Ref.

प्रेस विज्ञप्ति

बालुिाटार स्थित संघको भिन रहे को जग्गाको थिाप्तित्ि बारे संघको धारणााः

संघको भिन रहे को जग्गा लगायत लप्तलता प्तनिास पररसरको जग्गा सरकारी भएको र वबप्तभन्न ब्यविले वबप्तभन्न सियिा

सरकारी किमचारी एिं पदाप्तधकारी संग प्तिलोितो गरर प्तनस्ज बनाएको भनी अस्ततयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई
सिेत विपक्षी बनाई िुद्दा दायर गरे को खिर प्रप्तत यस संघ लगायत संसार भर फैप्तलएका गैरआिासीय नेपालीहरुको ध्यान
आकवषमत भएको छ ।

गैरआिासीय नेपाली संघले प्तिप्तत २०७२ जेठ १४ गतेका ददन १२ करोड ७२ लाख रुपैयााँ िैधाप्तनक रुपिा बैंक िाफमत भुिाप्तन

गरे र बालुिटारको ३ रोपप्तन जग्गा दकनेको हो । संसार भरी फैप्तलएका नेपालीहरुले नेपालिा आफ्नो संथिाको आफ्नै भिन होस
भनेर प्रदान गरे को स-सानो रकि जम्िा गरे र जग्गा खररद गररएको र त्यसिा भिन प्तनिामण गररएको हो । यसिम यो जग्गा र

भिन संग लाखौं गैरआिासीय नेपालीहरुको सरोकार, भािना र संिन्ध गांप्तसएको छ । संघले जग्गा खररद गदाम खररद गनम
लागेको जग्गाको वििरण सदहत राजश्व प्तिनाहाका लाप्तग नेपाल सरकारिा प्तनिेदन ददएको र भूिीसुधार तिा व्यिथिाको प्रथताि

अनुसार प्तिप्तत २०७२ बैशाख ३१ को नेपाल सरकार िन्रीपररषद्को प्तनणमय बाट रु. ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व सिेत
प्तिनाहा भएको प्तियो । विप्तधित रुपिा संघको नाििा जग्गा पास भएपप्तछ संबस्न्धत प्तनयकायबाट अनुिप्तत प्तलएर भिन प्तनिामण
प्रदिया िाप्तलएको र सो प्तनिामण हाल प्राय सम्पन्न भईसकेको छ र संघ यसै भिनबाट कायम गदै आएको छ ।

संघको भिन प्तनिामण हुन िालेपछी लप्तलता प्तनिास पररसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई सिेत वबपक्षी बनाई ददपक राज

जोशीले काठिाडौं स्जल्ला अदालतिा िुद्दा दायर गरे पछी संघले आफ्नो संपविको रक्षाका लाप्तग िुद्दा लडे को हो र सो िुद्दा
सम्िाप्तनत स्जल्ला अदालतले िुद्दा दायर गने जोशीको दफराद दाबीको विपक्षिा प्तिप्तत २०७५ बैशाख १९ का ददन फैसला

गररददएको अिथिा छ । स्जल्ला आदालतको ऊि फैसला पश्चात पुन पप्तन संघलाई सिेत विपक्षी बनाई नीज जोशीले उच्च
अदालत पाटनिा पुनाः िुद्दा दायर गरे को र हाल सो िुद्दा संम्िाप्तनत उच्च अदालतिा विचाराप्तधन रहे को अिथिा छ ।

संघ िुलक
ु को कानुनको अक्षरस पालना गनुम पछम भन्ने कुरािा प्रप्ततबद्ध छ । राज्यको संपविको दहनाप्तिना हुनु हुाँदैन र

दहनाप्तिनािा संलग्न व्यवि िाप्ति कडा कारिाही हुनु पछम भन्ने कुरािा आि नेपाली नागररक सरह हाम्रो पप्तन चासो र सहिप्तत
छ । हािी कुनै पप्तन अिथिािा सरकारी संपविलाई कानुन वबपररत प्तनस्ज बनाउन ददनु हुदैन भन्ने पक्षिा छौं ।

संघ विशुद्ध सिास्जक संथिा हो र यसले नाफा आजमन गदै न र सदथय तिा पदाप्तधकारीलाई कुनै नाफा वबतरण पप्तन गदै न । बरु

उहााँहरुबाट सदथयता शुल्क, चन्दा उठाई वबप्तभन्न परोपकारी कायमिा खचम गदम छ । यसको संपवि कुनै व्यवि वबशेषिा
हथतान्तरण िा प्तनस्ज हुन सिैन । संघ वबघटन भएिा यसको संपवि सरकारिै जाने हो ।

बालुिाटार स्थित जग्गा सरकारी रहे छ र त्यसलाई कसैले प्तनयि कानुन विपररत व्यविगत बनाएको हो भने त्यथतो गने व्यवि
र प्ततनका िप्ततयार प्तनश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपदम छ । त्यथतो जग्गा सरकारी प्रदिया पुरा गरी संघलाई विदि गरे को

पाईएिा संघ ठगीिा परे को वपदडत पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हािी वपदडत हुन सक्छौं तर ठगी गने वपडक कदापी होइनौ (We
may be ‘victims’ but, not at all perpetrators of ‘crime’ ) । हािीले हाम्रो संपविको रक्षा र हािी ठप्तगएका भए पिडकको तर्फबाट
क्षप्ततपूप्ततम ददलाउन राज्यले सहयोग गने आशा र विश्वास सिेत प्तलएका छौं ।
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