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नेपाल प�कार महासंघले आ�ना सबै शाखाह�लाई सद�यता न�वकरण भएका सद�यको स�क�  न�बरस�हत �व�तृत �बवरण पठाउन आ�ह गरेको �थयो । यही 
आ�हका आधारमा �व�तृत �ववरणस�हतको स�क�  न�बर �ा�त भएका ३५१० जना सद�यह�को सूची तयार ग�रएको �थयो । नमूना छनोटका ला�ग �ा�त भएको 
यही सूची म�य ेक�युटरबाट ’'�या�म �या��लङ’ �व�धबाट छनोटमा परेका २००८ जना प�कारह�लाई शेयरका�ले टे�लफोनमाफ� त् अ�तवा�ता� गरेको �थयो । 
 
यो सव��णल ेसातै �देशबाट ७१ �ज�लाका २७५ पा�लकामा ��याशील प�कारलाई समेटेको छ । सव��णमा सहभागी महासंघका सद�यको जनसां��यक �ववरण 
यस ै��तवेदनमा समे�टएको छ । यो सव��णका ला�ग त�याक संकलन २०७७, �ावण म�हनाको प�हलो ह�ता पाँच �दनमा ग�रएको हो । यसका ला�ग १५ जना 
गणकह� तथा शेयरका�बाट ५ जनाको अनुस�ान टोली प�रचालन ग�रएको �थयो । �यसैगरी अनुस�ानको ��प� तयारी तथा �या�ल संकलनमा नेपाल 
प�कार महासंघबाट अ�य� गो�व�द आचाय�लगायत पदा�धकारी तथा कम�चारीह� संल�न �नु��छ । 
 
सव��ण सु� गनु� अ�घ गणकलाई एक �दने अ�भमू�खकरण ता�लम तथा ��ावलीह�को पूव�प�र�ण ग�रएको �थयो । पूव�प�र�णबाट �ा�त सुझाबह�का आधारमा 
अ��तम ��ावली तयार गरी महासंघका सद�यह�सँग टे�लफोनमाफ� त् अ�तवा�ता� ग�रएको �थयो । अ�तवा�ता�का ला�ग छनोटमा परेका उ�रदाताको मोवाइलमा 
स�क�  गदा� उपल� �न नसकेका, �वीच अफ भएका, न�बर न�मलेका वा फोन नउठेका उ�रदाताह�लाई दश पटकस�म �यास ग�रएको छ । धेरै पटक �यास गदा� 
समेत फोन नउठेका प�कारह�को ठाउँमा सूचीमा उपल� सोही �ज�लाकै अ�य प�कारसँग अ�तवा�ता� ग�रएको छ । 
 
गणकले गरेको अ�तवा�ता�को गुण�तर, �� सोधाईको शैली तथा ����त गणकको बुझाईका बारेमा य�कन गन� क�रब २० ��तशत उ�रदाताह�लाई पुनः टे�लफोन 
गरी अ�तवा�ता� अनुभवका वारेमा सं���त अ�तवा�ता� समेत ग�रएको �थयो ।

सव��ण �व�ध र नमुना छनोटः



यो सव��णमा नेपाल प�कार महासंघबाट �ा�त सद�यह�को सू�चबाट छनोटमा परेका प�कारह�मा� सहभागी भएका छन् । महासंघमा आव� नभएका र 
डेटावेसमा अ�याव�धक नभएका प�कारह�को �वचार, धारणा तथा अनुभव सव��णको न�तजाभ�दा �भ�दै �न प�न स�दछ । 
 
टे�लफोन अ�तवा�ता�का �ममा उ�रदाताले �दएको जवाफलाई अ��तम जवाफका�पमा सव��णमा अ�भलेख ग�रएको छ । उ�रदाताले �दएको जवाफको बैधता वा 
जवाफको �मा�णकरणका ला�ग यो सव��णमा अ�त�र� �व�ध �योग ग�रएको छैन । 
 
यो सव��ण नेपाल प�कार महासंघका सद�य रहेका �मजीवी प�कारह� र प�कार/�म�डया स�चालकह�माझ मा� ग�रएको हो । नमुना सव��णका ला�ग छनोट 
ग�रएको सं�याल ेरा��य मत या जनसां��यक �वतरण ज�तैः �ल�ग, उमेर समूह, शै��क यो�यता, जातजा�त, बसोवास लगायतका भे�रयबलह�सँगको अनुपात र 
आम नाग�रकको धारणा, अनुभव र �वचारसँग �ा�त न�तजा न�म�न प�न स�दछ । 
 
यस सव��णमा गुणा�मक अनुस�ान �व�ध समावेस ग�रएको छैन । क�तपय अव�ामा नमुना सव��णबाट �ा�त न�तजाको पुनः प�र�णका ला�ग गुणा�मक 
अनुस�ान समेत आव�यक पद�छ । 
 
