
 

प्रेस विज्ञप्ति 

एनआरएनएद्िारा झण्ड ै१ करोड ६० लाख रुपयैाांको जीिनरक्षक औषधि प्रदान 

 अष्ट्रेललया र चीनबाट प्राति सहयोग परराष्ट्र मन्त्रीलाई हस्िान्त्िरण  

 

गत असोजबाट सरुु भएको नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालहरुमा जीवनरक्षक औषधिको अभाव 
भएपछि गरैआवासीय नेपाली सघंले कररव १ करोड ६० लाख रुपयैांको बराबरको औषधि र औषधिजन्य 
सामाग्रीहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ि ।  

सघंका अध्यक्ष शषे घलेले त्यस अन्र्तगत अन्न्तम लटको औषधिजन्य सामाग्री माननीय उपप्रिानमन्री तथा 
परराष्ट्र एव ंस्थानीय ववकासमन्री कमल थापाललाई आज ववधिवत रुपमा हस्तान्तरण गनु ुभयो । यसमा 
अष्ट्रेललया र चीनबाट प्राप्त झण्ड ै५५ लाख बराबरको औषिी र औषिीजन्य सामाग्रीहरु रहेका िन ्। 

यसका लाधग अष्ट्रेललयामा रहेका गरैआवासीय नेपालीहरुको सहयोगमा ३१ हजार ७ सय ७४ (हवाई ढुवानी 
भाडा सहहतको मलू्य) बराबर र चीनबाट ६ हजार ६ सय २३ अमेरीकन डलर (हवाई खच ुबाहेक) बराबरको 
औषिीजन्य सामग्रीहरु प्राप्त भएको हो । जसलाई  नेपाल वायसेुवा छनगमले हङकङबाट छन:शलु्क ढुवानी 
गरी काठमाण्डौं ल्याई हदएको हो ।  

पहहलो, दोस्रो र तसे्रो चरणमा गरी कररव १ करोड पांच लाखको औषधि हस्तान्तरण गरेको सघंल ेथप कररव 
५५ लाख रुपयैांको सामाग्रीहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बबश्वभर िररएर रहेका नेपालीहरुको 
सहयोगमा सकंललत रकमबाट बबलभन्न देशमा औषधि खररद गरी हवाई मागबुाट नेपाल लभराई सघंले नेपाल 
सरकार स्वास््य मन्रालय, स्वास््य सेवा बबभाग आपछूत ुमहाशाखा र जनकपरु, नारायणी तथा वटुवल अञ्चल 
अस्पतालहरुलाई ती औषधि उपलब्ि गराएको धथयो । अञ्चल अस्पताहरुमा ती औषिीहरु नेपाली सेनाल े
छन:शलु्क ढुवानी गररहदएको धथयो ।  

पहहलो चरणमा मसंीर ८ गत े३८ लाख मलू्य बराबरको जीवन रक्षक औषिीहरु सघंका अध्यक्ष शषे घलेले 
स्वास््य तथा जनसखं्या मन्री रामजनम चौिरीलाई हस्तान्तरण गनु ुभएको धथयो । 

दोश्रो चरण मसंीर १४ गत ेसघंले जनकपरु, नारायणी र बटुबलका क्षरेीय अस्पतालहरुलाई २५ लाख ७४ हजार 
रुपयैांको औषधि हस्तान्तरण गराएको धथयो । मन्रालय सगंको सहमछत र नेपाली सेनाको सहयोगमा सघंल े
तीनवटै अस्पताललाई सम्बन्न्ित स्थानम ैपगेुर औषधि हस्तान्तरण गरेको धथयो । 

तशे्रो चरणमा सघंले ५० लाख १८ हजार रुपयैां बराबरको औषधि स्वास््य राज्यमन्री मो. मसु्ताक आलम 
मारु्त नेपाल सरकार स्वास्थ मन्रालय औषिी ववभाग आपछूत ुमहाशाखालाई हस्तान्तरण गरेको धथयो । 

