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पे्रस नोटः 
कोरोना भाईरस विरुद्धको अभभयानका लाभि केन्द्रिय स्तरमा रु १ करोडको कोष जम्मा िन ेप्रभतबद्धता सहित सघंको 

७२औ अरतरााविय समरिय पररषदको बकैठ सम्परनः 
हिजो सन ्२२ मार्ा २०२० का हदन अरतरााविय समरिय पररषद्को ७२औ ंबठैक सम्परन भएको छ । उक्त िठैकले 
िरेका मखु्य भनर्ायिरु भनम्न बमोन्द्जम छन ्: 

 कोरोना सकं्रमर्बाट विशेष िरी नेपालमा सियोि िनाको लाभि िरैआिासीय नेपाली सघं ले आभथाक सियोिको 
घोषर्ा िरेको छ । बठैकल ेकेन्द्रिय स्तरमा १ करोड रुपयैााँ जम्मा िन ेभनर्ाय िरेको छ । 

 बठैकले कोरोना भाईरसले स्िास््य, मनोविज्ञान, सामान्द्जक र आभथाक के्षत्रमा पारेको असरका बारे प्रविभिको 
प्रयोि िरी (िेभभनार, सामान्द्जक सञ्जाल आहद)  जनरे्तना मलुक कायाक्रमिरु सञ्र्ाल िन ेभनर्ाय िरेको छ । 
यसको लाभि सघंको स्िास््य सभमभतलाई अझ बढी सकृय बनाईने भएको छ ।  

 बठैकले सघंका कोषाध्यक्ष मिेश कुमार श्रषे्ठको सयंोजकत्िमा कोरोना वपहडत राितकोष सकंलन उप सभमभत 
िठन िरेको छ । साथै, भौभतक सामाग्री सियोि सकंलन उपसभमभतका सयंोजक उपाध्यक्ष डा. बिी केसीले 
आिश्यक भौभतक सामाग्री सकंलन िरी नेपाल सरकारसिं समरिय िन ेतथा िस्तारतरर् िन ेकायामा सयंोजन 
िनुा िुने छ । 

 बठैकमा राविय समरिय पररषद् र्ीन, कोरीया, िङ्कंि, मकाउ आहदले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लाभि 
आिश्यक भौभतक सामाग्री भत मलुकुबाट उपलब्ि िराउन सहकने जानकारी हदएका भथए । 

 सघंले विश्वभर िठन भएका राविय समरिय पररषद्िरु मार्ा त कोरोना भाईरसका कारर् िरैआिासीय 
नेपालीिरुमा परेको प्रभाि बारे त्यांक सकंलन िन ेसमेत भनर्ाय िरेको छ । 

 विश्वव्यापी प्रकोप बनेको कोरोना भइरसको सम्भावित सकं्रमर् र विस्तार रोक्ने र विभभरन राविय पिलिरुलाई 
सियोि िनाका लाभि  केरिीय स्तरमा िरैआिासीय नेपाली सघं (एनआरएनए) ले कुमार परतको अध्यक्षतामा 
िठन भएको उच्र्स्तररय सभमभतलाई बठैकले अनमुोदन िरेको छ । 

 बठैकले सब ैराविय समरिय पररषद्िरुलाई आफ्नो मलुकु भभत्र रिेका नेपालीिरुलाई प्रकोपबाट परेको प्रभाि बारे 
जानकारी भलन र उनीिरुलाई कोरोभाइरसबाट सरुन्द्क्षत रिन सरू्ना प्रिाि िनाको लाभि अनरुोि िरेको छ र 
साथै सब ै राविय समरिय पररषद्िरुलाई कोरोना भाइरसको कारर् समस्यामा परेका नेपालीिरुलाई आफ्नो 
मलूकूमा नेपाली भनयोि समेत सिं समरिय िरी सियोि िनाका लाभि अनरुोि िरेको छ । 

 बठैकले सघंको सभा र सम्मेलन तथा अरय भभडभाड िुने कायाक्रम िाललाई ३ महिना सम्म निना भनदेशन 
जारी िरेको छ । 

 बठैकले सघंको आभथाक तथा कमार्ारी भनयमािलीको मस्यौदामा सदस्यिरुले १ िप्ता भभत्र सझुाि पेश िन ेर 
अरतरााविय कायाकारी सभर्िालयलाई भत भनयमािलीलाई अन्द्रतम रुप हदनका लाभि अभिकार हदने िरी भनर्ाय 
िरेको छ । 



 

 बठैकले सघंको आर्ार सहंिता, नेपाल सरकार सिं भेटघाट र नेपाल सरकार तथा अरय सघं ससं्थािरु सिं 
सिमती तथा सम्झौता पत्रमा िस्ताक्षर िन ेसम्बरिमा प्रोटकल समेत अनमुोदन िरेको छ । 

 बठैकले आरतररक लेखा पररक्षर् एि ंसघंको वबस्ततृ आभथाक लखेापररक्षर् (हडहडए) प्रभतिेदनको आिारमा काम 
कारिािी अभघ बढाउन अरतरााविय कायाकारी सभर्िालयलाई अभिकार हदने भनर्ाय िरेको छ ।  

 बठैकले राविय समरिय पररषदले िरैआिासीय नेपाली सघंसाँि आिद्द िुन मापदण्ड सहितको सझंौतापत्रमा 
िस्ताक्षर िनुा पन ेभनर्ाय िरेको छ र यसको सझंौताको वििरर्लाई समेत बठैकल ेस्िीकृभत हदएको छ । 

बठैकले माभथ उल्लेन्द्खत विषय बािेक अरय सरोकारका विषयिरुमा छलर्ल िरर भनर्ाय िरेको छ । 

 

 
हडवब के्षत्री 
प्रिक्ता 
२३ मार्ा २०२० 

 