कोरोना भाइरसल ेआम प�कारह�लाई पारेको असरका स�ब�मा लकडाउनकै बीचमा सव��ण ग�रएकाल ेसामा�य अव�ामा स�चा�लत सव��णबाट �ा�त 
न�तजा र �व�श� समयमा ग�रएको सव��णको न�तजामा �भ� त�यांक �ा�त �नस�छ ।

सव��णका सीमाह�



यस सव��णमा कुल २००८ प�कारको सहभा�गता छ र यो सं�या नेपाल प�कार महासंघको कूल सद�य 
सं�याको क�रब १५ ��तशत हो । यसमा सातै �देशका प�कारह� सहभागी भएका छन् । �देशह�मा 
महासंघमा आव� भई सद�यता नवीकरण ग�रसकेका सद�य सं�याको आधारमासमेत उ�रदाताको छनोट 
ग�रएको छ । �देशगत �हसाबमा हेदा� सबैभ�दा बढ� बा�मती �देशबाट ८३२ (४१.४० ��तशत) उ�रदाता छन ्
भने सबैभ�दा कम, कणा�ली �देशबाट ५२ जना (२.७ ��तशत) प�कारको सहभा�गता छ । सहभागी 
उ�रदाताम�ये १६३६ (८१.५ ��तशत) पु�ष तथा ३७२ (१८.५ ��तशत) म�हला प�कार रहेका छन् । उमेरका 
आधारमा सहभागीम�य ेसबैभ�दा बढ� ३५ दे�ख ४४ वष�का ७१५ जना (३५.६ ��तशत) र  २५ दे�ख ३४ 
वष�का ७१० जना (३५.४ ��तशत) प�कार छन् भने कम सं�यामा २५ वष�मु�नका ८० जना (४ ��तशत) र ६० 
वष� वा सोभ�दा मा�थका ८४ जना (४.२ ��तशत) उ�रदाता रहेका छन् । 
 
उ�रदाता म�ये ३६३ जना (१९.४ ��तशत) कुनै न कुनै �म�डयाको संचालकसमेत छन् ।

सहभागी प�कारको वग�करण



उ�रदाताको �ववरण
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35.4%

35.6%

20.9%

4.2%

उमेर 

18.5% 81.5%

�ल�ग

SLC and Below Class 12 or same
level pass

Bachelor's Level Master's level
and above

Can't say

3.1%

19.4%

43.7%

33.6%

0.2%

�श�ा

Hill Br/Chh

Hill Janajati

Dalit

Newar

Terai Br/Chh

Tarai Janajati

Muslim

Others

74.8%

10%

3%

6.3%

1.6%

1.3%

0.1%

2.9%



उ�रदाताको �ववरण
Province 1

Province 2

Bagmati

Gandaki

Province 5

Karnali

Sudurpaschim

19%

3.9%

41.4%

13.3%

14.8%

2.6%

4.9%

�देश 

Rural Municipality Urban Municipalities Sub/Metropolitan City

12.7%

50.6%

36.7%

बसोबास �ल

Married 

85.1%
Unmarried 
14.1%

बैवा�हक ���त 



उ�रदाताको �ववरण

Up to 10,000 rupees 10,001 to 20,000 rupees 20,001 to 30,000 rupees 30,001 to 50,001 rupees Above 50,000 rupees Can't say

1.8%

4.4%

6.9%

18.3%

15.3%

27.4%

24.6%
23.2%

26.8%

7.5%

24.6%

19.3%

Family Income Individual Income

आ�दानी 



उ�रदाताको �ववरण

Reporter, Journalist,
Producer, Presenter or

Research

Freelance Journalist Marketing/Advertising
Department

Owner of media house
(Self Employed)

Editorial Lead in media
house

NGO Media/Production
House

Not in journalism sector

51.3%

7.7%
6.2%

18.1%

27.9%

0.5%

7%

संचारगृहमा भू�मका  (ब�उ�र)

N=2008



उ�रदाताको �ववरण

General Member District Committee Provincial Committee Provincial Council
Member

Associate Organization Central Council Member Central Committee
Member

68.2%

16.7%

2.8%
5.2%

0.9%

14%

1.9%

नेपाल प�कार महासंघमा बत�मान भू�मका (ब�उ�र) 

N=1877



सव��णको न�तजा 



कोरोना महामारी र �यसका कारण भएको लकडाउनले सम� नेपाली प�का�रता 
तथा स�चार �े�मा नकरा�मक असर दे�ख�छ । यसको  असर नेपाली प�का�रता 
�े�मा लामो समयस�म रहने र स�चार �े�को �व�पमा समेत प�रवत�न आउन 
स�ने स�ावनातफ�  इं�गत गरेको छ । �वशेष गरी पर�रागत �म�डयाको भ�व�य 
के �ने भ�े बारे अ�यौल दे�खएको छ । महामारी तथा लकडाउनका कारण 
�म�डया �े�को आ�दानी घटेको र �यसको ��य� असर �मजीवी प�कारह�मा 
परेको दे�ख�छ । यसका साथै क�तपय स�चारगृहले भने महामारीलाई बहाना 
बनाई स�चारमा�यम ब�द गन� वा प�कारह�लाई रोजगारीबाट �नका�ने गरेको 
प�न पाइएको छ । 
 
