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िाननीय ईश्वर पोखरे लज्यू,
कोरोना भाइरस रोकथाि िथा मनयन्त्रण उच्चस्तरीय समिमिका संयोजक एवं उपप्रधानिन्त्री
नेपाल सरकार
मसंहदरवार, काठिाड ौँ |
बिषय : ध्यानाकषषण पत्र |

िहोदय,
नेपाल ट्र े ड युमनयन काौँग्रेस नेपालको सिग्र श्रिजीवीहरुको प्रमिमनमधत्व गने िुलुक कै एक िात्र प्रजािान्त्रन्त्रक
ट्र े ड युमनयन िहासंघ हो | हालको कोमभड -१९ िहािारीको सम्बन्धिा यस िहासंघले नेपाल सरकार लाई
आफ्ना मिज्ञप्ती िार्फि मवमभन्न सियिा सुझावहरु मददै आएको स्मरण गराउदछु | भखफरै िात्र नेपाल सरकारले
यहाौँ को संयोजकत्वको समिमिले मदएको सुझाव अनुसार गरे का मनणफयहरु अमहलेको सिस्या सिाधानका लामग
पयाफ प्त र प्रभावकारी नभएको यस िहासंघको ठहर रहेकोले त्यस समिमि िार्फि यस िहासंघ नेपाल
सरकारको ध्यानाकर्फण गराउन चाहन्छ |
िाननीयज्यू,
कोमभड-१९ को िहािारी मवश्वका १८६ वट्ा िुलुकिा दे न्त्रखएको छ र र्ैलेने क्रि जारी छ | यस रोगले आज
सम्पूणफ मवश्व सिुदाय आक्रान्त िनेको छ | यस भाइरस संग लड् न र यस िामथ मवजय प्रान्त्रप्त गनफ २१औं
शिाव्दीको मिज्ञान, प्रमवमध र सम्पूणफ मवकमसि िुलुकहरुको लामग चुन िी िनेको छ | चुन िी केवल यसको
उपचार पद्धमि वा और्मध पत्ता लगाउनुिा िात्रै नभई त्यस संग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपिा जोमडएका मिमभन्न
व्यवधानहरु संग सम्बन्त्रन्धि रहेको यहाौँ लाई अवगि नै छ | त्यसिा पमन हाम्रो जस्तो मवकासोन्मुख र मनम्न आय
भएको िुलुक, यहाौँको आि जनिा र सम्पूणफ श्रमिकहरुको दै मनक जीवनयापनिा आउने सिस्याहरु लाई
गम्भीर र मजम्मेवार भएर हेनुफ पने आजको िहत्वपुणफ मवर्य हो | पमहलो व्यन्त्रि संक्रमिि भएको दु ई िमहना
पमछ जम्मा ५ जना संक्रमिि पत्ता लाग्नु र आज सम्म जम्मा १,००० जना भन्दा कि मवरािीको िात्र पररक्षण
हुनुले नेपाल सरकार ििफिान संकट् र सिस्या प्रमि पूणफ रुपले संवेदनशील नभएको दे न्त्रखन्छ | यस्तो मवर्ि
पररन्त्रथथमििा हालको लकडाउनको कारण आि श्रिजीवीहरु सुरक्षा लगायि खाद्य आपूमिफका मवमभन्न
सिस्याहरु भोग्न िाध्य भएका छन् त्यसको मनराकरणको लामग यस िहासंघ दे हायका सुझावहरु
कायाफ न्यब्यनका लामग अनुरोध गदफ छ |

१. WHO को िापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्यकिीहरुका लामग आवश्यक र गुणस्तरीय उपकरण, औजार, सािाग्री र
Personal Protective Equipment (PPE) को व्यवथथापन समहि मनजहरुको पारवाररक जोन्त्रखि कि गनफ
सुरमक्षि क्वारे न्टाइनिा िस्ने व्यवथथा मिलाउनु पने साथै भमवष्यिा हुने पररन्त्रथथमिको आं कलन गरर आवश्यक
उपकरण, और्मध, PPE, सघन उपचार कक्ष र भेन्त्रन्टलेट्र आमदको प्रयाप्त व्यवथथा गने र रोगको संक्रिण लाई
मनयन्त्रण गनफ कोमभड-१९ भाइरस पररक्षणको व्यवथथा प्रत्येक मजल्ला िथा िुकािवाट् िुरन्त संचालन गनुफ पने
|
२. थथानीय मनकायहरुको सहयोगिा दै मनक ज्यालादारीिा काि गने हाि िुख जोड् न असहज भएका
श्रमिकहरुको अमभलेख िैयार पारी मि श्रमिकहरु लाई लकडाउन अवमध भर दै मनक रुपिा न्युनिि
पाररश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवथथा गनुफ पने र थथानीय िहको संयन्त्रहरुिा श्रमिक वा ट्र े ड युमनयनहरुको
प्रमिमनमधत्व गराउने |
३. सरकारले स्वास्थ्यकिीहरुको लामग घोर्णा गरे को मविा रकि सराहनीय भए पमन अपयाफ प्त भएकोले मविा
रकिको अंक िढाई संकट्को अवथथािा जोन्त्रखिका साथ काि गने सिै स्वास्थ्यकिीहरु लाई मििाको
दायरािा ल्यानु पने |
४. संगमठि क्षेत्रको प्रमिष्ठान स्तरिा रोजगारदािाले वा कल्याणकारी कोर्वाट् यस अवमधको पाररश्रमिक व्यवथथा
गनफ भनेकोिा कोर् नभएको प्रमिष्ठानको हकिा नेपाल सरकार स्वंिले व्यवथथा गनुफ पने |
५. िैदेमशक रोजगारीिा रही अत्यन्त संकट्पूणफ अवथथािा रहे का श्रमिकहरु लाई पमहचान गरर स्वदे श आउन
चाहने श्रमिक लाई सुरमक्षि िवरवाट् क्वारे न्टाइनिा राखी क्रिसः र्मकफने व्यवथथा मिलाउनु पने |
६. सरकारले लकडाउन िार्फि अमिआवश्यक वाहे कका सिै क्षेत्र िन्द घोर्ण गरे सं गै होट्ल, पयफट्न ,उधोग
व्यवसायहरु िन्द भएको छ र मनिाफ ण ,कृमर् ,यािायाि , मचया वगान ,इम्ब्रोडरी ,नाई ,साना पसलकिी जस्ता
लाख अन पचाररक िथा स्वरोजगार श्रमिकहरुका काि िन्द भएका कारण अलपत्र र अप्ठे रोिा परे का
सम्पूणफ श्रमिकहरु लाई सुरमक्षि िवरले गन्तब्य सम्म पु-याउने व्यवथथा अमभलम्ब गनुफ पने |
७. लकडाउन अवमधभरको लामग श्रमिक िथा साना स्वरोजगारहरुको घर भाडा अमनवायफ रुपले मिनाहा गने
व्यवथथा मिलाउनु पने |
जय नेपाल !
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योगेन्द्र कुिार कुौँवर
िहासमचव
वोधाथफ :
१.
२.
३.
४.
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