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गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रिय कायाालय भवन बननरहेको जग्गा बारे नेपालको एक टेलललभजन च्यानलले 
प्रशारण गरेको समाचार र त्यस ववषयलाई ललएर सामान्द्जक संजाल तथा संचार माध्यमहरुमा भइरहेको टटका 
टटप्पणणप्रनत यस संघको गम्भीर ध्यानाकषाण भएको छ ।  

गैरआवासीय नेपाली संघको आफ्नै भवन हुनुपर्ाछ भरने मारयता सुरुका टर्न रे्णिनै भएको हो ।  सन ्२०१३ 
अक्टोबरमा संघ ववधिवत रुपमा नेपाल सरकारमा र्ताा भए पनछ औपचाररक रुपमा नै संघले आफ्नो नाममा 
जग्गा िररर् गरी भवन ननमााण गने प्रक्रिया अगाडि बढायो । जग्गा िररर् गनाको लाधग तत्काललन कायाकालमा 
पााँच सर्स्सीय टोली गठन भएको धथयो र  उक्त टोलीको लसफाररसमा गैरआवासीय नेपाली संघले छुट्टा छुट्टै 
ललितबाट ववलभरन क्रकत्ता नम्बरका  बालुवाटार न्द्स्थत ३ रोपनी जग्गा जम्मा रु १२,७२,००,०००/- (बार करोि 
बहत्तर लाि मात्र) लागतमा लमनत २०७२।२।१४ मा िररर् गरेको धथयो । गैरआवासीय नेपाली संघ गरै 
नाफामुलक संस्था भएकोले उक्त जग्गािरीर् गर्ाा लाग्ने राजश्व रु ५०,८८,००० (पचास लाि अठासी हजार 
मात्र) छुट टर्न यस संघले नेपाल सरकारलाई अनुरोि गरेकोमा लमनत २०७२।१।३१ को नेपाल सरकार 
मरत्रीपररषद्को ननणायबाट राजश्व छुट समते पाएको अवगत गराउाँर्छौं । पटक पटक हस्तारतरण भई संघको 
नाउाँमा आएको उक्त जग्गा िररर् गर्ाा ववगतका िेरै वषाहरुमा जग्गा को कसको नाउाँबाट को कसको नाउाँमा 
हस्तारतरण हुाँरै् आएको हो वा ववगतमा सो जग्गा बारे के कस्तो वववार् भएको धथयो भरने जानकारी गरैआवासीय 
नेपाली संघलाई धथएन । त्यस जग्गामा संघले ववधिवत काठमािौं महानगरपाललकामा नक्सा पासका लाधग 
ननवेर्न टर्ई लमनत २०७३।४।२३ मा न्द्प्लरथ लेभेलसम्मको ननमााण गने इजाजत सटहत नक्सा पासको स्वीकृनत 
समते पाएको धथयो । 

  

यस संघलाई समते ववपक्षी बनाई काठमािौं न्द्जल्ला अर्ालतमा अधिवक्ता टर्पकराज जोशील ेर्वुषत ननणाय 
िारेजगरी पाउाँ भनी मुद्र्ा र्ायर गरेका रहेछन ्। न्द्प्लरथ लेभलसम्म ननमााण काया सम्परन भइसकेपनछ बााँकी 
ननमााणको नक्सा पासका लाधग जााँर्ा ननमााणकाया रोक्न काठमािौं महानगरपाललकाले आरे्श टर्एकोमा 
सम्माननत सवोच्च अर्ालतले लमनत २०७४।०५।११ का टर्न गरेको ननणायबाट "जग्गा कानुन बमोन्द्जम जफत 
हुने ठहररएको अवस्थामा सो स्थानमा ननलमात घर आटर् भौनतक सरंचना स्वतः जफत हुने गरी हाल ननवेर्कको 
नाउाँमा र्ताा रहेको जग्गामा भवन ननमााण गना रोक नलगाउनु, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भवन 
ननमााण गना टर्नु टर्लाउनु" भनी अरतररम आरे्श जारी गरेको धथयो । उक्त अरतररम आरे्श जारी भए पश्चात 
भवन ननमााण काया भइरहेको छ । अटहले पनन मुद्र्ाको अन्द्रतम क्रकनारा भने लाधग नसकेको अवस्था छ ।   

आफूले िररर् गनुा पवूा सो जग्गा सम्बरिी वववार्को जानकारी संघलाई नभएको अवगत गराउाँर्छौं । साथै 
संघले बर्ननयतपूवाक जग्गा प्राप्त नगरेको, मदु्र्ा मालमला गने सघंको ध्येय नरहेको तर ससंारभरका गरैआवासीय 
नेपालीहरुको मेहेनतबाट आन्द्जात तथा मनकारी आवासीय नेपालीहरुबाट समते उठाइएको पैसाबाट बबधिवत 
रुपमा चलन चन्द्ल्तको मोल चुक्ता गरी िररर् गरेको सम्पवत्त आफुले उपभोग गना पाउने अधिकारको रक्षा 
गनुा संघको र्ानयत्व लभत्र परेको समते स्पष्ट पार्ाछौं । तसथा संघ पुन एक पटक बालवुाटारमा ननमााणाधिन 
कायाालय भवन यथालशघ्र नछटो ननमााण सम्परन गरी सधचवालय संचालन गने तयारीमा रहेको र यस कायामा 
कहीं कतैबाट अवरोि नहुने कुरामा ववश्वस्त रहेको सबमैा अवगत गराउन चाहरछ ।  
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