७० ��तशतभ�दा बढ� प�कारले कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण 
समाचार संकलन र स�ेषणमा असहजता महसुस गरेका छन् । अ�धकांश 
प�कारह�ले यस अव�धमा समाचार संकलन र स�ेषण गदा� उपल� �वा�य 
सुर�ाका �व�ध अपनाएको भए प�न क�रब �ई �तहाई प�कारले आ�नो काम 
गदा� असुर��त महसुस गरेका �थए । मा�क, �या�नटाइजर ज�ता साम�ी उपल� 
भए प�न अ�ताल तथा सं��मत ���ह� भएका �ानमा �रपो�ट�ङ गन� जाँदा 
�प�पइको अभावका कारण आफूह�ले असुर��त महसुस गरेको बताए ।  

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण प�कारह�को पेशागत सुर�ा र 
आ�दानीमा ��य� �भाव परेको छ । ४० ��तशत भ�दा बढ� प�कारह�को पेशा 
तथा आ�दानीमा महामारी र लकडाउनको ��य� असर परेको दे�ख�छ । य�तो 
असर परेका प�कारह�मा पु�षको दाँजोमा म�हला प�कारको अनुपात बढ� छ । 
 
यो अव�धमा क�रब ४ ��तशत प�कारले आ�नो जा�गर गुमाउनु प¥यो भने ६ 
��तशत ज�तलाई काय�रत स�चारमा�यमले बेतलबी �बदामा पठाएका छन् । 
जा�गर गुमाउन पुगेका र वेतलवी �वदामा पठाइएका कारण हाल वेरोजगार ब� 
पुगेका प�कारको सं�या क�रव १० ��तशत रहेको दे�ख�छ । यसैगरी क�रब ९ 
��तशत प�कारको यस अव�धमा तलब कटौती भएको छ भने २० ��तशत 
प�कारह�ले �नय�मत तलब पाउन सकेका छैनन् । एक �तहाई प�कारह�ले चार 
म�हनादे�खको तलब पाएका छैनन् ।
 
कोरोना महामारी तथा लकडाउनले पारेको असरका कारण �इ�तहाई 
प�कारह�लाई आ�नो दै�नक घरखच� चलाउनमा सम�या परेको छ । सम�यामा 
परेका प�कारह� म�ये ६१ ��तशतले बचतको उपयोग गरेको, ४५ ��तशतले 
घरखच�मा कटौती गरेको, ३७ ��तशतले ऋण �लएर र १२ ��तशतले आफ�त 
तथा साथीभाइसँग सापट� �लएर घरखच� चलाएको बताए ।



प�कारह�मा मा� नभई स�चारगृहका संचालक प�कारलाई प�न कोरोना 
महामारी र लकडाउनको असर परेको छ । आ�दानीमा कमी आएका कारण 
�नय�मत पा�र��मक भु�ानी गन� नस�ने स�चारगृहको सं�या क�रब १४ 
��तशत छ । ती म�ये धेरैले लकडाउन लागू भएदे�ख नै तलब भु�ानी गन� सकेका 
छैनन् । 
 
यस अव�धमा �म�डया स�चालकह�ले आ�नो काया�लयको खच� �व�ापनका 
ला�ग �व�भ� उपाय अपनाएको दे�खयो, जसको �भाव प�न ��य� �पमा 
प�कारह�लाई परेको छ । ३ ��तशत भ�दा बढ� स�चारगृहले खच� 
�व�ापनका ला�ग कम�चारी कटौती गरेका छन् भने क�रब ७ ��तशतले आ�ना 
कम�चारीको तलब कटौती गरेका छन् । 
 
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण प�का�रता �े�को भ�व�यमा प�न �भाव 
पन� स�ने दे�ख�छ । ७.२ ��तशत प�कार तथा �म�डया स�चालक प�कार यस 
�े�को भ�व�य��त �नरास छन् भने झ�डै ४० ��तशत उ�रदाता प�का�रताको 
भ�व�य के �ने हो भ�ेमा अ�योलमा रहेको ठा�छन् ।

क�रब १० ��तशत प�कारह�  पेशा प�रवत�न गन� वा अ�य के गन� भ�े �वषयमा 
अ�यौलमा रहेको दे�ख�छ । �य�तै २.५ ��तशत �म�डया स�चालकह�ले आ�नो 
�म�डया ब�द ग�रसकेको वा ब�द गन� सोचमा रहेका छन् । आधाभ�दा बढ� 
प�कारह� य�तै अव�ा रहेस�म अ�य कुनै प�न �म�डयामा काम पाउन स�व 
नरहेको �बचार रा�छन् ।



National Radio Local
Community

Radio

Local
Commercial

Radio

National
Television

Local/Cable
Television

Local
Newspapers/M

agazine

National
Newspapers/M

agazine

National
Online News

Portal

Local Online
News Portal

News and
Program

Production
House

International
Media

I don't work
anywhere

Others

6.2%

19.5%

9.5%

13.2%

5.3%

25.9%

22.1%

13.6%
15%

1.5%
0.4%

1.4%

3.2%

तपाई लकडाउनअ�घ क�तो �कृ�तको स�चारमा�यममा काय�रत �नु���यो ? N=1870

 

 
तपाई अ�हले प�न सोही संचारगृहमा 
काय�रत �नु��छ ?

