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प्रेस विज्ञप्ति 
कोरोना भाइरसको सकं्रमणबाट सरुक्षित हुनको लाप्ति हार्दिक आह्वान 

 

केही समय यता चीनको उहान िेत्रबाट फैप्तलएको नोभेल कोरोना भाइरस (Novel Corona Virus) को सकं्रमणले अर्हले 
अन्तरािविय स्िास््य आपतको क्षस्िप्तत खडा िररसकेको छ । यस भाइरसको सकं्रमणबाट चीन लिायतका विप्तभन्न 
मलुकुमा मतृ्य ुहुनेको सखं्या झण्डै ६०० पपु्तिसकेको र ३० हजार भन्दा बढी व्यविहरु सकं्रप्तमत भईसकेका छन ्। यसले 
विश्वव्यापी महामारीको रुप प्तलनसक्ने शकंा उत्पन्न भएको छ ।  
 

िरैआिासीय नेपाली सघं यस भाइरसको सकं्रमणको कारणले मतृ्य ु भएका व्यविहरुको आत्माको चीरशान्तीको साि ै
सकं्रप्तमत व्यविहरुको प्तशघ्र स्िास््य लाभको लाप्ति कामना िदिछ । सािै यस प्रकोपबाट प्रभावित सबमैा सहानभुपू्तत प्रकट 
िदिछ । 
 

यस प्रकोपका कारणल ेचीनको उहान प्रान्तमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारको चुनौप्तत आएको छ । िरैआिासीय नेपाली सघं 
राविय समन्िय पररषद् चीन उहानमा रहेका १४० भन्दा बढी नेपालीहरु सिं सपंकि मा रहेको र उनीहरुलाई नेपाली दतूािास 
बेइक्षजङ्ि सिंको समन्ियमा नेपाल र्फताि िन ेसबंन्धमा सर्क्रय रुपमा कायि िरररहेको छ । सघंका अध्यिज्यलूे सक्दो 
सहयोिका लाप्ति सबंक्षन्धत सब ैपिलाई अवपल समेत िररसक्न ुभएको छ । सघंको स्िास््य सम्बन्धी सप्तमप्ततले यस 
कोरोना भाइरसको बारेमा िरैआिासीय नेपालीहरु माझ जानकारी फैलाउन सर्क्रय रहेको छ । यस प्रकोपबाट नेपालको 
पयिटन लिायत अिितन्त्र प्रभावित हुन िाप्तलसकेको छ । नेपाल जस्तो कम साधन श्रोत सम्पन्न मलुकुलाई यसले चुनौप्तत 
िवप र्दएको छ । 
 

यस्तो अन्तरािविय विपतको क्षस्िप्तत कुन ैएक मलुकुले मात्र सामना िनि नसक्ने र यसका लाप्ति सब ैराि र सपंणूि मानि 
जाप्तत ऐकबद्ध भई लाग्न ुपन ेहाम्रो भनाई हो । अन्तरािविय रुपमा समन्ियका साि अप्तघ बढ्न हामी नेपाल सरकार र 
विश्व समदुाय सिं हार्दिक अवपल िदिछौं । 
 

यस महामारीबाट बच्ने उपाय अिलम्िन िनि चीन लिायत विश्वभरी फैप्तलएका सब ैिरैआिासीय नेपाली र नेपालमा रहन ु
हुने नेपाली दाजुभाई र्दर्दबर्हनीहरुमा अवपल िदिछौं । सािै कुन ैआपतकाप्तलन अिस्िा आईपरेमा सघंको सप्तचिालय 
(977-4411530/4426005 email: info@nrna.org) तिा स्िास््य सप्तमप्ततका सभापप्तत डा. सकं्षजि सापकोटा (email: 

chair.health@nrna.org) लाई सचूना र्दनहुुन अनरुोध छ । 
 

 
र्ड.वब िेत्री 
प्रििा, अन्तरािविय समन्िय पररषद् 

िरैआिासीय नेपाली सघं । 

 

६ फेब्रिुरी २०२० । 


