१. उजुयीको ऩृष्ठबूभी:
भोदी फास फसेको हामत होटरभा डुब्मो सयकायी सम्ऩत्ति !ऩमयटन भत्तरिरे सयकायी सम्ऩत्ति फपताय गयाउरान् त
? मो होटरभा १५० योऩनी जग्गा रगानी गये वाऩत् होटरको ३९ प्रततशत शेमय नेऩार सयकाय (ताया गाउॉ
फवकास सतभतत) रे ऩाएको तथमो । तय अफहरे यहस्मभम तरयकारे घटाएय ९ प्रततशतभा खुम््माइएको छ ।
जहाॉ दुई दशकदे त्तख नेऩार सयकायको ठू रो रगानी डुफवयहेको रगामतको व्महोयाको उजुयी उऩय छानफवन
गयी प्रततवेदन ऩेश गनय खटाइएकोभा तनम्नानुसायको प्रततवेदन ऩेश गये का छौं ।

२. छानफवनको फवषमवस्तु तथा कामयऺेि:नेऩार सयकाय ताया गाउॉ फवकास सतभततरे हमात रयजेरसी होटल्स तरतभटे डभा गये को रगानी तथा सो को
वतयभान अवस्था साथै ताया गाउॉ फवकास सतभततका अध्मऺ प्रल्हाद नेउऩाने उऩयका आयोऩहरुका उजुयीहरुको
छानफवन गयी सो को प्रततवेदन ऩेश गने ।
३. छानफवनको फवतध:उजुयीहरुरे औ ॊल्माएको फवषमवस्तुको अध्ममन ऩश्चात

ताया गाउॉ फवकास सतभततको कामायरम य ताया गाउॉ

रयजेरसी होटल्स (हमात होटर) को स्थरगत अनुगभन/तनरयऺण तथा सम्फत्तरधत ऩऺका ऩदातधकायी तथा
कभयचायीहरुसॉग छरपर गयी आवश्मक कागजात एवॊ तरत्तखत याम प्रततफिमा सफहतको जवाप भाग गयी प्राप्त
कागजातहरु, ऐन, तनमभ तथा तनदे त्तशका सभेतको अध्ममनफाट प्रततवेदन तमाय गरयएको ।
४. उजुयीभा उठाइएका फवषमवस्तुहरु्1.

2.
3.
4.

5.

6.

ताया गाउॉ फवकास सतभततरे होटर हामतभा 150 योऩनी जग्गा रगानी गये वाऩत होटरको ३९

प्रततशत शेमय ऩाएकोभा अफहरे यहस्मभम तरयकारे शेमय घटाएय ९ प्रततशतभा खुम््माइमो मसयी दुई
दशक दे त्तख नेऩार सयकायको ठू रो रगानी डुतफयहेको छ ।

ताया गाउॉ फवकास सतभततका अध्मऺ प्रल्हाद नेउऩाने, तनजका वफकर य होटर सञ्चारक सयापी तभरे य
ताया गाउॉको १५० योऩनी (दश अयफको) जग्गाको तरजको ऩुन: भूल्म नगयी जग्गा तनल्दै छन्।
अध्मऺ प्रल्हाद नेउऩानेरे १५० योऩनी जग्गाको ऩुन: भूल्माङ्कन गनय नभान्ने ।

अफपसको रातग साथी फटकायाभ बट्टयाईको घय बडाभा तरएको, तनजराई कानुनी सल्राहकायफनाएको य
कानुनी सल्राहकाय, अध्मऺ प्रल्हाद य भायवाडी सयापी तभरे य सयकायी सम्ऩतत १० अयवको जग्गाभा
भोरभोराई गये को ।

फा २ झ ३७४८ को सयकायी गाडीको दुरुऩमोग गयी पेयी/पेयी केटी फोक्ने, कभयचायीराई थकायउने,
याती याती उक्त गाडीभा केटी तरएय वेश्माफृतत गनय ठभेर जाने, जाॉड यक्सी खाने, फवर अफपसराई
ततयाउन रगाउने सम्फरधभा।

ताया गाउॉको अयवौको जग्गाको भुद्धाभा सयकायराई हयाउने, भरिी य सत्तचवराई वाडनुऩने बरदै हामत
होटरको भायवाडीफाट कयोडौं चरखेर तथा भोरभोराई गये को ।
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7.

हामतका कभयचायी गोफवरदयाभ ऩरयमायराई दरारीको बुतभकाभा प्रमोग गयी कयोडौ रुऩैमाॉ चरखेर

8.

अध्मऺ प्रल्हाद रमौऩानेरे अनैततक कामय गयी अकुत सम्ऩतत आजयन गये को बन्ने सम्फरधभा ।

9.

गये को।

अध्मऺ प्रल्हाद रमौऩानेरे नेता, नातागोताराई भहॉगो होटरभा जभघट गयाई ऩमयटन तथा टु रयष्ट
फवकासको नाभभा खचय गयी फवर बुक्तानी अफपसफाट तरएकोसम्फरधभा।

10. सातथबाई, याजतनतीक भारछे फोराएय खाजा खुवाई, खाजा खचय वाऩत अतनमतभतता गये को ।

11. नेउऩाने आपैंरे काज रे खी व्मत्तक्तगत घुभफपय गयी भ्रभण प्रततवेदन फवना नै बिा खाने गये को ।
12. नेउऩानेरे सयकायी गाडीको प्रमोग गयी भभयत फवर फनाई कभयचायीराई थकायएय खाने गये को ।
५. उजुयीको फवषमवस्तुका सम्वरधभा दे त्तखएका तथ्महरु: नेऩार भफहरा सङ्गठन, काठभाडौं फाट सञ्चारन गरयने फहु-उद्देश्मीम ददघयकातरन मोजनाको रातग फौद्ध
गाउॉ ऩञ्चामत हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. 6 अरतगयतको जम्भा 347-9-0-0 जग्गा प्राप्त
गनयजग्गा प्राप्ती ऐन, 2018 फभोत्तजभ श्री ५ को सयकायरे तभतत 2026/04/20 गते नेऩार
याजऩिभा सूचना प्रकात्तशत गयी सो फभोत्तजभ प्राप्त बएको उक्त जग्गा नेऩार भफहरा सङ्गठन खाये ज
बएऩतछ श्री ५ को सयकायफाट 2034 सारभा ताया गाउॉ फवकास सतभतत गठन बई सम्ऩूणय सम्ऩत्ति
ताया गाउॉ फवकास सतभततको हुन आएको।(श्रोत:2059 दे .ऩु.नॊ. 8778 को भुद्दाभा सवो्च अदारतको
तभतत 2066/01/21 गते बएको पैसरा कागजात)
 तभतत 2026 सारभा अतधग्रहणका रातग सूचना प्रकात्तशत गयी प्राप्त बएको उक्त जग्गा सॊ स्कृतत, ऩमयटन
तथा नागरयक उड्डमन भरिारम अरतगयतको ताया गाउॉ फवकास सतभततरे 2048 सारभा नाऩजाॉच गयी
304 योऩनी जग्गा आफ्नो नाउॉभा ल्माएको दे त्तखएको।
 ताया गाउॉ फवकास सतभततरे तभतत 2048/04/20 गते द याइत्तजङ नेऩार याफष्डम दै तनकभा सूचना
ु उद्यभ साझेदायभा सहबागी बई 300 वटा कोठा बएको उ्च
प्रकाशन गयी तनजी ऺेिहरुराई सॊ मक्त
कोटीको ऩाॉचताये रयसोटय स्थाफऩत गयी मसको तनभायण सजावटभा नेऩारी करा य सॊ स्कृततको सकेसम्भ
प्रततफवत्तम्वत गने प्रस्ताव ऩेश गनय आव्हान बएअनुसाय सयायप/ICTCसभूहको प्रस्ताव छनोट बई ताया गाउॉ
फवकास सतभतत य सयायप/ ICTC सभूहफवच तभतत 2048/09/10 भा

MOU बएको दे त्तखरछ। उक्त

ॉ ा नॊ. 4 भा 304 योऩनी जग्गाभध्मेफाट 150 योऩनी जग्गा ताया गाउॉ फवकास सतभततको
सम्झौताको फुद
ईक्मूटी अतधकायभा रुऩारतयण हुने, त्मस सभमभा शेमय भूल्म फप्रतभमभभा बएऩतन ऩरयमोजनाभा ताया गाउॉ
फवकास सतभततको ईक्मूटी शेमय अॊफकत भूल्मभा रुऩारतयण गनय ऩतन दुफै सहभत यहेको तथा थऩ ईक्मूटी
नबएसम्भको रातग कम्ऩनी यत्तजष्डेशन बएको तभततफाट कम्ऩनीरे आऩसी सहभततभा थऩ 154 योऩनीको
बाडा ताया गाउॉ फवकास सतभततराई बुक्तानी गनेछ बनी उल्रे ख गये को दे त्तखमो।
ु रगानी सम्फत्तरध सम्झौता गयी ताया
 ताया गाउॉ फवकास सतभतत य याधेश्माभ सयायप सभेत वीच सॊ मक्त
गाउॉ ऺेिभा ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे ड स्थाऩनाको रातग ताया गाउॉ फवकास सतभतत अरतगयत
यहेको 304 योऩनी जग्गा भध्मे 150 योऩनी जग्गा प्रतत योऩनी रु १० राखका दयरे उक्त तरतभटे डभा
ताया गाउॉ फवकास सतभततरे शेमय रगानी गने य फाॉकी 154 योऩनी तरजको रुऩभा ददने भॊ .ऩ. फै.सॊ .
51।049 को श्री ५ को सयकायको तनणयम।(श्रोत: श्री ५ को सयकाय भत्तरिऩरयषद् सत्तचवारमको
च.नॊ. 471/049, तभतत 2049/08/05 को ऩि)
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 ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डभा ताया गाउॉ फवकास सतभततको 150 योऩनी (का.भ.न.ऩा. फौद्ध
त्तस्थत) जग्गा प्रतत योऩनी रु.10 राखका दयरे रु.15 कयोड य त्मसभा बएका बवनहरुको भूल्माङ्कन
रगामत गयी आएको रु.2 कयोड सभेत जम्भा रु 17 कयोड फयाफयको शेमय रगानी बएको।


