
 

सुदूरपश्चिमनागररक समाज 

काठमाड ौँ 

पे्रस श्चिज्ञप्ति 

श्चमश्च िः२०७७ जेठ ६ ग े  

 

            बिगत लामो समयदेखि भारतद्वारा अबतक्रबमत नेपालको पबिमोत्तर बलखियाधुरा–बलपुलेक–कालापानीसबित नेपालको 

नक्शा जारी गने नेपाल सरकार, मखिपररषद्को पबिल्लो बनर्णय स्वागतयोग्य ि । सन् २०१५ मा भारतीयप्रधानमिी नरेन्द्र मोदीको 

चीन भ्रमर्कोिेला ४१ िुुँदे सम्झौताको २८ औुँ िुुँदामाभारत र चीनिीच नेपालीभूबमबलपुलेक नाकािाट सीमाव्यापार, धाबमणक 

यात्रातथाअन्य सीमा सियोग िढाउनका लाबगभएको सिमबते नेपालको सार्णभौबमकता र भौगोबलक अिण्डता बर्परीत बथयो 

।तत्पिातभारतले गत सन् २०१९ अक्टोर्र ३१ मा नेपालको बलखियाधुरा–बलपुलेक–कालापानीके्षत्रनै समेटर नक्सा सार्णजबनक 

गरेको बथयो । िालै २०२० मे ८ मा भारतीय रक्षामिी राजनाथ बसिंिले गैरकानूनीरुपमा नेपालको बलखियाधुरा–बलपुलेक–कालापानी 

के्षत्रबभत्र२२ बकलोबमटर लामो सडक उद्घाटन गरेका बथए । 

             सन् १९६२ को चीन–भारतिीचको युद्धका कारर्ले सभे हुननसकीबलपुलेक भन्दा ३० 

बकमीपबिममाअर्खथथतमिाकालीको मुिानबलखियाधुरालाई नेपाल–भारत र चीनिीचको बत्र–देशीय सीमाबर्न्दु बनधाणरर् हुन 

सकेको बथएन, जुनअर्थथाअबिले पबनबर्द्यमान ि । सोिी समयदेखिभारतले कालापानी के्षत्रमासीमानाबभत्र पने सो भूमागमाभारतको 

Indo-Tibetan Border Police Force क्याि िडा गरी िसेको र िालउक्त के्षत्रलाई भारतको आफ्नो भूभागभनै्द 

गैरकानूनीरुपमादािीगदै आएिाट उसको बर्स्तारर्ादी चरीत्रउदािंगो भएको ि ।तत्कालीन ईष्टइखिया किनी र नेपाल सरकारका 

िीच सन् १८१६ मा सिन्न सुगौली सखिको धारा ५ अनुसार नेपालका राजाले कालीनदीपबिमको भूभागमाबथको दार्ी पररत्याग गने 

प्रार्धानले कालीनदी नै नेपाल र भारतिीचसीमा रिेको तथ्यबनबर्णर्ादिो ।  

जल बर्ज्ञान, ऐबतिाबसकनापनक्शा, बलखियाधुरा के्षत्रको कुटी, नाभी र गुन्जीकािाबसन्दाले नेपालीप्रशासनअन्तगणत 

राजश्वबतरेका र त्यिाुँका रैतीकानाममा रार्ाकालमा समेत सनद, इखस्तिार जारी गरेको अर्थथामाकालीको मुिानबलखियाधुरा 

रिेकोमा कुनै बर्र्ाद नै िैन । ईष्ट इखण्डया किनी र सभे अफ इखण्डयािाट सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् 

१८३०, सन् १८३४, सन् १८३५ र १८५५–५६ मा प्रकाबशत सिूर्ण नक्सािरुमामिाकालीको मुिानबलखियाधुरा नै बकटान गरेका िन् 

। इष्ट इखण्डया किनीकाकायणर्ािकमुख्य सबचर् का जे. आदमले १८१७ फेबु्रअरी ४ का बदन काठमाडौ ुँखथथत बब्रबटश 

आर्ासीयप्रबतबनबध एडर्डण गाडणनरलाई गभनणर जनरलको तफण िाट पत्र लेख्दै बलखियाधुरा पूर्णको सिूर्ण भूबम र कुटी, नाभी, 