Yes

No

Other

Don't want to say

95.3%

3.9%

0.7%

0.1%

N=1841



सव��णमा सहभागी प�कारह�म�ये �ायजसो एकभ�दा बढ� �म�डयामा काम गन� गरेको पाइएको छ । 
काठमाड� उप�यका बा�हरका �ज�लाह�मा काम गन� प�कारह�ल े�ानीय स�चारमा�यमका साथ ै
काठमा�ड�बाट �का�शत/�सा�रत �ने छापा, रे�डयो, टे�ल�भजन वा अनलाईन मा�यममा समेत काम 
गन� गरेका छन् । लकडाउनअ�घ काय�रत सं�ाका आधारमा हेदा� सहभागी प�कारह� म�ये ४८ 
��तशत छापा मा�यममा र सबैभ�दा कम ०.४ ��तशत प�कार अ�तरा���य स�चार मा�यममा काय�रत 
छन् । उ�रदाता म�ये १.४ ��तशतले हाल कुनै प�न स�चार मा�यममा काय�रत नरहेको बताएका छन ्। 
यसैगरी ३५.२ ��तशत प�कारह�ले रे�डयोमा, २८.६ ��तशत प�कार अनलाइन पोट�लमा र १८.५ 
��तशत प�कार टे�ल�भजनमा काय�रत भएको बताएका छन् । 
 
उमेरका आधारमा हेदा� ६० वष�मा�थका प�कारह� (४३.७ ��तशत) �ानीय छापा मा�यममा संल�न 
भएको दे�खएको छ । �यसैगरी २५ वष�भ�दा कम उमेरका धेरै प�कार (४७.४ ��तशत) �ानीय 
सामुदा�यक रे�डयोमा काय�रत रहेको पाइयो । म�हला उ�रदाता म�ये सबैभ�दा बढ� (२८.७ ��तशत) 
�ानीय सामुदा�यक रे�डयोमा काय�रत छन् भने पु�षम�ये सबैभ�दा बढ� (२७.६ ��तशत) �ानीय 
छापामा�यममा काय�रत छन् ।



प�का�रता पेशामा कोरोना महामारी र लकडाउनको �भाव अ�ययन गदा� ३.९ ��तशत प�कारह�ल े
चैत २०७६ मा सु� भएको लकडाउनप�छ रोजगारी गुमाएको या काय�रत सं�ा छोड्नु परेको सव��णल े
देखाएको छ । जसम�ये धेरैलाई सं�ाले नै अवकाश �दएको र केहील ेकाम गन� वातावरण नभएका 
कारण सं�ा छोडको बताउँछन् । यसरी सं�ा छोड्नुपन� प�कारह�मा सं�याका �हसाबल ेपु�षह� 
बढ� भए ताप�न अनुपातका �हसाबमा म�हलाह� बढ� छन् । �यसैगरी ६० वष�मा�थका प�कारह�को 
अनुपात सबैभ�दा बढ� छ । 
 
सहभागी प�कारह�का अनुसार क�तपय सं�ाले कम�चारी कटौती गनु�पन� बा�यता परेको भ�दै 
उनीह�लाई कुनै प�न सु�वधा�बना अवकास �दएको बताएका छन् । केही संचार सं�ाल ेखच� धा� 
नस�ने भ�दै अनुरोध गरेकाले प�कार आफैल ेराजीनामा �दएको बताए । क�तपय सं�ाले भने �द�दै 
आएको सु�वधाह� कटौती गन� र काममा आउन नस�ने वातावरण सृजना गरी प�कारह�लाई 
रा�जनामा �दन बा�य पारेको प�न पाइएको छ ।



लकडाउनका बेला सम� सूचना संकलन तथा स�ेषण गन� काय�मा क��क सहज भयो ? N=1841
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60.8

10.8

1.6

0.2



कोरोना महामारीका कारण जारी ग�रएको लकडाउनका कारण सो अव�धमा प�कारह�लाई काम गन� 
असहज भएको सव��णका ७१.६ ��तशत सहभागीह�ल ेबताए । सव��णले गाउँपा�लकाको तुलनामा 
नगरपा�लका, उप तथा महानगरपा�लकामा काम गन� प�कारलाइ बढ� असहज भएको पाइयो । य��प 
गाउँपा�लका �े�मा काम गन� प�कारको सं�या �यून छ । 
 
सहभागीह�का अनुसार लकडाउनका बेला समाचार संकलनका ला�ग यातायात र �वा�य सुर�ा 
स�ब�ी साम�ीको अभाव मू�य सम�या भएको बताए । आफू काय�रत सं�ाले सामा�य अव�ामा 
उपल� गराउँदै आएको सवारी सु�वधा समेत कटौती गरेकाल ेकाया�लयस�म पु�न सम�या भएको प�न 
केही प�कारले बताएका �थए ।



