
 

 

 

 

 

 

 

 

 

पे्रस विज्ञवि 

हाम्रो छिमेकी रास्ट्र भारतद्वारा पटक पटक नेपाल र भारत छिचमा रहेको नेपाली भूछममा पने छिमानाको अंश छमच्ने कार्य भैरहेको र ितयमान 

िमर्मा कालापानी छलपुलेक क्षेत्रमा छिमाना छमचेर कैलाश मानशरोवरमा र्ात्रा गने िड़कको छनमायण गनय लागेको खिरले गैरआवािीर् 

नेपाली िंघ रू्के, राज्र् िमन्वर् पररषद, इंग्ल्र्ाण्डको गम्भीर ध्र्ानाकषयण भएको ि। र्िरी पटक पटक नपेाली भूछमको ज़मीन प्रर्ोग गने तथा 

अंतराछस्ट्रर् कानूनको उ्लघन गने भारतको अछभप्रार्को गैरआवािीर् नेपाली िंघ रू्के, राज्र् िमन्वर् पररषद, इंग्ल्र्ाण्ड घोर भ्रत्िना गदयि 

।िाथै र्िै छििाद िम्िन्धी नेपाली चेछल िुश्री मछनषा कोईरालाद्वारा छदईएको अछभव्र्छि लाई छलएर भारतीर् छमछडर्ाद्वारा प्रशाररत तुच्ि 

शब्दद्वारा गररएको प्रोपगााँड़ाको पनी घोर छिरोध गदयि।  

 

र्ि अछघपछन भारतद्वारा नेपालको क्षेत्र छभत्रपन ेछिमनाको भूछम छमच्ने तथा अन्र् अनैछतक तथा अंतराछस्ट्रर् कानुनको उ्लघनगने कार्यहरू 

भईरहेको र र्िपटक उठीरहेको छििादलाई वास्ट्ता नगरी आफ़नो एकलौटे छनर्यणद्वारा िडक छनमायण गरररहेको कुराले भारतको आछभप्रार् 

नेपाल तथा नेपालीहरूको लागी हाछनकारक हूने देछखएको ि । 

 

नेपालले भारत िंग िंधै एक अिल छिमेछक छमत्ररास्ट्रको भूछमका छनिायह गदै आएको र जि जि भारतलाई िहर्ोगको खााँचो पर्ो ति ति 

हाम्रा रु्वा नेपाली दाजभुाईहरूल ेभारतको लागी िैछनक िेवा उपलब्ध गराई भारतको लागी अमू्र् रगत तथा पछिनाको िछलदान छदएका 

िन , भारतको आन्तररक िुरक्षाको लागी नेपाली भूछममा भारतीर् िैछनकहरू राखने अनुमछत नेपाल िरकारद्वारा गररदै आएको ि।   

 

दईु छिमेकी छिचको िीमा िम्िंधी छववादलाई िाताय, आपिी िमझदारी तथा कूटनैछतक तवरिाट िुलझाऊनु पनेमा भारतद्वारा एक तछफ़य  

रुपमा हैकम िादी तथा गंुडागदी व्र्वहार द्वारा छिमाना छमच्ने कार्य  गैर-कानुनी तथा गैर-छिमेकी रहेकोमा कुनै प्रश्न नरहेको र र्स्ट्तो प्रवछृतले 

दिैु देशको छहत छवपरीत कार्य गनेमा कुनै दईुमत िैन ।  

 

गैर आवािीर् नेपाली िंघ अंतराछस्ट्रर् िमन्वर् पररषद तथा रू्के द्वारा र्ि कदमको छिरुद्ध आफ्नो पक्ष ब्र्ि गदै र्ि नीच कार्यप्रछत घोर 

आपत्ती ब्र्ि गररिकेको ि । र्ि पररपे्रक्षमा गैरआवािीर् नेपाली िंघ रू्के, राज्र् िमन्वर् पररषद, इंग्ल्र्ाण्डद्वारा र्ि नेपाली छिमामा उठेका 

छििादहरू, िमझदारी तथा कूटनैछतक छनर्ोगद्वारा तुरंत िमस्ट्र्ाको िमाधान खोजी िमस्ट्र्ाको छनवारण गररर्ोि भन्ने माग गदयिौं  
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िछचव गैर आवािीर् नेपाली िंघ, 
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