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नाकाबन्दी ित्काल अन्त्य गनि एनआरएनको अपील, िानवीय संकट सिाधानिा सहयोग गने
मवदेशिा रहेका महिाल पहाड र िराईका लाखौं नेपालीको प्रमिमनमधत्व गने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दमिणी नेपालिा
भइरहेको राजनीमिक मबरोध र प्रदिशन िथा पमिल्लो के ही िमहनादेमख भारिको अघोमिि नाकाबन्दीले उत्पन्न गमभभर िानवीय संकटका
कारण दुमखि भएको ि ।
जारी प्रदिशनका क्रििा सयौं िामनस िरे का वा घाइिे भएका िन् र इन्धन संकटले सवारी दुघिटना मनभत्याएका िन् । अत्यामधक मभड हुने
सवारी साधनको िििा खिरनाक ढङ्गले िमहला, बालबामलका र ज्येष्ठ नागररकसमहिका यात्रुहरु यात्रा गनि बाध्य भएका िन् ।
अत्यावश्यक सािामजक सेवाहरु प्रभामवि भएका िन् र अस्पिालहरु अत्यावश्यक औिमध र सािग्रीको अभाव झेल्दैिन् ।
युमनसेफका अनुसार १६ लाख बालबामलका लगभग िीन िमहनदेमख मवद्यालय जानबाट बमिि िन् । धेरै उद्योग धन्दा र साना ब्यापार
बन्द भएका िन् र अत्यावश्यक आपूर्िि र सेवाहरुको गमभभर अभाव पैदा भएको ि ।
यसले पमहले नै गमभभर सिस्याका रुपिा देखापरे को बेरोजगारी झनै मबकराल बनाएको ि । िूख्य मसजन कै सियिा पयिटन व्यवसाय
गमभभर रुपिा प्रभामवि भएको ि ।
यो सबै ६ िमहना पमहलेको मबनासकारी भूकभपको प्रभावसंग जुमधरहेको करिन सियिा भएको ि । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोमपयन युमनयन,
दािाहरु समहिका अन्िरािमष्ट्रय सिुदायले यसैका कारण भूकभपपमिको पुनर्नििािण प्रयास रोककएको गुनासो गरे का िन् ।
यो सियिा नेपालिा खुसी साट्ने र चाडपविहरु िनाउनु पने हो । िर, देश मवदेशिा बस्ने र काि गने लाखौं नेपाली र भारििा बस्ने र काि
गने नेपालीहरु (जसका नािेदारहरु सीिापारी बस्िन्) आफ्नो पूख्र्यौली थलोिा पुगेर कदपावली र िि िनाउन सक्ने अवस्थािा िै नन् ।
यस्िो खेदजनक अवस्था िुरुन्िै अन्त्य हुनुपिि । हािी मवशेिगरी भारिलाई दुईदेशका जनिाबीच रमहआएको सद्भावना र मित्रिालाई
कदगो राख्दै उसले लगाएको अघोमिि नाकाबन्दी ित्काल अन्त्य गनि अमपल गदििौं ।
हािी नेपाल सरकार र आन्दोनरि दलहरुलाई उमचि संवैधामनक र शामन्िपूणि प्रकक्रयाको पालना गदै संवादिाफि ि मिट्टै सबै मववाकदि
िुद्दाहरुको सिाधान खोज्न आग्रह गदििौं ।
एनआरएनए आफै पमन नेपालीहरुको सहयोगाथि िानवीय सहयोग पररचालन गनि अगाडी बढ्दैि ।
नेपालिा जारी िानवीय संकट सिाधानका लामग गैरआवासीय नेपाली संघले मनम्न कायि गने ि –
 सरकारी मनकाय र साझेदारहरुसंग सिन्वय गरी अस्पिाल िथा स्वास््य चौकीलाई चामहने औिमध र मचककत्सा िथा शल्य
मचककत्साजन्य सािाग्री एवं िानवीय सहयोग प्रदान गने ि ।
 जाडो सियका लामग आवश्यक पने कभबल र अरु सािाग्री संकलन र मविरण गनि एउटा ‘एनआरएनए संकट सहयोग सिूह’ गिन
गने ि ।
 संकटको सकारात्िक सिाधानका लामग रामष्ट्रय र अन्िरािमष्ट्रय पहलकदिीलाई संघले जारी राख्ने ि ।
शेि घले
अध्यि,
अन्िरामष्ट्रय सिन्वय पररिद् गैरआवासीय नेपाली संघ ।

