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आदरणीय पत्रकार मित्रहरु, 

गत फेबु्रअरी ५ ताररखमा केही नेपाली सञ्चारमाध्यममा अष्ट्र ेललयाको लिक्टोररया राज्यका लालग नेपाली अवैतलनक 

महावालिज्यदूत कायाालय र स्वयंम महावालिज्यदूत चन्द्र योन्जनको लवषयमा आएका अलतरञ्जनापूिा लाञ्छनाले लवशेष 

ध्यानाकषाि गराएको छ । उक्त लाञ्छना लनराधार िएको स्पष्ट् गराउँदै सो लवज्ञप्ति जारी गररएको जानकारी गराउँदछ  ं। 

लवशेषतः नेपालबाट सञ्चाललत एक टेलललिजनको कायाक्रममा अष्ट्र ेललयामा केही "नेपालीहरु अवैध हुन्डी कारोबारमा ठगीमा 

परेको" लवषय प्रसु्तत गने क्रममा महावालिज्यदूत कायाालयको िूलमका शंकास्पद रहेको िनै्द लगाइएको आरोप लनराधार रहेको 

जानकारी गराउँदछ  ं। यसले जनमानसमा भ्रम लसजाना गनेहँुदा केही लवषय स्पष्ट् पाना चाहन्छ  ं। 

1. अष्ट्र ेललयाको लिक्टोररयामा बसोबास गने नेपालीहरुप्रलत हामी पूिात उत्तरदायी छ  ं। 

2. रकम ठगी र अलनयलमत आलथाक कारोबारका लवषयमा दुबै पक्ष (पीडक र पीलडत) नेपाली नै िएका कारि हामीले यसमा 

मध्यस्थता गरेका ह  ं। 

3. पीलडतको पैसा कुनैपलन हालतमा लफताा हुनुपछा  िने्न हाम्रो पलहलो सता हो । 

4. सहमलत गरी पीलडतको फसेको रकम लफताा गराउने हाम्रो प्रयास जारी रहँदा पलन प्रहरी प्रशासन या अन्य कुनै कानून 

कायाान्वयन गने लनकायमा जानका लालग पीलडत सबैजना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । 

5. यो मध्यस्थताका क्रममा महावालिज्यदूतको कायाालय, एनआरएन अष्ट्र ेललया र नेप्लीज एशोलसएसन अफ लिक्टोररया 

मध्यस्थतामा संलग्न छ  ं। 

6. हाम्रो मूल उदे्दश्य पीलडतको रकम लफताा गने िएपलछ त्यसका लालग (पीडक र पीलडत) दुबै पक्षलाई प्तस्थलतको बोध गदै 

धैयाताका साथ यो प्रलक्रयालाई अगालड बढाउनु पदाछ िलनएकै हो । 

7. व्यवसालयक क्षलत र घाटा िएको अवस्थामा कम्पनीहरुले टाट पप्तिएको घोषिा गना सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा 

पीलडतहरुको पैसा गुमे्न खतरा हुनसक्छ । तसथा हामीले मध्यस्थता गरी पीलडतको पैसा लफताा गना प्रयास गरररहेका छ  ं। 

8. अष्ट्र ेललयामा एस्ट्र याकमा दताा िइसकेपलछ रेलमट्यान्सको कारोबार गना स्वीकृलत ललएको मालनन्छ । सम्बप्तित कम्पनीले 

आफुले दताा गरेर नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको बताएका छन् । 

9. नेपालमा हुन्डीको कारोबार अवैध छ । यस्तो कारोबार गना पलन हँुदैन र गराउन पलन हँुदैन । यस्तो कायामा संलग्न िएको 

पाइएमा त्यस्तो व्यप्तक्तलाई नेपालको प्रचललत कानून अनुसार कारवाही हुन्छ । 

यस सँगै कायाक्रममा महावालिज्यदूत चन्द्र योन्जनलाई कायाक्रममा प्रशाररत हुन लागेको ररपोटाको लवषयमा स्पष्ट् जानकारी 

नरहेको र कायाक्रम सन्चालन लटमले स्थानीय समय मध्यलवहान ३ बजे लाईि आउन लनरन्तर अनुरोध गरररहेको अवस्थामा 

लाईि आएर उक्त लवषयलाई लनष्पक्ष तररकाले स्पष्ट् गने प्रयास गररएपलन त्यस लवषयलाई पक्ष र लवपक्षको दृलष्ट्कोिबाट हेररलददाँ 

र अत्यन्त गलत बुझाईको साथ लटकालटप्पिी गररलदएकोमा हामी दुःखी छ  ं। 

यस लवषयमा के िएको हो र के िइरहेको छ िनी थप बुझ्नका लालग हाम्रो कायालयमा सम्पका  गना सकु्नहुनेछ । तपाईंका कुनै 

पलन लजज्ञासालाई हामी सहयोग गना सदैव तत्पर छ  ं। 

हामीलाई info@nepalconsulate.net.au इमेल तथा [+61 3] 9650 8338 फोन माफा त सम्पका  गना सकु्नहुनेछ । 

धन्यवाद । 

महावालिज्यदूतको कायाालय 

लिक्टोररया, अष्ट्र ेललया 
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