ि.सॊ .
१

1992Oct8(22, असोज 2049)कोताया गाउॉ फवकास सतभतत य सॊ मूक्त रगानी साझेदाय फवच
ॉ ी, शेमय स्वातभत्व य प्रततशत
Joint Venture agreement अनुसाय कम्ऩतनको ऩूज
I. Company's equity
Rs. 750000000/II. Loans/credit facilities Rs. 750000000/Total
Rs. 1500000000/ॉ ी रु.
शेमय ऩूज

प्रततशतभा

17,00,000

17,00,00,000।-

39.77

25,75,000

25,75,00,000।-

60.23

जम्भा 42,75,000

42,75,00,000।-

100

शेमय खरयदकताय
ताया गाउॉ फवकास

शेमय सॊ ख्मा

बएको

सतभतत
२

ु रगानी साझेदाय
सॊ मक्त

 Equity यकभभध्मे रु.४२,७५,०००००।फयाफयको ४२,७५,००० हजाय फकिा सेमय ताया गाउॉ
ु रगानी साझेदायरे तरएका ।
फवकास सतभतत य सॊ मक्त
 Equity यकभभध्मे फाॉकी रु.३२,२५,०००००।फयाफयको सेमय सवयसाधायण, फवत्तिम सॊ स्था, फवदे शी
कम्ऩनी य अरमराई जायी गने ।
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एत्तशमारीफवकासफैं कसॉग भे १९९४ भा बएको सम्झौता ताथ कम्ऩनीको प्रफरधऩिभा बएको व्मफस्था अनुसाय शेमय
सॊ यचना तऩतसर फभोत्तजभ ऩरयवतयन बएको दे त्तखरछ:
ि.सॊ .

ॉ ी रु.
शेमय ऩूज

शेमय खरयदकताय

प्रततशत (७५

सॊ स्थाऩक

कयोडको आधायभा)

रगानीकताय फवच
42.75 कयोडको
आधायभा

१

ताया गाउॉ फवकास

17,00,00,000।-

22.८५

-

३०,75,00,000।-

4१.3२

-

सतभतत
२

ु रगानी
सॊ मक्त
साझेदाय (सयायप य
श्रे ष्ठ)

३

सवयसाधायण

१२,००,०००००।

१६.१३

४

फैक तथा फवत्तिम

१४,६५,८७,५००

१९.७०

सॊ स्था य अरम
कूर जम्भा 7४,४०,८७,५००।-

100

ु याज्म अभेयीकारे खरयद गने बनेय
द्रष्टव्म(*) शुरुभा ऩाॉच कयोड फयाफय शेमय ह्रामात इरटयनेशनर कऩोये शन सॊ मक्त
ु
छु ट्टाइएकोभा ह्रामातरे त्मस फखत असभथयता जनाएको हुनारे सो छु ट्टाइएको साधायण शेमयहरु "ख" फगयका सॊ मक्त
रगानी साझेदाय (JVP)रे खरयद गरय तरएको सभेत ।
 कम्ऩनीको साधायण सबाको तनणयमानुसाय २६ भाचय २००६(२०६३।०१।१३) भा ५:३ अनुऩातभा हकप्रद
ॉ ी रु. ७४.४० कयोडफाट फृफद्ध बई १०८.९० कयोड ऩुगेको आधायभा शेमय
शेमय जायी गरयए ऩश्चात जम्भा ऩुज
प्रततशत सॊ यचनाभा ऩरयवयतन बएको। हकप्रद हे मय तरन सन् २०१२/२०१३(आ.व. २०६९/०७०) सम्भ
खुल्रा गरयएताऩतनताया गाउॉ फवकास सतभततरे आफ्नो बागको हकप्रद शेमय तरन भञ्जुय नगये को ।
ि.सॊ .

नाभ

हारको शेमय

हारको शेमय प्रततशत

ॉ ी
ऩूज
१

ताया गाउॉ फवकास

ऩरयवततयत शेमय

ऩरयवततयत शेमय

ॉ ी
ऩूज

प्रततशत

17 कयोड

22.85

17 कयोड

15.62

ु रगानी
सॊ मक्त

30.75

41.33

49.20 कयोड

45.20

साझेदाय (सयायप य

कयोड

सतभतत(क वगय)
२
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श्रे ष्ठ) (ख वगय)
३

सवयसाधायण (ग वगय)

12 कयोड

16.13

19.20 कयोड

17.64

४

फैंकहरु, फविीम

14.65

19.70

23.45 कयोड

21.55

सॊ स्थाहरु य अरम (घ

कयोड

100

108.85 कयोड

100

वगय)
कूर जम्भा 74.40
कयोड
 ऋणकोऩुनतायतरफककयणऩश्चातकम्ऩनीऐन, 2063

कोदपा 56

को दे हाम ९ फभोत्तजभ फैं क तथा फवत्तिम

सॊ स्थाहरुसॉगको सम्झौताभा बएको व्मवस्था अनुसाय 23 अफप्रर 2007(फव.सॊ . 2064/01/10) भा रु.
58.60 कयोड ऋणराई साधायण शेमयभा य व्माज यकभ भध्मेको केही यकभ रु. 21.20 कयोडराई
अग्रातधकाय शेमयभा ऩरयवतयन गरयएको हुनारे फैं क तथा फवत्तिम सॊ स्थाहरुको शेमय प्रततशत फढ्न गएको य
सॊ स्थाऩक य सवयसाधायण शेमयधनीहरुको शेमय प्रततशत घट्न गएको।
ि.सॊ .

१

नाभ

हारको शेमय

हारको शेमय

ऩरयवततयत शेमय

ऩरयवततयत शेमय

ॉ ी
ऩूज

प्रततशत

ॉ ी
ऩूज

प्रततशत

17 कयोड

15.62

17 कयोड

10.15

ु रगानी
सॊ मक्त

49.20

45.20

49.20 कयोड

29.38

साझेदाय (सयायप य

कयोड

17.64

19.20 कयोड

11.47

21.55

82.04 कयोड

49

100

167.44

100

ताया गाउॉ फवकास
सतभतत(क वगय)

२

श्रे ष्ठ) (ख वगय)
३

सवयसाधायण (ग वगय)

19.20
कयोड

४

फैंकहरु, फविीम

23.45

सॊ स्थाहरु य अरम (घ

कयोड

वगय)
कूर जम्भा 108.85
कयोड

कयोड
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 ऋण ऩुन तायतरफककयणको व्मवस्था अनुसाय

23

अफप्रर 2007( फव.सॊ . 2064/01/10) भा जायी

गरयएको अग्रातधकाय शेमयराई 14 जुराई 2014(फव.सॊ . 2071/03/30) भा साधायण शेमयभा
ऩरयवतयन गरयएको हुनारे फैं क तथा फवत्तिम सॊ स्थाको शेमय प्रततशत अझ फढ्न गएको य सॊ स्थाऩक य
साधायण शेमयधनीहरुको शेमय प्रततशत घट्न गएको तथमो।
ि.सॊ .

१

नाभ

हारको शेमय

हारको शेमय

ऩरयवततयत शेमय

ऩरयवततयत शेमय

ॉ ी
ऩूज

प्रततशत

ॉ ी
ऩूज

प्रततशत

17 कयोड

10.15

17 कयोड

9.01

ु रगानी
सॊ मक्त

49.20

29.38

49.20 कयोड

26.08

साझेदाय (सयायप य

कयोड

11.47

19.20 कयोड

10.18

49

103.26

54.73

ताया गाउॉ फवकास
सतभतत(क वगय)

२

श्रे ष्ठ) (ख वगय)
३

सवयसाधायण (ग वगय)