 ‘नेपालीका लाधग नेपाली’ भन्ने मलू मन्रलाई आत्मसाथ गदै मातभृमूीलाई परेको हरेक बबपतको बेला सहयोग 
गने सघंको प्रयास रहँदै आएको र भोलीका हदनमा आइपने कुन ैपछन अप्ठेरो पररस्थीछतमा ससंारभरका 
गरैआवासीय नेपालीहरु नेपाली दाजुभाई हददीबहहनीको साथमा रहनेिन ्। 



कररव तीन करोडको औषधि हदने योजना रहेको भए पछन अस्पताल र सरकारसागको िलर्लपछि अन्य 
दात ृछनकायले समेत अत्याबश्यक औषधिहरु सहयोग गरररहेको हुादा आबश्यक परेको खण्डमा रे्रर सहयोग 
गने योजनाअनसुार यो चौथो चरणको अष्ट्रेललया तथा चीनवाट प्राप्त अछत आवश्यक औषिी तथा औषिीजन्य 
सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गररएको ि । 

हाल नाकावन्दी पहहलेको जस्तो नरहेको तथा नेपाल सरकारले समेत चाललस करोड बाराबरको अछत आवश्यक 
औषिीहरु द्रतु खररद प्रकृया मारु्त खररद गन ुलागेको अवस्थामा नेपाल सरकारले खररद गन ुलागेको अछत 
आवश्यक औषधिमा समावेश नभएका औषिीहरु आवश्यक परेमा सघं पनु: सहयोग गन ुतयार रहेको ि । 
अन्यथा यो न ैअन्न्तम हस्तान्तरण हुने ि । 

औषिी हस्तान्तान्तरणको अलावा देशलाई आईपरेको यस मानवीय सकंटको बबश्व समदुाय माझ जानकारी 
गराउने उदेश्य अनरुुप बबलभन्न देशहरुमा गरैआवासीय नेपाली सघंको अगवुाईमा कायकु्रमहरु सचंालन भएका 
धथए जसको नारा ‘नेपाल होप्स’ लशषकुमा ‘हामीलाई जस्तो छतलमलाई नपरोस’ भन्ने सन्देशसहहत नेपालको 
मानवीय सकंटलाई ववश्व समदूाय माझ झल्काउने गरी अलभयान समेत सचंालन गररएको धथयो ।   

यस कायमुा महत्वपणू ु योगादान गने नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल वायसेुवा छनगम, डा. भगवान 
कोईराला, डा. वालकृष्ट्ण खकुरेल, डा. लभम लसहं छतनकारी, डा. गणेश गरुुङ, सघंका सरंक्षक कुलचन्द्र गौतम 
लगायत मानवीय सकंट समािान र यसलाई अन्तरान्ष्ट्रयकरण गने अलभयानमा सहभागी हुने सव ैसहयोगी 
हातहरुलाई गरैआवासीय नेपाली सघं हाहदुक आभार प्रकट गदुि ।  

यसगैरी सहयोग सकंलनका लाधग अष्ट्रेललयाबाट समन्वय गनुहुुने डा. रेखा गरुुङ, दीपा राई, िमरुाज अधिकारी, 
एनआरएन अष्ट्रेललया लभक्टोयरया राज्य सलमछतका केशव काडले, एनसीसी अष्ट्रेललया तथा चीनबाट सहयोग 
सकंलनका लाधग डा. राजीवप्रसाद केशहरी तथा उहांको टीम एनसीसी चीन, बरलोक गरुुङ तथा नेपाल बायसेुवा 
छनगमलाई पछन हाहदुक आभार प्रकट गदुि ।  

 

रञ्जु थापा  

प्रवक्ता,  
अन्तराुन्ष्ट्रय समन्वय पररषद  

गरैआवासीय नेपाली सघं । 

 

लमछत: २०७२ माघ २४ गत े। 
  



 

 
 


