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"ेस िब'ि( 

 
गैर आवासीय नेपाली संघ यकेुको साधारण सभाबाट नया काय9 का:रणी सिमती िनवा9िचत भएको लगभग २ मिहना हBनै लाCदा समते तEकािलन काय9 

सिमतीबाट दायीEव, िजHमवेारी तथा सJथाको आिथ9क तथा भौितक सHपिL हJताMतरण नभएको Nित हामी गिHभर भएका छौ । 

गैर आवासीय नेपाली संघ यकेु यहाको नेपाली समाज र नेपाली दाजभुाइ िददी बिहनीहR सिहत गैर आवासीय नेपाली संघका सदJयहR र 

सभुिचनतकहR Nित उLरदायी भएकोल ेसंJथाको आिथ9क संिचती तथा दायीEव हJताMतरणमा भएको आनाकानी तथा यसले संJथालाई परेको 

नोUसान बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने उदVेयले यो पWकार सHमलेन आयोजना गरीएको कुरा जानकारी गराउन चाहाMछौ ।   

गैर आवासीय नेपाली संघका िनव9तमान महा सिचव फिडMZ भ[राईले आ\नो िजHमामा भएका ५ थान िनण9य पिुJतका, इमले तथा फेसबकु पेजमा 

पहBच िदने पासवड9हR एनआरएनए यकेुको नया काया9लयमा आई हJताMतरण गनु9भएको छ भने सJथाका अMय भौितक सHपिLहR, परुाना िवल भरपाई 

लगायतका कागजातहR बैक खाताहR भने अिहले सHम हJतानतरण हBन सकेका छैनन ्।  

गैर आवासीय नेपाली संघ यकेुका िविभMन NितबेदनहR, बैठकका िनण9यहR बेलाबेलामा बािह:रएका िबवरण अनसुार गैर आवासीय नेपाली संघका 

नाममा किHतमा सात ओटा बैक एकाउMटहR िविभMन cयािdहRका नाममा सMचालनमा रहकेा छन ्। तर ित कJले संचालन ग:ररहकेो छ र िकन 

हJतानतरण हBदनै भMने बारेमा िनव9मान काय9 सिमतीको नेतEृवले Jपf पान9 सकेको छैन ।  

पिछgलो पटक कोषाiयjले २५ जलुाईमा NJततु गरेको Nितवेदनका आधारमा संघको एचएसिवसी िपएलिस बैक एकाउkटमा १ लाख ५५ हजार 

३५१ पाउkड भMदा बिड एनआरएनए यकेुको कोष रहकेो छ । नेपाल हाउस एकाउMटमा भएको ४३ हजार २२३ पाउkड समते गरी जHमा १ लाख ९८ 

हजार ५ सय ७४ पाउkड तथा अMय एकाउkटमा भएको समते गरी क:रव २ लाख भkदा बिढ नगद मौजाद रहकेो बिुभएको छ । िय सबै िहसाव िकताव 

र नगद मौजात नया काय9सिमतीलाई बझुाइएको छैन । गैर आवासीय नेपाली संघ यकेुको नाममा भएको भौितक सHपिL कागज पWहR र गएको 

२०१९ मा भएको िनवा9चन ताका खच9 गरेको भिनएको ठुलो रकमको खच9 िववरण तथा िवल भरपाईहR लगायत तEपuातका आिथ9क गितिवधीहR 

सHबMधी कुनै पिन कागजातहR हाल सHम हJताMतरण भएको छैन ।  

अतः एनआरएनए यकेुका पिMजकृत सदJयहRबाट उठाइएका नगद तथा अMय त:रकाले जHमा पा:रएका नगद अनिधकृत त:रकाले नराwन संJथाका 

नाममा खोिलएका सबै बैक खाताहR तRुMत संJथालाई हJताMतरण गन9 हामी पवु9 काय9 सिमतीको नेतEृवलाई अनरुोध गद9छौ ।  

ध"यवाद । 
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