तपाईले काम गदा� कोरोना भाइरसको सं�मणबाट जो�गन के क�ता �वा�य सतक� ता अपनाउनु भएको छ ? ब�उ�र N=1841

Wear mask
regularly

Use sanitizer
regularly

Wear PPE Use Gloves Wash hands
regularly with

soap and water

Stopped going
outside for
reporting

Stopped going to
crowd and

meetings for
reporting

Work from home Other Can't say

97.6% 95.1%

4.2%

72.4%
78.1%

6.5%

30.3%

15.9%
11.1%

0.1%



आ�नो पेशा र �वा�य �वैलाई मह�व �ददै प�कारह�ल ेकोरोना महामारीको बेला सतक� तास�हत काम 
गरेको पाइयो । ९५ ��तशत भ�दा धेरै प�कारल ेमा�क र �या�नटाइजरको �योग गरेर काम गन� गरेको 
र केहीले �प�पई लगाएर समेत काम गन� गरेको पाइयो । 
 
लकडाउनको अव�धमा १५.९ ��तशत प�कारह�लाई काय�रत संचारगृहले घरबाटै काम गन� सु�वधा 
उपल� गराएका �थए । य�तो सु�वधा उपल� भएप�न �रपो�ट�ङका ला�ग घरबाट बा�हर �न�कन ु
ज�री भएकाले पुण� �पमा घरमै बसेर काम गन� भने नसकेको धेरै प�कारह�को अनुभव छ । घरम ै
बसेर काम गन� प�कारह�मा छापा मा�यममा काम गन� र म�हला प�कारको सं�या धेर ैछ । �यसैगरी 
यो सु�वधा बसोबासका �हसाबले गाउँ तथा नगरपा�लका भ�दा उपरमहानगरपा�लकाह�मा रहेर काम 
गन� प�का�रता गन� प�कारले (२० ��तशत) यो सु�वधा उपयोग गरेको पाइयो ।



को�भड–१९ महामारी सु� भएयता प�हला र अ�हलेको दाँजोमा तपाईले गन� कामको तौरत�रकामा प�रवत�न भएको छ 
�क छैन ? म के�ह �वक�प पढेर सुनाउँछु । हो या होइन भ�ुहोला । 

N=1519

Did your of�ce ask you to take
leave after the lockdown?

Did your of�ce keep you in
unpaid leave after lockdown?

Was your salary deducted after
the lockdown?

Was your salary/promotion
withheld after the lockdown?

Did your of�ce ask you to work
partially and deduct salary

after lockdown?

Are you getting your salary
regularly?

6.4% 5.9%
8.6%

3.1%

7.4%

80.3%



को�भड–१९ महामारी तथा लकडाउनको �भाव प�का�रता पेशामा ��य� �पमा परेको सव��णल े
देखाएको छ । सव��णमा सहभागी प�कारम�ये ५.९ ��तशतलाई काय�रत स�चारगृहल ेबेतलबी 
�बदामा ब�न भनेको, ८.६ ��तशत प�कारको पा�र��मकमा कटौती भएको, ७.४ ��तशतको काय�समय 
र तलब �वै घटेको पाइयो । यसैगरी कुल सहभागी प�कारम�य े१९.७ ��तशतल े�नय�मत �पमा 
पा�र��मक पाएका छैनन ्। 
 
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण बेतलबी �बदामा रा�खएका र �नय�मत तलब नपाएका 
प�कारह�को अनुपात �देश नं २ मा सबै भ�दा धेरै छ । यहा ँक�रब १३ ��तशत प�कार बेतलबी 
�बदामा रहेको र ३०.२ ��तशत प�कारह�ल े�नय�मत तलब नपाएको अ�ययनले देखाएको छ । 
 �यसैगरी देशभर बेतलवी �बदामा रहेका प�कारह�म�य ेम�हलाह�को अनुपात पु�षको दाँजोमा �ई 
गुणाभ�दा बढ� छ । �बदामा ब�न भ�नएका सबै म�हला प�कारह�लाई बेतलबी �बदा �दइएको छ । 
�यसैगरी तलब कटौती ग�रएका प�कारह�मा प�न पु�षभ�दा म�हलाको अनुपात क�रब ५० ��तशत 
बढ� �थयो ।



1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months- 1 year More than 1 year Don't want to say

