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प्रेस विज्ञप्ति
विषय: कनकमणी दिक्षििका सम्बन्धमा ।
-----------------------------------------------------मस आमोगभा साझा मातामात सहकायी सॊ स्था लरलभटे डका अध्मऺ कनकभख्ण दीख्ऺतका विरुद्ध ऩये का
विलबन्न उजुयीहरु उऩय अनुसन्धान गने लसरलसराभा दे हाम फभोख्जभको थऩ लनणणम गरयएको छ । स्िगीम
यानी जगदम्फाको नाभभा स्थावऩत ‘जगदम्फा दातब्म औषधारम’ तथा स्िगीम भदन शम्शेय याणाको नाभभा
स्थावऩत ‘भदन धाया सलभलत’ का नाभभा दे शका विलबन्न बागभा यहे का जग्गा अलनमलभतता नहोस बन्ने तपण
ध्मान दददै आमोगरे त्मस्ता अचर सम्ऩत्ती हारराई योक्का याख्न सम्फख्न्धत नेऩार सयकाय, बूभी सुधाय
व्मिस्था भन्रारम य सम्फख्न्धत भारऩोत कामाणरमराई रे ख्ि ऩठाउने लनणणम गये को छ ।
स्िगीम यानी जगदम्िा कुभायी याणारे २०१५ असोज २४ गते को लरितद्वाया आपनो नाभ/कृलत अभय
याख्ने उद्धेश्म अनुरुऩ ‘जगदम्िा दातव्म औषधारम’ स्थाऩना गनण आपना सेक्रेटयी कभरभख्ण दीख्ऺतराई
सॊ चारक सलभलतको सदस्म िनाउने सतणभा ४० हजाय कम्ऩनी ददएको दे ख्िन्छ । उक्त यकभ भध्मे ३५
हजायको जग्गा वकन्नु, ४ हजायको घय फनाउनु य १ हजायको पलनणचय िरयद गयी कामाणरम सञ्चारन गनुण
बलन यानी जगदम्फाको लरित आदे श यहेको लथमो । सो अनुसाय यानी जगदम्फाका सेक्रेटयी कभरभख्ण
दीख्ऺत सभेतरे तेह्रथुभ ख्जल्राकै आठयाई सॊ क्रन्तीभा औषधारम स्थाऩना गये का लथए ।
लरित आदे श अनुसाय दीख्ऺतरे औषधारमको नाभभा भोयङको दुरायी गा.वि.स.िडा नम्फय ५ भा ४८
ु ख्जल्राको लनघुयालधन गाविसभा
विगाहा १२ कट्ठा ८ धुय जग्गा िरयद गये को दे ख्िन्छ । त्मस्तै ताप्रेजङ
५३ योऩनी १३ आना ३ ऩैसा जग्गा िरयद गये को ऩाइएको छ ।
लभलत २०२९ असाय २८ गते को तत्कारीन श्री ५ को सयकायको लनणणम अनुसाय दाता स्ि: यानी
जगदम्िाको इच्छा फभोख्जभ सो औषधारम सञ्चारनका रालग ते ह्रथुभ ख्जल्राका प्रभुि ख्जल्रा अलधकायीको
अध्मऺताभा ४ सदस्मीम सञ्चारक सलभलत गठन गरयएको लथमो । उक्त सलभलत गठन बएको ४० फषणऩलछ
२०६९ भाघ २६ गते स्िास््म सेिा विबागरे एक ऩर रे ख्ि जगदम्फा दातब्म औषधारमराई नै

फैधालनकता ददन य २०२९ सारभा गदठत सलभलत बङ्ग गनण ऩराचाय गये को दे ख्िन्छ । स्िास््म सेिा
विबागको ऩराचायऩलछ नमाॉ सलभलत फनेको य उक्त सलभलतभा कभरभख्ण दीख्ऺत सभेत यहे को दे ख्िन्छ ।
साभाख्जक सॊ स्थाको रुऩभा यहॉदै आएको जगदम्फा दातव्म औषधारमराई कभरभख्ण दीख्ऺत कै ऩहरभा
यानी जगदम्फाको लरित आदे शको भभण, बािना य उद्धेश्म विऩरयत २०७१ फैसाि ४ गते उक्त
औषधारमराई कम्ऩनी ऐन २०६३ अन्तगणत कम्ऩनीका रुऩभा दताण गये को ऩाइएको छ । उक्त कम्ऩनीको
प्रिन्ध ऩर तथा लनमभािरीभा कम्ऩनीका रुऩभा ऩरयणत गरयएको सो औषधारमको नाभभा यहे का अचर
सम्ऩत्ती िेचवििन तथा हक हस्तान्तयण गनण सक्ने प्रािधान याख्िएको छ ।
तसथण यानी जगदम्फाको ऩयोऩकायी बािना य साभाख्जक उद्धेश्म अनुसाय स्थावऩत जगदम्फा दातव्म
औषधारमको नाभभा यहेको जग्गा विवक्र वितयण तथा नास गनण सक्ने सॊ बािनाराई दृविगत गयी साभाख्जक
कामणका रालग िरयद गरयएको सो जग्गाको सॊ यऺण गनण आिश्मक बएकारे आमोगको लभलत २०७३ जेठ
