स्जम्मेवारिको
बािे मा पतन केहह उपायहरु छन ्।

३ यी उपायहरू कहहलेदेखि प्रभार्कारी भए र नििीहरू कहहलेसम्म मान्य हुन्छि ्?
तनम्न उपायहरु माचत १५ दे खि प्रभावकािी छन ् ि बद
ाँु ा न. १३ ि १४ मा संकेर् गरिएको अवथिामा बाहे क
अन्य संकेर् नहदइदा सम्म िहनेछ, जसका प्रभावहरू र्ल दे िाइएको छ।
४ के यी उपायहरू सार्वजनिक स्र्ास््य र गह
ृ माममलामा पनि लागू हुन्छि ्?
सावतजतनक थवाथ्य ि गह
ृ माशमला सेवाहरूमा सहयोग गने वा अन्य जसको प्रकृतर् सम्बस्न्धर् उपायहरू
आवश्यक पदतछ उनीहरुलाई प्रत्येक केसको लाधग शसजतना गरिएका वविेष तनयमहरूको पालना गनप
ुत छत
भन्ने आवश्यकर्ा छै न।
५ मलाइ आफ्िा केहह जजज्ञासाहरु मेटाउि सािवजनिक सेर्ाहरुको प्रयोग गिछ
ुव । कसरर गिे?

सावतजतनक सेवाको सवु वधाहरूमा अनावश्यक यात्राबाट जोधगनका लाधग जानकािी अनलाइन वा टे शलफोनबाट
वविेष रूपमा प्रदान गरिएको छ।

६ मलाई आमिे सामिे सार्वजनिक सेर्ा प्रयोग गिुव छ। कसरी गिे?
आमने सामने सेवा पव
ू त तनयस्ु तर्मा, सीशमर्, तनयमको रूपमा, त्यथर्ा सेवाहरूको लाधग मात्र प्रदान गरिन्छ
जुन इलेतरोतनक रूपमा प्रदान गनत सककदै न ि अत्यावश्यक ठहि भएको हुन्छ।

७ म कसरी पर्
ू -व िामलका ििाउि सक्छु? र म कसरी यो पत्ता लगाउि सक्छु कक कुि सेर्ाहरुमा यो सम्भार्िा
छ?

सावतजतनक सेवाहरूको लाधग पव
ू -त र्ाशलका ePortugal Portal. माफतर् ि नागरिकहरू ि कम्पनीहरूको लाधग
शसजतना गरिएको सम्पकत लाइनहरू माफतर् गरिन्छ। सावतजतनक तनकायको ववशिष्ट लाइनहरू ि सेवाहरुलाई
पतन आमने सामने सेवा र्ाशलका बनाउन प्रयोग गनत सककन्छ।
आमने सामने भेट हुनसतने सेवा वा कायतहरू सिकाि वा सम्बस्न्धर् क्षेत्रका जो कोहह बाट पहहचान हुनेछ। यस
सम्बस्न्ध जानकािी ePortugal Portal. मा पतन पिामित शलन सककन्छ।
८ कुि सेर्ा लाइिहरु िागररकहरु र कम्पिीहरु को लागी ििाईएको हो? कुि अर्स्थामा मैले उिीहरूसँग
सहारा मलि सक्छु?
टे शलफोनबाट डडस्जटल सावतजतनक सेवाहरूको उपयोगलाई समितन गनत दईु लाइनहरू शसजतना गरिएको
धियो। एउटा नागरिकका लाधग ि अको कम्पनीहरूको लाधग, नागरिक सम्पकत केन्र नम्बि ३०० ००३ ९९०
माफतर् पहुाँच गनत सककन्छ ि व्यापाि सम्पकत केन्र नम्बि ३०० ००३ ९८० को माध्यमबाट पहुाँच गनत सककन्छ।
९ के आमिे सामिे सहयोग प्रदाि गिे सार्वजनिक सेर्ाका सवु र्िाहरूमा कुिै सीममििाहरू छि ् ?
हो। सावतजतनक सेवा ि संथिाको सवु वधा शभत्र हुन सतने व्यस्तर्को संख्या तर्नीहरूको क्षमर्ाको एक तर्हाई
सीशमर् हुनप
ु दत छ। ववश्व थवाथ्य संगठन ि थवाथ्य तनदे शिकाहरूका लाधग थवाथ्य तनदे शिकाहरूका
शसफारिसहरूको आधािमा व्यस्तर्हरू बीचको सिु क्षा दिू ीको अनप
ु ालन, परिसिशभत्रका व्यस्तर्हरूको तनहदतष्ट
संख्या तनधातिण गने एजेन्सी वा सेवाको स्जम्मेवािी हो।

१० म कसरी आमिे सामिे सेर्ामा भक्
ु िािी गिव सक्छु?
भत
ु र्ानीको प्रािशमकर्ा इलेतरोतनक रूपलाई हदनप
ू छत (एटीएम, एमबीवे वा अन्य)।
११ सार्वजनिक सेर्ामा आमिेसामिे उपजस्थनि िजजक हुि सक्छ? कस्िो अर्स्थामा?
सतछ। सावतजतनक उपस्थितर्को फ्रन्ट लाइन वा सवु वधा ि सेवाहरूको पण
ू त िटडाउन दव
ु ै सक्षम थवाथ्य