19.20
कयोड

४

फैंकहरु, फविीम

82.04

सॊ स्थाहरु य अरम (घ

कयोड

कयोड

वगय)
कूर जम्भा 167.44

100

कयोड

188.66

100

कयोड

 ताया गाउॉ फवकास सतभततको बागभा ऩये को हकप्रद शेमय रु.10.20 कयोडको तरएको बए शेमय
13.68% हुने त्तजफकय रयजेरसी होटरको यहेको।
 सतभततको फौद्ध त्तस्थत हमात रयजेरसी होटर ऩरयतध फाफहयका केही टु िा जग्गाहरु अततिभण बएको
स्थरगत अनुगभनफाट दे त्तखएको।
 सावयजतनक रे खा सतभततको तभतत 2050/09/21 य तभतत 2050/12/18 को तनदे श:न
घय जग्गाको मथाथय भूल्माङ्कन हुन नसकेको दे त्तखएताऩतन 150 योऩनी जग्गाभा सॊ चारन गनय बतन प्रस्ताव
गरयएको अरतयायफष्डमस्तयको होटर सॊ चारन गनय इ्छु क ऩाफटयरे सतभततरे तोकेको भूल्माङ्कनराई स्वीकाय
गयी प्रचतरत तनमभ फभोत्तजभ होटर सॊ चारन गनय सतभततसॉग सम्झौता ऩतन गयी सकेको दे त्तखएकोरे
सतभततरे आफ्नो फहतराई ध्मानभा यात्तख कायवाही अगाडी फढाउन आवश्मक दे त्तखरछ। फाॉकी 154
योऩनी जग्गाको हकभा उत्तचत तफयरे ऩुनभूल्य माङ्कन गयी उऩमोग गनय तनदे शन ददएको।
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 ताया गाउॉ फवकास सतभतत य तासागाउॉ रयजेत्तरसहोटरतफचतभतत 2051/02/05 भा बएको जग्गाको बाडा
सम्झौता:
ताया गाउॉ फवकास सतभतत तथा ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे ड फीच 2051/02/05 गते बाडा
ॉ ा नॊ. 1.2 भा हस्ताऺय गये को तभततदे त्तख 1 फषय
सम्झौता बएको दे त्तखरछ। उक्त बाडा सम्झौताको फुद
ऩूया बएको ददनभा प्रतत योऩनी रु.10,000 (दश हजाय) का दयरे एक फषयको अग्रीभ बाडा कम्ऩनीरे
ॉ ा नॊ. 1.3 भा हस्ताऺय गये को तभततदे त्तख 10
ताया गाउॉ फवकास सतभततराई प्रत्मेक फषय फुझाउने, फुद
फषयको अवतधतबि बाडाभा ददइएको जग्गाको यकभ नफढ्ने तय 10 फषय सभाप्त बएऩश्चात प्रततवषय आधाय
ॉ ा नॊ.
फहार यकभभा प्रततफषय 10 प्रततशतका दयरे फहार यकभ फृफद्ध गरयने कुया उल्रे ख बएको छ। फुद
ॉ ा नॊ. 2.3 रे आऩसी
2.1 रे सम्झौताको अवतध 49 फषयको हने कुया उल्रे ख गये को छ। फुद
ॉ ा नॊ .
सहभततभा मस अवतधको रातग मो सम्झौता नवीकयण गनय सफकने कुया उल्रे ख गये को छ। फुद
2.4 भा 148 योऩनी जग्गाको स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा हस्तारतयण गये ऩश्चात मो सम्झौता स्वत:
ॉ ा नॊ. 5.1 भा होटर व्माऩारयक प्रमोजनको रातग सञ्चारनभा आएको
सभाप्त हुने व्मवस्था यहेको छ। फुद
5 फषयतबि ताया गाउॉ फवकास सतभतत आफ्नो अतधनभा यहेको तथा बाडाभा ददएको ऩूयै 148 योऩनी
जग्गा ऩायस्ऩरयक रुऩभा सहभत गरयएको सभमभा कम्ऩनीराई हस्तारतयण गनेछ बनी ताया गाउॉ फवकास
सतभततद्बाया गरयएको फवना शतय तथा ऩरयवततयत प्रततऻा यहेको छ। ताया गाउॉ फवकास सतभततद्बाया गरयएको
फवना शतय तथा ऩरयवततयत प्रततऻा यहेको छ। ताया गाउॉ फवकास सतभततको तभतत 2051/01/04
गतेको फैठकफाट जग्गाको तरज सम्झौता स्वीकृत गये को दे त्तखरछ बने तभतत 2051/02/05 को
फैठकफाट सम्झौताको अवतध 29 फषयफाट 49 फषय कामभ गये को दे त्तखरछ।
 अत्तख्तमाय दुरुऩमोग अनुसरधान आमोगको तभतत 2076/06/02 को तनणयम:
 2049 सार भॊ सीय ४ गते फसेको श्री ५ को सयकाय भरिीऩरयषद्रे "भाननीम प्रधाभरिीको
अनुभतत तरई भाननीम ऩमयटन भरिीरे प्रस्तुत गनुब
य एको ताया गाउॉ फवकास सतभतत य याधेश्माभ
ु रगानी सम्फरधी सम्झौता गयी ताया गाउॉ ऺेिभा ताया गाउॉ रयजेरसी होटर
सयायपसभेत वीच सॊ मक्त
तरतभटे ड स्थाऩनाको रातग ताया गाउॉ फवकास सतभतत अरतगयत यहेको 304 योऩनी जग्गा भध्मे
150 योऩनी जग्गा प्रतत योऩनी रु.10 राखका दयरे उक्त तरतभटे डभा ताया गाउॉ फवकास सतभततरे
शेमय रगानी गनय य फाॉकी 150 योऩनी तरजको रुऩभा ददने फाये ऩमयटन भरिारम भापयत प्रस्तुत
फवषमभा उल्रे ख बए अनुसाय स्वीकृतत ददने" तनणयम गये को दे त्तखरछ।
 ताया गाउॉ फवकास सतभततको तभतत 2049/11/05 गतेको १०७ औ ॊ फैठकरे

ADB सॉग MOU

गने अतधकाय प्रत्मामोजन गये को दे त्तखरछ। अथय भरिारमको ऩि सॊ ख्मा 053/54 च.नॊ. 199
तभतत 2053/06/074 को ऩिानुसाय श्री ५ को सयकायको तभतत 2053/06/04 को
तनणयमानुसाय सम्ऩत्ति तधतो याखी एत्तशमारी फवकास फैंकसॉग ऋण तरन स्वीकृतत प्रदान गये को
दे त्तखरछ। साथै कम्ऩनी यत्तजष्डायको कामायरमको च.नॊ. 931 तभतत 2053/05/21 को ऩिफाट
उद्योग फवबागफाट स्वीकृत बएको रगानी सम्झौता अनुसाय कम्ऩनीको सम्ऩत्ति तधतो याखी फवदे शी
सॊ स्थाफाट ऋण तरन कम्ऩनी ऐन, 2021 को दपा 25(१)(क) अनुसाय स्वीकृतत ददएको
दे त्तखरछ। साथै उद्योग फवबागको ऩ.सॊ . च.नॊ. अ.द. 2066/06/09 को ऩिफाट
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Investment

Agreement

तथा

Complementary Loan Agreement

भा उल्रे ख बए अनुसाय

एत्तशमारी फवकास फैंक, एत्तशमन पाईनारस एण्ड ईरबेष्टभेरट कऩोये शन य कोरयमा डे बरऩभेरट
फैंकहरुराई साधायण तथा अग्रातधकाय शेमय जायी गनय स्वीकृतत ददएको दे त्तखरछ।
 ताया गाउॉ फवकास सतभतत तथा ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे ड फीच 2051/02/05 गते
ॉ ा नॊ. 1.2 भा हस्ताऺय गये को तभततदे त्तख
बाडा सम्झौता बएको दे त्तखरछ। उक्त बाडा सम्झौताको फुद
1 फषय ऩूया बएको ददनभा प्रतत योऩनी रु.10,000 (दश हजाय) का दयरे एक फषयको अग्रीभ बाडा
ॉ ा नॊ. 1.3 भा हस्ताऺय गये को
कम्ऩनीरे ताया गाउॉ फवकास सतभततराई प्रत्मेक फषय फुझाउने, फुद
तभततदे त्तख 10 फषयको अवतधतबि बाडाभा ददइएको जग्गाको यकभ नफढ्ने तय 10 फषय सभाप्त
बएऩश्चात प्रततवषय आधाय फहार यकभभा प्रततफषय 10 प्रततशतका दयरे फहार यकभ फृफद्ध गरयने
ॉ ा नॊ. 2.1 रे सम्झौताको अवतध 49 फषयको हने कुया उल्रे ख गये को
कुया उल्रे ख बएको छ। फुद
ॉ ा नॊ. 2.3 रे आऩसी सहभततभा मस अवतधको रातग मो सम्झौता नवीकयण गनय सफकने
छ। फुद
ॉ ा नॊ. 2.4 भा 148 योऩनी जग्गाको स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा
कुया उल्रे ख गये को छ। फुद
ॉ ा नॊ. 5.1 भा होटर
हस्तारतयण गये ऩश्चात मो सम्झौता स्वत: सभाप्त हुने व्मवस्था यहेको छ। फुद
व्माऩारयक प्रमोजनको रातग सञ्चारनभा आएको 5 फषयतबि ताया गाउॉ फवकास सतभतत आफ्नो
अतधनभा यहेको तथा बाडाभा ददएको ऩूयै 148 योऩनी जग्गा ऩायस्ऩरयक रुऩभा सहभत गरयएको
सभमभा कम्ऩनीराई हस्तारतयण गनेछ बनी ताया गाउॉ फवकास सतभततद्बाया गरयएको फवना शतय तथा
ऩरयवततयत प्रततऻा यहेको छ। ताया गाउॉ फवकास सतभततद्बाया गरयएको फवना शतय तथा ऩरयवततयत
प्रततऻा गये को दे त्तखमो। ताया गाउॉ फवकास सतभततको तभतत 2051/01/04 गतेको फैठकफाट
जग्गाको तरज सम्झौता स्वीकृत गये को दे त्तखरछ बने तभतत 2051/02/05 को फैठकफाट
सम्झौताको अवतध 29 फषयफाट 49 फषय कामभ गये को दे त्तखरछ।
 सन् 1994 भे भा ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डय एत्तशमारी फवकास फैंकवीच

Memorandum of Understanding (MOU)