गुन्जीलगायतकागाउुँिरु नेपाल सरकारको भूबमभएकोले सो भूबम नेपाल सरकारका सरकारी प्रबतबनबध चौतररया िम शािलाई 

िस्तान्तरर् गनुण भनीबनदेशनबदएका िन् । नेपाल सरकारले बलखियाधुरासम्मकागुन्जी, नाभी र कुटी गाउुँिरुको बर्सिं. २०१८ 

सालसम्म जनगर्ना गराएको अबभलेि िामीसुँग सुरबक्षत ि । साथै कुटी, नाभी र गुन्जीकािाबसन्दािरुले समेत िैतडी 

मालपोतमाबतरो बतरान गरेको अबभलेि अझै सुरबक्षत ि । 

 

        बब्रबटश इखण्डयाले पबि सन् १८५६ प्रकाबशतनक्सािरुमामातै्र दुराशयपूर्ण तर्रले बलखियाधुरािाट आउने नदीलाई कुटीयािंबत्त 

र बलपुलेकिाट आउने बलपुिोलालाई कालीभनेर नक्शामाफण त सीमा िेरफेरको दुस्प्रयास गरेको िो । सन् १९४७ मा भारत स्वति 

भएपबि नेपालीभूबमबलखियाधुरा–बलपुलेक के्षत्रमाभारतले सुरक्षाफौज तैनाथ गरी अबतक्रमर्लाई भौबतकउपखथथबतकाआधारमा 

सिंथथागत गने दुस्प्रयास गरेको िो ।  

           लामो समय देखि नक्सामाजालझेलपुर्ण फेरिदललाई भारतलेसन् १९६२ पबिप्रकाबशत गरेको नक्सालाई िदबनयतपूर्णक 

बलखियाधुरा–कालापानीके्षत्रलाई आफनो देशको नक्सामासमेटेर  अबतक्रमर्लाई सिंथथागतगदैआएको िो । नेपाल सरकारले 

आफैले िर्ाइ सरे्क्षर् र थथलगत सरे्क्षर्का आधारमा बलखियाधुरा के्षत्रको नक्शानिनाइ सभे अफ् इखण्डयाले 

िनाएकागलतनक्शािरुकै आधारमा नक्शािनाउुँदा नेपालको बलखियाधुरा देखिने पूर्ण नक्शािन्न सकेको अर्थथाबथएन ।  

                 ऐबतिाबसकतथ्य र सामग्रीकािार्जुदनेपालको सिमबतबर्नाचीन र भारतकािीचकुनैपबनप्रकारको सखि 

सम्झौतासिमबतहुनुअन्तराणबष्टि य कानूनतथाअभ्यास बर्परीतकोकदमिो ।आफ्नो भूबम अबतक्रमर् िुँुुदापबनिेलैमा पररर्ाममुिी 

कदमचाल्ननसकु्न नेपाल सरकारकोगम्भीर गल्ती र कूटनीबतकअसफलतािो । 

             



 

 

                  राबष्टि य अिण्डता तथा स्वाधीनताको पक्षमापिंचायत, िहुदल र गर्ताखिक कालको शुरुर्ातीबदनिरुमा सरकारका 

तफण िाट उले्लिनीयकायण हुननसकेको अर्थथामा पबिल्लोपटक नेपाल सरकारले बलखियाधुरा समेटेर नक्शा जारी गने बनर्णय भने 

स्वागतयोग्य ि ।भारतीय पक्षिाट भएको नेपालीभूबममाबथको अबतक्रमर्, िस्तके्षप र बथचोबमचो युक्तव्यर्िारले सिंयक्त राष्टि  सिंघको 

र्डापत्रले थथापना गरेका सार्णभौम समानता र अिस्तके्षपको बसद्धान्तलाई उल्लिंघन गदणि र यस्तो व्यर्िारले राज्यिरुको पारस्पररक 

व्यर्िार बनधाणरर् गने अन्तराबष्टि य सखििरु एर्िं परिरागतअन्तराबष्टि यकानूनका सार्णभौम मान्यतालाई अस्वीकार गदणि । तसथण, 

