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१२ नोभेम्बर २०१८  

 प्रेस विज्ञप्ति  

  
  

गरैआवासीय नेपाली सघंका मध्यपवूव सयंोजक राजेन्द्र कुमार (आर. के.) शमावलाई कतारको सरुक्षा ननकायल े गगरफ्तार गरेर 
पाररवाररक लगायत कसकैो पनन पहुुँच र प्रत्यक्ष सम्पकव  भन्द्दा बाहहरको भन्द्ने खबरले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्वण गराएको छ । 
गत अक्टोवर १८ ताररखमा भएको उहाुँको गगरफ्तारीको कारण के हो भन्द्ने ववर्य र अवस्थाका बारेमा अहहले सम्म आगिकाररक 

जानकारी प्राप्त भएको छैन । गगरफ्तार गररएको तसे्रो हदन छोटो समय पररवारका सदस्यसुँग कुरा गनव हदए पनन कतारमा दशैं 
अगाडि आयोजना गररएको एक साुँस्कृनतक कायवक्रमको प्रस्तनुतका ववर्यलाई ललएर गगरफ्तार भएको र उहाुँ सरुक्षक्षत रहेको बाहेक 

अन्द्य जानकारी पाउन नसकेको पाररवाररक स्रोतल ेजनाएको गथयो ।   
  

गत अक्टोवर ५ ताररकमा दोहामा लोक तथा दोहोरी गीत प्रनतष्ठान नेपालको कतार शाखाको आयोजनामा भएको एक साुँस्कृनतक 

कायवक्रममा रोजगारदाताल े नेपाली कामदारलाई हदएको पीिाको ववर्य समेहटएको भन्द्ने खबर प्राप्त भएको छ । शमाव त्यस 

कायवक्रमको ववशरे् अनतगथका रुपमा उपस्स्थत हुनहुुन्द््यो । उहाुँबाहेक उक्त कायवक्रमका आयोजक प्रनतष्ठानका उपाध्यक्ष शस्क्त 

क्षेत्री र कलाकारहरु राम बाब ुबोहरा, ररत कुमार शे्रष्ठ र कृष्ण ढकाललाई पनन त्यहाुँको सरुक्षा ननकायल े त्यस कायवक्रम पनछ 

ननयन्द्त्रणमा ललएको बझुिएको    छ ।  गत ववहहबार सयंोजक शमावले कररब १५ लमनेट पररवारका सदस्यहरुसुँग कुरा गनुवभएको र 
नेपाली समदुायको नेततृ्वकताव भएर पनन त्यस ककलसमको कायवक्रम ककन रोक्न ेप्रयास नगरेको भन्द्ने ववर्यमा न ैसोिखोज केस्न्द्रत 

रहेको जानकारी श्री शमावले पररवारका सदस्यहरुलाई गराउन ुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।   
  

उहाुँको गगरफ्तारी पनछ सघंल ेकतार स्स्थत नेपाली दतुावास, परराष्र मन्द्त्रालय लगायत सम्बस्न्द्ित ननकायहरुमा उहाुँको अवस्था 
एककन गनव र उहाुँको ररहाइका लागग आवश्यक पहल गररहदन अनरुोि गदै आएको छ । सघं यो प्रेस ववज्ञस्प्त मार्व त पनन सघंका 
मध्यपवूव सयंोजक आरके शमाव र हहरासतमा रहनभुएका अन्द्य नेपालीहरुको लशघ्र ररहाइका ननस्म्त अपील गदवछ । यसका साथै श्री 
शमावको गगरफ्तारीको ववर्यमा ननरािार र कपोलकस्पपत रुपमा केही सचंार माध्यम र सामास्जक सजंालमा समाचार तथा हटका 
हटप्पणी भरैहेका प्रनत पनन गरैआवासीय नेपाली सघंको गम्भीर ध्यानाकर्वण भएको छ । कसलैे पनन व्यस्क्तको स्वालभमानमागथ 

चोट पगु्ने गरी सघं र सघंका पदागिकारीहरुलाई समेत जोिरे कापपननक, आिारहहन र भ्रामक समाचार सपं्रेर्ण तथा हटका 
हटप्पणी नगररहदनहुुन सघं हाहदवकतापवूवक अनरुोि गदवछ ।   
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  प्रवक्ता 
गैरआवासीय नेपाली संघ  

अन्द्तरास्ष्रय समन्द्वय पररर्द ।                  