बएको दे त्तखरछ। सो सम्झौता कामायरवमनका

रातग कम्ऩनीरे तनमभानुसाय सञ्चारक सतभतत तथा साधायणसबाफाट तनणयम गयाई तनमाभक
तनकामको स्वीकृतत सभेत तरई आफ्नो प्रफरधऩि तथा तनमभावरी सॊ सोधन सभेत गये को दे त्तखरछ।
 कम्ऩनी यत्तजष्डायको कामायरमको च.नॊ. 11234 तभतत 2061/01/11 को ऩिफाट कम्ऩनीको
तभतत 2060/04/22 भा सम्ऩन्न बएको फाफषयक/फवशेष साधायणसबारे ऩारयत गये को प्रस्ताव
ॉ ी फृफद्ध बएको कायणफाट कम्ऩनीको प्रफरधऩि य
फभोत्तजभ कम्ऩनीको साफवक जायी ऩूज
तनमभावरीको सम्फत्तरधत दपा तथा तनमभभा बएको सॊ सोधनराई तनणयमानुसाय अतबरे अ गरयएको
ॉ ी रु.1,50,00,00,000।- फाट
व्महोया जानकायी गयाएको दे त्तखरछ। जहाॉ साफवकको जायी ऩूज
फृफद्ध गयी रु.2,20,00,00,000।-(दुई अयफ फीस कयोड) ऩुमायााईएको दे त्तखरछ।
 कम्ऩनी यत्तजष्डायको कामायरमको च.नॊ. 4107 तभतत 2062/06/02 को ऩिफाट कम्ऩनीको
तभतत 2062/05/12 भा सम्ऩन्न बएको फाफषयक/फवशेष साधायणसबारे ऩारयत गये को प्रस्ताव
ॉ ी फृफद्ध गनय स्वीकृत प्रदान गरयएको, सो कायणफाट य जायी
फभोत्तजभ कम्ऩनीको साफवक अतधकृत ऩूज
ॉ ी फृफद्ध बएको कायणफाट कम्ऩनीको प्रफरधऩि य तनमभावरीको सम्फत्तरधत दपा तथा तनमभभा
ऩूज
बएको सॊ सोधनराई तनणयमानुसाय अतबरे ख गरयएको व्मोहोया जानकायी गयाएको दे त्तखरछ। जहाॉ
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ॉ ी रु.2,50,00,00,000।- फाट रु 5,00,00,00,000।-(ऩाॉचसम
साफवकको अतधकृत ऩूज
ॉ ी रु.2,20,00,00,000।- फाट फृफद्ध गयी
कयोड) ऩुमायाुएको छ तथा जायी ऩूज
रु.2,50,00,00,000।-(दुई अफय ऩचास कयोड) ऩुमाय0ईएको दे त्तखरछ।
 नेऩार तधतोऩि फोडयरे एन.आई.तड.तस. क्माफऩटर भाकेट्स तर. कभरऩोखयीराई तभतत
2062/11/21 भा 4464525 फकिा हकप्रद शेमय जायी गनय स्वीकृतत ददएको दे त्तखरछ।
होटर घाटाभा यहेको य फजायभा होटरको शेमय बाउ घफटयहेकोरे हकप्रद शेमय खरयद नगने बनी
ताया गाउॉ फवकास सतभततरे तभतत 2061/02/12 को फैठकरे तनणयम गये को दे त्तखरछ। ऩतछल्रा
वषयहरुभा छानफवन चतरयहेको य Master Plan फभोत्तजभ ताया गाउॉ साॉस्कृततक ऩमयटन केरद्र फनाउन
कम्ऩनी तमाय यहेता ऩतन ताया गाउॉ फवकास सतभतत सकायात्भक नबएको कायण ताया गाउॉ
साॉस्कृततक ऩमयटन केरद्र तनभायण हुन सकेको दे त्तखएन।
 2062 सारभा बएको सभीऺा वषयहरुभा 77 प्रततशत

Capital Erosion

बएको कुया कम्ऩनीको

साधायणसबाभा बाग तरने व्मत्तक्तहरुरे चासो व्मक्त गये को अतबरे खफाट दे त्तखरछ। कम्ऩनी तनयरतय
घाटाभा गमो बने कम्ऩनी ऐन अनुसाय तरक्वीडे सनभा जानुऩने प्रावधान कम्ऩनी ऐनभा बएको तय सो
कुया फाध्मकायी नबएको ऩृष्ठबूतभभा कम्ऩनीरे तरएको ऋणराई शेमयभा ऩरयवतयन गनय फैंङ्कहरु
सहभत बएको कायणरे कम्ऩनी कानूनको अतधनभा यही कम्ऩनीरे ऋण तथा सो ऋणवाऩत ददनुऩने
व्माजराई शेमयभा ऩरयवतयन गये को दे त्तखरछ। ऋणराई शेमयभा ऩरयणत गये ऩश्चात ताया गाउॉ फवकास
ु रगानी साझेदाय रगामत (ख वगय) तथा सवयसाधायण (ग वगय) सफैको
सतभतत (क वगय), सॊ मक्त
शेमय प्रततशत घटे को छ बने फैंकहरु तथा फविीम सॊ स्थाहरु य अरम (घ वगय) रे गये को ऋण
रगानीराई शेमयभा ऩरयणत गये कोरे उनीहरुको शेमय प्रततशत फढे को दे त्तखरछ।
 उद्योग फवबागको तभतत 2065/06/05 को तनणयमानुसाय कम्ऩनी य एत्तशमारी फवकास फैङ्क
रागामतका फविीम सॊ स्थाहरुफीच आपूरे तरएको सावाॉ सभमभै फुझाउन नसके सॊ स्थाको
राई

Performance share तथा Ordinary share

Interest

को रुऩभा फविी गनय ऩाउने गयी बएको

ऩूयक सम्झौताहरु सॊ सोधन स्वीकृतत ऩाउॉ बनी ऩेश गये को तनवेदन उऩय कायवाही हुॉदा मस
फवबागभा आवेदन ऩेश गये को तभतत 2065/05/25 दे त्तख रागू हने गयी उद्योग दताय हुॉदाका
फखत तोफकएका सम्ऩूणय शतयहरु मथावत् कामभ यहने शतयभा उत्तल्रत्तखत ऩूयक सम्झौता स्वीकृत
गरयएको जानकायी फवबागको ऩ.सॊ . च.नॊ. अ.द. 2065/66/252-886 तभतत
2065/06/09 को ऩिफाट जानकायी गयाईएको दे त्तखरछ।
 उद्योग फवबागको ऩ.सॊ . च.नॊ. अ.द 2066/67/158 तभतत 2066/04/27 को ऩिफाट
कम्ऩनीराई

Investment Agreement

तथा

Complementary Loan Agreement

भा

उल्रे ख बएअनुसाय एत्तशमारी फवकास फैंक, एत्तशमन पाईनारस एण्ड ईरबेष्टभेरट कऩोये शन य कोरयमा
डे बरऩभेरट फैंकहरुराई साधायण तथा अग्रातधकाय शेमय जायी गनय स्वीकृतत ददएको दे त्तखरछ।
 भारऩोत ऐन 2034 को दपा २४ को उऩदपा (१) भा "सयकायी, सावयजतनक वा साभूदाफमक
जग्गा व्मत्तक्त फवशेषका नाउॉभा दताय वा आवाद गनुय गयाउनु हुॉदैन। तय नेऩार सयकायरे सावयजतनक
जग्गा सावयजतनक प्रमोजनका रातग, सयकायी जग्गा नेऩार सयकायफाट उत्तचत ठहमायजएको कुनै
काभको रातग य साभूदाफमक जग्गा सम्फत्तरधत सभूदामरे उत्तचत ठहमायऩएको कुनै काभको रातग
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व्मवस्था गनय मस उऩदपारे फाधा ऩुमायत्ताएको भातनने छै न।" बन्ने उल्रे ख बएको हुॉदा प्रततफरधात्भक
वाक्माॊशभा बएको व्मवस्था अनुसाय कम्ऩनीभा जग्गा शेमय वाऩत रगानी बएको दे त्तखरछ। साथै
फवकास सतभतत ऐन, 2013 को दपा ४ फभोत्तजभ व्मत्तक्त सयह चर अचर सम्ऩत्ति रे नदे न गनय
सक्ने अतधकाय मस ऐन फभोत्तजभ गठन बएको सतभततराई यहेको दे त्तखरछ।
 अत्तख्तमाय दुरुऩमोग अनुसरधान आमोगको तभतत २०७६/०६/०२ को तनणयमरे उजुयीका
सम्फरधभा जे जे फुझ्नु गनुय ऩने गयी आवश्मक प्रफरध गनय सॊ स्कृतत ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन
भरिारम य ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डराई तनम्न चाय फवषमभा सुझाव ददई, कम्ऩनीरे
सयकायी जग्गा हडप्ने कामय गयी बष्टाचाय जरम कसुय गये को बन्ने तथ्म प्रभात्तणत हुन नआएको बनी
उजुयी ताभेरीभा याख्ने तनणयम गये को दे त्तखमो।
1. शेमय अनुऩात घटे को सम्फरधभा:
ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डभा ताया गाउॉ फवकास सतभततको रगानीको अनुऩात साफवकको 22.67
प्रततशतफाट घटे य 9.01 प्रततशत हुनाको भुर कायणभा सतभततरे हकप्रद शेमय खरयद नगये फाट य ऋण
ऩुनसॊ यचना गयी ऋणराई साधायण शेमयभा रुऩारतयण य अग्रातधकाय शेमयराई साधायण शेमयभा
ऩरयवतयनफाट बएको दे त्तखरछ। एत्तशमारी फवकास फैंकसॉग बएको सम्झौता तथा प्रफरधऩि य तनमभावरी
ॉ ी यहेको अवस्थाफाट तभतत 2062/12/13 को हकप्रद य
अनुसाय रु.74 कयोड ४० राख च ुक्ता ऩूज
ॉ ी
तभतत 2064/01/10 को ऋण ऩुनसॊ यचना गयी ऋणराई ईक्वीटीभा ऩरयणत गदाय शेमयऩूज
ॉ ीको 125 प्रततशत फृफद्ध बई ऩूज
ॉ ी सॊ यचनाभा ऩरयवतयन बएको
रु.167.44 कयोड अथायत शुरु ऩूज
दे त्तखमो। हकप्रद शेमय जायी गनय य ऋण ऩुनसॊ यचना रगामतका भहत्वऩूणय दुयगाभी भहत्व याख्ने तनणयम
गदाय सतभततफाट प्रतततनतधत्व गने सञ्चारकसफहतको सतभततफाट तनणयम बई साधायणसबाफाट ऩारयत बएको
दे त्तखरछ। हकप्रद शेमय खरयद गनय ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डरे ताया गाउॉ फवकास सतभततराई
ऩटकऩटक अनुयोध गये को तय सतभततरे ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भरिारमभा अनुयोध गनुय फाहेक
कायवाहीको रातग कुनै अग्रसयता तरएको दे त्तखएन। प्रस्तुत ऩृष्ठबूतभभा ताया गाउॉ फवकास सतभततरे
अफवरम्फ आवश्मक प्रफिमा ऩूया गयी आफ्नो फहस्साको हकप्रद शेमय प्राप्त गनय उऩमुक्त हुने दे त्तखरछ।
2. रगानी य प्रततपरका सम्फरधभा:
सम्झौता बरदा फढी बएको ऩरयमोजना रागत, हकप्रद शेमय जायी गनुय अत्तघको फविीम अवस्था फवश्लेषण य
जायी गनुक
य ो उऩमुक्त कायण, ऋण ऩुनसॊ यचना गनुऩ
य ने अतनवामय अवस्था, अग्रातधकाय शेमयराई साधायण
शेमयभा रुऩारतयण, फैंक तथा फविीम सॊ स्थारे नतरएको अफवतरयत हकप्रद शेमय साफवक शेमयधनीराई
फवतयण गये को प्रफिमाका साथै सतभततको रगानी य प्रततपरको अवस्था मफकन गने सम्फरधभा मथेष्ठ
छरपर तथा फवश्लेषण बए गये को दे त्तखएन। मसथय ताया गाउॉ फवकास सतभततरे होटरभा गये को रगानी य
प्रततपरको फवश्लेषण गनुक
य ा साथै होटरको हारको सम्ऩत्ति तथा दाफमत्वको मथाथय ऩयीऺण