भारतीयपक्षको यो व्यर्िार कुनै पबनिािनामा खस्वकायण हुनसकै्दन ।  

                    यस घडीमा सीमा अबतक्रमर् लगायतभारतीय पक्षिाट हुने सिै प्रकारका िस्तके्षपका बर्रुद्ध सिै नेपालीनागररकिरु 

एक ठाउुँमा उबभनु जरुरी भएको ि । नेपाल सरकारले कुनै पबन पररखथथबतिाट प्रभाबर्तनभई सीमा अबतक्रमर्को बर्षयलाई 

सम्मानजनक रुपमादुई पक्षीय, र्हु पक्षीयर्ाअन्यआर्श्यक कुटबनबतक माध्यमिाट समस्याको समाधानपबिल्याओस् र चीन र 

भारतकािीच सिन्न सन् २०१५ को सम्झौताको िारेजी र अबतक्रबमतभूबमबलखियाधुरा–बलपुलेक–कालापानी के्षत्रिाट भारतीय सीमा 

सुरक्षा िल यथाशीघ्र िट्ने र्ातार्रर् बनमाणर् गरोस् । साथै सो के्षत्रमादुइपक्षीय, के्षत्रीयर्ाअन्तराबष्टि य शाखन्त सुरक्षाभङ्गहुने 

कुनैपबनबक्रयाकलापलाई िढार्ा नबदनिामीअबतक्रबमतभूबम सुदुरपबिमकानागररक समाजकातफण िाट भारत सरकारलाई 

आह्वानगदणिौिं । साथै बनरन्तर उखत्पडनमा रिेको सुदुरपबिम के्षत्रिाट भारतीय अबतक्रमर् अन्त्य गनण आर्श्यक पने प्रभार्कारी 

कदमचाल्न नेपाल सरकारसिंग अनुरोध गदणिौिं । 

क्र.सं.  नाम     

१। प्रा। डा। जयराज अर्थथी 

२। प्रा। डा। िररदत्त लेिक  

३। प्रा। डा। मिादेर् अर्थथी 

४। प्रा। डा। तारादत्त भट्ट  

५। प्रा। डा। चेतराज भट्ट  

६। श्री कर्णििादुर थापा 

७। डा। सुयणकान्त कलौनी  

८। डा। मिेश जोशी  

९। डा। लाल ििादुर थापा 

१०। डा। पे्रम िुढा  

११। डा। देर्राज जोशी  

१२। डा। मिेन्द्रप्रसाद भट्ट  

१३। डा। बिनोद लेिक 

१४। डा। रमेशराज पन्त 

१५। डा। नमराज धामी 

१६। श्री िडगििादुर पाल  

१७। श्री जगदीश भट्ट  

१८। श्री अजुणन साहु 

१९। श्री पे्रमपबत जोशी  

२०। श्री कृष्णििादुर मिरा 

२१। श्री पे्रमबसिंि धामी    



 

 

२२। श्री दलििादुर धामी 

२३। श्री खिमानन्द जोशी 

२४। मोिनबसिंि सार्द  

२५। श्री पे्रमप्रकाश भट्ट  

२६। श्री कृष्णप्रकाश भट्ट  

२७। श्री पुष्पराज जोशी 

२८। श्री भरत थापा  

२९। श्री रतन भण्डारी 

३०। श्री बिरण्य लेिक 

३१। श्री भोजराज जोशी 

३२। श्री रमेशप्रसाद जोशी  

३३। श्री नरेन्द्रराज पनेरु  

३४। श्री मिेशप्रसाद भट्ट  

३५। श्री राजकुमार पाणे्ड  

३६। श्री लोकेन्द्र पनेरु  

३७। श्री रामबसिंि िुडाल 

३८। श्री भुर्नबसिंि िोिरा 

३९। श्री िेधबनबध जोशी 

४०। श्री रामदत्त भट्ट 

४१। श्री रमेश ठकुराठी 

४२। श्री एकराज ओझा 

४३।  श्री रबर्न भण्डारी   

४४। श्री मदन बर्ष्ट 

  


