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नेपाल र मििेकी मिर राष्ट्र भारत मिचको अन्त्तराावष्ट्रय सीिा क्षेरिा सीिा स्तम्भ राख्ने क्रििा "नेपालको भू-भाग गुम्न
गएको" भन्ने सिाचार प्रमत नापी ववभागको गम्म्भर ध्यानाकर्ाण भएको ि । २०७४ िाघ ३ िुघवारका दिन िे म्ि ववमभन्न
सञ्चार िाध्यिहरुिा सो ववर्यिा प्रकाम्ित भएका सिाचारहरु तथा ववमभन्न सं घ सं स्था, सिूहहरु तथा प्रिुद्ध
व्यम्ित्वहरुिाट िे िाइएको म्चन्त्ता र चासोको सन्त्िभािा मनम्नानुसार प्रष्ट पाररएको ि ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्त्धी, सोही वर्ाको पुरक सन्त्धी, सन् १८६०, १८७५ लगायतका सन्त्धी सम्झौताका आधारिा
नेपाल भारत मिचको अन्त्तराावष्ट्रय सीिा मनधाारण काया गररएको र यसरी मनधाारण गररएको सीिालाई ववमभन्न चरणिा
तयार गररएका सीिा नक्साहरुिा उल्लेि गररएको र ववमभन्न स्थानिा सीिा स्तम्भहरु स्थापना गररएको हो । सीिा
स्तम्भलाई िुरुस्त राख्ने र स्थानीय स्तरिा िेला िेलािा िे म्िएका वववािहरु सिाधान गना सीिा रे िाको रे िाङ्कन, सीिा
क्षेरको नक्सा तथा आवश्यक सं ख्यािा सीिा स्तम्भहरु स्थापना गने उद्देश्यले सन् १९८० िा Joint Technical
Committee (JTC) गठन भई उम्ल्लम्ित सीिा नक्साहरुको आधारिा सम्पूणा मसिानाको मनरीक्षण गरी सीिा स्तम्भको
म्स्थती वववरण तयार गने, भत्के-ववग्रेका सीिा स्तम्भहरुको ििात सम्भार, हराएका सीिा स्तम्भहरुको पुनःस्थापना गने र

ििगजािा भएको अमतक्रिणको लगत तयार गने , मसिानाहरुको म्स्िप नक्िा तयार गने, निी मसिाना Fixed Boundary
Principle ििोम्जि सीिा एवकन गना आधार नक्िा अनुरुप म्स्िप नक्सािा सीिा रे िा उतार गने, सम्पूणा सीिा स्तम्भहरु
एक आपसिा िे म्िने गरी कायि गने, सम्पूणा सीिा स्तम्भहरुलाई पूव ा पम्िि तर्ा मसलमसलेवार नम्वर दिने कायाहरु
सम्पन्न गररएको । सन् २००७ िा JTC को सियावमध सिाि हुन अघी सुस्ता र कालापानी क्षेर िाहेक अन्त्य क्षेरको
सीिा नक्सा (Strip map) तयार गरी प्राववमधक तहिा (JTC तह) हस्ताक्षर सिेत सम्पन्न भएको ि । JTC को कायाावधीिा
सम्पन्न हुन नसकेका कायाहरुलाई सम्पन्न गना तथा सीिा स्तम्भहरु िुरुस्त राख्ने कायाको लामग पुनः सन् २०१४ िा
Boundary Working Group (BWG) गठन गरी सीिा क्षेरिा हराएका र मनिााण हुन िााँकी सीिा स्तम्भहरुको मनिााण,

ववग्रेका सीिा स्तम्भहरुको ििात, No-mans land encroachment तथा cross border occupation को नक्साङ्कन गने काया
ु रुपिा सञ्चालनिा रहे को ि ।
सं यि
यसै मसलमसलािा वीरगञ्जको मसमसाया निी सीिा क्षेरिा सीिा स्तम्भ िडा गने क्रििा हालको अवस्था िे िा परे को हो ।
नेपाल भारत सीिा क्षेरिा करीव ६४० वक.मि. निी मसिाना रहेको र २०४५ िं मसर २२ को िन्त्रीपररर्द्को मनणाय
अनुसार निी मसिाना क्षेरिा म्स्थर सीिा मसद्धान्त्त (Fixed Boundary Principle) अथाात सुगौली सन्त्धी लगायतका ववमभन्न
सन्त्धी सम्झौता पिात तयार गररएका सीिा नक्िाहरुिा कायि भए ििोम्जिको नै निी मसिाना क्षेरको मसिाना कायि

गने काया भएको हो । यो मसद्धान्त्त अपनाउाँिा कम्म्तिा सय िर्ा भन्त्िा िकीको अन्त्तरालिा प्राकृमतक रुपिा निीको
िहाविा पररवतान हुन गई स्थानीय तहिा सीिाको िुझाई र तात्कामलन सियिा रहे को निीको वहावको अवस्थाले
नेपालको भूमि भनी िुम्झएको जग्गा भारत तर्ा र भारतको भनी िुम्झएको जग्गा नेपाल तर्ा पने अवस्था मसजाना