Dilligence Audit) गनय

(Due

होटर सॊ चारक सतभततको सदस्मको है तसमतरे फवतधसम्भत ढॊ गफाट आवश्मक

ऩहर गनय आवश्मक दे त्तखरछ।
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३. जग्गा बाडा सम्फरधभा:
ताया गाउॉ फवकास सतभततको स्वातभत्वभा यहेको 150 योऩनी जग्गा शेमयभा ऩरयणत गने य 148 योऩनी
जग्गा तरजभा ददने सम्फरधभा मथाथय भूल्माङ्कन हुन नसकेको दे त्तखए ताऩतन सतभततरे गये को भूल्माङ्कनराई
स्वीकाय गयी तत्कारीन श्री ५ को सयकायको 2049/08/04 को तनणयम य प्रचतरत तनमभ फभोत्तजभ
होटर सॊ चारन गनय सतभततसॉग सम्झौता गरयसकेको दे त्तखएकोरे सतभततरे आफ्नो फहतराई ध्मानभा यात्तख
कायवाही अगातड फढाउन प्रतततनतधसबा, सावयजतनक रे खा सतभततरे सोही तभततभा तरजभा ददने जग्गाको
सम्फरधभा "उत्तचत तवयरे ऩून: भूल्माङ्कन गयी उऩमोग गने" सम्फरधभा ददइएको तनदे शनभा हारसम्भ कुनै
कायवाही बएको दे त्तखएन। तसथय ताया गाउॉ फवकास सतभततको फहतराई ध्मानभा याख्दै सावयजतनक रे खा
सतभततको तनदे शन अनुरुऩ तरजभा ददइएको जग्गाको सभम साऩेऺ भूल्माङ्कन गनय आवश्मक दे त्तखरछ।
४. गुरुमोजनाको कामायरवमन सम्फरधभा:
गुरुमोजनाभा उल्रे त्तखत साॊस्कृततक केरद्र रगामतको कामायरवमन हारसम्भ बएको दे त्तखएन। तसथय
गुरुमोजनाभा उल्रे त्तखत कामयहरुको सभमफद्ध कामयमोजना फनाई कामायरवमनको व्मवस्था तभराउन उऩमुक्त
हुने दे त्तखरछ।
 ताया गाउॉ फवकास सतभततका अध्मऺ श्री प्रल्हाद नेउऩाने फवरुद्धको उजुयीको सम्फरधभा प्राप्त जवाप :