4.3%

20.7% 20.7%

33.8%

8%
9.3%

0.9%
2%

तपाई काय�रत स�चारगृहले क�त समयदे�ख पा�र��मक �दन बाँक� छ ? N=299



२०७७ साउनमा सव��णका ला�ग त�यांक संकलन गदा� �नय�मत �पमा तलब नपाउने प�कारम�य े४ 
��तशतले जेठ म�हना दे�खको, २०.७ ��तशतले वैशाख म�हना दे�खको र अक� २०.७ ��तशतले चैत 
म�हनादे�ख तलब पाउन बाँक� छ । फा�गुणदे�ख तलब नपाउने प�कारको सं�या ३३.८ ��तशत छ । 
सरकारले चै� म�हनाको सु�मा नै लकडाउनको घोषणा गरेको र  फागुन म�हनादे�ख नै �व�भ� �े�मा 
कोरोना महामारीको �भाव दे�खइसकेकाले फा�गुण म�हनाको तलबमा प�न �भाव परेको दे�ख�छ । 
 
लकडाउन र कोरोनाको �भाव सु� �नु अगावै दे�ख तलब पाउन बाँक� रहेका प�कारको सं�या १८.२ 
��तशत छ । यसरी हेदा� प�कारले �नय�मत�पमा मा�सक तलब नपाउने सम�या नेपाली प�का�रता 
�े�मा प�हलेदे�ख नै रहेको र कोरोना महामारीले यो सम�यालाई उ�ले�य �पमा बढाउन सघाएको 
सव��णको न�तजाले देखाउँछ ।



Feel safe to work Feel unsafe to work Don't want to say

31.1%

67.3%

1.5%

�वा�यका ���ले तपाई काय�रत स�चारगृहमा काम गन� क��को सुर��त महसुस ग�ररहनु भएको छ ? N=1519



को�भड–१९ महामारीका बेला �ई �तहाईभ�दा बढ� प�कारह�ल ेकाम गन� असुर��त महसुस गरेको 
पाइयो । कोरोनाको बढ्दो सं�मण र जो�खमबाट आफू प�न उ� जो�खममा रहँदारहँदै प�न अ�धकांश 
प�कारले �नर�तर समाचार सं�ेषण ग�ररहेको पाइयो । साथै लकडाउन भए प�न स�चारमा�यम 
च�लरहेको र आफू लगायत अ�य सहकम� प�न काममा ख�टएकाल ेउनीह�बाटै सं��मत भइने त होइन 
भ�े जो�खम र �ास प�कारमा रहेको पाइयो । 
 
आफूबाट आ�नो प�रवारलाई सं�मणको जो�खम �नस�छ भ�े डरले क�तपय प�कार यस अव�धमा 
काया�लयमै बसेर काम गरेको प�न पाइयो ।



तपाईको स�चारगृहमा काम गन� स�चारकम�ह�को पा�र��मक भु�ानी गन� बाँक� छ ? N=363

छैन   । ८५.७%

बाँक� छ । १३.५%

तपाईको स�चारगृहमा काय�रत कम�चारीह�को क�त 
समयदे�खको पा�र��मक भु�ानी गन� बाँक� छ ?

1 month 2 months 3 months 4 months More than 5
months

10.2%

24.5%

14.3%

6%

N=49



तपाईको स�चारगृहमा काम गन� स�चारकम�ह�को पा�र��मक भु�ानी गन� बाँक� छ ? 
सव��णमा सहभागी कुल ३६३ �म�डया स�चालकसमेत रहेका प�कारम�य े१३.५ ��तशतले आ�नो स�चार 
मा�यममा काय�रत प�कारलाई पा�र��मक भु�ानी गन� बाँक� रहेको बताए । उनीह�म�य ेलगभग सबैले 
लकडाउनका कारण स�चारमा�यमको आ�दानीमा कमी आएकाल े�नय�मत पा�र��मक भु�ानी गन� 
नसकेको बताए । उ�ोग तथा �वासायह� ब�द भएका कारण �व�ापनमा कटौती भएर र �यसको ��य� 
असर स�चारमा�यमको आ�दानीमा परेकाले �नय�मत पा�र��मक भू�ानी गन� नसकेको संचालकको भनाइ 
छ ।   
 
अ�य �देशको दाँजोमा �देश ५ का धेरै (२२.७ ��तशत) संचालकले प�कारको तलब भु�ानी गन� बाँक� 
रहेको �वीकारेका छन् ।
 
२०७७ साउनमा सव��णका ला�ग त�यांक संकलन गदा� �नय�मत �पमा तलब भु�ानी गन� बाँक� रहेका 
स�चारगृहम�ये १०.२ ��तशतले जेठ म�हनाको, ४४.९ ��तशतल ेवैशाखदे�खको र २४.५ ��तशत 
संचारगृहका संचालकले चैत म�हनादे�ख तलब भु�ानी गन� बाँक� रहेको बताए । फागुन म�हनादे�खको तलब 
भु�ानी गन� बाँक� रहेका संचारगृह १४.३ ��तशत र लकडाउन अ�घदे�खकै पा�र��मक भु�ानी गन� बाँक� छ 
भ�े संचारगृहका संचालक प�कार क�रब ६ ��तशत छन् ।



आजभोली तपाईलाइ घरखच�को �व�ापन गन� क��को असहज भएको छ ? N=1870
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N=1870लकडाउनका बेला तपाई र तपाइ�को पा�रवा�रकले खच�को �व�ापन कसरी गनु�भयो ? ब�उ�र