अधधकािीहरूको संकेर्का साि प्रणालीहरूको अथिायी अनप
ु लब्धर्ा द्वािा वा उपलब्ध मानव संसाधनको
कमी वा अपग्ु यर्ा भएमा तनलम्बन गनत सककन्छ।
बबिामीका कािण सेवाहरूमा मानव संसाधनको अपयातप्र्र्ा हुन सतछ, उनीहरूको आफ्नै वा आधिर्,
प्रोकफलैस्तटक आइसोलेसन वा र्त्काल सहायर्ा चाहहने १२ वषत मतु नका बच्चा अिवा अन्य आधिर्।
सािै, बच्चा वा अपाङ्गर्ा वा दीर्तकालीन बबिामीमा तनभति अन्य तनभति बच्चालाई र्त्काल सहयोगको
सवालमा, थकूल वा सामास्जक प्रतर्ष्ठानमा आमने सामने शिक्षण ि गैि-शिक्षण गतर्ववधधहरूको तनलम्बनको
परिणाम थवरूप।
१२ कुि सार्वजनिक सेर्ाहरू िन्द छि ् भिेर मँ कहाँ पत्ता लगाउि सक्छु?
र्पाइाँले त्यो जानकािी ePortugal Portal. मा प्राप्र् गनत सतनह
ु ु न्छ।
१३ मेरो कागजािहरूको केहह हदिमा म्याद समाप्ि हुिेछ। मैले के गिप
ुव छव ?
ePortugal Portal. को जानकािीलाई पिामित गिे ि र्पाईले जहहले पतन अनलाइन नवीकिण ववकल्प छनौट

गनत सतनह
ु ु नेछ। सबै कानन
ु ी उद्दे श्यका लाधग, िास्ष्रय अधधकािीहरूले त्यथर्f कागजार्हरू थवीकाि
गदत छन ् जसको वैधर्ा अवधधको म्याद 24 फेब्रअ
ु िी 2020 दे खि 30 जून सम्म समाप्र् भयो।

१४ त्यो समयार्धि िीचमा म्याद समाप्ि भएका कुि कागजाि अधिकारीहरूले निरन्िर स्र्ीकार गछव ि ?
फेब्रअ
ु िी 24 बाट म्याद समाप्र् भएका कागजार् मध्ये तनम्न कागजार् अधधकािीहरूले जन
ू 30

सम्म थवीकाि गनेछन ्, उदाहिणका लागी, नागरिकको काडत, ड्राइशभङ लाइसेन्स, आपिाधधक िे कडत,
साि सािै प्रमाणपत्र, कागजार् ि शभसा थिातय िास्ष्रय क्षेत्रमा सम्बस्न्धर् भयका । सबै नववकिण

हुनप
ु ने ि वैधर्ा अवधध फेब्रअ
ु िी 24 बाट समाप्र् भयका कागजार्हरूको अब नववकिण गनुत पदै न
ि जन
ु 30 सम्म सबै कानन
ु ी उद्दे श्यहरूको लाधग थवीकाि गरिनेछ।
१५

व्यर्स्थापि र प्रत्येक सार्वजनिक सेर्ाका लाधग जजम्मेर्ारहरूले आमिेसामिे सम्िन्िी

सहयोगको सीममििाको िारे मा के गिप
ुव दवछ?
सावतजतनक तनकाय ि सेवाहरूको लाधग स्जम्मेवाि व्यस्तर्हरूले जानकािी सवु वधाहरूको प्रवेि द्वािमा

पोष्ट गनुत पदत छ, आमने सामने सहायर्ा को अविोध को बािे । पोथट गरिएको जानकािीमा सेवाका
लाधग टे शलफोन ि ईमेल सम्पकत ववविण हुनप
ु दत छ, यहद कुनै छ भने, साि सािै नागरिक सम्पकत
केन्रहरू ि कम्पनीहरूको नम्बि ।

सेवाहरूले पतन टे शलफोन सहायर्ा ि ई-मेल माफतर् सम्पकतको इलेतरॉतनक प्रतर्कियामा वविेष ध्यान

हदनप
ु दत छ, नागरिकहरू ि कम्पनीहरूलाई अपनाईएका उपायहरूको बािे मा जानकािी हदन ि
उनीहरूलाई आमने सामने सहयोगको ववकल्पको बािे मा जानकािी हदन।

सावतजतनक सेवाहरूले पतन सकिय रूपमा नागरिकहरूसाँग संवाद गनप
ुत दत छ ि तर्नीहरूलाई डडस्जटल
मोबाइल कुञ्जीको प्रयोगलाई बढावा हददै , उपलब्ध डडस्जटल सेवाहरूको बािे मा जानकािी हदनप
ु दतछ।

१६ आमिे सामिे िटाइएको जोखिम समह
ू कामदारहरूलाई व्यर्स्थापकहरूले के गिप
ुव छव ?
आमनेसामने सम्बन्धी सहयोगका बािे सेवा प्रबन्धकहरूले जोखिममा िहे का कामदािहरूको पहहचान
गनप
ुत दत छ, उनीहरूको उमेि वा वविेष थवाथ्य अवथिाको कािण ि सम्भव भएसम्म वर्तमान कायतको

योजनामा सम्बस्न्धर् कायतथिल अनक
ु ू लन गनह
ुत ोस ् । यी कामदािहरू, परु
ु ष ि महहलाहरूलाई,
ब्याकअकफस समािोहमा वा टे शलवोककिंग प्रणाली कायतमा प्रािशमकर्ा हदनु पछत ।

१७ के सेर्ा प्रिन्िकहरूले आफ्िो सार्वजनिक सेर्ा पोष्ट सम्िन्िी जािकारी कुिै निकायमा ररपोटव
गिप
ुव दव छ?
हो। सेवाहरूले आफ्नो िुला ि बन्द सावतजतनक सहायर्ा पोष्टहरूको बािे मा दै तनक जानकािी प्रिासतनक
आधतु नकीकिणको एजेन्सी (AMA) लाई रिपोटत गनुत पदत छ, यस एकाइले प्रदान गिे को रिपोहटिं ग मोडेल प्रयोग
गिे ि।

