
रामचन्द्र बचाउँ अभियानको जगेडा रकम एनआरएनको वैदेभिक रोजगार कल्याणकारी राहत 
कोष अन्द्तगगत व्यवस्थापनमा ल्याइने 

 

 

वदेैशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरवमा सडक दरु्घटनामा परेका रामचन्द्र तिशमल्ससनाको लागग ब्लड 
मनीवापि सकंलीि रकम मध्ये पनौिी नगरपाशलकाको ल्जम्मामा रहेको रकम वदेैशिक रोजगारीको 
क्रममा ववपत्तमा परेकाको नाममा खचघ गररने भएको छ । वदेैशिक रोजगारीको क्रममा ववदेिमा गई 
आपत्तमा परेकाको लागग रामचन्द्र बचाउँ अशभयानको क्रममा सकंलीि जगेडा रकम खचीने भएको हो । 

एनआरएनको वदेैशिक रोजगार कसयाणकारी कोषको उपसशमति र पनौिी नगरपाशलकाबीच वदेैशिक 
रोजगारीको शसलशसलामा ववपत्तमा परेकालाई सो रकम खगचघने बारे एनआरएनए सहकोषाध्यक्ष एव ं
उपसशमति सयंोजक सोम सापकोटा र पनौिी नगरपाशलका प्रमखु भीम न्द्यौपानेबीच सो सहमिी भएको 
हो ।  

ित्कालीन समयमा रामचन्द््को जीवन रक्षाका लागग प्रवासबाट सकंलीि रकममध्ये ३७ लाख १८ हजार 
पनौिी नगरपाशलका अन्र्िगि जगेडा कोषमा रहँदै आएको गियो । सो रकम एनआरएन वदेैशिक 



रोजगारी कसयाणकारी उपसशमतिको पहलमा आज पनौिी नगरपाशलका वदेैशिक रोजगारीको क्रममा 
पीडामा परेका कुन ैपतन ब्यक्िीको लागग खचघ गनघ ियार भएको हो । 

 

पनौिी नगरपाशलका प्रमखु न्द्यापानेले वदेैशिक रोजगारीको क्रममा रामचन्द्र जस्िा धेरै हुन सक्ने र 
उनीहरुको ववपत्तमा सो रकम खचघ गनघ नगरपाशलका ियार रहेको बिाउनभुयो । उहाँले एनआरएनसँग 
सहकायघ गरेर जगेडा कोषको रकम यस्िा कुन ैपतन ववषयमा खचघ गनघ सककने धारणा ब्यक्ि गनुघभयो । 

 

सो क्रममा एनआरएन सहकोषाध्यक्ष एव ंवदेैशिक रोजगारी कसयाणकारी सशमतिका सयंोजक सोम 
सापकोटाले सो जगेडा कोषलाई वदेैशिक रोजगारीको क्रममा रामचन्द्र जस्ि ैववपत्तमा परेकालाई खचघ गने 
गरर पहल भइरहेको जानकारी गराउन ुभयो । उहाँले यस्िा अन्द्य सकंलीि रकमको पतन खोजी गने 
कायघ िरूु गररने बिाउनभुयो ।  

 

साउदी अरव जेलबाट छुटेर आएका रामचन्द्रले आफनो लागग सकंलीि रकममध्येको जगेडा कोषलाई 
आफू जस्ि ैवदेैशिक रोजगारीको क्रममा ववपत्तमा परेकालाई खचघ हुनपुने बिाउनभुयो । सो कायघक्रममा 
पनौिी नगरपाशलकाका कायघकारी प्रमखु ध्यानकुमार िापा, गचिवन यवुा समहू अन्द्िराल्टटय समन्द्वय 
सशमति सगचव गणेि ढकाल, पनौिी नगरपाशलका वडा न ं८ का वडाध्यक्ष केिव बञ्जारलगायिको 
उपल्स्िति गियो ।  

काभ्रे पनौिी नगरपाशलका ३ तर्शमरे गाउँका रामचन्द्र तिशमससना साउदीमा रोजगारीको शसलशसलामा 
सडक दरु्घटनामा परर २७ महहना १३ हदन जेल परेका गिए । रामचन्द्दले ब्लड मनीवापि ४५ लाख रुपयैाँ 
िीनघ नसकेपतछ उनी जेल चलान भएका गिए । उनी जेल परे लगि ैएनआरएन लगायि देि ििा 
बबदेिमा रहेका बबशभन्द्न सामाल्जक ससं्िाहरुल ेरामचन्द्र बचाउ अशभयान सञ्चालन गरेको गियो । 
एनआरएन ििा सामाल्जक ससं्िाहरुले सकृयािामा रामचन्द्रले िीनुघ पने रकम बझुाएपतछ २०७४ साउन 
१५ गि ेजेलबाट छुटेका गिए । 

 

गरैआवासीय नेपाली सरं्  

२९ जुन २०१८ । 

 



 

 
 


