
 
 

                                                                          
प्रेस विज्ञप्ती 

 

आज सन ् १९ जनवरी २०१८ का दिन विेैशिक रोजगारको क्रममा पररबन्धले साउिी अरेवीयाको जेलमा 
बन्िीको जीवन व्यतिि गरररहेका थानेश्वर भषुाललाई कारागारबाट मकु्ि गननको लागग प्रवासी नेपाली 
समन्वय सशमतिल ेभषुाल बचाउ अशभयान अन्िगनि सकंलन गरेको २५ लाख ४८ हजार र गरैआवासीय नेपाली 
सघंल ेउपलब्ध गराएको रु १५ लाख ५० हजारको वगे्ला वेग्ल ैचेक आज नेपाल सरकारका परराष्ट्र सगचव 
िकंरिास वरैागीलाई हस्िान्िरण गररएको छ । 
 

  
 

आज प्राप्ि भएको सहयोग रकम साउिी अरेवीयाको नेपाली महावाणणज्य ििूावासमा पठाई थानेश्वर 
भषुाललाई जेलबाट ररहा गने प्रक्रक्रया सरुु गररने परराष्ट्र सगचव वरैागीले जानकारी दिन ुभएको छ । सहयोग 
रकम जुटाएकोमा उहााँले गरैआवासीय नेपाली सघं र प्रवासी नेपाली सशमतिलाई धन्यवाि व्यक्ि गनुन भयो । 
 

आजको सहयोग रकम सघंले आफ्नो राहिकोषबाट रु= १२ लाख ५० हजार, एनशसशस साउिी अरेवीयाले रु= २ 
लाख ५० हजार र एनशसशस मलेशसयाले रु= ५० हजार उपलब्ध गराएको हो । यस सहयोग हस्िान्िरण 
कायनक्रममा सघंका अध्यक्ष भवन भट्ट, प्रवासी नेपाली समन्वय सशमतिका अध्यक्ष कूल प्रसाि काकी, 
गरैआवासीय नेपाली सघंका सगचव डि=बब क्षेत्री, प्रवक्िा भषूण तघशमरे, एशिया प्रिान्ि क्षेत्रका क्षेत्रीय सयंोजक 
क्रकरणववक्रम थापा र सगचवालयका प्रमखु कायनकारी अगधकृि िा= हेमन्ि िवािीको सहभागगिा रहेको गथयो । 
 

सहयोग रकम हस्िान्िरण कायनक्रम पतछ गरैआवासीय नेपाली सघंको सगचवालयमा एक पत्रकार भटेघाट 
कायनक्रमको आयोजना गरी सहयोग बारे जानकारी गराईयो । यस कायनक्रममा प्रवासी नेपली समन्वय 
सशमतिका अध्यक्ष कूल प्रसाि काकीले सशमतिका साथ ैभषुालको ररहाईका लागग सकंलन गररएको रकम बारे 



 
 

जानकारी दिन ुभएको गथयो । यस्ि ैभषुालकी आमाले आपि परेको बेलामा रकम जुटाई सहयोग गरेकोमा 
गरैआवासीय नेपाली सघं र प्रवासी नेपाली समन्वय सशमति प्रति आभार प्रकट गनुन भयो । 
 

 
 

कायनक्रमको अन््यमा सघंका अध्यक्षले सहयोग रकम जटुाएकोमा एनशसशस सउिी अरेवीया, एनशसशस 
मलेशसया र यस काममा पहल गने प्रवासी नेपाली समन्वय सशमति लगायि सहयोग गने गरैआवासीय 
नेपालीहरुलाई हादिनक धन्यवाि व्यक्ि गनुन भयो । साथै उहााँल े आज थानेश्वर भषुालको ररहाइमा चादहने 
आवश्यक रकम नेपाल सरकारलाई बझुाईसकेको र चाि ैन ैसरकारले आवश्यक प्रक्रक्रया पयुानई नेपाल फकानउने 
ववश्वास व्यक्ि गनुन भयो । 
 

सघंका प्रवक्िा भषूण तघशमरेले कायनक्रमको सचंालन गनुनका साथै सहभागी हुन ुभएका सब ैसचंारकमीहरु र 
सरोकारवालाहरु प्रति धन्यवाि ज्ञापन गनुन भयो । 

 

भषूण तघशमरे 

प्रवक्िा 
गरैआवासीय नेपाली सघं 

अन्िरानष्ट्ष्ट्रय समन्वय पररषि । 

सन ्१९ जनवरी २०१८ ।  


