
 

 
 

पे्रस विज्ञवि 

वशै्विक रुपमा फैश्विएको कोरोना महामारीको चपेटामा नेपाि गााँश्विद ैगएको छ । िसका कारण श्ववदशेश्वथित गरैआवासीय नेपािीहरु 

अत्यन्त श्वचश्वन्तत छन ्। अथपतािमा अत्यावश्यक थवाथ्य सामाग्रीसश्वहत प्राणवाय ुअश्वससिनको अभाव, अथपतािमा बेड अभाव 

िगायतका पीडादायी पररश्वथिश्वतबाट आफ्ना  नेपािी दािभूाइ श्वददीबश्वहनीसश्वहतका आफन्त आक्रान्त बनीरहकेो कुरािे हामीिाई 

ममााहत तुल्याएको छ । यही गम्भीर पररश्वथिश्वतिाई मध्यनिर गद ै गरैआवासीय नेपािी संघिे (एनआरएनए) आफ्नो श्वविव्यापी 

सञ्िाि माफा त “नेपािमा अश्वससिन पठाऔ ाँ, आफन्तको ज्यान बचाऔ ाँ” अश्वभयान सञ्चािन गरी आश्विाक तिा थवाथ्य सामग्री 

नेपाि पठाउने क्रम िारी छ । यही अश्वभयानमाफा त ओमानबाट ५६० अश्वससिन श्वसश्विण्डर  र ती श्वसश्विण्डरको िाश्वग चाश्वहने ५६० 

रेगिेुटर चीनबाट ल्याएर नेपाि सरकारिाई हथतान्तरण गरर सश्वकएको छ । यथतै चीनबाट ५०० अश्वससिन कन्सन्रेटरको अडार 

गररएको छ र सकेसम्म श्वछटो नेपाि पयुााउने पहि भइरहकेो छ । सािमा श्ववश्वभन्न राश्वररय समन्वय पररषद्माफा त पश्वन थवाथ्य सामाग्री 

खरीदका िाश्वग प्रश्वतबद्धता आएको िानकारी गराउाँदछ ाँ ।  

सात िटै प्रदेशमा अवससजन प्लान्ट स्थापना गने 

यस अश्वभयानको श्वनरन्तरता र यसिाई िप परररकृत बनाउने उद्दशे्यका साि गरैआवासीय नेपािी संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको 

अध्यक्षतामा आइतबार (२३ म े२०२१) बसेको संघका राश्विय सश्वमश्वत, पदाश्विकारीहरु, केन्रीय पाषादहरुको संयकु्त बैठकिे नेपािका 

सात वटै प्रदशेमा अश्वससिन प्िान्ट थिापना गने श्वनणाय गरेको छ ।  

यथतै तीव्र रुपमा नपेािमा फैश्विरहकेो कोरोना संक्रमणिाई श्वनयन्रण गनाका िाश्वग खोप नै अश्वन्तम श्ववकल्प भएकोिे तत्काि  

अन्तरााश्वररय समदुायसाँग खोप उपिब्ि गराइश्वदन अश्वपि गने श्वनणाय गररएको छ । त्यसका िाश्वग गरैआवासीय नेपािी संघका राश्वररय 

सश्वमश्वतमाफा त सम्बश्वन्ित दशेका सरकार समक्ष नेपािको िाश्वग खोप उपिब्ि गराउन पहि  गररनेछ ।  

हिाई उडान सहवजकरणको लावग आग्रह   

कोरोना संक्रमणको दोस्रो िहर अश्वन नयााँ भरेरयन्टका कारण नेपािका अश्विकांश श्विल्िामा श्वनशिेाज्ञा, केही श्विल्िामा िकडाउन 

िारी छ । नेपाि सरकारिे थवाथ्य सरुक्षाका िाश्वग भन्द ैिारी गरेको आन्तररकसश्वहत अन्तरााश्वररय उडान थिगन गरेको छ । िसका 

कारण श्ववश्वभन्न मध्यपवूी मिुुकमा कायारत नेपािी श्रश्वमक, श्ववश्वभन्न अत्यावश्यक कामकािका िाश्वग नेपाि आउन आवश्यक भएका 

र श्ववश्वभन्न कामका श्वशिश्वशिामा नेपािमा गएर कमाभशू्वम फका न नपाएका गरैआवासीय नेपािीहरु समथयामा परेका छन ् । यसिा 

गरैआवासीय नेपािी संघ नेपाि सरकार समक्ष अन्तरााश्वररय उडानिाई थवाथ्य सरुक्षाका प्रोटोकि अपनाउने शतामा तत्काि खिुा 

गना आग्रह गदाछ । पश्वछल्िो समय नेपािबाट भारतीय िगायत अन्य दशेका नागररकहरुिे अन्तरााश्वररय याराका िाश्वग सशु्वविा 

पाएपश्वन नेपािीहरु भने समथयामा परेको गनुासो समते सुश्वनएकोिे यारामा नेपािी नागररकिाई पश्वहिो प्रािश्वमकतामा राख्न समेत यो 

संघ अनरुोि गदाछ  ।  



 

यसका सािै श्ववदशेबाट नेपाि फका दा नेपािी दतुाबासहरुबाट अनमुश्वत श्विनपुने िगायतका श्ववषयमा श्ववद्यमान झन्झश्वटिा 

प्राविानिाई हटाई यारा सहश्विकरण गररश्वदन समते यो संघ सरकारसाँग अनरुोि गदाछ । यसका सािै, यारा सम्बश्वन्ि सरकारि े

तोकेका सम्पणूा थवाथ्य मापदण्ड, नेपािमा परूा गनुापने सवारेश्वन्टनको अवश्वि िगायतका अन्य प्रोटोकि कडाईका साि पािना गना 

समते संघ सम्पणूा  गरैआवासीय नेपािीिाई आग्रह गदाछ ।  

नागररकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रवत गम्भीर ध्यानाकर्षण  

मश्वन्रपररषदक्ो श्वसफाररसमा राररपश्वत श्ववद्यादवेी भण्डारीिे आइतबार िारी गरेको नागररकतासम्बन्िी अध्यादशेप्रश्वत गरैआवासीय 

नेपािी संघको गम्भीर ध्यानाकषाण भएको छ । श्ववगत िामो समयदशे्वख नै गरैआवासीय नेपािी संघिे माग गद ैआएको गरैआवासीय 

नेपािी नागररकताका श्ववषयमा अध्यादशे म न दशे्वखन्छ । तसिा, गरैआवासीय नेपािीहरुको माग सम्बोिनका िाश्वग यो संघ नेपाि 

सरकारिाई अनरुोि गदाछ ।   

 

श्वडबी क्षेरी 

प्रवक्ता, गरैआवासीय नेपािी संघ । 
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