 अध्मऺ प्रल्हाद नेउऩानेरे १५० योऩनी जग्गाको ऩुन: भूल्माङ्कन गनय नभान्ने सम्फरधभा
सतभततको फौद्ध त्तस्थत 304 योऩनी जग्गा भध्मे 150 योऩनी जग्गा य भौजुदा सॊ यचना ताया
गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डभा सतभतत प्रभुख रगानीकताय बई शेमयभा रगानी गये को य
फाॉकी 148 योऩनी जग्गा तत्कातरन श्री ५ को सयकायको भरिीऩरयषद्को तभतत
2049/08/05 को तनणयम फभोत्तजभ सोही ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डराई 49
वषयका रातग ऩट्टा बाडाभा ददएको य सो जग्गाका सम्फरधभा सॊ घीम सॊ सद प्रतततनतध सबा,
अरतयायफष्डम सम्फरध सतभततफाट गदठत उऩ सतभततफाट भरिारमराई ददएको तनदे शन ("ताया
ॉ ा नॊ. 5.2 को
गाउॉ फवकास सतभतत अध्ममन अनुगभन सम्फरधी प्रततवेदन 2075" को फुद
ॉ ाहरुभा ददएको तनदे शन
तनदे शन तथा सुझाव खण्ड अरतगयत फवतबन्न 14 (चौध) वटा फुद
तथा सुझावका ) सम्फरधभा भरिारमफाट प्राप्त ऩि तत् सम्फरधभा 2077/02/07 य
2077/02/11 भा सॊ चारक सतभततको फैठकको तनणयम अनुसाय सॊ स्कृतत, ऩमयटन तथा
नागरयक उड्डमन भरिारमभा ऩ.सॊ . 2076/077 च.नॊ. 292 तभतत 2077/02/09
को ऩिफाट सॊ चारक सतभततको तनणयम अनुसायजग्गा फपताय गनय गयाउन आवश्मक
कायवाहीका रातग ऩठाइएको ।
 अफपसको रातग साथी फटकायाभ बट्टयाईको घय बडाभा तरएको, तनजराई कानुनी सल्राहकाय
फनाएको य कानुनी सल्राहकाय, (अध्मऺ)प्रल्हाद य भाडवाडी सयापी तभरे य सयकायी सम्ऩतत
१० अयवको जग्गाभा भोरभोराई गये को बन्ने सम्फरधभा:
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क) सतभततरे बाडाभा तरई उऩबोग गदै आएको का.भ.न.ऩा. 13 त्तस्थत ताहाचरको वार
तसस्टभको घय 2072 सारको बूकम्ऩफाट ऺततग्रस्त बएको य सम्झौताको अवतध
ु ा साथै बाडा सभेत वृफद्ध गनुऩ
सभेत सभाप्त हुनक
य ने अवस्था आएको तथा सवायी
जाभका कायण कामायरमका रातग ऩामक नऩने बएकोरे सतभतत सॊ चारक सतभततफाट
तनणयम बई प्रस्ताफवत घयको कोठा ऺेि सभेत खोरी सावयजतनक सूचना प्रकाशन गयी
प्राप्त फवतबन्न प्रस्तावहरु भध्मे सतभततको तनमभावरीभा व्मवस्था बएको घय बाडा
तनधाययण सतभततरे उऩमुक्त ठहय गये को कभ बाडा प्रस्ताव गने घयधनी श्री ईत्तरदया
दाहारको का.भ.न.ऩा. 10 सहबातगता भागय, भध्मवानेश्वयको घय बाडा सम्फरधी
सम्ऩूणय प्रफिमा ऩूया गयी बाडाभा तरएको।
ख) सतभततको भुद्दाभातभराका सम्फरधभा फरयष्ठ अतधवक्ता नायामण फल्रब ऩरत राभो
सभमसम्भ अफुद
य योगफाट ग्रतसत बई असाभफमक तनधन ऩश्चात सतभततका ऩुयाना
भुद्दाहरुका साथै नमाॉ सभेत थफऩएकोरे सतभततको भुद्दा भातभरा हे न य य आवश्मक
कानूनी याम सल्राहका रातग अतत आवश्मक बई फरयष्ठ नमाॉ कानूनी सल्राहकाय
आवश्मक ऩयी तत्कातरन सभमभा सतभतत सॊ चारक सतभततको तनणयम अनुसाय केही
सभमका रातग भाि अतधवक्ता श्री फटकायाभ बट्टयाईराई कानूनी सल्राहकाय तनमुक्त
गरयएकोभा ९ भफहना दे त्तख तनज बट्टयाई कानूनी सल्राहकाय नबई आवश्मकता
अनुसाय भुद्दा भातभराभा फहस गने कामयभा भाि तसतभत यहे को।
ग)अध्मऺ प्रल्हाद य भाडवाडी सयापी तभरे य सयकायी सम्ऩतत १० अयवको जग्गाभा
भोरभोराई गये को बन्ने सम्फरधभा: सतभततरे हामात होटर रगामत सतभततको
स्वातभत्वभा यहेको अरम स्थानका जग्गा तथा घयको फहार उठाउने य त्मस
प्रमोजनका रातग अनतधकृत ढॊ गरे सतभततको घय जग्गा हडप्ने व्मत्तक्तको फवरुद्ध भुद्दा
भातभरा गनुऩ
य छय बन्ने याम ददएका कायणरे सतभततको जग्गा हडऩेय वा फहार नततयी
घयभा फसोफास गदै आएका व्मत्तक्तहरुरे हतोत्साही गयाउन उजुयी हारे कोउल्रे ख
बएको।
 फा २ झ ३७४८ को सयकायी गाडीको दुरुऩमोग गयी पेयी/पेयी केटी फोक्ने, कभयचायीराई
थकायउने, याती/याती उक्त गाडीभा केटी तरमय वेश्माफृतत गनय ठभेर जाने, जाॉड यक्सी खाने,
फवर अफपसराई ततयाउन रगाउने सम्फरधभा ।
फा २ झ 3748 नम्फयको सयकायी गाडी सतभततको कामायरम खुरेको ददनहरुभा कामायरम
सभमभा सतभततको दयफरदीभा कामययत सवायी चारकफाट नै सवायी चराउने य सतभततको
काभको तसरतसराभा सावयजतनक फवदाका ददन उऩत्मका तबि वा फाफहय सवायी साधन
चराउनु ऩये को खण्डभा सम्फत्तरधत भरिारमफाट सवायी चराउने अनुतभत (ऩास) फवना
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चराउने नगये को य जाॉड यक्सी नफऩउनेरे अफपसराई फवर ततयाउने बन्ने फवषमको उजुयी
झुट्टा तथा चरयि हत्मा गने अतबप्रामरे रगाएको ।
 ताया गाउॉको अयवौको जग्गाको भुद्धाभा सयकायराई हयाउने, भरिी य सत्तचवराई वाडनुऩने
बरदै हामत होटरको भायवाडीफाट कयोडौं चरखेर तथा भोरभोराई गये को सम्फरधभा ।
ताया गाउॉ फवकास सतभततको फौद्ध त्तस्थत जग्गाहरु भध्मे शेमयभा रगानी य ऩट्टा बाडाभा
ददएको जग्गाका सम्फरधभा सतभततको अतधकतभ फहत हुनेगयी प्रमोगभा ल्माउनु ऩछय य
फवगतभा जानी नजानी उल्रे त्तखत मोजनाभा गल्ती बएको छ बनेऩतन त्मसराई स्माई
सतभततको स्वातभत्वभा ल्माउनु ऩछय बनी सतभतत सॊ चारक सतभततफाट तनणयम बई तारुकदाय
भरिारमभा सभेत आवश्मक कामयका रातग ऩठाइएको।
 हामतका कभयचायी गोफवरदयाभ ऩरयमायराई दरारीको बतु भकाभा प्रमोग गयी कयोडौ रुऩैमाॉ
चरखेर गये को सम्फरधभा
ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स कम्ऩनी तरतभटे डका कभयचायी गोफवरदयाभ ऩरयमायराई ताया गाउॉ
फवकास सतभतत य ताया गाउॉ रयजेरसी होटल्स तरतभटे डको काभ कायवाहीको तसरतसराभा
प्रल्हाद नेउऩाने आपू ताया गाउॉ फवकास सतभततभा सतभततको तपयफाट सॊ चारक सदस्मको
है तसमतरे फैठकभा सहबागी हुॉदा भाि त्तचनाऩचॉ बएको य सो फाहे क तनजसॉग अरम कुनै
सम्फरध नयहे को।
 अध्मऺ प्रल्हाद रमौऩानेरे अनैततक कामय गयी अकुत सम्ऩतत आजयन गये को बन्ने सम्फरधभा
प्रल्हाद रमौऩानेरे सतभततको अध्मऺको है तसमतरे सतभततको तनमभावरीभा व्मवस्था बएको
फैठक बिा य सोही तनभावरी अनुसूची ८ को (क) भा व्मवस्था बएको भ्रभण खचय,
तनमभावरीभा व्मवस्था बई सॊ चारक सतभततरे तोफकददएका तसतभत सुफवधा फाहे क अरु कुनै
सुफवधा प्राप्त नहुने साथै नेऩार सयकाय, सॊ स्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भरिारमको
भरिीऩरयषद्को तभतत 2076/08/29 गते को तनणयम अनुसाय सतभततको सदस्म सत्तचव
तनमुक्त नहुॉदासम्भ सदस्म सत्तचवरे गने कामय सम्ऩादन गने गयी थऩ त्तजम्भेवायी ऩाई कामय
गये को अवतधभा सदस्म सत्तचवका रातग तोफकएको सेवा सुफवधा फाहे क अरम कुनै ऩतन सेवा
सुफवधा उऩबोग नगये को।
 अध्मऺ प्रल्हाद रमौऩानेरे नेता , नातागोताराई भहॉगो होटरभा जभघट गयाई ऩमयटन तथा
ु ानी अफपसफाट बक्त
ु ानी तरएको सम्फरधभा।
टु रयष्ट फवकासको नाभभा खचय गयी फवर बक्त
ताया गाउॉ फवकास सतभततको सॊ चारक सतभततभा सॊ स्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन
भरिारम, अथय भरिारम, सॊ घीम भातभरा तथा साभारम प्रशासन भरिारमका प्रतततनतधहरु
तथा नेऩार ऩमयटन फोडयका कामयकायी अतधकृत, सतभततका अध्मऺ, सदस्म य सदस्म सत्तचव
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सभेत गयी सात जनाको सॊ चारक सतभतत यहने साथै सतभततको फाफषयक कामयिभ तथा
अनुभातनत आम व्मम सतभततको तनमभावरीभा व्मवस्था बए अनुसाय खचय फवतनमोजन हुने
गये को य सतभततको फहसाव फकताव नेऩार सयकायको रे खा प्रणारी अनुसाय ऩायदशॉ ढॊ गरे
यात्तखने य हये क वषय भहारे खा ऩयीऺकको कामायरमफाट खटाइएका रे खा ऩयीऺकफाट
अत्तरतभ रेखा ऩयीऺण हुने गये को य आ.फ. 2076/77 सम्भको रे खा ऩयीऺण सम्ऩन्न
बइ सकेको।
 साथी/बाई, याजतनतीक भारछे फोराएय खाजा खुवाई, खाजा खचय वाऩत अतनमतभतता गये को
सम्फरधभा
सतभततको कामायरमभा सतभततको काभसॉग सम्फत्तरधत आगरतुकहरु आउॉदा आततथ्मता
दशायउन अवस्था अनुसाय सतभततको फजेटको ऩरयतधतबि यही साभारम आततथ्मभा भाि हुने
गये को।

 आपैं काज रेखी व्मत्तक्तगत घुभफपय गयी भ्रभण प्रततवेदन फवना नै बिा खाने गये को
सम्फरधभा
ताया गाउॉ फवकास सतभततको फाफषयक स्वीकृत कामयिभ अनुसाय सॊ चारन हुने
कामयिभहरुको कामायरवमनभा सतभततको तनमभावरीभा व्मवस्था बए अनुसाय तनमतभत
अनुगभन, सुऩरयवेऺण तथा भूल्माङ्कन गने गयाउने िभभा उऩत्मका तबि तथा फाफहयका
कामयिभहरुको तसरतसराभा भ्रभणभा जानुऩदाय सॊ चारक सतभततको तनणयम अनुसाय अध्मऺको
हकभा फवदा तथा काजको तनकास ददने अतधकायी नबएकोरे ७ ददन सम्भको फवदा तथा
काज आपैंरे स्वीकृत गनय सफकने तनणयम अनुसाय नै बई आएको तथा प्रततवेदनको हकभा
सतभतफाट सम्ऩादन हुने कामयिभहरुको चौभातसक प्रगतत प्रततवेदन सम्फत्तरधत भरिारमभा
सभग्र रुऩभा नै ऩेश हुने गये को।
 सयकायी गाडीको प्रमोग गयी भभयत फवर फनाई कभयचायीराई थकायएय खाने गये कोसम्फरधभा
ताया गाउॉ फवकास सतभततका ऩदातधकायी अध्मऺ तथा सदस्म सत्तचवराई सॊ चारक सतभततको
तनणयम तथा तनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोत्तजभ भातसक इरधनको व्मवस्था हुने गये को य
सवायी साधन प्रमोग गये को सवायी चारकरे रगफुक याखे अनुसाय तनमभानुसाय भाग पायाभ
बयी भातसक तोफकएको इरधन सीभा तबि यही सवायी चारकरे नै रगफुकभा उल्रे ख गने
गये को साथै सवायी साधन भभयतका सम्फरधभा सवायी चारकरे भभयत गनुऩ
य ने अवस्थाभा
तनमभानुसायको भाग पायाभ बयी स्वीकृत ददने अतधकायीफाट स्वीकृत गयाई वकयसऩफाट
तनमभानुसायको दयबाउ ऩि स्वीकृत गयी भभयत गने गये को।
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६. तनश्कषय:
 ताया गाउॉ फवकास सतभततरे तभतत 2048/04/20 गते द याइत्तजङ नेऩार याफष्डम दै तनकभा प्रकात्तशत
सूचना फभोत्तजभ ताया गाउॉ फवकास सतभतत य अरुण कुभाय सयायप तथा ददनेश रार श्रे ष्ठ फीच तभतत
2048/09/10 भा बएको सम्झौता ऩिभा दुवै ऩऺहरुरे कत्तम्तभा ३०० वटा कोठाहरु बएको
नेऩारी करा य सॊ स्कृततको फढी बरदा फढी प्रमोग बएको सुऩय तडरक्स ऩाॉच ताये होटर सफहतको ताया
गाउॉ साॊस्कृततक फवकास केरद्र (मसऩछी"ऩरयमोजना" बतनएको) फवकास गयी सॊ चारन गने गयी एक
ऩत्तव्रक तरतभटे ड कम्ऩनी खडा गने सहभतत बएको ।
ु रगानीकताय आइतसफटतस, सयायप तथा श्रे ष्ठ सभूहवीच
 ताया गाउॉ फवकास सतभतत य सॊ मक्त