Took loan Used my
savings

Cut down house
expenses

Started new
business

Started new job Burrowed
money from

neighbor and
relatives

Sold my
assets/property

Before I used to
live elsewhere
now is living in

shared
residence

Managed it
through other

ways

Received relief
fund

None of the
above

Don't want to
say

37.2%

61%

45.1%

0.6% 0.5%

12.1%

0.1% 0.1%

29.8%

0.4%

6.9%

0.3%



कोरोना भाइरसको सं�मण र लकडाउनका कारण क�रब �ई �तहाई प�कारह�लाई आ�नो दै�नक घरायसी 
खच� चलाउन असहज भएको अ�ययनले देखाएको छ । �वशेष गरी �ज�ला सदरमुकाम तथा शहरी �े�मा डेरा 
गरी प�का�रता गन�ह�ले घरखच� चलाउन र केटाकेट�को �व�ालय शु�क �तन� �नकै असहज भएको बताए । 
जा�गरबाट �नका�लनु, बेतलबी �बदामा रा�खनु, पा�र��मक कटौती �नु र �नय�मत पा�र��मक नपाउन ु
नेपालमा ��याशील प�कारका मू�य सम�या रहेको पाइयो ।अ�य �देशको दाँजोमा सु�रप��म �देशमा 
कृयाशील धेरै प�कारह�ले (८४.२ ��तशत) घरखच� �यव�ापनमा क�ठन भएको बताए ।
 
क�रब �ई �तहाई प�कारले लकडाउन अव�धमा घरखच� चलाउन पुरानो सं�चत बचतको रकम उपयोग गरेको 
पाइयो । �यसैगरी ४५ ��तशत प�कारह�ल ेघरखच�मा कटौती गरेको, ३७.२ ��तशत प�कारल ेऋण �लएको 
र क�रब १२.१ ��तशत प�कारल ेआफ�त तथा साथीभाइसँग सापट� �लएर घरखच� चलाएको पाइयो । 
 
सापट� �लएर घरखच� चलाउनेमा म�हलाभ�दा पु�ष प�कारह�को अनुपात धेरै छ भने वचत उपयोग गन�मा 
पु�ष प�कार भ�दा म�हलाको अनुपात धेरै छ । स�चारमा�यमबाट समयमा तलब नआउनाले र प�रवारका 
अ�य सद�यको प�न लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमेकाले खच� �व�ापनलाई अ�य �ोतसाधनको 
उपयोग गनु�परेको अनुभव प�कारह�को छ ।



N=1685प�का�रता पेशालाई �नर�तरता �दने या न�दने �वषयमा सो�दै �नु��छ ?

I will continue my
journalism career

Thinking to change my
profession

Thinking to change media
house

Planning to start my own
media house

Haven't thought anything
about it

other Can't say

87.4%

4.2%
0.5% 1.2%

5.5%
1.2% 0.1%



को�भड–१९ महामारीले सम� प�का�रता �े�लाई नै �भाव पारेको छ । सव��णमा सहभागी प�कारह�लाई 
पेशालाई �नर�तरता �दन ेया न�दन ेभ�े सवालमा सो�धएको ��को जवाफमा ४.१ ��तशत प�कार पेशा 
प�रवत�न गन� सोचमा पुगेको बताए । �यसैगरी ५.५ ��तशत प�कारल ेअ�हल ेनै के गन� नगन� भ� ेबारेमा 
�न�यौल गरी नसकेको र केही समय प�ख�एर हेन� बताएका �थए । �नय�मत पा�र��मक नपाउनु, �यून 
आ�दानी �नु, भौ�तक तथा मान�सक सुर�ा न�नु ज�ता कारणले पेशा प�रवत�न गन� सोचमा पुगेको 
अ�ययनले दे�ख�छ । केही प�कारले भने आफूले पेशा प�रवत�न नगन� तर संचारगृह प�रवत�न गन� सोच भएको 
बताए ।
 
अ� �देशको दाँजोमा �देश नं १ का प�कारह�माझ पेशा प�रवत�न गन� सोच बढ� भएको पाइयो । �यसैगरी 
पेशा प�रवत�न गन� सोच बनाएका प�कारह�मा २५ वष� मु�नका प�कारह� धेरै दे�खएका छन् भने ६० 
वष�मा�थका प�कारह�म�य ेकसैले प�न पेशा प�रवत�न गन� सोच बनाएको दे�खदैन ।



I will continue to operate. Thinking to close my media
house

Have closed after the
lockdown

My media house is shut down
since a year ago

other Don't want to say

1.7% 0.8% 0.8% 1.4% 0.3%

N=363अ�हले तपाईले स�चालन ग�ररहनु भएको स�चारमा�यम आगामी �दनमा स�चालन गन� �क नगन� भ�े बारेमा के सो�दै �नु��छ ?



कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण ब�द भइसकेका या  ब�द गन� स�च बनाएका संचालक प�कारको 
सं�या २.५ ��तशत छ । सं�याको �हसाबले ब�द भएका या ब�द गन� स�च भएका संचालकको सं�या �यून 
भए ताप�न यो आफैमा सुखद समाचार हैन  ।
 
�वशेष गरी काठमाड� बा�हर �ानीय�तरमा �वरोजगारमूलक �म�डयाह� ब�द भएको सव��णमा पाइयो । 
�देश ५ का स�चालक प�कारहम�य े२.३ ��तशतले लकडाउनप�छ आ�नो स�चारगृह ब�द ग�रसकेको 
बताए । �यसैगरी सोही �देशमा ४.४ ��तशत �म�डया स�चालक प�कार आ�नो स�चारगृह ब�द गन� सोचमा 
पुगेको सव��णका �ममा पाइयो ।



There is possibility No possibility I haven't talked with other media on this
matter

Don't know

18.7%

55.5%

24.4%

1.4%

N=1519अ�हलेको अव�ामा अ�य स�चारगृहमा काम पाउने स�ावना क�तको छ ?



सव��णमा सहभागी अ�धकांश प�कारह�ले आफूले �म�डया प�रवत�न गन� चाहे प�न अ�हलेको अव�ामा 
अ�य �म�डयामा काम पाउन स�ने स�ावना नरहेको धारणा राखे । अ� �देशको दाँजोमा �देश नं १ मा 
��याशील क�रब �ई �तहाईभ�दा बढ� प�कारह�ले अ�हलेको अव�ामा अ�य संचारगृहमा कामको अवसर 
नरहेको बताए । य��प  कणा�ली �देशका ३० ��तशत प�कारल ेअ�य संचारगृहमा समेत कामको अवसर 
रहेको बताएका छन् ।



Cut down regular
employees after the

lockdown

Partially cut down
the salary and other

facilities of
employees

Decrease the
broadcasting time

of Radio and
Television

Decrease the
number of Radio

and Television
program

Decreased the
number of
publication

Stopped publication
and broadcasting

Managed through
previous savings

Took loan to
operate my media

house

Cut down regular
employees after the

lockdown

2.2%

6.9%
3.6% 3.6%

19.8%

12.4%

54.5%

51%

1.1%

N=363लकडाउन भएयता तपाईको काया�लयको खच� �व�ापन कसरी ग�ररहनु भएको छ ? ब�उ�र



सव��णमा सहभागी सबैजसो �म�डया स�चालक प�कारले लकडाउन भएयता काया�लयको खच� 
�व�ापनमा असहज भएको बताए । काया�लयको खच� �व�ापनका ला�ग ३.३ ��तशत �म�डया 
स�चालक प�कारल ेसंचारकम� तथा कम�चारी कटौती गरेको र ६.९ ��तशतल ेप�कार तथा कम�चारीको 
तलब घटाएको बताए । यसका अलावा खच� �व�ापनका ला�ग �म�डया स�चालकले �काशन वा �सारण 
ब�द गरेको, रे�डयो र टे�ल�भजन काय��मको सं�यामा कटौती गरेको वा �सारण समय घटाएको र आ�नो 
प��काको पाना सं�या घटाएर �काशन ग�ररहेको बताए ।  खच� �व�ापनका ला�ग यस अव�धमा 
आधाभ�दा बढ� स�चारगृहले ऋण �लनुपरेको र �य�त नै सं�याका संचारगृह संचालकल ेसंचारगृह संचालनका 
ला�ग सं�चत रकम उपयोग गरेको बताए । यसरी लकडाउनका कारण प�कारह�ले रोजगारी गुमाउनु परेको 
वा �नय�मत तलब नपाएको कुराको पु�� �वयं �म�डया संचालक प�कारह�ले गरेका छन् ।



Optimistic

Neither optimistic nor pessimistic, future is still unknown

Not hopeful about the future

0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

55.8%

36.8%

7.2%

N=1870सम��पमा हेदा� तपाई नेपाली प�का�रताको भ�व�य��त क��को आशावाद� �नु��छ ?



कोरोना भाइरस र लकडाउनको असरका कारण ३६.८ ��तशत प�कार र �म�डया स�चालक प�कार सम� 
नेपाली प�का�रताको भ�व�यबारे अ�योलमा रहेको पाइयो । य�त ै७.२ ��तशत उ�रदाता सम� प�का�रताको 
भ�व�य��त �नरास भएको पाइयो । सव��णमा सहभागी �म�डया स�चालक र प�कारह�का अनुसार 
कोरोनाले प�का�रता लगायत धेरै �े�मा असर पारेको छ । जसले गदा� उनीह�ल े�म�डयालाई �दने �व�ापन 
कटौती भएको र �म�डया �े�मा आ�थ�क संकट आइसकेको बताए । 
 
��व�धको �वकास र प�ँच बढेसँगै �म�डयाको �व�पमा प�न प�रवत�न आउन स�ने र यसको सबैभ�दा ठूलो 
�भाव छापा मा�यममा पन� स�ने अनुमान केही उ�रदाताको रहेको छ ।




