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प्रेस विज्ञप्ति
गैरआवासीय नेपाली संघले सन ् २००८ मा कुवेतमा मत्ृ यद
ु ण्डको सजाय सन
ु ाइएकी नेपाली चेली श्रीमती डोल्मा शेपाालाई
मत्ृ यद
ु ण्डबाट

बचाउने

अभियान

संचालन

गरे को

थियो

।

त्यसक्रममा

ब्लडमनीका

लाथग

आवश्यक

रकम

जुटाउन ववश्वब्यापी रुपमा एनआरएनहरुलाई आह्वान गररएको थियो । नेपाल सरकारसँगको सहकायामा ब्लडमनी बझ
ु ाउनको
लाथग संघले आवश्यक रकम उपलब्ध गराई डोल्मा शेपाालाई मत्ृ यद
ु ण्डबाट बचाएर नेपाल भित्र्याउने सफलता भमलेको
सवाववददतै छ । त्यस अलावा बचेको रकमबाट डोल्मा शेपााको छोराको पढाइ खचाका लाथग अक्षयकोष संचालन गना त्यततबेलै
तीन लाख रुपैयाँ संघले उपलब्ध गराएको थियो।
रोजगारीका

लाथग

ववदे भशएकी

नेपाली

चेलीको

जीवन

रक्षाको

उद्दे श्य

राखी

संचाभलत

अभियान मत्ृ यद
ु ण्डबाट

मक्
ु तिए पश्चात सककएको िए पतन यततखेर डोल्मा शेपाा जेल सजाय परु ागरी नेपाल फकेपतछ सामाजजक संजाल र भमडडयामा

समेत गैरआवासीय नेपाली संघ तिा अग्रजहरुको नाम जोडेर बबभिन्न समाचारहरु आएका कारण सत्य तथ्य जानकारी गराउनु
संघले आवश्यक ठानेको छ । हालै मात्र बसेको अन्तरााजरिय कायाकारी सभमततको बैठकले उक्त अभियानको फेरर अध्ययन
गरे को छ र तनम्न तथ्य सावाजतनक गने तनणाय गरे को छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार पररारि मन्त्रालय तिा सम्बजन्धत दत
ु ावासले डोल्मा बचाऊ अभियानको
समन्वयगरी

संयक्
ु त

कदम चालेको थियो

। डोल्मा

बचाउ

अभियानको

संयोजन संघका

तफाबाट कोररयाबाट तत्काभलन

अन्तराजरिय समन्वय सभमततको केजन्िय सदरय तिा पव
ू ा महासथचब तेन्जी शेपााजीले गनुा िएको थियो ।

अन्तरााजरिय समन्वय पररषदले ववश्वव्यापी रुपमा सन्चालन गरे को अभियानमा सन ् २००८ माचा दे खख अक्टोबर मदहना भित्र

रु. ३७,४९,७४१.६ जम्मा िएको थियो । संकभलत रकम मध्ये ब्लडमनीको लाथग रु. ३ लाख र रु. १० लाखको गरी दईु वटा चेक

पररारि मन्त्रालयलाई पठाएकोमा एउटा ३ लाखको सटही गररएको र आवश्यक रकम नेपाल सरकारले संकलन गररसकेकोले
१० लाखको

चेक मन्त्रालयले सटही गरे न र संघको खातामा नै रह्यो । उक्त संयक्
ु त प्रयासले डोल्मा शेपााले हत्यागरे को

ितनएको व्यजक्तको पररवारलाई ब्लड़मनी प्रदान गररयो र उनको मत्ृ यद
ु ण्डको सजाय जेलमा पररणत ियो । हाल उनी जेल

सजाय परु ागरी नेपाल फकी सकेकी तछन ् । डोल्मा शेपााको ज्यान बचाऊ अभियान परु ािसकेपतछ ८ फेब्रअ
ु री २००९ मा
बसेको १७ औं अन्तरााजरिय समन्वय पररषद्को बैठकले बाँकी रकम तनम्न अनस
ु ार पररचालन गने तनणाय गरे को थियो ।
१.

डोल्माको छोराको अध्ययन सहयोगको लाथग तीनलाख रुपैंयाको अक्षयकोष संचालन गनाको लाथग प्रदान गने ।

२.

बाँकी ३१,४९,७४१.६ रुपैंया संघको आपतकालीन बैदेभशक रोजगार कोषमा जम्मा गने र सोही खालका अन्य राहत
कायामा प्रयोग गने ।

सोही तनणाय अनस
ु ार डोल्माको छोरालाई ३ लाख रुपैंया प्रदान गररएको र बाँकी रकम संघको आपतकालीन कोषमा रहे को

छ । संघले यो मात्रै निएर यरता ववववध खाले समरयाहरुमा सक्दो मानवीय तिा अन्य आवश्यक सहयोग जुटाउँ दै र
उपलब्ध गराउँ दै आएको छ । यसरी सहयोग जुटाउने क्रममा उठे को रकम तोककएको कायामा खचा गरी बचेमा संघको
आपतकाभलन राहत कोषमा राख्ने र आवश्यक पदाा प्रयोग गने प्रचलन रहे को छ ।

संघका हरे क कक्रयाकलापहरु पारदशी बनाउन सचेत छ र आवश्यक सच
ू ना मेडडयामा उपलब्ध गराउन तत्पर छ

। नेपालीका लाथग नेपाली िन्ने मल
ु मन्त्र बोकेको संरिा आपतकाभलन बाहे कका अन्य अवरिामा पतन क्षमताले भ्याए सम्म

नेपालीको सहयोगका लाथग तत्पर छ र आगामी ददनमा अरु व्यवजरित र पारदशी ढं गले कायागने ववश्वाश सबैमा ददलाउन
चाहन्छ ।
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