1992

ु रगानी सम्झौता
तदनुसाय 2049/06/22 भा सॊ मक्त

October
(Joint Venture Agreement)

ु रगानी सम्झौताभा उल्रे त्तखत उद्देश्म य नाभ बएको ताया गाउॉ
बएको दे त्तखरछ।सो फभोत्तजभ सॊ मक्त
ु उद्यभ सम्झौता
रयजेरसी होटल्स तरतभटे ड कम्ऩनीको स्थाऩना बएको । सॊ मक्त

(JVA) को दपा २ भा

रागत अनुभान 150 कयोड हुने बतनएको य दपा ३.४ भा ताया गाउॉ फवकास सतभततको शेमय रु.१७
कयोड हुने बतनएको,दपा 3.5 भा श्री ५ को सयकाय उद्योग फवबागको स्वीकृतत तरई मस सम्झौताको
अतधनभा यही दुवै ऩऺको आऩसी सभझदायीभा दपा 3.४ भा उल्रे ख शेमय अनुऩात आवश्मकता अनुसाय
ु रगानी सम्झौताको
फढाउन य घटाउन सफकनेछ बन्ने व्मवस्था बएको । कम्ऩनी दताय ऩूव य बएको सॊ मक्त
शतय नम्फय 5.8 भा

"The company shall be operated and managed as a private
sector company having full operational autonomy, managerial freedom and
the company shall be run on a commercial basis"बनी उल्रेख बएको ।
 ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डभा ताया गाउॉ फवकास सतभततको रु १७ कयोड रगानीको अनुऩात
ॉ ी रु. ७४,४०,८७,५०० हुॉदा 22.८५ प्रततशतबएको , वतयभान ऩुज
ॉ ी
कम्ऩनीको साफवकको शेमय ऩुज
ु ाई अरमथा भान्न सफकएन । ऋण
१८८.६६ कयोड ऩुग्दासतभततको शेमय घटे य 9.01 प्रततशत हुनर
ऩुनसॊ यचना गयी ऋणराई साधायण शेमयभा रुऩारतयण य अग्रातधकाय शेमयराई साधायण शेमयभा
ॉ ी फृफद्ध हुॉदा सतभततरे आफ्नो बागभा ऩये कोहकप्रद शेमय खरयद नगये फाटशेमय
ऩरयवतयनफाट शेमय ऩुज
प्रततशत घटन गएको दे त्तखरछ। ताया गाउॉ फवकास सतभततको बागभा ऩये को हकप्रद शेमय रु.10.20
कयोडको तरएको बए शेमय 13.68% हुने दे त्तखरछ। एत्तशमारी फवकास फैंकसॉग बएको सम्झौता तथा
ॉ ी यहेको अवस्थाफाट तभतत
प्रफरधऩि य तनमभावरी अनुसाय रु. 74 कयोड ४० राख च ुक्ता ऩूज
2062/12/13 को हकप्रद य तभतत 2064/01/10 को ऋण ऩुनसॊ यचना गयी ऋणराई
ॉ ी रु.167.44 कयोड अथायत शुरु ऩूज
ॉ ीको 125 प्रततशत फृफद्ध बई ऩूज
ॉ ी
ईक्वीटीभा ऩरयणत गदाय शेमयऩूज
सॊ यचनाभा ऩरयवतयन बएको दे त्तखमो। हकप्रद शेमय जायी गनय य ऋण ऩुनसॊ यचना रगामतका भहत्वऩूणय
दुयगाभी भहत्व याख्ने तनणयम गदाय सतभततफाट प्रतततनतधत्व गने सञ्चारकसफहतको सतभततफाट तनणयम बई
साधायणसबाफाट ऩारयत बएको दे त्तखरछ। हकप्रद शेमय खरयद गनय ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डरे
ताया गाउॉ फवकास सतभततराई ऩटकऩटक अनुयोध गये को तय सतभततरे ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन
भरिारमभा अनुयोध गनुय फाहेक कायवाहीको रातग कुनै अग्रसयता तरएको दे त्तखएन। प्रस्तुत ऩृष्ठबूतभभा
ताया गाउॉ फवकास सतभततरे अफवरम्फ आवश्मक प्रफिमा ऩूया गयी आफ्नो फहस्साको ताया गाउॉ फवकास
सतभततको बागभा ऩये को रु.10.20 कयोडको हकप्रद शेमय प्राप्त गनय उऩमुक्त हुने दे त्तखरछ।
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ु रगानी सम्फत्तरध सम्झौता गयी ताया
 ताया गाउॉ फवकास सतभतत य याधेश्माभ सयायप सभेत वीच सॊ मक्त
गाउॉ ऺेिभा ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे ड स्थाऩनाको रातग ताया गाउॉ फवकास सतभतत अरतगयत

यहेको 304 योऩनी जग्गा भध्मे 150 योऩनी जग्गा प्रतत योऩनी रु १० राखका दयरे उक्त तरतभटे डभा
ताया गाउॉ फवकास सतभततरे शेमय रगानी गने य फाॉकी 154 योऩनी तरजको रुऩभा ददने भॊ .ऩ. फै.सॊ .

51।049 को श्री ५ को सयकायको ( तभतत २०४९/०८/०५ को ऩि) तनणयम फवऩरयत सतभतत य
कम्ऩनी फवच बएको सॊ म्झौता:
क)तभतत २०५१ जेष्ठ ५ गते

(1994 May 19) सतभतत य कम्ऩनी फवचकोतरज सॊ झौताको धाया २

अरतगयत अवतध य शुरुवात को दपा २.४ भा"मस सॊ झौताभा जुनसुकै कुया रे त्तखएको बएताऩतन
ताया गाउॉ फवकास सतभततरे मस सम्झौता अरतगयत तरजभा ददएको १४८ योऩनी जग्गा ऩुयैको

स्वातभत्व धाया ५ भा गरयएको व्मफस्था वभोत्तजभ कम्ऩनीको नाभभा हस्तारतयण गने यत्तजष्डेशन

तरत्तखत ऩास गरयददए ऩतछ मो सॊ झौता स्वत: अरत्म हुनेछ । मदद कुनै कायणवस जग्गाको स्वातभत्व
कम्ऩनी नाभभा तोफकएको अवतधको तबि हस्तारतयण गनय नसफकएभा वा नबएभा मस तरज सम्झौता
फभोत्तजभ जग्गाको प्रमोग मसको ऩूणय अवतधबय कामभै यहने छ । तय ऩतछ कुनै सभमभा जग्गाको

स्वातभत्व हस्तारतयण सम्बव बएभा सो हस्तारतयणको कामय ऩयस्ऩयभा सहभतत गरयएको तभततभा हुन
सक्नेछ" ।

ख) तभतत २०५१ जेष्ठ ५ गते

(1994 May 19) गये को तरज सॊ झौताको धाया ५ अरतगयतताया गाउॉ

फवकास सतभततरे फवशेष रुऩभा गये को भञ्जुयी को दपा ५.१ भा "ताया गाउॉ फवकास सतभततरे कुनै
शतय नयात्तख य ऩतछ अरमथा नहुने गयी मस सॊ झौता अरतगयत ताया गाउॉ फवकास सतभततको

ु उऩिभ
स्वऩातभत्वभा यहेको य कम्ऩनीराई तरजभा ददएको १४८ योऩनी जग्गा ऩूयै सॊ मक्त

सम्झौताको धाया ६.१ फभोत्तजभ होटर ऩूणय रुऩभा व्मवसाफमक सॊ चारनभा आएको ऩाॉच वषय तबि
ऩायस्ऩरयक रुऩभा सहभतत गये को तभततभा कम्ऩनीराई हस्तारतयण गनय भञ्जुयी जनाएको छ" ।

 ताया गाउॉ फवकास सतभततका अध्मऺ श्री प्रल्हाद नेउऩाने उऩय ऩये का उजुयीहरुभा रगाईएको फवतबन्न
ॉ ा गत रुऩभा छानफवन गदाय ऩुफष्ट हुने आधाय नऩाइएको ।
आयोऩहरुभा फुद

