यर Peduto ले प्रकोपको सामना गरररहे का सहरहरूलाई सङ्घीय सहायता गनन ह्वाइट हाउ
सलाई पत्र जारी गनननभयो
PITTSBURGH, PA (अप्रप्रल

मेयर William Peduto ले राष्ट्रपप्रत Donald J. Trump लाई COVIDप्रकोपसँग लप्रिरहे का प्रपट् सबगन र अन्य सहरहरूका लाप्रग $
प्रबप्रलयन कोष तनरून्तै आवश्यक भएको अनन रोध गननन भएको छ।
,

COVIDको प्रकोप आएदे खि तपाईं प्रशासन तनावमा रहे को, आपतकालीन प्रप्रतप्रियाको प्रयत्नलाई सङ्घीञ रूपमा समप्रथनत भएको हँ दा, यसलाई
स्थानीय रूपमा कायानन्वयन गररनन पछन । COVIDफैलावलाई हटाउँ दै गदान प्रपट् सबगन प्रसटीले प्रनवासीहरूका आवश्यतकताहरू पूरा गनन किा मे हनत गरररहे को छ। प्रपट् सबगनले यस संकट
को सामना गनन जारी रािेको हँ दा, भावी कोरोना भाइरसबाट मन क्त हने प्याकेज स्वरूप $

प्रबप्रलयन रकम लचकदार कोष स्वरूपमा स्थानी

य सरकारलाई सहायता गनन जोिदार रूपमा माग गदन छन," मे यर पेिूटोले ले ख्नन भयो।
प्रपट् सबगन र समान िालका सहरहरूले आफ्ना क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा ठूला स्वास्थ्य प्रणालीहरू आयोजना गरे का छन् र यस प्रकोपको सामना ग
ने प्रचप्रकत्सक, प्रहरी पररचालन गरे को छ र फ्रन्ट लाइन लिाईमा कले क्टर र अन्य कामदारहरूलाई अस्वीकार गरे को छ। प्रतनीहरूले कोरोना
भाइरसको कारणले प्रनखिएको आप्रथनक कप्रठनाइबाट गनप्रिएका धे रै संख्याका प्रनवासी र व्यवसायहरूलाई आयोजन गरे का पप्रन छन।; यस क
प्रठनाइको पार्श्न प्रभावमा प्रतनीहरूले नगरपाप्रलकाका कामदारहरूलाई भनक्तानी गने कर आयलाई ठूलो मात्रामा काटे का छन् ।
प्रपट् सबगन प्रसटीले

मा आफ्नो अनन माप्रनत आयमा

ले कमी आइ $

प्रमप्रलयनबाट घटे र $

प्रमप्रलयन भई कूल $

प्रमप्रलयन घाटा

हने अनन मान गरे को छ। सन्
सम्मको पाँच वषनको अवप्रधमा प्रसटीले कनल $

प्रमलयन गनमाउने अनन मान लगाएको छ जनन

कमी हो।

यी अनन मानहरू अत्यन्तै तरल हन्छन् र प्रसटीमा व्यवसाय बन्द हने लम्बाइको आधारमा पररवतनन हने सम्भावना हन्छ। सबैभन्दा कम हने कर
आय भने को पेरोल, पाप्रकनङ, आप्रजनत आम्दानी र सम्पप्रि करहरू हन् यी चारवटा करहरू यस वषन मात्र $ प्रमप्रलयन नन क्सान भएको दे ख्न स
प्रकने छ।
िचनतफन यस समयमा टे प्रलवकन र कमन चारी व्यवस्थापनको पररवतननहरूले प्रसटीको प्रविीय प्रणालीलाई केही हप्तासम्म प्रिलाइ गरे को छ। उक्त
कारणले गदान, वास्तप्रवक समयको प्रविीय अननमानहरू उतारचिाव हन्छन् र जसले गदान बजेट अननमान गने चननौप्रतपूणन हन्छ।
पाँच वषनको वास्तप्रवक प्रविीय योजना बनाउनका लाप्रग प्रसटीलाई प्रजम्मेवार र पररवतन न नहने तत्वहरू सम्बन्धी प्रविीय आउटलन कहरू सम्पादन
गनन आवश्तक पछन प्रपट् सबगन सरकारले यी कप्रठन पाठहरू ऐन लाई हे रेर वषनदेखि प्रसप्रकरहे को छ र अवास्तप्रवक प्रविीय अनन मानहरू
प्रबबा बजेप्रटङमा आउने छै न। यी चननौतीहरूलाई गम्भीरता र प्रजम्मेवारीपूवनक सामना गनन प्रसटीलाई हाल सङ्घीय सरकारको मद्दत आवश्यक
छ।
राष्ट्रभरका प्रसटी र राज्यहरूले यस्तै बजे ट सम्बन्धी अप्रनप्रिताहरूको सामना गरररहे का छन् , अप्रहले सम्म हाम्रो राप्रष्ट्रय ररकभरीलाई उक्त सरका
रहरूलाई महत्त्वपूणन सेवाहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक पछन । प्रसटी आफ्ना कमन चारीहरूको रक्षा गनन र प्रपट् सबगन र अन्य सहरहरूलाई सनर
प्रक्षत राख्नका लाप्रग आवश्यक महत्त्वपूणन सरकारी सेवाहरूको िे लीभरर जारी राख्नको लाप्रग संघीय राहत कोषको अनन रोध गदै संयनक्त राज्य अ
मे ररकाको मे यर सम्मेलनमा सहभागी भएको छ।
वषौंको सशक्त प्रविीय व्यवस्थापनको बावजूद, यो संकटको स्तर सरल रूपमा अत्याप्रधक तीव्र हँ दै गएको छ

हामीले हाम्रो प्रप्रतप्रियाकतान र

आवश्यक कामदारहरूलाई भनक्तानी गने हाम्रो क्षमतालाई असर गने नगद प्रवाह सम्बन्धी समस्याहरूको सामना गनननभन्दा अगाप्रिको समय
को कनरा मात्र हो। हामीलाई राहतको आवश्यकता छ र हामीलाई अप्रहले नै यसको आवश्यक छ," मे यर Peduto ले लेख्नन भयो।
राष्ट्रपप्रत टर म्पलाई ले खिएको पत्रको प्रप्रतप्रलप्रप यहाँ छ।

