प्रेस विज्ञप्ति

कोभिड–१९ को महामारीपछि गैरआिासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले

उद्धार र सहयोगको काम जारी राखेको ि ।

विश्िका ५० िन्दा बढी दे शमा रहे का नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आएको ि । संघले विदे शमा रहे का
नेपालीहरुको सहयोगार्थ संयक्
ु ि राष्ट्र संघका छनकाय सम्म आफ्नो आिाजलाई बल
ु न्द गरे को थर्यो ।
सोही आिाजको कदर गदै मध्यपि
थ ा रहे का नेपाली श्रभमकहरुको उद्धारको लाथग संघले सक्रिय रुपमा काम गदे आएको
ू म
ि । कोरोना महामारीको चुनौिीबीच संघका सबै संयन्रहरु पररचाभलि गररएका िन ् । सोको जानकारी संघका
पदाथधकारीहरुलाई बेलाबेलामा ददइएको ि ।
श्रभमकहरुको उद्धारका विषयमा बबभिन्न व्यप्क्िहरुबाट सामाप्जक संजालमा आएका विभिन्न खाले कुरा प्रछि संघको
ध्यानाकषथण िएको ि ।
राहि िर्ा उद्धारको लाथग िएका खचथहरु पारदशी होस िनेर सथचिालयमा िुट्टै संयन्र राखखएको ि र जसको
सप
ु ररिेक्षण गनथका लाथग अन्िराथप्ष्ट्रय कायथकारी सथचिालयको छनणथय अनस
ु ार सथचि आरके शमाथ, कोषाध्यक्ष महे श
कुमार श्रेष्ट्ठ र मदहला संयोजक िोमा दे िी भलम्बु िएको ३ जनाको सभमछि गठन गररएको ि ।

उक्ि सभमछिले प्रत्येक

राप्ष्ट्रय समन्िय पररषदमा एक उपसभमछि मार्थि अनग
ु मनको ियारी गरे को ि । सार्ै संघले यस कायथिमको समग्र
रुपमा स्ििन्र लेखापरीक्षण गराउने कायथका लाथग प्रक्रिया समेि अगाडड बढाइसकेको कुरा समेि सहषथ जानकारी
गराउँ दिौं । विदे शमा रहे का नेपालीहरुको राहि िर्ा उद्धार प्रक्रिया अझै जारी रहे काले सम्पण
ू थ आथर्थक वििरणहरुको
अभिलेख राख्ने िम जारी रहे को बेलामा आएका विभिन्न खाले टीकादटतपणीहरु प्रछि संघ संिेदनशील ि ।
राहि िर्ा उद्धारका िममा कुनै कमीकमजोरी िेदटएको र आथर्थक दहनाभमनामा कुनै व्यप्क्ि संलग्न िएको दे खखएमा
कानन
ू बमोप्जम कारिाहीको प्रकृया अछघ बढाइने ि । त्यसैले कुनै पछन भ्रममा नपरर संघले जारी राखेको उद्धार
प्रक्रियामा सहयोग गनथ आग्रह गदथ िौँ ।

हाल सम्म मध्यपि
थ ा विभिन्न दे शबाट १६५ जनाले हिाई दटकट सेिा, २४५ जनालाई वपभसआर सेिा, ४५३ जनालाई
ू क
विभिन्न प्रकारका कानन
ु ी परामशथ सेिा, २७१३ जनालाई गन्िव्य मल
ु क
ु हरुमा खाना िर्ा बासको व्यिस्र्ा, २४९ जनालाई
पन
ु ःरोजगारीमा र्काथउनका लाथग आिश्यक सहयोग एिं समन्िय, ३४७९ जनालाई दि
ु ािाससँग सम्बप्न्धि विभिन्न
प्रकारका कागजी प्रक्रिया िर्ा अन्य आिश्यक कुराहरुमा समन्ियात्मक सहयोग पर्ु याईएको ि ।
सार्ै नेपालमा आईसकेपछि समेि अछि आिश्यक िएका नेपाली श्रभमकहरु ९५७ जनालाई बरिि
ु न अन्िराथप्ष्ट्रय
विमानस्र्लबाट आआफ्नो घर सम्म जानका लाथग यािायाि खचथ समेि सहयोग प्रदान गररएको ि र प्रदे श १, २ र ७
का विभिन्न १४ िटा स्िास््य संस्र्ाहरुका कोरोना क्िारे प्न्टन सेन्टरहरुका लाथग विभिन्न प्रकारका मेडडकल सामग्रीहरु
समेि प्रदान गररएको ि ।

सार्ै दािस
ं र्ाको सहकायथमा मलेभसयाका जेलमा रहे का १७ जना र अन्य एक जना गरी १८ जना नेपाली
ृ स्
कामदारहरुलाई नेपाल र्काथउन सक्रकएको ि । िी १८ जना व्यप्क्िहरु
मलेभसयाका

ज्यादै समस्यामा रहे का र धेरै िषथदेखख

जेलमा समेि रहे को अिस्र्ामा एनआरएनएले सकुशल नेपाल क्रर्िाथ गराएर पररिारको प्जम्मा लगाएको ि

।

डडबब क्षेरी
प्रिक्िा
गैरआिासीय नेपाली संघ ।
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ु री १८

