
 

 

 

 

Ref: N-52/015-17 
 

प्रेस बक्तब्य 
 
गरैआवासीय नेपाली सघंद्वारा १ करोड २५ लाख रुपयैााँको जीवनरक्षक औषधि हस्तान्तरण  
 

काठमाण्डौ । नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालमा अत्याबश्यक औषधिको अभाव भएपछि गरैआवासीय 
नेपाली सघंल ेसरकारलाई कररव १ करोड २५ लाख रुपयैााँ बराबरका जीवनरक्षक औषधि सहयोग गरेको ि ।  
  
स्वास््य सेवा बबभाग टेकुमा शकु्रबार आयोजजत बबशषे काययक्रममा सघंका अध्यक्ष शषे घलेले स्वास््य तथा 
जनसखं्या मन्री रामजनम चौिरीलाई औषधि हस्तान्तरण गनुयभयो ।  
 

सघंल े पहहलो चरणमा गत मसंसर ८ गत े ३८ लाख मलू्य बराबरको औषधि हस्तान्तरण गरेको धथयो । 
त्यसगैरी जनकपरु, बीरगञ्ज र बटुबलका क्षेरीय अस्पतालहरुलाई २५ लाख ७४ हजार रुपयैााँको औषधि 
हस्तान्तरण गररएको ि । मन्रालयसाँगको सहमछत र नेपाली सेनाको सहयोगमा सघंल ेतीनवटै अस्पताललाई 
सम्बजन्ित स्थानम ैपगेुर औषधि हस्तान्तरण गरेको हो । 
 

यसगैरी आज सघंल े५० लाख १८ हजार रुपयैााँ बराबरको औषधि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ि । सघंले 
खररद गरेको कररव १२ लाख रुपयैााँ बराबरको औषधि बगंलादेशबाट आगामी साता काठमाण्डौ आइपगु्नेि । यी 
औषधि सघंल ेससि ैस्वास््य मन्रालयलाई हस्तान्तरण गने ि । यी सव ैचरणमा गरी सघंल ेसरकारलाई कुल 
१ करोड २५ लाख रुपयैााँको औषधि हस्तान्तरतण गरेको ि ।  
  
हाल आएर बिभिन्न दाता हरुिात औषधी आउने खिर प्राप्त िएको र नेपाल सरकारलाई एन र न ए िाट 
िततमान आपत्कालीन आउसधधको आवस्थाको सभमश्या गरी के कती आिस्यक छ िन्ने पत्र पठाएका छो| 
 

अहहले हामीले हदएको औषधि काठमाण्डौ तथा काठमाण्डौ बाहहरका क्षेरीय अस्पतालहरुलाई कररव ६ हप्ताका 
लाधग पगु्ने अनमुान गररएको ि । सरकार र सम्बजन्ित अस्पतालहरुल े हदएको सचूीअनसुार बबशषेज्ञ 
धचककत्सकसमेतको सहभागीतामा यी औषधि खररद गरी सरकारलाई हदइएको हो ।  
  
'नेपालीका लाधग नेपाली' भन्ने हाम्रो मलू मन्रलाई आत्मसाथ गदै मातभृमूीलाई परेको बबपतको बेला साथ 
हदने हाम्रो कोससस हो ।' सघंका अध्यक्ष शषे घलेले भन्नभुयो-'यस्तो बबपतमा हामी हहजो पछन चुप लागेर 
बसेनौं, आज पछन बसेनौं र भोलीका हदनमा आइपने कुन ैपछन अप्ठेरो पररस्थीछतमा ससंारभरका गरैआवासीय 
नेपालीहरु नेपाली दाजुभाई हददीबहहनीको साथमा रहनेिन ्।' 



 

 

 
पहहलो चरणमा कररव तीन करोडको औषधि हदने योजना रहेको भए पछन अस्पताल र सरकारसाँगको 
िलफलपछि अन्य दात ृछनकायलेसमेत अत्याबश्यक औषधिहरु सहयोग गरररहेको हुाँदा आबश्यक परेको खण्डमा 
फेरर सहयोग गने गरर अहहलेका लाधग एक करोड २५ लाख रुपयैााँको औषधि सहयोग गरेको हो । 
  
गरैआवासीय नेपाली सघंको पछिल्लो वठैकल ेनाकाबन्दीलाई अन्तराजरियकरण गदै नेपालमा उत्पन्न मानवीय 
सकंट समािानका लाधग औषधि र अत्याबश्यक सामाग्री सहयोग गने छनणयय गरेको धथयो । 
 

सोहीअनसुार बबसभन्न देशमा गरैआवासीय नेपाली सघंको अगवुाईमा बबरोि प्रदयशन काययक्रमहरु भइरहेका िन ्
भने 'नेपाल होप्स' सशषयकमा 'हामीलाई जस्तो छतसमलाई नपरोस'् भन्ने सन्देशसहहत नेपालको मानवीय 
सकंटलाई झल्काउने गरी असभयान समेत थासलएको ि ।   
 

मानवीय सकंट समािान र यसलाई अन्तराजरियकरण गने असभयानमा सहभागी हुने सव ैसहयोगी हातहरुलाई 
गरैआवासीय नेपाली सघं हाहदयक आभार प्रकट गदयि ।  
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