७. याम/ सुझाव : ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डभा ताया गाउॉ फवकास सतभततको रु १७ कयोड रगानीको अनुऩात
ॉ ी रु. ७४,४०,८७,५०० हुॉदा 22.८५ प्रततशत बएको , ऋण ऩुनसॊ यचना
कम्ऩनीको साफवकको शेमय ऩुज
गयी ऋणराई साधायण शेमयभा रुऩारतयण य अग्रातधकाय शेमयराई साधायण शेमयभा ऩरयवतयनफाट शेमय
ॉ ी फृफद्ध बई वतयभान ऩुज
ॉ ी १८८.६६ कयोड ऩुग्दा सतभततको शेमय घटे य 9.01 प्रततशत हुनर
ु ाई
ऩुज
अरमथा भान्न सफकएन । सतभततरे आफ्नो बागभा ऩये कोहकप्रद शेमय खरयद नगये फाट शेमय प्रततशत घटन
गएकोय सतभततको बागभा ऩये को हकप्रद शेमय रु.10.20 कयोडको तरएको बए शेमय 13.68% हुने
दे त्तखरछ। हकप्रद शेमय खरयद गनय ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डरे ताया गाउॉ फवकास सतभततराई
ऩटकऩटक अनुयोध गये को तय सतभततरे ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भरिारमभा अनुयोध गनुय फाहेक
कायवाहीको रातग कुनै अग्रसयता तरएको दे त्तखएन। प्रस्तुत ऩृष्ठबूतभभा ताया गाउॉ फवकास सतभततरे
अफवरम्फ आवश्मक प्रफिमा ऩूया गयी आफ्नो फहस्साको सतभततको बागभा ऩये को रु.10.20 कयोडको
हकप्रद शेमय प्राप्त गनय सतभततराई तनदे शन ददन उऩमुक्त हुने दे त्तखरछ।
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ु रगानी सम्फत्तरध सम्झौता गयी ताया गाउॉ
 ताया गाउॉ फवकास सतभतत य याधेश्माभ सयायप सभेत वीच सॊ मक्त
ऺेिभा ताया गाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे ड स्थाऩनाको रातग ताया गाउॉ फवकास सतभतत अरतगयत यहेको

304 योऩनी जग्गा भध्मे 150 योऩनी जग्गा प्रतत योऩनी रु १० राखका दयरे उक्त तरतभटे डभा ताया
गाउॉ फवकास सतभततरे शेमय रगानी गने य फाॉकी 154 योऩनी तरजको रुऩभा ददने भॊ .ऩ. फै.सॊ .
51।049 को श्री ५ को सयकायको (

तभतत २०४९/०८/०५ को ऩि)

तनणयम फवऩरयत सतभतत य

कम्ऩनी फवच तरज सम्झौता बएको, उक्त सम्झौता फभोत्तजभ होटर ऩूणय रुऩभा सञ्चारनभा आएको ऩाॉच

वषय तबिभा तरज सम्झौता फभोत्तजभको १४८ योऩनी जग्गा कम्ऩनीको नाभभा स्वातभत्व हस्तारतयण गने

बन्ने सम्झौताको प्रावधान अनुसाय स्वातभत्व हस्तारतयण बइ नसकेकोदे त्तखएता ऩतन सम्झौताभा "तय ऩछी
कुनै सभमभा जग्गाको स्वातभत्व हस्तारतयण सम्बव बएभा सो हस्तारतयणको कामय ऩयस्ऩयभा सहभतत

गरयएको तभततभा हुन सक्नेछ" बन्ने उल्रे बएको हुॉदा सतभततरे कम्ऩतनराई तरजभा ददएको १४८ योऩनी
जग्गाको स्वतभत्व कम्ऩतनको नाभभा हस्तारतयण हुन सक्ने सम्बावना त्तजवीतै यहेको दे त्तखॊदा तरज

सम्झौताको धाया २ को (२.४) य धाया ५को (५.१) फभोत्तजभ सतभततको १४८ योऩनी जग्गा ऩुयैको

स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा हस्तारतयण नगनय/नगयाउन तथा तरज सम्झौताको उल्रे त्तखत (२.४ य ५.१)
दपा को स्वातभत्व हस्तारतयण गने प्रावधान सॊ सोधन गनय/गयाउन सतभततराई तनदे शन ददन उऩमुक्त
दे त्तखरछ ।

ु उऩिभ सम्झौताको धाया ७ को दपा ७.२
 तभतत २०४९ आत्तश्वन २२ गते(1992 0ct 22)बएको सॊ मक्त
ु उऩिभरे ताया गाउॉ फवकास सतभततराई कम्ऩनीरे जुनसुकै कायणरे गदाय ऩतनजग्गा फे्न
भा " सॊ मक्त
खोजेभा फवयोध जनाउने कुयाको फवश्वास ददराएको छ" बन्ने उल्रे ख

ॉ ाराई
हुॉदा सॊ म्झौताको मस फुद

भध्मेनजय गदाय सतभततरे कम्ऩनीको शेमय वाऩत रगानी गये को उक्त जग्गा कुनै ऩतन अवस्थाभा फेच

फवखन गनय नसक्ने दे त्तखदा सम्झौताको मस दपा राई सतभततरे स्भयण यात्तख याख्नका रातग तनदे शन ददन
उऩमुक्त दे त्तखरछ ।

 ताया गाउॉ फवकास सतभततको फौद्ध त्तस्थत हामत रयजेरसी होटर ऩरयतध फाफहय यहेको टु िा जग्गाहरु
अततिभण हुनफाट फचाई सॊ यऺण गनय/गयाउन सतभततराई तनदे शन ददन उऩमुक्त दे त्तखरछ ।

 ताया गाउॉ फवकास सतभततका अध्मऺ श्री प्रल्हाद नेउऩाने उऩय ऩये का उजुयीहरुभा रगाईएको फवतबन्न
ॉ ागत रुऩभा छानफवन गदाय ऩुफष्ट हुने आधाय नऩाइएकोरे ताभेरीभा याख्न उऩमुक्त दे त्तखरछ
आयोऩहरुभा फुद
।

याफष्डम सतकयता केरद्रको तभतत 2078/08/09 को तनणयम
1= तायागाउॉ फवकास सतभततको जग्गा सतभततका ऩदातधकायी य भरिारमको तभरे भतोभा २० कयोड सम्भको

घोटरा गये को बन्ने व्महोयाको उजुयीको सम्फरधभा छानतफन गयी प्रततवेदन ऩेश गनय गदठत टोरीफाट ऩेश

बएको छानतफन प्रततवेदन उऩय छरपर गदाय दे हाम फभोत्तजभ गनय तायागाउॉ फवकास सतभततराई रे खी पाइर
ताभेरीभा याखी उजुयीको रगत कट्टा गने तनणयम गरयमो्-

क. आवश्मक प्रकृमा ऩूया गयी आफ्ना फहस्साभा ऩये को तायागाउॉ रयजेरसी होटर तरतभटे डको हदप्रद शेमय प्राप्त
गनय तनदे शन ददने ।
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ख. तभतत 2051/2/5 गते तदनुसाय सन् 1994 भे 19 भा तायागाउॉ फवकास सतभतत य याधेश्माभ सयायप
ु रगानी सम्फरधी बएको सम्झौताको दपा ५(1) फभोत्तजभ ऩाॉच वषय तबिभा तरज
सभेत फीच सॊ मक्त

सम्झौता फभोत्तजभको १४८ योऩनी जग्गा कम्ऩनीको नाभभा स्वातभत्व हस्तारतयण गने तथा दपा २.4 भा
कुनै कायण फस जग्गाको स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा तोफकएको अवतध तबि हस्तारतयण गनय नसफकएभा

वा नबएभा मस तरज सम्झौताभ फभोत्तजभ जग्गाको प्रमोग मसको ऩूणय अवतध बय कामभै यहने छ तय ऩतछ
कुनै सभमभा जग्गाको स्वातभत्व हस्तारतयण सम्बव बएभा सो हस्तारतयणको कामय ऩयस्ऩयभा सहभतत
गयीएको तभततभा हुन सक्ने छ बन्ने उल्रे ख बएको हुॉदा सतभततरे कम्ऩनीराई तरजभा ददएको १४८

योऩनी जग्गाको स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा हस्तारतयण हुन सक्ने सम्बावना जीफवतै यहेको दे त्तखॊदा तरज
सम्झौताको धाया २ को (२.४) य धाया ५ को (५.१) फभोत्तजभ सतभततको १४८ योऩनी जग्गाको

स्वातभत्व कम्ऩनीको नाभभा हस्तारतयण नगनय/नगयाउन तथा तरज सम्झौताको उल्रे त्तखत (२.४ य ५.१)
दपा को स्वातभत्व हस्तारतयण गने प्रावधान सॊ शोधन गनय/गयाउन तनदे शन ददने ।

ु उऩिभ सम्झौताको धाया ७ को दपा ७.२
ग. तभतत २०४९ आत्तश्वन २२ गते(1992 0ct 22) बएको सॊ मक्त
ु उऩिभरे ताया गाउॉ फवकास सतभततराई कम्ऩनीरे जुनसुकै कायणरे गदाय ऩतन जग्गा फे्न
भा "सॊ मक्त

खोजेभा सतभततरे फवयोध जनाउन ऩाउने कुयाको फवश्वास ददराएको छ" (JVC assures TGDB that they
will oppose selling the land by the company for any reason whatsoever) बन्ने उल्रे ख हुॉदा
ॉ ाराई ऩूणय ऩारन गयी सतभततको नाभभा शेमय वाऩत यहेको 150 योऩनी जग्गाको
सॊ म्झौताको मस फुद
सॊ यऺण गनय तनदे शन ददने ।
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