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श्री कुमार पन्तज्यू   
अध्यक्ष 
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरािष्ट्रय समन्वय परीषद। 
  
  
िबषय: िनष्पक्ष छानिबन गिर पाऊ | 

महोदय, 
             उक्त सम्बन्धमा केिह समय यता NRNA जापानका अध्यक्ष देबीलाल 
भण्डारीज्यु मािथ सामािजक संजाल लगायत िबिभन्न िमिडयाहरुमा देिखएका 
आरोपहरु प्रित हामी िसंगो कायर्सिमित दु:िखत छौ | यस िबषयमा कायर्सिमितका 
अिधकांश पदािधकारी तथा सदस्यज्युहरुले स्पष्ट पिरिदन पटक-पटक आग्रह गदार् 
उहाँले सबै प्रमाणहरु जुटाएर पत्रकार सम्मेलन माफर् त साबर्जिनक गनेर् वाचा गनुर् भयो।
तद्अनुसार  May ३०,२०२१ मा पत्रकार सम्मेलन पिन गनुर् भयो।उक्तिदन गिरएको 
पत्रकार सम्मेलनमा कुनै ठोस प्रमाण िदन नसकेको देिखए पिछ ऊहाँको कारण 
NRNA जापान प्रित भएका नकारात्मक िटका-िटप्पणीहरु प्रित हामी सम्पुणर् 
कायर्सिमित अछुतो रहन सकेनौ । यस कायर्सिमितमा रहरे आफु सँग बचेको समय 
नेपाल र नेपालीको सेवामा समिपर् त हुनु  नै हाम्रो मुल उदेश्य हो।समाज सेवा जस्तो 
गिरमामय कामको लािग अहोरात खिटरहदा पिन यस्ता िटका िटप्पणीहरुले तपाई 
हामी सबैलाई असहज पिरिस्थतीमा पुयार्एको छ।के समाज सेवाको नाममा भएका 
सम्पूणर् कायर्हरु िनतान्त समाजसेवामा समिपर् त छन् त ?भन्ने प्रश्नल ेहामीलाई िनरन्तर 
घोची रहकेो छ ।पिछल्लो समय समाज सेवाको नाममा भएका र उठेका प्रश्नले तपाई 
हामी लाई एक पटक सोच्न बाध्य पिन बनाएको छ | समाज सेवाको नाममा कमाउ 
धन्दा भैरहकेो  त छैन?आदी। यस्तै मृतक र उसका पिरवार मािथ भएका आिथर् क 
घोटलाको समचारल ेहामीलाई अत्यन्तै दु:खी बनाएको छ।यिद अध्यक्षज्युको यसमा 
कुनै संलग्नता छैन भने िकन आरोप आयो ?आफु मुिछएको आरोप आइरहदा िकन 
एउटा िजम्मेवार ब्यिक्तले पडीतपक्षलाई  २-३ बषर् सम्म िहसाब िदन सक्नु भएन?अकोर् 
तफर्  नेपाली दुताबास जापान,NRNA जापान जस्तै िबिभन्न िनकायमा िनबेदन िददा 
पिन िकन यसको सुनुवाई हुन सकेन? एउटा बहालवाला िजम्मेवार पदमा बसेको 



ब्यिक्तलाई NRNA पदको दुरुपयोगको आरोप लगाईरहकेो कुरा कसरी िनतान्त 
व्यिक्तगत हुन् सक्छ ? त्यसतै NRNA ICC द्रारा गिठत उच्चस्तिरय छानिबन सिमतीले 
यिह जुन ६ मा आफ्नो प्रितबेदन साबर्जिनक गनर् गिरएको पत्रकार सम्मेलनमा 
२०१९-२०२१ को बतर्मान कायर्सिमती समेत आिथर् क िहनािबनामा दोिष ठहर गिरएको 
छ तर कहाँ, कसले र कुन िशषर्कमा भनेर स्पष्ट नखुलाईएका कारण हामी NRNA 
जापानको कायर्सिमित िभत्र रहकेा पदािधकारी तथा सदस्यहरु पिन जापानबासी 
नेपाली समुदायमा संकाको घेरामा तािनएका छौ तसथर् यस्ता िबषयहरुमा तुरुन्त एउटा 
उच्च स्तरीय छानिबन सिमती गठन गिर स्पष्ट पािरिदनुहुनका लािग नेपाली दुताबास, 
NRNA ICC लगायत NRNA जापानका सम्पूणर् अिभयान्ताहरुमा जोडदार माग 
गदर्छौ | साथै नैितकताको आधारमा यस कायर्मा सम्लग्न भै यस्तो गैर िजम्मेवारी कायर् 
गरकेोले अध्यक्ष देिवलाल भण्डारीज्युले आफ्नो पद बाट रािजनामा िदएर िनष्पक्ष 
छानबीनका लािग मागर् प्रस्तत गनुर्हुन पिन अनुरोध गदर्छौ | 
  
        अन्त्यमा,कोिबड-१९ का कारण संसारनै दु:खमा रहकेो यस घडीमा तपाईहरु पिन 
सुरिक्षत रही आ:आफ्नो काम र कतर्ब्य गिररहनु भएको छ होला भन्ने आशा गदैर् यस 
िवषम परिस्थित लाइ सामना गनेर् शिक्त तपाई हामीमा रहने छ भन्ने िवश्वासका साथ 
दोिष मािथ कडा भन्दा कडा सजायको माग गदर्छौ| 
धन्यवाद । 
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थप जानकारीको लािग केिह िलंकहरु तल सम्लग्न गरकेा छौ | 
1) https://www.facebook.com/watch/live/?
v=1744229172415199&ref=watch_permalink 
2) 
https://japansamachar.com/Association-news/6977?
fbclid=IwAR1XYqd7hrOaDzFh-2b1TvFyIUpfsekiOVEYqtjwQH6ni1_uD
srUgNac-ms 
3) 
https://www.sanghunews.com/content/32131?
fbclid=IwAR3k76YDWFMJGBjZ5xuU-
JpupDVAVnSYSxyPPPAL5VULXNYDXd6T1y0dPlc 
4) 
https://matrisandesh.com/archives/63148.html?
fbclid=IwAR1hCwnfD2xoUrPoBRZZUteSBO3RDD1RaGlai6hRh6mwLa
DEGm9m4KvUShc 
  
https://www.nepalnewspost.com/japan/44370/?
fbclid=IwAR0KKWsDFL_4O1JMxNvmYMnmRQVsE2a-uoEFvOjZlg-
f9lFnBmQzLxDY_xs 
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