२६ गतेको फैठकद्वाया सो औषधारमको नाभभा यहे का सम्ऩूण ण जग्गा योक्का याख्न नेऩार सयकाय, बूभीसुधाय
तथा व्मिस्था भन्रारम य सम्फख्न्धत भारऩोत कामाणरमराई रे ख्ि ऩठाउने लनणणम गरयएको छ । साथै
साभाख्जक सस्थाराई लनजी कम्ऩनीका रुऩभा ऩरयणत गने य सॊ स्थाको चर-अचर सम्ऩत्ती िेचवििनको प्रमास
गने सम्फख्न्धत व्मख्क्तहरुभालथ आमोगरे विस्तृत अनुसन्धान सभेत गने छ ।
मसैगयी कभरभख्ण दीख्ऺतकै ऩहरभा स्िगीम भदन शम्शेय याणाको नाभभा सभेत भदन धाया सलभलत नाभक
एक सॊ स्था गठन बएको य सो सलभलतको नाभभा भोयङ ख्जल्राको दुरायी गाविस िडा नम्फय ५ भै ७
विगाहा १२ धुय जग्गा िरयद गये को दे ख्िन्छ । आमोगको हारसम्भको अध्ममनफाट भदन धाया सलभलत
कसयी, कवहरे य के उद्धेश्मरे स्थाऩना बएको हो बन्ने केही कतै दे ख्िदै न ।
मस भदन धाया सलभलतराई सभेत २०७० भाघ २९ गते कम्ऩनी यख्जिायको कामाणरमको लनणणमरे कम्ऩनी
ऐन २०६३ अन्तगणत कम्ऩनीका रुऩभा दताण गये को दे ख्िन्छ । मो कम्ऩनी सञ्चारनका रालग कभरभख्ण
दीख्ऺतको अध्मऺताभा ११ सदस्मीम सञ्चारक सलभलत गठन गरयएको ऩाइएको छ । सलभलतको प्रिन्ध ऩर
तथा लनमभािरी अध्ममन गदाण भदन धाया सलभलत कसयी, कवहरे य कुन उद्धेश्मरे स्थाऩना गरयएको हो बन्ने
स्ऩि नुहॉद
ु ै सो सलभलतको नाभभा यहे को जग्गा कम्ऩनीको स्िालभत्िभा यहने य िेचवििन गनण सभेत ऩाउने
व्मिस्था गये को ऩाइएको छ । तसथण भदन धाया सलभलतको नाभभा यहे को उक्त जग्गासभेत योक्का याख्न

नेऩार सयकाय, बूभी सुधाय तथा व्मिस्था भन्रारम य सम्फख्न्धत भारऩोत कामाणरमराई रेख्ि ऩठाउन
आमोगको लभलत २०७३ जेठ २६ गते को लनणणम अनुसाय मो विऻप्ती जायी गरयएको छ ।
मसैगयी यानी जगदम्फारे ऩाटन करेजराई दान ददएको बलनएको रलरतऩुय उऩभहानगयऩालरका िडा नम्फय
३ अन्तगणतका वकत्ता नम्फय ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ य ८५ को ५ योऩनी २ आना जग्गा कभरभख्ण
दीख्ऺतरे जगदम्फा प्रेस प्रा.लर. य भदन ऩुयस्काय ऩुस्तकारमको नाभभा दताण गये को दे ख्िमो । उक्त जग्गाभा
यहेको जगदम्फा प्रेस प्रा.लर. दीख्ऺत ऩरयफायको नाभभा यहे को प्रि दे ख्िन्छ । ऩाटन करे जराई ददएको
बलनएको उक्त जग्गाभा दीख्ऺत ऩरयफायरे सञ्चारन गरययहे को जगदम्फा प्रेस प्रा.लर. को २०७२ ऩुस २३
गतेको सञ्चारक सलभलतको लनणणम फभोख्जभ अध्मऺ कभरभख्ण दीख्ऺत य लनजका नख्जकका नातेदायहरुका
िीच शेमय िाडपाॉड गने गयी बएको लनणणम सभेतका विषमभा छानविन अनुसन्धान गनण य शेमय
सदस्महरुिीच अचर सम्ऩत्ती िाॉडपाॉड तथा हक हस्तान्तयणको विषमभा आमोग सभऺ सत्म त्म व्महोया
ऩेश गनण कम्ऩनी यख्जिायको कामाणरमराई रेख्ि ऩठाउने सभेत लनणणम बएको छ ।
मसअख्घ आमोगको लभलत २०७३ जेठ १६ गतेको लनणणम अनुसाय कभरभख्ण दीख्ऺत लनजका छोया द्वम
कनकभणी दीख्ऺत, कुन्द दीख्ऺत य ऩरयिायका सदस्म तथा नख्जका नातेदायरे हदफन्दीबन्दा िढीको रुकाई
यािेको १७ योऩनी १३ आना जग्गाफाये बूभी सुधाय ऐन २०२१ फभोख्जभ कायफाहीका रालग नेऩार
सयकाय, ब ुभीसुधाय तथा व्मिस्था भन्रारमभापणत बलु भसुधाय कामाणरमभा रे ख्िऩठाइएको लथमो ।
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