हुन

गएको ि । त्यसै गरी तराई क्षेरिा वव.सं . २०२२ सालिे म्ि २०३५ सालसम्ि वकत्तानापी भई निी वकनारासम्ि
भोगचलन गररएका जग्गाहरुको जग्गाधनी िताा प्रिाण पुजाा सिेत उपलब्ध गराइएको तर वव.सं . २०४५ सालपमि म्स्थर
सीिा मसद्धान्त्त अपनाउने क्रििा लालपुजाा उपलब्ध गराइएको जग्गा अकोतर्ा पने अवस्था मसजाना भएको । सोही
अवस्थाका कारण वीरगञ्जको मसमसाया क्षेरिा लालपुजाा उपलब्ध गराइएको केही जग्गा भारत तर्ा पना गएको हो ।

यसै गरी भारत तर्ाको केही जग्गा नेपालतर्ा पना गएको व्यहोरा सिेत अवगत गराउन चाहन्त्िौं । यसरी म्स्थर सीिा

मसद्धान्त्त अपनाएका कारण एक अको तर्ा पना गएका जग्गाहरुको उम्चत व्यवस्थापन गना तथ्याङ्क सं कलन गने काया

भैरहे को ि । तथ्याङ्क सं कलन गने काया सम्पन्न भए पमि त्यस्ता जग्गाहरुको व्यवस्थापन गनाको लामग आ-आफ्नो
सरकार सिक्ष सुझाव पेि गने कायाािेि दिइए ििोम्जि BWG ले नेपाल सरकार सिक्ष सुझाव पेि गने गरी काया
गरररहेको ि ।
तसथा वीरगञ्ज मसमसाया क्षेरिा निी मसिानाले म्स्थर सीिा मसद्धान्त्त अपनाएका कारण कुनै कुनै स्थानिा नेपालको भनी
िुम्झएको भूमि भारत तर्ा र भारत भनी िुम्झएको भूमि नेपाल तर्ा पना गएको अथाात Cross Border Occupation भएको
भए तापनी यसिाट एक िे िले अको िे िको भूमि मिचेको भन्ने भनाईिा सत्यता नहुने र सञ्चार िाध्यिहरुिा आए
ििोम्जि उि क्षेरिा ५० ववगाहा भूमि भारत तर्ा पना गएको भनाई सिेत सत्यता नरहे को व्यहोरा अनुरोध गिािौँ ।
यस ववर्यिा २०७४ िाघ ७ गते आइतवारका दिन सम्िाननीय प्रधानिन्त्री श्री िेरवहािुर िे उवाज्यू सिक्ष िाननीय
भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रीज्यू, िाननीय राज्य िन्त्रीज्यू , रावष्ट्रय योजना आयोगका िाननीय उपाध्यक्षज्यू , िुख्य
सम्चवज्यू, परराष्ट्र सम्चवज्यू, गृह सम्चवज्यू, भूमिसुधार तथा व्यवस्था सम्चवज्यू , सुरक्षा मनकायका प्रिुिज्यूहरु, सम्िाननीय
प्रधानिन्त्रीज्यूको सल्लाहकार सिूहका सिस्यज्यूहरु सिेतको उपम्स्थमतिा सिस्याको यथाथाताका ववर्यिा प्रस्तुत
गररएको । सो प्रस्तुमतका क्रििा सम्िाननीय प्रधानिन्त्रीज्यूिाट निी मसिाना क्षेरिा Fixed Boundary Principle
अवलम्िन गिााको पररणाि स्वरुप Cross Border Occupation भएका जग्गाहरुको उम्चत व्यवस्थापन नहुाँिा सम्ि

यथाम्स्थमतिै जोतभोग गना दिने ववर्यिा यस अम्घ िुवै िे ि मिच सहिती भए ििोम्जि भोगचलन गना दिने अथाात
भोगचलनिा Status Quo

कायि गने ववर्यिा कुटनीमतक पहल गने र Cross Border Occupation िा परे का सम्पूणा

जग्गाहरुको क्षमतपूती लगायतको सिुम्चत व्यवस्थापन नेपाल सरकारको तर्ािाट हुने जानकारी सवासाधारणलाई दिने
मनिे िन भयो । उम्ल्लम्ित मनिे िनका अमतररि नेपाल सरकार नेपालको सीिाको सुरक्षा तथा सं रक्षणका लामग सिै व
प्रमतवद्ध रहे को व्यहोरा सिेत अनुरोध गररन्त्ि ।
अन्त्तररावष्ट्रय सीिा सम्िम्न्त्ध ववर्य अत्यन्त्त सम्िेिनिील हुने कुरा सवाववदितै ि । तसथा यस ववर्यिा थप जानकारी
आवश्यक परे िा नापी ववभागिा सम्पका गना हुन सिेत हादिाक अनुरोध गररन्त्ि |

२०७४ िाघ ७ गते आइतवार
नापी ववभाग सभाकक्ष
मिनभवन काठिाडौं

