
 

 

 

 

 

Ref: N-51/015-17 

 जनकपुर, बीरगञ्ज र बुटवलका के्षत्रीय अस्पताललाई एनआरएनले दियो दनिःशुल्क औषदि 

 

 
 
काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली सघंले नाकाबन्दीका कारण औषधि अभाव भोधगरहकेा जनकपुर, बीरगञ्ज र बटुबलका क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई धनिःशलु्क जीवनरक्षक औषधि हस्तानत्रण 

गरेको छ । 

यसअधघ स्वास््य मन्त्रालयलाई पधहलो चरणमा कररव ३८ लाख रुपैयााँको औषधि धदएको सघंले पधहलोपटक तीन मधहनादधेखको आन्दोलनबाट प्रभाधवत तराई क्षेत्रका अस्पतालमा आफै पुगेर 

औषधि हस्तान्तरण गरेको हो ।  

सघंका अध्यक्ष शषे घलेसधहतको टोलीले तीनवटै अस्पताललाई कररव दईु-दईु हजार धकलो औषधि हस्तान्तरण गरेको हो ।  

अध्यक्ष घलेले जनकपुर धबमानस्थलमा आयोधजत काययक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा. नगेन्रप्रसाद यादव र धन. मधेडकल सपुररटेण्डेण्ट डा. राजधकशोर पधण्डतलाई औषधि हस्तान्तरण गनुयभयो । 

औषधि ग्रहण गनय अस्पतालका धचधकत्सक र स्थानीय राजनीधतक दलका प्रधतधनधिहरुसमते धबमानस्थल आइपुगेका धथए ।  

यसगैरी सघंले आजै नारायणी क्षेत्रीय अस्पताललाई पधन जीवनरक्षक औषधिहरु हस्तान्तरण गरेको छ । अध्यक्ष घलेले अस्तालका धनधमत्त मधेडकल सपुेररटेण्डेण्ट उदयशंकर चौिरीलाई औषधि 

हस्तान्तरण गनुयभयो ।  

यसगैरी बटुवलधस्थत क्षेत्रीय अस्पताललाई पधन आजै सघंले औषधि हस्तान्रण गरेको छ । भैरहवासमा आयोधजत काययक्रममा सघंका अध्यक्ष घलेले अस्पतालका मधेडकल सपुेररटेण्डेण्ट डा. राजने्र 

खनाललाई औषधि हस्तान्रतण गनुयभयो ।  

काययक्रममा सघंका तफय बाट अध्यक्ष घले, सरंक्षक एव ंसयंुक्त राष्ट्रसघंका पूवय उपमहासधचव कुलचन्र गौतम, सरंक्षक इन्रा वन र प्रवक्ता रन्ज ुथापा उपधस्थत हुनुहुन््यो । औषधि ढुवानीका लाधग 

नेपाली सनेाले सहयोगस्वरुप स्काइ रक उपलब्ि गराएको धथयो ।  

नेपालमा आएको मानवीय धवपतमा सहयोग गनय अग्रसर भएको गैरआवासीय नेपाली सघंले औषधिको अभावका कारण ज्यान जाने अबस्था आउन नधदन औषधि सहयोग जारी राख्ने बताएको छ। 

'जहााँजहााँ िरैे अभाव छ, त्यहााँ हामीले नै धछटो औषधि उपलब्ि गराउने उदशे्यले अस्पताललाई नै औषधि हस्तान्तरण गररएको हो' अध्यक्ष घलेले भन्नुभयो-'उहााँहरुले धदएको सचूीअनुसार नै 

हामीले ६ हताका लाधग पुग्ने गरी औषधि धदएका छौं ।' 

सरकारलाई धदएको औषधि सम्बधन्ित अस्पताललाई पुग्ने धढलाई नहोस ्भनेर सरकारलाई जानकारी धदएरै धछटो औषधि पुरय्ाउन खोधजएको उहााँले जानकारी धदनुभयो । भूकम्पको बलेामा जस्तै 

धपडीतसम्म धसि ैपुग्ने योजनाअनुसार तराई क्षेत्रमा रहकेा क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई औषधि पुरय्ाइएको उहााँले जानकारी धदनुभयो । 

नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय सकंट समािानका लाधग गैरआवासीय नेपाली सघंले सहयोग गन ेघोषणा गरेअनुरुप अधहल े धबधभन्न दशेमा अथय सकंलनको काययक्रम भइरहकेो छ भने 

सकंटलाई अन्तराधष्ट्रयकरण गरी दबाब धसजयना गनय धबधभन्न दशेमा गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रदयशनहरु गरररहकेा छन् ।  
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